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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.

Urdu
 سے بچاؤ کے لیے ٹیکے لگ ا19 این ایچ ایس لوگو ں کو کووڈ
رہ ا ہے۔ ویکسین محفوظ ہے او ر اپنے آپ کو اس مہلک وائرس
سے محفوظ رکھنے کا بہترین طریقہ ہے اور ان لوگو ں کو بھی
ج ن کی ہم دیکھ بھا ل کرتے ہیں۔

Carers are now being invited to have their
vaccination.

نگہ داشت کرنے والو ں کو اب ا ن کی ویکسینیشن کے لئے مد عو
کیا جارہ ا ہے۔

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

:اپنی ویکسین لینے کے لیے آ پ سے رابط ہ کیا جانا چاہئے اگر
 آپ کیئررز ہب سے جڑے ہو ئے ہیں
 آپ اپنے جی پی کے پاس بطو ر نگہ داشت کار کے
جانےجاتے ہیں
 آپ کی نگہداشت کار کی تشخیص ہو چکی ہے

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.

اپنی ویکسینیشن کروانے کے لیے آپ کو جو خط موصو ل ہوت ا
ہے اس میں دی گئی ہدایات پ ر عم ل کریں۔
 ت و، اگر آپ کو نگہداشت کار کے طور پر جان ا نہیں جات ا ہے
ب راہ کر م کیئررز ہب سے رابط ہ کریں ۔ کیئررز ہب ٹیلیفون او ر
، آ ن الئن مدد سمیت ہ ر عمر کے نگہ داشت کارو ں کے لئے مفت
 مشورے اور مد د فراہم، خفیہ اور ذاتی نوعیت کی معلومات
کرت ا ہے۔

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/

:آپ کیئررز ہب سے رابط ہ کرسکتے ہیں
www.tuvida.org/nottinghamshirehub :ویب سائٹ
nottinghamshirehub@tuvida.org : ای میل
0115 824 8824 :کا ل کریں
نوٹنگھم او ر نوٹنگھم شائ ر میں این ایچ ایس ویکسینیشن پروگرا م
:کے بارے میں مزید معلوم ات یہاں سے حاصل کی جاسکتی ہیں
https://nottsccg.nhs.uk/covid-19/covid-19vaccination-in-nottingham-andnottinghamshire/

