আমাদের COVID-19 টিকা সহায়তা
পররদেবা

টিকা সহায়তা - আমরা রকভাদব
সাহায্য করদত পারর

COVID-19 হল NHS-এর ইতিহাসে গণ স্বাসযের
ক্ষেসে েবসেসে বড় একক আপৎকালীন
পতরতযতি।
COVID-19 টিকা আপনার COVID-19 ক্ষরাসগ
আক্রান্ত হওোর েম্ভাবনাসক হ্রাে কসর। েব
ওষু্সের মিই, ক্ষকাসনা টিকাই েম্পূণভাসব
ণ
কার্করী
ণ
হে না, আপতন টিকাটি ক্ষনওোর পর
আপনার শরীসর ক্ষরাগ প্রতিসরাে েমিা তিতর
হসি কসেক েপ্তাহ লাসগ। একটি টিকা ক্ষনওো
েসেও তকছু বেক্তির COVID-19 হসি পাসর,
িসব িা েংক্রমসণর মাোসক হ্রাে করসব।

আপতন আপনার স্লিটি বক করার পর বা
আপনার বতকং করসি েহােিার প্রসোজন
হসল, আমরা আপনাসক ক্ষমাবাইসল এই
নম্বসর আমাসদর ক্ষহাম ও ক্ষকোর োতভণসেে
মোসনজারসক কল করসি বলব: 07754
751 079 বা আমাসদর তরসেপশসন 020
8981 7124 -এ ক্ষ ান করসি বলব।
আপনার টিকা ক্ষনওোর তদসন আমাসদর
ক্ষহাম ও ক্ষকোর িীসমর একজন েদেে
একটি উসবর কোসব কসর আপনাসক তনসি
আেসবন এবং আপনাসক আপনার টিকা
ক্ষদওোর জােগাে তনসে র্াসবন। আপনার
টিকা গ্রহণ করা পর্ন্ত
ণ আমরা অসপো
করব এবং িারপর আমরা আপনাসক
বাতড়সি ক্ষপ ৌঁসছ তদসে আেব। িাওোর
হোমসলিু্ ে, তনউহোম, তেটি ও হোকতন এবং
ওোলথোম
সরস্ট জসড় পতরসষবাটি
উপলব্ধ রসেসছ।
এর জনয আপনার ককান খরচ হদব না,
কারণ পররদেবাটি রবনামূদযয কেওয়া
হদে।

টিকা ক্ষনওোর জনে আপতন COVID-19-এ
েংক্রাতমি হসবন না এবং দটি ক্ষ াজ আপনার
গুরুিরভাসব অেয হওোর েম্ভাবনাসক হ্রাে
করসব। টিকা ক্ষনওোর পরও আপনাসক
েরকাতর তনসদণশনা অনেরণ করসি হসব। েব
ওষসের মি, টিকাগুতলরও পার্শ্-প্রতিক্ত
ণ
ক্রো
থাসক। এগুতলর ক্ষবতশর ভাগই হালকা ও
স্বল্পসমোদী হে এবং প্রসিেসকর িা হেও না।

আপনার টিকার জনয NHS বা GP-র
আমন্ত্রণ
োমসনর কসেক েপ্তাসহর মসেে আপতন একটি
তেটি পাসবন, ক্ষর্খাসন আপনাসক আপনার
টিকাটি বক করসি বলা হসব।
তেটিটিসি হে আপনাসক অনলাইসন বক করসি
বা একটি অোপসেন্টসমন্ট বক করার জনে 119
নম্বসর কল করসি আমন্ত্রণ জানাসনা হসব।

আমাদের কহাম ও ককয়ার িীম
এজ UK ইস্ট লন্ডসনর েমস্ত কমী ও
ক্ষস্বচ্ছাসেবীসদর ক্ষেসে আসরা ক্ষজারদার
ত জসলাজার ও বাতরং বা প্রকাশ ও তনবৃত্ত
করা েংক্রান্ত র্াোইগুতল করা হসেসছ, র্া
প্রতি 3 বছর পর পর হালনাগাদ করা হে।

পররদেবার মাপকাটি
আপতন ক্ষভসব ক্ষদখসল বঝসি পারসবন ক্ষর্,
আমরা প্রসিেক বেস্ক বেক্তিসক োসথ ক্ষথসক
আনা-ক্ষনওো করসি পারব না, িা করার
জনে একটি কসিার মাপকাটি থাকসব র্ার
িাতলকা তনসে ক্ষদওো হল: 65 বছর বা িার ক্ষবতশ বেেী, র্তদ না
ত সমনতশো
বা
এরকম
ক্ষকান
স্বাযেেমেো তনণীি হে।
 একা বেবােকারী বা পতরসষবার
মাপকাটি পূরণকারী অনে একজন
বেক্তির োসথ বেবােকারী
 ক্ষকাসনা পতরবাসরর ক্ষলাক বা বনু্ে না
থাকা তর্তন োসথ আেসি পাসরন।
 আপতন েরোেূেক তেটি পাসবন।
আপতন পতরসষবার মাপকাটি পূরণ করসছন
তক না িা আমরা আপনার GP এবং/বা
স্বাযে ও োমাক্তজক ক্ষপশাদারসদর কাছ ক্ষথসক
তনক্তিি কসর ক্ষনব।

করফারায





GP
স্বাযে ক্ষেবা ক্ষপশাদার
োমাক্তজক ক্ষেবা ক্ষপশাদার
তনসজ (স্বাযে এবং/বা োমাক্তজক
ক্ষপশাদাসরর কাছ ক্ষথসক ক্ষর্াগেিামান
তনক্তিি করা হসব )

এজ UK লন্ডন একটি ক্ষস্বচ্ছাসেবী েংযা
এবং একটি ক্ষরক্তজস্টা ণ দািবে েংযা।
আমরা 50+ বেেী মানষসদর োসথ কাজ
কতর, িাসদর পতরসষবা প্রদান কতর এবং
িাসদর মিামিগুতল িু ু্সল েতর।

পররদেবা সংক্রান্ত আদরা তদযযর জনয,
অনুগ্রহ কদর, কহাম ও ককয়ার
সারভণদসস মযাদনজারদক এই নম্বদর
কফান করুন:

আমাদের পররদেবাগুরযর মদযয রদয়দে:

ক্ষমাবাইল: 07754 751 079
Kay.munns@ageukeastlondon.org.uk
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হোক্তন্ডপােনণ োতভণসেে



হােপািাসলর ত েোজণ েহােিা পতরসষবা
আমাদের ওদয়বসাইদি আমাদের
রবরভন্ন পররদেবাগুরযর পূণ রববরণ
ণ
কপদত পাদরন
www.ageukeastlondon.org.uk
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বা আমাদের কহড অরফস ররদসপশন
িীদমর সাদয কয্াগাদয্াগ করুন:
Age UK East London
82 Russia Lane
E2 9LU
ই-ক্ষমল: info@ageukeastlondon.org.uk

ক্ষিতলস ান: 020 8981 7124
েকাল 9.30িা - তবকাল 5.30িা
ক্ষোমবার - শুক্রবার
অনে েমে আনোরস ান উপলব্ধ থাসক

Covid-19
টিকা সহায়তা পররদেবা

