10کوویڈ 19

سارس کوو ٢کے بیم ار ہونے والے شہریوں کی حفاظت کے لی ،ے مقامی صحت کی دیک ھ بھال ایک رابطہ ٹریس نگ
ض کو اس
سروس فراہم کرتی ہے جو دلچسپی رکھنے والے لوگو کو ضروری معلومات فراہم کرتی ہے :ایک ہیل ت ھ ورکر مری
کی صحت کی حالت کے بارے میں پوچھنے کے لی ،ے رویے کی وضاحت کرنے کے لیےاور پیروی کرنے کے قوانین
کال کرتا ہے-.
کی وجہ سے طبی معائنے کی ضرورت ہے ،کشن مشتبہ انفی ایکشناگر دوسری طرف ،کسی شہری کوسارس کوو  ٢انفی
سے م ٹیک سروس ،ایئ ری کیوٹین کنٹیشل چھوڑ سکتا ،تو اسے اسپیںاور اس صورتحال کی وجہ سے وہ اپنا گھر نہی
اٹھا سکتا ہے۔ئ د ہ ور افراد سے فاش ہ وقف پیے  19کے لی ڈ کووی ہ۔ یےرابطہ کرنا چاہی
ڈاکٹر (جنرل ف رل اپنے ریں گلے کی سوزش ،بخار ،نزلہ) کی صورت می ،فلو کی طرح کی عالمات (کھانسی
کے ڈاکٹر) نک کلیش نٹ ملکی آؤٹ پی ر عارضی طور پر موجود غی ا/بچوں کے ڈاکٹر ،نگہداشت کا تسلسل یش نریکٹپری
اور سب سے مناسب راستے کو چالو رج گے انچاں بھال کریک ھ جاتا ہے جو اس کی دی اسے رابطہ کرنے کا مشورہ دی
کرتے ہوئے ۔
شنینیکس  19کے خالف وی ڈسارس کوو/٢-کووی
یہ اں تک کہ نیش نل ہیل ت ھ سروس کے ساتھ رجسٹریشن نہ ہونے کی صورت میں بھی  ،اپنے ریف رل ڈاکٹر (جنرل
پریکٹیش نر  /چلڈرن ڈاکٹر ،نگہداشت کا تسلسل ی ا عارضی طور پر موجود غیر ملکی آؤٹ پیش نٹ کلینک کے ڈاکٹر)
سے رابطہ کرکے ،اینٹیسارس کوو ٢ویکسینیشن تک رسائی ممکن ہے اور پیروی کرنے کے راستے پر معلوماتبی
حاصل کر سکتے ہے-

پاسنگری

ملے گا؟سے پاس کین لگوائی ہے تو مجھے گرینیکس نے اٹلی سے باہر ویںاگر می
ل نک دیک ھی:ں
https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/mappa-del-sito/altro/1422-info-covid-19/vaccino-covid19/28019-certificazione-verde-covid-19-green-pass

آپ کو نیچے دفاتر میں جانا چاہیے۔ ویکسینیشن کے کاغذات اپنے ساتھ النا ضروری ہے۔
سانتا روزا کا پریسی ڈی مبدھ ،جمعرات اور جمعہ 8 :سے  12.30تک ،رپی
مورگاگنیل ت ھہاؤس آف ہی
بدھ ،جمعرات اور جمعہ 8 :سے  12.30تک ،رپی
و د’انننزی می ڈیسپریبدھ ،جمعرات اور جمعہ 8 :سے  12.30تک ،رپی
۔ں آفس سے بات کر سکتے ہیشنیل اور پبلک ریںمتبادل طور پر ،آپ 055545454پر کال کر سکتے ہی

