مریض کا سفر
آپ کیا توقع کر ت
سک� یہ� جو کویڈ۔ ۱۹ی ن
وکس� کر نا� ہو۔

ن
اپ� دعوت اصول کریں کویڈ۔ ۱۹ی ن
وکس� ےک یل�
ن
ا� ن� بوکنگ رسوس ن
پریکٹیش� پریکٹس یا
ج�ل
پ
قومی  NHSویکسینیشن

آپ کو ن
ین
ویکس� درج ذیل  NHSخدمات یم�
اپ�
ئ گ
ذر�ےع مل جا� �:
ےس کیس ایک ےک ی
ن
اپ� اپوائنٹمنٹ کا ایک نوٹ
ےل یل� وقت اور تاریخ.
ن
ج�ل پریکٹس پریکٹسس

ویکس� ٹ
ین
سن�
قومی

یز
فارماس�

ٹ
کمیون� وینیو

اپ� ت
ن
ذا� معلومات دیں مثال ےک طور پر :نام،
ن
نم� او ن
پریکٹیش�
ج�ل
NHS
ایڈریس،
گھر
ب
تفصیل

اپنا اپوائنٹمنٹ بک کریں

پا� ن� اپوائنٹمنٹ ےس دس منٹ
ےس زیادہ پہےل نہ ایا کریں۔

چہرے کو ڈھانپ یل� اور لباس جس ےس
ہم� آپ ےک اوپر واےل بازو تک ن
اسا� ےس
ی
ئ
رسا� حاصل ہو۔
کیس بیگ کو ساتھ نہ الیا کریں۔

جائ� اور پا� ن�
اسسمنٹ ایریا پر ی
اجازت ناےم فارم کو پر کریں.

جائ�
ریسپشن ڈسک پر ی
تاکہ بکنگ کر یائ�

ین
ویکس� پا� ن� ساتھ

ین
ویکس� ےک بعد پندرہ منٹ
جائ� اور
بیٹھ ی
انتظار کریں (ڈرائیونگ مت کریں)

اس ےس پہےل کہ آپ ویکسینیشن رسوس یم�
ٹم�یچر کا جانچ ہوگا.
داخل ہوں تو آپ ےک پ

پڑھ�
ید� ئگ� معلومات کو ی
تاکہ کیس سوال کا جواب دیا ئ
جا�
ا� ن� دورسے اپوائنٹمنٹ یم� ض
حا�ی دیں جب
پ
ئ
ہوجا� جہاں آپ کو اپ�ن
 12ہفتوں یم� ےط
پہیل خوراک موصول ئ
ہو� تھی۔
پا� ن� دوستوں اور فیمیل ےس مت مال
ن
پھیال� کا خطرہ
کریں کیونکہ وائرس
ابھی بھی موجود رہتا ہ�ے

ئ
ت
رہنما�
حکوم�
ت
رہ�۔
کا مشاہدہ کر � ی

ہم� فالو کریں
ویزٹ کریں  joinedupcarederbyshire.co.ukمزید معلومات ےک ئل� یا ہمارے سوشل چینلز پر ی

