
 

١٩ -کۆڤیدی  
واکسەن         

لێدانی واکسەن لە بنکەی  

ودیڵ تەندروستی ئا  

   
 

 

تکایە ئەم زانیارییەی خوارەوە بخوێنەوە پێش ئەوەی کە کاتت 

، ئەوەت لە ١٩- بۆ تەرخان بکرێت بۆ لێدانی واکسەنی کۆڤیدی

) مەگەر ئەوەی کە ڕێگە پێدراو   دەمامک بکەیبیر بێت کە 

، و دەستت بە خاوێنکەرەوە خاوێن بکەیتەوە ئەو کاتەی بیت(

کە هاتیتە ناو بنکەکە و ئەو کاتەی کە لەوێ ڕۆیشتی و مەودای  

.کە دەکرێ بپارێزە شوێنەیکۆمەاڵیەتی دوو مەتر تا ئەو   

 

ئەمە ئەو شتانەیە کە دەبێت بیکەیت ئەو کاتەی کە بۆ  

کسەنەکەت دێیت وا  

بۆ ئەوەی کە   دەبێت ێو لە دەرگاکانی پشتەوە وەرە. کەسێک لە

و دەگەییە پێش   یبنکەکەدا دەڕۆ ناوڕێگات پێ نیشان بدات و تۆ بە

مەتر لە هەر کام لە پارکینگەکانەوە  ٣٠٠-٢٠٠دەرگاکە. بە گشتی 

ت. بە پێ دەڕۆی   

 

   لێدانەکە   واکسەن اتیک  بۆ خۆت گەڵ لە  کەسێک هێنانی

بۆ کاتی واکسەن لێدانەکە،   یئەگەر کەسێک لە گەڵ خۆت دەهێن 

لە دەرەوە   یاتکاتە پێی بلێ با لە ناو سەیارەکەدا چاوەڕێت بکات 

ئەگەر پێویستت بە   چاوەڕوانت بێت ئەگەر هاتوو سەیارەتان نەبوو.

یارمەتی ئەوان بوو، دەتوانن لە گەڵت بێنە ناو بنکەکە، تکایە با 

    ئەوانیش ماسک بکەن.

تایبەتە  شتی بە  پێوستت گرتن پێوەندی بۆ  ئەگەر  

ئەگەر پێویستت بە وەرگێڕ هەیە و یارمەتی ترت دەوێ)بنکەکە  

شوێنی تایبەتی بۆ ویلچێر هەیە( تکایە پێوەندی بە جی پی  

 ییەکەتەوە بکە. 

 

ودی ڵ بنکەی تەندروستی ئابە چ شێوەیەک بچیت بۆ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: پاسەکان  
 

 

) لیدز بۆ پریملی پارک( پاسەکانی فێرستی لیدز ٧   

 7A) لیدز بۆ ئالوودی ئەڤێنیو( پاسەکانی فێرستی لیدز 
 

( پاسەکانی فێرستی لیدز   )مۆر ئالێرتۆن بۆ مۆرلی( ٥١   

کۆنیکسیۆن)مینود بۆ ئۆتلی ( پاسەکانی  ٧٨١   

 7X ) لیدز بۆ ئالوودی گەیتس( پاسەکانی فێرستی لیدز 

: پارکینگ  

تۆ دەتوانی لە کارپارکی گشتی راید و کینگ لەین پارک سەیارەکەت رابگری و  

کارپارکیش لە بکەی مۆر ئالێرتۆن هەیە. لە خودی بنکەکەش پارکینگ هەیە کە  

 لە ساکسۆن ماونەتەوە )لە کینگ لەینەوە نە( بۆی دەچیت.  
 

 

: ئەمە ناونیشانی بنکەکەیە  
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