
COVID-19  کے ٹیکے سے متعلق ہماری

 امدادی خدمت
NHS  19کی تاریخ میں-COVID  صحت

عامہ کی واحد سب سے بڑی ایمرجنسی رہی 
 ہے۔

COVID-19  کی ٹیکہ کاری سےCOVID-
کے مرض میں آپ کے مبتال ہونے کا  19

امکان کم ہوگا۔ تمام دواؤں کی طرح، کوئی 
بھی ٹیکہ پوری طرح سے مؤثر نہیں ہے اور 
آپ کو ٹیکہ لگوا لینے کے بعد آپ کے جسم 
کو تحفظ تیار کرنے میں چند ہفتے لگتے ہیں۔ 
کچھ لوگوں کو اب بھی ٹیکہ کاری کروانے 

ہو سکتا ہے، لیکن  COVID-19کے باوجود 
 یہ کسی انفیکشن کی شدت کو کم کر دے گا۔

کا انفیکشن  COVID-19ٹیکے سے آپ کو  
سنگین حد نہیں ہو سکتا ہے اور دو خوراکیں 

تک بیمار ہونے کے آپ کے امکان کو کم کر 
دیں گی۔ آپ کو اب بھی حکومت کی رہنمائی 
پر عمل کرنے کی ضرورت ہوگی۔ تمام دواؤں 
کی طرح، ٹیکے ضمنی اثرات کا باعث بن 
سکتے ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر معمولی اور 
قلیل مدتی ہوتے ہیں اور یہ ہر کسی کو نہیں 

 ہوتے ہیں

 

کا  GPیا  NHSیکے کے لیے آپ کے ٹ

 دعوت نامہ
آئندہ ہفتوں میں آپ کو ایک خط موصول ہوگا 
جس میں آپ سے اپنے ٹیکے کی ُبکنگ 

 کروانے کو کہا جائے گا۔

یہ خط یا تو آپ کو آن الئن ُبکنگ کروانے کی 
پر  119یا ایک اپائنٹمنٹ ُبک کرنے کے لیے 

 کال کرنے کی دعوت دے گا۔
 

ہم کس طرح مدد  –ٹیکے سے متعلق تعاون 

 کر سکتے ہیں
اپنی سالٹ آپ کے ُبک کر لینے پر، یا اگر 
آپ کو ُبکنگ میں مدد درکار ہو تو، ہم آپ 
سے ہمارے ہوم اینڈ کیئر سروسز مینیجر 

یا ہمارے  079 751 07754کو موبائل: 
پر کال  7124 8981 020ریسپشن کو 

 کرنے کی گزارش کریں گے۔ 
اینڈ کیئر کی  آپ کے ٹیکے والے دن ہوم

کیب میں آپ  Uberہماری ایک ٹیم کسی 
کو لے کر آئے گی اور آپ کو ٹیکے کی 
منزل مقصود پر لے جایا جائے گا۔ آپ کی 
ٹیکہ کاری ہونے تک ہم آپ کے ساتھ 
انتظار کریں گے اور اس کے بعد ہم واپس 
آپ کے گھر تک آپ کے ساتھ جائیں گے۔ 

سٹی یہ خدمت پورے ٹاور ہیملٹس، نیوہام، 
اینڈ ہیکنے اور والتھم فاریسٹ میں دستیاب 

 ہے۔

آپ پر اس کی کوئی الگت نہیں آتی ہے کیونکہ 

 یہ خدمت مفت ہے۔
 

 ہوم اینڈ کیئر کی ہماری ٹیم
ایج یوکے ایسٹ لندن کے تمام عملہ اور 
رضاکاران کی حدرجہ افشاء اور ممانعت 

سال پر  3کی جانچیں ہوئی ہیں جن کو ہر 
 ہے۔ اپ ڈیٹ کیا جاتا

 خدمت کا معیار
جیسا کہ آپ تصور کر سکتے ہیں ہم ہر 
عمر دراز فرد کا ساتھ نہیں دے پائیں گے 
لہذا ایک سخت معیار ہوگا جو ذیل میں 

 -مندرج ہے:

 65  سال سے زائد عمر االا یہ کہ
ڈیمینشیا یا اس سے ملتی جلتی کیفیت 

 کی تشخیص ہوئی ہو۔

  ے تنہا یا دیگر ایسے فرد کے ساتھ رہت
 جو خدمت کا معیار پورا کرتا ہو۔ہوں 

  کوئی فیملی یا ایسے دوست نہ ہوں جو
 ان کا ساتھ دینے پر قادر ہوں۔

  آپ کو شیلڈنگ کا خط موصول ہوا ہو۔ 
 

اور/یا صحت و سماجی  GPہم آپ کے 
پیشہ ور فرد سے تصدیق کریں گے کہ آپ 

 خدمت کا معیار پورا کرتے ہیں۔
 

 حوالے

 GP 

 تعلق پیشہ ور نگہداشت صحت سے م
 فرد

  سماجی نگہداشت سے متعلق پیشہ ور
 فرد

  بذات خود )اہلیت کی تصدیق کی جانچ
صحت اور/یا سماجی نگہداشت سے 
متعلق پیشہ ور فرد کی مدد سے کی 

 جائے گی(
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ایج یوکے ایسٹ لندن ایک رضاکار تنظیم 
سال کی  +50اور رجسٹرڈ چیریٹی ہے۔ ہم 

کے لیے عمر کے لوگوں کے ساتھ اور ان 
خدمات فراہم کرنے اور ان کی آراء کی 

 ۔نمائندگی کرنے کے لیے کام کرتے ہیں

 

 ہماری خدمات میں شامل ہیں:

 معلومات اور مشورہ 

  وکالت 

  ہوم اینڈ کیئر سروسز 

 دوستیاں کرنا 

 ڈیجیٹل تعاون 

 لنچ کلبز 

 امدادی فرد کی خدمات 

  اسپتال سے ڈسچارج ہونے سے متعلق
 امدادی خدمات

خدمات کی ایک پوری رینج ہماری ویب ہماری 

 سائٹ پر مل سکتی ہے

www.ageukeastlondon.org.uk 

 

خدمت کے بارے میں مزید معلومات کے لیے، 

براہ کرم ہوم اینڈ کیئر سروسز مینیجر کو اس 

 پر ٹیلیفون کریں:

 

 079 751 07754 موبائل:
Kay.munns@ageukeastlondon.org.uk

  

 

یا ہمارے صدر دفتر کی ریسپشن ٹیم سے ہم  

 سے رابطہ کریں:

 Age UK East London 
82 Russia Lane 

 E2 9LU 
 info@ageukeastlondon.org.ukای میل: 

 
 

 7124 8981 020ٹیلیفون: 
 بجے شام 5.30ے صبح تا بج 9.30

 پیر تا جعمہ
 

 دیگر اوقات میں آنسر فون دستیاب ہے
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