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Ar galiu gauti testavimą, jei neturiu jokių simptomų?   
1 iš 3 žmonių, sergančių koronavirusu, nerodo jokių simptomų.  
Per bendruomenės testavimą mes galime sustabdyti viruso plitimą kitiems žmonėms. 
Užsisakyti tyrimą ar jo pristatymą į namus galite adresu www.suffolk.gov.uk/coronavirus-
covid-19/getting-a-test/ ar paskambinę 0333 772 6144 (galite gauti vertėjus). 
 

AR GALIU GAUTI COVID-19 VAKCINĄ, 
TESTAVIMĄ IR PRIEŽIŪRĄ? 

Nepriklausomai nuo imigracijos statuso, įskaitant visus, gyvenančius Jungtinėje 
Karalystėje be leidimo, niekas nebus apmokestintas už: 

• testavimą dėl Covid-19 (net jei testas rodo, kad  nesergate COVID-19) 

• gydymą dėl Covid - 19 arba daugiasisteminio uždegiminio sindromo vaikams 

• vakcinaciją nuo Covid-19 

Ar bus kokių nors imigracijos patikrinimų? 

Jokių imigracijos patikrinimų nereikia, jei jums tik daromas tik testas, gydymas ar 
Covid-19 vakcina. 
Daugiau informacijos, prieinamos daugeliu kalbų, yra šiame Migrantų sveikatos 
vadove: https://www.gov.uk/government/collections/migrant-health-guide-
countries-a-to-z 

Ką daryti, jei aš nesu registruotas pas GP?  
Kiekvienas turi teisę užsiregistruoti GP medicinos centre ir gauti nemokamas pirminės sveikatos 
priežiūros paslaugas, nepriklausomai nuo imigracijos statuso.  Jums nereikia adreso ar ID ar NHS 
numerio įrodymo. 
Norėdami užregistruoti savo vietiniame GP medicinos centre arba rasti GP: www.nhs.uk/register  
 

Kur galiu gauti nepriklausomą patarimą dėl Covid-19 vakcinos?  
Pasaulio gydytojai, bendradarbiaudami su britų Raudonuoju Kryžiumi, parengė 
išverstas koronaviruso vakcinos gaires migrantams ir kitoms bendruomenėms: 
https://www.doctorsoftheworld.org.uk/coronavirus-vaccine-information/ 
 

Nesvarbu, ar jums buvo atlikta vakcina, ar ne, galite susirgti ir perduoti Covid-19 
kitiems žmonėms, todėl vis dar prisiminkite: „Rankos. Veidas. Erdvė“: 
Rankos - nuolatos plaukite rankas po 20 sek. 
Veidas - viduje dėvėkite veido kaukę virš nosies ir burnos   
Erdvė – išlaikykite 2 m. atstumą nuo žmonių, jeigu su jais negyvenat, jei įmanoma 

Galite kreiptis pagalbos, jei nerimaujate dėl savo sąskaitų, savo darbo ar namų, skambinkite Suffolk Advice and Support 
Service nemokamai 0800 068 3131 nuo pirmadienio iki penktadienio 9.00 - 17.00 val. 

Jei esate kliniškai labai pažeidžiami arba jeigu jums reikia izoliuotis, skambinkite į Home, But Not Alone nemokamą pagalbą 
gauti numeriu 0800 876 6926 nuo pirmadienio iki penktadienio 9.00 - 17.00 val. 
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