
અમારી COVID-19 વેક્સિન િપોર્ટ  

િક્વટિ 

NHSના ઇતિહાસમાાં COVID-19 એ એકમાત્ર 

સૌથી મોટામાાં મોટી જાહેર સ્વાસ્્ય કટોકટી 

રહી છે. 

COVID-19 વેતસસનેશન િમને COVID-19 ના 

રોગથી ચેપગ્રસ્િ થવાની સાંભાવના ઘટાડશે. 

બધી જ દવાઓની જમે, કોઈ પણ વેતસસન 

સાંપૂણણપણે અસરકારક હોિી નથી અને 

વેતસસન લીધા બાદ િમારા શરીરને સુરક્ષા 

તનમાણણ કરવામાાં થોડા અઠવાતડયા લાગે છે. 

કેટલાક લોકોને વેતસસનેશન લીધા બાદ પણ 

COVID-19 થઇ શકે છે, પરાંિુ આ કોઈપણ 

ચેપની િીવ્રિાને ઘટાડશે.  

વેતસસન િમને COVID-19 ચેપ આપી શકિી 

નથી, અને બે ડોઝ િમારી ગાંભીરપણે બીમાર 

થવાની સાંભાવનાને ઘટાડશે. સરકારના 

માગણદશણનનુાં પાલન િમાર ેહજુ પણ કરવુાં પડશે. 

બધી જ દવાઓની જમે, વેતસસન પણ 

આડઅસરોનુાં કારણ બની શકે છે. આમાાંની 

મોટાભાગની આડઅસરો હળવી અને ટૂાંકા 

સમયગાળા માટેની હોય છે, અને િે દરકે 

વ્યતિને થિી નથી 

 

તમારા વેક્સિન મારે્ NHS અથવા GP 

આમંત્રણ 

આવનારા અઠવાતડયાઓમાાં િમને િમારાં  

વેતસસન બુક કરાવવા તવશે જણાવિો એક પત્ર 

મળશે. 

પત્ર િમને ક્ાાં િો ઑનલાઇન બુક કરવા માટે 

અથવા 119 પર એપોઇન્ટમેન્ટ બુક કરવા અાંગે 

કૉલ કરવા આમાંત્રણ આપશે. 

 

વેક્સિન િપોર્ટ  - અમે કેવી રીતે મદદ 

કરી શકીએ 

એકવાર િમે િમારો સ્લોટ બુક કરાવી લો, 

અથવા જો િમને બુતકાંગ માટે મદદની 

જરૂર હોય, િો અમે િમને અમારા 

મોબાઇલ 07754 751 079 પર અમારા 

હોમ એન્ડ કેર સતવણસ મેનજેરને અથવા 

020 8981 7124 પર અમારા તરસૅપ્શનને 

કૉલ કરવા કહીશુાં.  

િમારા વેતસસનના તદવસે િમને અમારી 

હોમ એન્ડ કેર ટીમના એક સભ્ય દ્વારા 

ઉબર કૅબમાાં િમારા ઘરથેી લેવામાાં આવશે 

અને િમારા વેતસસનના સ્થળ પર લઈ 

જવામાાં આવશે. િમે િમારાં  વેતસસનેશન લો 

િે દરતમયાન અમે િમારી પ્રિીક્ષા કરીશુાં 

અને ત્યાર બાદ અમે િમને પાછા ઘર ેલઈ 

જઈશુાં. આ સેવા ટાવર હેમ્લેટ્સ, ન્યૂહૅમ, 

તસટી એન્ડ હૅકની અને વૉલથમ ફોરસે્ટમાાં 

ઉપલબ્ધ છે. 

આ િેવા ક્ન:શુલ્ક હોવાને કારણે તમને 

કોઈ ખર્ટ થશે નહી.ં 

 

અમારી હોમ એન્ડ કેર ર્ીમ 

એજ UK ઈસ્ટ લાંડન ના બધા જ 

કમણચારીઓ અને સ્વયાંસેવકો ઉન્નિ 

તડસ્્લોઝર અને બાતરાંગ ચેસસ હેઠળથી 

પસાર થાય છે, જનેે દર 3 વર્ષે અપડેટ 

કરવામાાં આવે છે. 

 

િક્વટિ માપદંડ 

જમે કે િમે કલ્પના કરી શકો છો કે અમે 

દરકે મોટી ઉાં મરની વ્યતિની સાથે જઈ 

શકીશુાં નહી ાં િેથી એક કડક માપદાં ડનો 

અમલ કરવામાાં આવશે જ ે નીચે સૂતચબદ્ધ 

છે:- 

 65 વર્ષણથી વધુની ઉાં મર હોય તસવાય કે 

તડમેતન્શઆ (તચત્તભ્રાંશ) અથવા સમાન 

તસ્થતિનુાં તનદાન હોય.  

 એકલા રહેિા હોય અથવા અન્ય વ્યતિ 

સાથે રહેિા હોય જ ેસતવણસના માપદાં ડને 

પૂણણ કર ેછે. 

 કોઈ પતરવાર અથવા તમત્રો હોય નહી ાં 

જ ેિેમને સાથે લઇ જઈ શકે.  

 િમે તશતલ્ડાંગ લેટર પ્રાપ્ત કયો છે. 

 

અમે િમારા GP અને/અથવા સ્વાસ્્ય અને 

સામાતજક વ્યાવસાતયક સાથે પુતિ કરીશુાં કે 

િમે સતવણસના માપદાં ડને પૂણણ કરો છો. 

 

િંદર્ભો 

 GP 

 સ્વાસ્્ય સાંભાળ વ્યાવસાતયક 

 સામાતજક સાંભાળ વ્યાવસાતયક 

 સેલ્ફ (પાત્રિાની પુતિ સ્વાસ્્ય 

અને/અથવા સામાતજક સાંભાળ 

વ્યાવસાતયક સાથે િપાસવામાાં આવશે) 
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એજ UK ઈસ્ટ લાંડન એક સ્વૈતછછક સાંસ્થા 

છે અને રજીસ્ટડણ ચેતરટી છે. સેવાઓ પ્રદાન 

કરવા અને િેમના માંિવ્યોનુાં પ્રતિતનતધત્વ 

કરવા માટે, અમે 50 થી વધુની ઉાં મરની 

વ્યતિઓ સાથે અને િેમને માટે કાયણ 

કરીએ છીએ.  

અમારી િેવાઓમાં શામેલ છે: 

 માતહિી અને સલાહ  

 િરફદારી  

 હોમ એન્ડ કેર સતવણસીસ 

 મૈત્રી કરવી 

 તડતજટલ સપોટણ  

 લાંચ ્લબ્સ 

 હેતન્ડપસણન સતવણસીસ 

 હોતસ્પટલ તડસ્ચાજણ સપોટણ  સતવણસીસ 

અમારી િેવાઓની િંપૂણટ શ્રેણી અમારી 

વેબિાઇર્ પર મળી શકે છે 

www.ageukeastlondon.org.uk 

 

 

 

 

િક્વટિ ક્વશે વધુ માક્હતી મારે્, કૃપા 

કરીને નીરે્ આપેલા મોબાઈલ પર હોમ 

એન્ડ કેર િક્વટિીિ ખાતે મેનજેરને 

રે્ક્લફોન કરો: 

 

મોબાઇલ: 07754 751 079 

Kay.munns@ageukeastlondon.org.uk

   

અથવા અમારી હેડ ઓક્ફિ ક્રિૅપ્શન 

ર્ીમ ખાતે અમારો િંપકટ  કરો:  

Age UK East London 

82 Russia Lane  

E2 9LU 

ઇમેઇલ: info@ageukeastlondon.org.uk 

 

 

ટેતલફોન: 020 8981 7124 

સવાર ે9.30 – સાાંજ ે5.30 

સોમવાર - શુક્રવાર 

 

અન્ય સમયે આન્સરફોન ઉપલબ્ધ છે 

    

 

 
 

 

Covid-19  

વેક્સિન િપોર્ટ  િક્વટિ 
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