Covid-19 vaccination information for carers
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.

Hindi
NHS ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਲਈ ਲੋ ਕ ਾਂ ਦ ਟੀਕ ਕਰਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਟੀਕ ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸ ਡੇ ਅਜੀਜ਼ ਲੋ ਕ ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ
ਮ ਰ ਿ ਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚ ਉਣ ਦ ਸਭ ਤੋਂ ਿਧੀਆ ਤਰੀਕ ਹੈ।

Carers are now being invited to have their
vaccination.

ਹੁਣ ਕੇਅਰਰ (ਦੇਿਭ ਲ-ਪ੍ਰਦ ਤ ਿ ਾਂ) ਨੂੰ ਉਹਨ ਾਂ ਦੇ ਟੀਕ ਕਰਣ
ਲਈ ਸੱਵਦਆ ਜ ਵਰਹ ਹੈ।

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

ਤੁ ਹ ਨੂੰ ਟੀਕ ਲਗਿ ਉਣ ਲਈ ਤੁ ਹ ਡੇ ਨ ਲ ਸੂੰਪ੍ਰਕ ਕੀਤ
ਜ ਣ ਚ ਹੀਦ ਹੈ ਜੇਕਰ:
 ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਕੇਅਰਰ ਹੱਬ ਨ ਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ
 ਤੁ ਹ ਡ ਜੀਪ੍ੀ (ਡ ਕਟਰ) ਤੁ ਹ ਨੂੰ ਕੇਅਰਰ ਿਜੋਂ
ਜ ਣਦ ਹੈ
 ਤੁ ਹ ਡੀ ਕੇਅਰਰ ਿਜੋਂ ਅਸੈੱਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ
ਤੁ ਹ ਨੂੰ ਟੀਕ ਕਰਣ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰ ਪ੍ਤ ਹੋਏ ਪ੍ੱਤਰ ਵਿੱਚ
ਵਦੱਤੀਆਾਂ ਹਦ ਇਤ ਾਂ ਦੀ ਪ੍ ਲਣ ਕਰੋ।
ਜੇਕਰ ਤੁ ਹ ਨੂੰ ਕੇਅਰਰ ਿਜੋਂ ਜ ਵਣਆ ਨਹੀ ਾਂ ਜ ਾਂਦ , ਤ ਾਂ ਵਕਰਪ੍
ਕਰਕੇ ਕੇਅਰਰਸ੍ ਹੱਬ ਨ ਲ ਸੂੰਪ੍ਰਕ ਕਰੋ। ਕੇਅਰਰਸ੍ ਹੱਬ
ਟੈਲੀਫੋਨ ਅਤੇ ਔਨਲ ਈਨ ਸਹ ਇਤ ਸਮੇਤ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ
ਕੇਅਰਰ ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ, ਗੁ ਪ੍ਤ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਧ ਰ ‘ਤੇ
ਜ ਣਕ ਰੀ, ਸਲ ਹ ਅਤੇ ਸਹ ਇਤ ਪ੍ਰਦ ਨ ਕਰਦ ਹੈ।

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/

ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਕੇਅਰਰਸ੍ ਹੱਬ ਨ ਲ ਹੇਠ ਵਦੱਤੇ ਤਰੀਵਕਆਾਂ ਨ ਲ ਸੂੰਪ੍ਰਕ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:
ਿੈੱਬਸ ਈਟ: www.tuvida.org/nottinghamshirehub
ਈਮੇਲ: nottinghamshirehub@tuvida.org
ਫ਼ੋਨ: 0115 824 8824
ਨ ਵਟੂੰਘਮ ਅਤੇ ਨ ਵਟੂੰਘਮਸ ਇਰ ਵਿੱਚ NHS ਟੀਕ ਕਰਣ
ਪ੍ਰੋਗਰ ਮ ਬ ਰੇ ਿਧੇਰੇ ਜ ਣਕ ਰੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰ ਪ੍ਤ ਕੀਤੀ ਜ ਸਕਦੀ
ਹੈ:
https://nottsccg.nhs.uk/covid-19/covid-19vaccination-in-nottingham-andnottinghamshire/

