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Semptomlarım yoksa test hizmetine erişebilir miyim?  
Koronavirüs geçiren 3 kişiden 1'i hiçbir semptom göstermemektedir.  
Yaptığımız testler sayesinde virüsün başkalarına yayılmasını önleyebiliriz. 
Online test randevusu almak veya evde test kitini talep etmek için 
www.suffolk.gov.uk/coronavirus-covid-19/getting-a-test/ adresine girin veya 0333 772 6144 
no.lu hattı arayın (tercüman bulunur). 
 

COVID-19 AŞISI, TESTİ VE SAĞLIK 
HİZMETLERİNE ERİŞİM HAKKIM VAR MI? 

Birleşik Krallık'ta izinsiz bulunanlar da dahil olmak üzere göçmenlik durumuna bakılmaksızın 
hiçbir kişiden aşağıdaki hizmetler için ücret alınmayacaktır: 

• Covid-19 testi (Test COVID-19 olmadıklarını gösterse bile) 

• Covid-19 tedavisi veya çocuklarda birden fazla sistemi etkileyen enflamatuvar sendrom 
tedavisi 

• Covid-19 aşısı 

Göçmenlik kontrolleri yapılacak mı? 

Sadece Covid-19 testi, tedavisi veya aşısı oluyorsanız hiçbir göçmenlik kontrolünün 
yapılması gerekmez. 
Birçok dilde erişebileceğiniz daha fazla bilgi için bu Göçmen Sağlığı Kılavuzuna bakın: 
https://www.gov.uk/government/collections/migrant-health-guide-countries-a-to-z 

Pratisyen hekime (GP) kaydolmadıysam ne olacak?  
Herkesin pratisyen hekime kaydolma hakkı vardır ve göçmenlik durumundan bağımsız olarak temel 
sağlık hizmetlerine ücretsiz erişebilir.  Adres veya kimlik veya NHS (SGK) numarası kayıt belgesine 
ihtiyacınız yoktur. 
Bölgenizdeki pratisyen hekime kaydolmak veya pratisyen hekimi bulmak için: www.nhs.uk/register  
 

Covid-19 aşısıyla ilgili bağımsız tavsiyelere nereden ulaşabilirim?  
Britanya Kızıl Haçı ile işbirliği içindeki Doctors of the World göçmen ve diğer 
topluluklar için çok dilli koronavirüs aşı kılavuzu oluşturdu: 
https://www.doctorsoftheworld.org.uk/coronavirus-vaccine-information/ 
 

Aşı olsanız da olmasanız da Covid-19 kaparak başkalarına bulaştırabilirsiniz. Bu yüzden 
"Temizlik. Maske. Mesafe." kuralını unutmayın: 
Temizlik - Ellerinizi düzenli olarak ve 20 saniye boyunca yıkayın. 
Maske – Kapalı ortamlarda burnunuzu ve ağzınızı kapatan maske takın  
Mesafe – Birlikte yaşamadığınız insanlarla aranıza mümkün olduğu sürece 2 metre mesafe koyun 

Sabit masraflarınız, işiniz veya evinizle ilgili endişe duyuyorsanız 0800 068 3131 no.lu ücretsiz hattan Pazartesi-Cuma günleri 
09.00-17.00 saatleri arasında Suffolk Advice and Support Service (Suffolk Destek ve Yardım Servisi) ile iletişime geçebilirsiniz. 
Kendinizi karantinaya aldıysanız destek için 0800 876 6926 no.lu ücretsiz Home, But Not Alone (Evdeyim ama yalnız değilim) 

yardım hattını Pazartesi-Cuma günleri 09.00-17.00 saatleri arasında arayabilirsiniz.  
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