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Informații pentru îngrijitori privind
vaccinarea împotriva Covid-19
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.

Romanian
NHS se ocupă de vaccinarea împotriva Covid19 a persoanelor. Vaccinul este sigur şi este
cea mai bună modalitate de a ne proteja pe noi
şi oamenii dragi împotriva acestui virus mortal.

Carers are now being invited to have their
vaccination.

Îngrijitorii sunt acum invitaţi să se vaccineze.

Website: www.tuvida.org/nottinghamshirehub
Email: nottinghamshirehub@tuvida.org
Call: 0115 824 8824

Trebuie să fiţi contactat(ă) în vederea
vaccinării dacă:
 sunteţi conectat(ă) la Carers Hub
 sunteţi înscris la medicul de familie în
calitate de îngrijitor (îngrijitoare)
 aţi fost evaluat(ă) în calitate de îngrijitor
(îngrijitoare)
Urmaţi instrucţiunile din scrisoarea pe care o
primiţi în vederea programării vaccinului.
Dacă nu se ştie că sunteţi îngrijitor
(îngrijitoare), vă rugăm să contactaţi Carers
Hub. Carers Hub oferă suport (inclusiv
asistenţă telefonică şi online) şi pune la
dispoziţia îngrijitorilor de toate vârstele
informaţii şi recomandări gratuite, confidenţiale
şi personalizate.
Puteţi contacta Carers Hub direct pe site, prin
email sau apel telefonic:
Website: www.tuvida.org/nottinghamshirehub
Email: nottinghamshirehub@tuvida.org
Sunaţi la nr.: 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/

Puteți afla informații suplimentare despre
programul de vaccinare NHS în Nottingham şi
Nottinghamshire accesând:
https://nottsccg.nhs.uk/covid-19/covid-19vaccination-in-nottingham-andnottinghamshire/

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:

