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Ce trebuie să știți despre vaccinul COVID-19?

• Va fi administrat de medicul de familie 

• Va fi gratuit – dacă vi se cere să plătiți pentru vaccin, cel mai 

probabil e înșelătorie

Cum funcționează? 

Depinzând de medicul dumneavoastră de familie, puteți: 

• Primi un mesaj SMS care vă invită să vă faceți programare 

• Primi o scrisoare cu ’o invitație să vă programați pentru vaccin’ 

• Primi un mesaj SMS care vă informează că veți fi contactat 

separat, cu o invitație, când vă va veni rândul. Scopul acestui 

mesaj este evitarea suprasolicitării liniilor telefonice ale cabi-

netelor cu întrebări în privința vaccinului. Dacă primiți acest 

mesaj, așteptați până primiți și invitația. 

Trebuie achitată o sumă pentru vaccin? 

Vaccinul Covid-19 este gratuit pentru toată lumea.

Fiți atenți la potențialele înșelătorii! Dacă un furnizor privat vă oferă 

vaccin contra cost, acesta nu este vaccinul NHS, ci o înșelătorie.

Cum mă pot înregistra la medicul de familie?

• Oricine se poate înregistra la un medic de familie (GP)

• Nu aveți nevoie de dovada adresei pentru a vă înregistra (cu 

toate acestea, dovada adresei facilitează procesul)

• Nu aveți nevoie de statutul de imigrare pentru a va înregistra

• Majoritatea cabinetelor de medicină de familie oferă servicii 

de traducere pentru pacienți
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Ce servicii NHS pot accesa în mod gratuit?

Următoarele servicii NHS sunt gratuite pentru toată lumea:

• Vizita la medicul de familie sau la asistentul medical, pentru 

orice motiv (consultările de la medicul de familie și de la asis-

tentul medical în cazul îngrijirii primare, tratamentul oferit de 

medicul de familie sau orice alt tip de îngrijire primară sunt 

gratuite pentru toată lumea dacă sunteți înregistrat ca și paci-

ent NHS, sau dacă accesați serviciile NHS ca și pacient tem-

porar. Un pacient temporar este o persoană care este în zonă 

pentru mai mult de 24 de ore și mai puțin de 3 luni.)

• Testarea pentru majoritatea bolilor infecțioase și tratarea lor 

dacă testul este pozitiv

• Servicii de planificare familială (contracepție)

• Tratamentul infecțiilor cu transmitere sexuală

• Tratamentul de urgență, oferit în secțiile de urgență (dar nu și 

tratamentul oferit odată ce pacientul a fost internat)

• Tratamentul unei afecțiuni cauzate de MGF, tortură, violen-

ță sexuală sau domestică (exceptând cazul în care ați venit în 

Regatul Unit pentru a solicita acest tratament)

Dacă sunteți acceptat ca și pacient NHS (permanent sau temporar) și 

primiți rețeta NHS – va trebui să achitați rețetele NHS.
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