COVID-19 Aşı Destek
Hizmetimiz
COVID-19, NHS tarihi boyunca
görülen en büyük acil halk sağlığı
sorunudur.
COVID-19
aşısı,
COVID-19
hastalığından
muzdarip
olma
riskinizi azaltacaktır. Tüm ilaçlar için
söz konusu olduğu gibi hiçbir aşı
tam olarak etkili değildir ve aşıyı
olduktan
sonra
vücudunuzun
koruma geliştirmesi birkaç hafta alır.
Bazı insanlar COVID-19 aşısı
olmalarına rağmen yine de COVID19’a yakalanabilir.
Aşı size COVID-19 enfeksiyonu
bulaştıramaz ve iki doz aşı ciddi
şekilde
hastalanma
riskinizi
azaltacaktır. Aşı olduktan sonra da
Hükümet yönergelerine uymaya
devam etmelisiniz. Her ilaçta olduğu
gibi aşılar da yan etkilere sebep
olabilir. Bunların çoğu hafif şiddetli
ve kısa sürelidir ve herkeste
görülmez.

Aşınız için NHS ya da Aile
Hekiminden davet
Önümüzdeki
haftalar
içerisinde
elinize sizden aşınız için randevu

almanızın isteneceği bir mektup
geçecek
Mektupta ya online olarak ya da
119’u arayarak bir randevu almanız
istenecektir.

Age UK East London personeli ve
gönüllülerinin tamamı her 3 yılda
bir Sabıka ve Yasaklı Kişiler
Kaydı
kontrollerine
tabi
tutulmaktadır.

Aşı Destek - nasıl yardımcı
olabiliriz?

Hizmet Kriteri

Aşınız için randevunuzu aldıktan
sonra ya da randevu almak için
yardıma ihtiyacınız olursa, Ev ve
Bakım Hizmetleri Müdürümüzü
07754 751 079 numaralı cep
telefonundan ya da 020 8981
7124
numaralı
telefondan
resepsiyonu
aramanızı
rica
ediyoruz.
Aşınızı olacağınız gün sizi ev ve
bakım hizmetleri ekibimizden
birisi bir Uber taksi ile alacak ve
sizi aşınızın yapılacağı aşılama
noktasına götürecektir. Aşınızı
olurken yanınızda bekleyeceğiz
ve sonra sizi evinize götüreceğiz.
Bu hizmet Tower Hamlets,
Newham, City & Hackney ve
Waltham
Forest
genelinde
mevcuttur.
Hizmet tamamen ücretsizdir.

Ev ve Bakım Ekibimiz

Aşılarını olmaları için ileri yaştaki
herkese
eşlik
edemeyeceğimizden
aşğıda
açıkladığımız sıkı bir kriter
uygulanacaktır: Demans ya da benzeri bir
hastalık tanısı olmadıkça 65
yaş üstündekiler.
 Tek başına ya da hizmet
kriterine uyan bir başkasıyla
yaşamak.
 Kendilerine
eşlik
edecek
yakınları ya da arkadaşlarının
olmaması.
 Elinizde kendinizi korumanızın
önerildiği bir mektup olması.
Hizmet kriterine uygunluğunuzu
Aile Hekiminiz ve/veya Sağlık ve
Sosyal Hizmet yetkilisi ile teyit
edeceğiz.

Sevkler
 Aile Hekimi
 Sağlık çalışanı

 Sosyal Bakım çalışanı
 Kendi kendine (uygunluğun
teyidi sağlık ve/ya sosyal
bakım çalışanı ile kontrol
edilecektir).
Age UK East London gönüllü bir
kuruluş ve kayıtlı bir hayır
kuruluşudur. Hizmet sağlamak ve
görüşlerini temsil etmek amacıyla
50 yaş ve üstündeki kişilerle ve
onlar için çalışıyoruz.
Hizmetlerimize aşağıdakiler
dahildir:
 Bilgi ve Tavsiye
 Savunma
 Ev ve Bakım Hizmetleri
 Arkadaşlık
 Dijital Destek
 Öğle Yemeği Kulüpleri
 Tamir Hizmetleri
 Hastane Taburcu Hizmetleri

Hizmetlerimizin tamamı
hakıkında web sitemizden bilgi
edinebilirsiniz.
www.ageukeastlondon.org.uk
Hizmet hakkında daha fazla
bilgi için lütfen Ev ve Bakım
Hizmetleri Müdürüyle iletişime
geçin:
Cep: 07754 751 079
Kay.munns@ageukeastlondon.org.uk

Ya da Genel Merkez Ofisimizin
resepsiyon ekibi ile iletişime
geçin:
Age UK East London
82 Russia Lane
E2 9LU
E-posta: info@ageukeastlondon.org.uk

Telefon: 020 8981 7124
9.30-17.30
Pazartesi-Cuma
Diğer zamanlarda telesekretere
mesaj bırakılabilirsiniz.

Hayırsever Kuruluş Kayıt Numarası 1144535 Şirket Numarası 7687015 V1/01/21 |

Covid-19
Aşı ve Destek Merkezi

Hayırsever Kuruluş Kayıt Numarası 1144535 Şirket Numarası 7687015 V1/01/21 |

