আমরার COVID-19 সহায়তা
পররষেবা

টীকা সহায়তা - আমরা রকলান
সহায়তা করষত পারর

COVID-19 অইল ো ইতিহোল ো NHS-এর
একমোত্র বচোইলি বড় জন স্বোইস্থ্য জরুরী
অবস্থ্ো।
COVID-19 এর টিকো আফনোর COVID-19
রুলে আক্রোন্ত অইবোর ম্ভোবনো কম করলবো।
ব ওষুলের মিন, কুনু িীকো পুরোপুতর
কোইর্কর
য
নোয় আর আফনোর িীকো দেওয়োর
বোলে আফনোর শরীলরর ুরক্ষো তিতর করলি
কলয়ক হোপ্তো ময় োলে। তকছু মোনুষর টিকো
দেওয়োর পলরও COVID-19 অইলিো পোলর িলব
ইিো কুনু ংক্রমলের িীব্রিো কম করলবো।

একবোর আফলন আফনোর স্লি বুতকং করোর
বোলে বো আফনোর র্তে বুতকং করলি োইর্যর
েরকোর অয়, আমরো আমরোর দহোম এন্ড
দকয়োর োতভয দমলনজোরলর ক করোর
োতেয়ো কইমু : 07754 751 079 বো আমরোর
তরত পশলনো 020 8981 7124 নম্বলর।
আফনোর িীকোর তেন আফনোলর আমরোর
আমরোর দহোম এন্ড দকয়োর টিমর একজন
উলবর কযোব এ ংগ্রহ করবো আর আফনোর
িীকো দেওয়োর দজেোি
ইয়ো র্োইবো।
আফনোর িীকো দেওয়োর
ময় আমরো
আফনোর োতে অলপক্ষো করমু আর এর
বোলে আমরো আফনোলর বোড়ীি তফরি
এ কিয তেয়ো পোিোইমু। পতরলষবোিো িোওয়োর
দহমল ি , তনউহোম, ত টি এন্ড দহকতন
আর ওয়ো থোম দফোলরলটো উপ ব্ধ।
পররষেবাটা
রবনামূষলে
অওয়ার
আফনার কুনু খরচ নাই।

িীকো আফনোলর COVID-19 ংক্রমে তেলি
পোলর নো আর েুইিো দ োজ আফনোর গুরুির
অ ুস্থ্ অওয়োর ম্ভোবনো কম করলবো। আফনোর
এখনও রকোরী তনলেযতশকো অনু রে করলি
োেলবো। ব ওষুলের মলিো, িীকোগু ো পোর্শ্ য
প্রতিক্রক্রয়ো তিতর করলি পোলর। ইগু োর
দবতশরভোেই হো কো আর স্বল্পলময়োেী, আর
বোর ইগু ো অয় নো

আফনার টীকার লারি NHS বা GP
আমন্ত্রণ
আ ন্ন হোপ্তোগু োলি আফনোলর আফনোর িীকো
বুক করলি কওয়োর োতেয়ো একিো তচটি দেওয়ো
অইলবো।
তচটিিোি আফনোলর অন োইলন বো 119 নম্বলরো
দফোন কতরয়ো এপলয়ন্টলমন্ট বুক করোর োতেয়ো
কওয়ো অইলবো।

আমরার হহাম এন্ড হকয়ার টটম
সব এইজ UK ইস্ট লন্ডন কর্মী আর
স্বেচ্ছাসেবসবারা রইতইসেবক ক ব বেসেবর বদ্ধিক
ডিসসেবলাজার আর স্ববয়াডরিং স্বেক পডরোলনা
করইন।

পররষেবা মানদণ্ড
আমরো দর্ োন আন্দোজ করিো পোরইন
আমরো
ব বয়স্ক দ োকরোলর এ লকোিয
করিোম পোরিোম নোয় ই কোরলন কিুর

মোনেণ্ড থোকলবো দর্গু ো নীলচ দেওয়ো
অইলছ: 65 বছরর দবতশ বয় র্তেনো ত লমনতশয়ো
বো ই োন অবস্থ্োর কুনু রুেতনেয়য নো
থোলক।
 এক ো ব বো
করইন বো অইনয
দকউরর লে থোকইন র্োইন পতরলষবো
মোনেণ্ড পুরো করইন।
 পতরবোর বো কুনু বন্েু নোই র্োইন িোরোলর
এ লকোিয তেিো পোরবো।
 আফলন র্তে তশক্রডং দ িোর পোওয়োি
থোকইন।
আমরো আফনোর GP আর /বো স্বোইস্থ্য আর
োমোক্রজক দপশোক্রজবীরোলর তনক্রিি করমু দর্
আফলন পতরলষবো মোনেণ্ড পুরো করছইন।

হরফাষরলগুলা





GP
স্বোইস্থ্য দেখোশুনো দপশোক্রজবী
োমোক্রজক দেখোশুনো দপশোক্রজবী
স্বয়ং (স্বোইস্থ্য আর/ বো
োমোক্রজক
দেখোশুনো দপশোক্রজবীরোর লে র্ুেযিোর
তনক্রিতি র্োচোই করো অইলবো )

এজ UK ইট
ন্ডন অইল ো একিো
দস্বচ্ছামোম ক ংস্থ্ো আর একিো দরক্রজটো য
দচতরটি। আমরো 50+ বয় ী দ োকরোর লে
আর িোরোর কোরলন কোম কতর র্োলি
পতরলষবো প্রেোন আর িোরোর মিোমি িু ত য়ো
েরিোম পোতর।

আমরার পররষেবাত অন্তর্ভক্ত
ু অইষলা:


িইথয আর পরোমশ য



উকো তি



দহোম এন্ড দকয়োর পতরলষবো



তবলেক্রন্ডং



ত ক্রজলি



হোয়িো

োঞ্চ ক্লোব



দহক্রন্ডপো নয পতরলষবো



আ পোিো ত

চোজয হোয়িো পতরলষবো

আমরার পররষেবার পুরা বণনা
ু আমরার
ওষয়বসাইষটা পাওয়া যাইষতা পাষর
www.ageukeastlondon.org.uk

পররষেবা
সম্বষে
আষরা
তইথ্ের
লারিয়া, দয়া কররয়া হহাম এন্ড হকয়ার
সারর্ুষসস হমষনজারষর ই নম্বষরা হফান
করবা:
দমোবোই : 07754 751 079
Kay.munns@ageukeastlondon.org.uk
বা আমরার হহড অরফসর রররসপসন
টটষমা আমরার লষি যুিাযুি করবা:
Age UK East London
82 Russia Lane
E2 9LU
ইলমই : info@ageukeastlondon.org.uk

দিত লফোন: 020 8981 7124
কো 9.30 িো – তবকো 5.30 িো
দ োমবোর – শুক্কুরবোর
অইনয মলয় আন োর দফোন উপ ব্ধ আলছ
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