Buckinghamshire School Immunisation Team
Haleacre Unit
Amersham Hospital
Whieldon Street
Amersham
Bucks
HP7 0JD
Tel: 01296 567860
Email: buc-tr.BucksChildImms@nhs.net
www.buckshealthcare.nhs.uk/School-nursing

September 2021

پیارے والدین /دیکھ بھال کرنے والے
اسکول میں  15-12سال پرانی کوویڈ ویکسینیشن
اس ہفتے کے اوائل میں چیف میڈیکل آفیسر کی سفارش کی وجہ سے کہ  12سے  15سال کی عمر کے تمام بچوں کو شامل کرنے کے لئے کوویڈ
ویکسینیشن میں توسیع کی جائے ،آپ کے بچے کو آنے والے ہفتوں میں ان کے اسکول میں یہ ویکسینیشن پیش کی جائے گی۔
یہ ویکسینیشن پروگرام آپ کے بچے کو کوویڈ  ١٩سے بچانے اور پچھلے  ١٨مہینوں کے تجربے کے مطابق ان کی تعلیم میں خلل سے بچنے میں مدد
کرنے کے لئے موجود ہے۔ اگرچہ کوویڈ اس عمر کے بچوں میں صحت مند بچوں میں نسبتا ہلکا ہے ،وہ طویل کوویڈ کے تجربے پر جا سکتے ہیں اور
شاذ و نادر صورتوں میں کچھ کو اسپتال میں داخل ہونے کی ضرورت ہوتی ہے۔
اس سال کوویڈ 19-کی گردش میں ہونے کی وجہ سے یہ پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہے کہ اہل گروپوں کو ان کی حفاظت کے لئے ٹیکے لگائے جائیں۔
مفت ویکسین انہیں کوویڈ حاصل کرنے سے روکنے میں مدد کرے گی اور ویآئی آر ایس سے بہترین تحفظ ہے۔ اپنے بچے کو ٹیکہ
لگانےسے زیادہ کمزور دوست وں اور خاندانکی حفاظت میں بھی مدد ملے گی۔
کوویڈ ویکسین اسکول میں اسی وقت پیش کی جائے گی جب آپ کے بچے کے فلو ویکسین یشن کی جائے گی۔ آپ سے کہا جائے گا کہ آپ اپنے بچے کو
ای رضامندی کے نظام کے ذریعے کوویڈ کے لئے ایک علیحدہ لنک پر اسی طرح رضامندی دیں جس طرح آپ فلو اور اسکول پر مبنی دیگر
ویکسینیشنکے لئے کرتے ہیں۔
آن الئن رضامندی تک کسی بھی آن الئن ڈیوائس کے ذریعے رسائی حاصل کی جاسکتی ہے۔ براہ کرم درج ذیل لنک
 https://www.buckschildimmunisations.co.uk/Forms/Covidپر کلک کریں جو آپ کو مکمل کرنے کے لئے آن الئن رضامندی فارم کی طرف
ہدایت کرے گا۔

ہم  2021/10/11کو آپ کے بچے کے اسکول کا دورہ کریں گے لہذا براہ کرم رضامندی فارم کو  2021/10/08تک مکمل طور پر مکمل
کریں اور درج ذیل اسکول کوڈ استعمال کریں :ای ای 137256
ویکسینیشن مفت ہے اور بچوں اور نوجوانوں کے لئے تجویز کی جاتی ہے۔ یہ ڈیلٹوئڈ پٹھوں میں ایک آئیایم انجکشنکے ذریعہ دیا جائے گا۔ ذیل
میں ویکسینیشن پروگرام کی وضاحت کرنے والے ایک لیفلٹ کا لنک ہے ،اپنے بچے کے ساتھ رضامندی فارم پر تبادلہ خیال کرنا اور مکمل کرنا
ضروری ہے۔ براہ کرم اس بات کو یقینی بنائیں کہ ٹیکہ کاری کے دن آپ کا بچہ ٹھیک ہے اور انہیں ناشتہ کرنے کی ترغیب دیں۔

کوویڈ 19-ویکسینیشن – بچوں اور نوجوانوں کے لئے ایک رہنما ()publishing.service.gov.uk
اس نایاب صورت میں کہ آپ کو انٹرنیٹ تک رسائی حاصل نہیں ہے ،براہ کرم ٹیکہ کاری ٹیم سے رابطہ کریں جو فون پرآپ کے ساتھ رضامندی فارم کو
ختم کرے گی۔ پھر،اس کےسال ہم کوویڈ 19-کی ممکنہ ترسیل کی وجہ سے کوئی کاغذی رضامندی فارم یا پرچے دینے سے قاصر ہیں۔
اگر آپ کو ان ٹیکوں کے بارے میں مزید معلومات درکار ہیں جو ہم پیش کرتے ہیں تو براہ کرم ہماری ٹیکہ کاری ویب سائٹ پر جائیں جس میں ہماری
سروس کی مکمل تفصیالت ہیںhttp://www.buckshealthcare.nhs.uk/School-nursing/immunisations.htm :

اگر آپ کے پاس آن الئن رضامندی فارم یا کوویڈ ویکسین کے بارے میں کوئی سواالت ہیں تو براہ کرم
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