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Pot beneficia de testare chiar dacă nu am niciun simptom?   
1 din 3 persoane cu coronavirus nu prezintă niciun simptom.  
Prin testare putem opri răspândirea virusului către alte persoane. 
Intrați online pentru a programa o testare sau un set de testare pentru acasă la 
www.suffolk.gov.uk/coronavirus-covid-19/getting-a-test/ sau sunați la 0333 772 6144 (interpreții sunt 
disponibili). 
 

SUNT ELIGIBIL/Ă PENTRU VACCINUL, 
TESTAREA ȘI ÎNGRIJIREA PENTRU COVID-19? 

Indiferent de situația imigrării, inclusiv persoanele care locuiesc în Regatul Unit fără 
permisiune, nicio persoană nu va trebui să plătească pentru: 

• testarea pentru Covid-19 (chiar dacă testul arată că nu are COVID-19) 

• tratamentul pentru Covid-19 sau pentru sindromul inflamator multisistemic la copii 

• vaccinarea pentru Covid-19 

Se vor face verificări ale situației imigrării? 

Nu se va face nicio verificare a situației imigrării dacă sunteți doar testat, tratat sau vaccinat 
pentru Covid-19. 
Mai multe informații, accesibile în mai multe limbi, sunt disponibile în acest Ghid pentru 
sănătatea imigrantului: https://www.gov.uk/government/collections/migrant-health-guide-
countries-a-to-z 

Ce se întâmplă dacă nu sunt înregistrat/ă la un GP (Medic de familie)?  
Toată lumea are dreptul să se înregistreze la un cabinet GP și să beneficieze de servicii 
medicale primare gratuite indiferent de situația imigrării.  Nu aveți nevoie de dovada adresei 
sau de un document de identificare sau de un număr NHS. 
Pentru a vă înregistra, sunați la cabinetul GP local sau găsiți un GP la: www.nhs.uk/register  
 

Unde pot beneficia de recomandări independente referitoare la vaccinul Covid-19?  
Doctors of the World, în parteneriat cu Crucea Roșie Britanică, a creat recomandările 
traduse privind vaccinul pentru coronavirus pentru imigranți și alte comunități: 
https://www.doctorsoftheworld.org.uk/coronavirus-vaccine-information/ 
 

Indiferent dacă v-ați vaccinat sau nu, puteți să luați și să transmiteți Covid-19 altor 
persoane, așa că trebuie să respectați regula „Mâini. Față. Spațiu”: 
Mâini – spălați-vă pe mâini cu regularitate și timp de 20 de secunde 
Față – purtați o mască facială care vă acoperă nasul și gura atunci când sunteți la interior  
Spațiu – stați la 2 metri distanță de persoanele cu care nu locuiți dacă se poate 

Dacă vă faceți griji cu privire la facturi, locul de muncă sau locuință, sunați gratuit la Suffolk Advice and Support Service 
(Serviciul de asistență și suport din Suffolk): numărul de telefon este 0800 068 3131, fiind disponibil luni până vineri între 9 

AM - 5 PM. 
Dacă vă auto-izolați, sunați la linia de asistență Home, But Not Alone (Acasă, însă nu singur) gratuit la numărul 0800 876 6926 

de luni până vineri de la 9 AM la 5 PM. 
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