Covid-19 vaccination information for carers
ਪੰਜਾਬੀ - Indian Punjabi
NHS ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਿਲਾਫ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂੰ ਿੈਕਸੀਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਿੈਕਸੀਨ ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਘਾਤਕ ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਿਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਵ ੂੰਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਅਸੀ ਾਂ ਦੇਿਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ।

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.

ਸੂੰਭਾਲ ਕਰਤਾਿਾਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਿਾਉਣ
ਲਈ ਸੱਦਾ ਵਦੱਤਾ ਾ ਵਰਹਾ ਹੈ।

Carers are now being invited to have their
vaccination.

ਤੁ ਹਾਡੀ ਿੈਕਸੀਨ ਲੈ ਣ ਲਈ ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਾਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ੇ:
1.
ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਸੂੰਭਾਲ ਕਰਤਾਿਾਾਂ ਦੇ ਹੱਬ ਨਾਲ ਵਲੂੰ ਕ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੋ
2.
ਤੁ ਹਾਡੇ ੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂੰਭਾਲ ਕਰਤਾ ਿ ੋਂ ਾਵਣਆ
ਾਾਂਦਾ ਹੈ
3.
ਇੱਕ ਸੂੰਭਾਲ ਕਰਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਵਿਆ 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

ਆਪਣੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੂੰ ਬੁਕ
ੱ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਪਰਾਪਤ ਪੱਤਰ
ਵਿੱਚ ਵਦੱਤੀਆਾਂ ਵਹਦਾਇਤਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।
ੇ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਸੂੰਭਾਲਕਰਤਾ ਿ ੋਂ ਨਹੀ ਾਂ ਾਵਣਆ ਾਾਂਦਾ, ਤਾਾਂ ਵਕਰਪਾ
ਕਰਕੇ ਸੂੰਭਾਲ ਕਰਤਾ ਹੱਬ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕਕਰੋ। ਸੂੰਭਾਲ ਕਰਤਾ
ਹੱਬ ਟੈਲੀਫੋਨ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਾਂ
ਉਮਰਾਾਂ ਦੇ ਸੂੰਭਾਲ ਕਰਤਾਿਾਾਂ ਿਾਸਤੇ ਮੁਫ਼ਤ, ਿੁ ਪਤ ਅਤੇ ਵਨੱ ੀ
ਬਣਾਈ ਾਣਕਾਰੀ, ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

Follow the instructions in the letter you receive
to book your vaccination.

ਤੁ ਸੀ ੀਂ ਸੰਭਾਲ ਕਰਤਾਵਾੀਂ ਦੇ ਹੱਬ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹੋ:

You can contact the Carers Hub:

ਵੱਬਸਾਈਟ: www.tuvida.org/nottinghamshirehub
ਈਮੇਲ: nottinghamshirehub@tuvida.org
ਕਾਲ: 0115 824 8824
ਨੌਵਟੂੰਘਮ ਅਤੇ ਨੌਵਟੂੰਘਮਸਾਇਰ ਵਿੱਚ NHS ਟੀਕਾਕਰਨ
ਪਰੋਿਰਾਮ ਬਾਰੇ ਿਧੇਰੇ ਾਣਕਾਰੀ ਏਥੇ ਦੇਿੀ ਾ ਸਕਦੀ ਹੈ:
https://nottsccg.nhs.uk/covid-19/covid-19vaccination-in-nottingham-andnottinghamshire/

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.

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/

