Dịch vụ hỗ trợ vắc xin COVID19 của chúng tôi
COVID-19 là khủng hoảng y tế cộng
đồng lớn nhất trong lịch sử của NHS.
Việc tiêm vắc xin COVID-19 sẽ giúp
bạn giảm được nguy cơ mắc bệnh
COVID-19. Giống như tất cả các loại
thuốc, không có vắc xin nào hoàn toàn
hiệu quả và phải mất vài tuần để cơ
thể bạn phát triển khả năng bảo vệ sau
khi bạn đã tiêm vắc xin. Một số người
vẫn có thể bị nhiễm COVID-19 mặc dù
đã tiêm vắc xin, nhưng vắc xin sẽ làm
giảm mức độ nghiêm trọng của những
người bị nhiễm COVID-19.
Vắc xin này không thể làm cho bạn bị
nhiễm COVID-19, và hai liều sẽ làm
giảm nguy cơ bạn bị mắc bệnh nặng.
Bạn vẫn cần tuân theo hướng dẫn của
Chính phủ. Giống như tất cả các loại
thuốc, vắc xin có thể gây ra tác dụng
phụ. Hầu hết tác dụng phụ này đều nhẹ
và chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, và
không phải ai cũng mắc phải các tác
dụng này

Thư mời của NHS hoặc Bác sĩ
tổng quát (GP) về việc tiêm vắc
xin
Trong những tuần tới, bạn sẽ nhận
được thư yêu cầu bạn đặt lịch tiêm vắc
xin.

Thư này sẽ mời bạn đặt lịch trực tuyến
hoặc gọi số 119 để đặt lịch hẹn.

cường về Rà soát và Công bố được
cập nhật 3 năm một lần.

Hỗ trợ vắc xin – cách chúng tôi
có thể giúp đỡ bạn

Tiêu chí được hưởng dịch vụ

Khi bạn đã đặt lịch hoặc nếu bạn
cần trợ giúp về việc đặt lịch, chúng
tôi sẽ yêu cầu bạn gọi cho Người
quản lý dịch vụ chăm sóc và gia
đình của chúng tôi theo số điện
thoại di động: 07754 751 079 hoặc
bộ phận tiếp tân của chúng tôi theo
số 020 8981 7124.
Vào ngày tiêm vắc xin, bạn sẽ được
một nhân viên thuộc nhóm chăm
sóc và gia đình của chúng tôi đến
đón bằng taxi Uber và đưa đến
điểm tiêm vắc xin. Chúng tôi sẽ đợi
bạn trong khi bạn tiêm vắc xin rồi
đưa bạn trở về nhà. Dịch vụ này
được cung cấp tại Tower Hamlets,
Newham, City & Hackney và
Waltham Forest.
Dịch vụ này hoàn toàn miễn phí,
bạn không phải trả khoản phí
nào.

Nhóm chăm sóc và gia đình
của chúng tôi
Tất cả nhân viên và tình nguyện
viên của Age UK East London đã
trải qua các đợt kiểm tra tăng

Như bạn có thể hình dung được,
chúng tôi sẽ không thể đi cùng mọi
người lớn tuổi nên sẽ có một tiêu
chí nghiêm ngặt như được nêu
dưới đây:  Trên 65 tuổi trừ khi bị chẩn đoán
sa sút trí tuệ hoặc tình trạng
tương tự.
 Sống một mình hoặc với một
người khác đáp ứng các tiêu chí
được hưởng dịch vụ.
 Không có người thân hoặc bạn
bè nào có thể đi cùng với họ.
 Bạn nhận được một lá thư bảo
vệ.
Chúng tôi sẽ xác nhận với GP của
bạn và/hoặc chuyên gia Y tế và Xã
hội rằng bạn đáp ứng các tiêu chí
được hưởng dịch vụ.

Giới thiệu





GP
Chuyên gia Chăm sóc y tế
Chuyên gia Trợ giúp xã hội
Bản thân (chúng tôi sẽ xác nhận
rằng bạn đủ điều kiện hưởng
dịch vụ với chuyên gia chăm sóc
y tế và/hoặc trợ giúp xã hội)

Age UK East London là một tổ chức
tình nguyện và từ thiện đã đăng ký.
Chúng tôi làm việc với và vì những
người trên 50 tuổi để cung cấp dịch
vụ và thể hiện quan điểm của họ.

Để biết thêm thông tin về dịch
vụ, vui lòng gọi điện đến Người
quản lý dịch vụ chăm sóc và gia
đình theo số:
Di động: 07754 751 079

Các dịch vụ của chúng tôi bao
gồm:

Kay.munns@ageukeastlondon.org.uk

 Thông tin và tư vấn

Hoặc liên hệ với chúng tôi qua
bộ phận lễ tân tại Trụ sở chính
của chúng tôi:

 Ủng hộ
 Dịch vụ chăm sóc và gia đình
 Kết bạn
 Hỗ trợ kỹ thuật số
 Câu lạc bộ bữa trưa
 Dịch vụ nhân viên sửa chữa
 Dịch vụ hỗ trợ ra viện
Bạn có thể tìm danh sách đầy đủ
các dịch vụ của chúng tôi trên
trang web của chúng tôi
www.ageukeastlondon.org.uk

Age UK East London
82 Russia Lane
E2 9LU
Email: info@ageukeastlondon.org.uk
Điện thoại: 020 8981 7124
9.30 sáng–5.30 chiều
Thứ Hai–Thứ Sáu
Sẽ có máy trả lời tự động vào những
thời điểm khác
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Dịch vụ hỗ trợ vắc xin
Covid-19

