Informacione për vaksinimin Covid-19 për
kujdestarët
English

The NHS is vaccinating people against Covid19. The vaccine is safe and is the best way to
protect ourselves from this deadly virus and
also the people we care for.

Carers are now being invited to have their
vaccination.
You should be contacted to have your vaccine
if:
 you are linked into the Carers Hub
 are known to your GP as a carer
 have had a carer’s assessment
Follow the instructions in the letter you receive
to book your vaccination.
If you are not known as a carer, please contact
the Carers Hub. The Carers Hub provides free,
confidential and personalised information,
advice and support for carers of all ages
including telephone and online support.

You can contact the Carers Hub:
Website: www.tuvida.org/nottinghamshirehub
Email: nottinghamshirehub@tuvida.org
Call: 0115 824 8824

More information about the NHS vaccination
programme in Nottingham and
Nottinghamshire can be found here:
https://nottsccg.nhs.uk/covid-19/covid-19vaccination-in-nottingham-andnottinghamshire/

Albanian – include here the name of the
language English and also in proper script
e.g. Shqip
NHS (Shërbimi Shëndetësor Kombëtar) po
vaksinon njerëzit kundër Covid-19. Vaksina
është e sigurt dhe është mënyra më e mirë për
të mbrojtur veten nga ky virus vdekjeprurës
dhe gjithashtu nga njerëzit për të cilët
kujdesemi.
Kujdestarët tani janë të ftuar të bëjnë
vaksinimin e tyre.
Ju duhet të kontaktoheni për të bërë vaksinën
tuaj nëse:
• ju jeni lidhur në Qendrën e Kujdestarëve
• njiheni nga mjeku juaj i përgjithshëm si
kujdestar(e)
• keni pasur një vlerësim të kujdestarit
Ndiqni udhëzimet në letrën që merrni për të
rezervuar vaksinimin tuaj.
Nëse nuk njiheni si kujdestar(e), ju lutemi
kontaktoni Qendrën e Kujdestarëve (Carers
Hub) e cila ofron informacion, këshilla dhe
mbështetje falas, konfidenciale dhe të
personalizuara për kujdestarët e të gjitha
moshave, duke përfshirë mbështetjen
telefonike dhe online.
Mund të kontaktoni Qendrën e Kujdestarëve
(Carers Hub):
Faqja e internetit:
www.tuvida.org/nottinghamshirehub
Email: nottinghamshirehub@tuvida.org
Telefoni: 0115 824 8824
Më shumë informacion në lidhje me programin
e vaksinimit NHS në Nottingham dhe
Nottinghamshire mund të gjeni këtu:
https://nottsccg.nhs.uk/covid-19/covid-19vaccination-in-nottingham-andnottinghamshire/

