
 

ਕੋਵਿਡ-19 

ਟੀਕਾਕਰਨ 
ਆਲਿੁਡਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ  

ਆਪਣਾ ਟੀਕਾ (ਿੈਕਸੀਨ) ਲਗਿਾਉਣਾ  
 

 

ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਿੋਕਿਡ-19 ਟੀਿਾਿਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ 
ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਕਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਕ ੱਤੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਫੇਸ 
ਿਿਕਰੰਗ ਪਕਿਨਣਾ ਯਾ  ਰੱਖੋ, ਪਿ ੰ ਚਣ ਅਤੇ ਰਿਾਨਾ ਿੋਣ 
’ਤੇ ਆਪਣੇ ਿੱਥ ਿੀਟਾਣੂ-ਮ ਿਤ ਿਰੋ, ਅਤੇ ਕਜੱਥੇ ਸੰਭਿ 
ਿ ੰ  ਾ ਿੈ ਆਪਣੇ ਫਾਸਲੇ ਨੰੂ ਆ ਰਸ਼ ਰੂਪ ਕਿੱਚ  ੋ ਮੀਟਰ 
ਤੱਿ ਿਾਇਮ ਰੱਖੋ। 
ਇੱਥੇ ਵਦੱਤਾ ਹੈ ਵਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਕੇ ਲਈ ਪਹੁੁੰ ਚਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ੁੰ  ਕੀ 
ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ 
ਕਪਛਲੇ  ਰਿਾਕਿਆਂ ਰਾਿੀਂ  ਾਖਲ ਿੋਿੋ। ਤ ਿਾਨੰੂ ਇਸ ਬਾਰੇ 
ਕਨਰ ੇਸ਼ ਕ ੱਤਾ ਜਾਿੇਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਿੈ ਅਤੇ ਤ ਸੀਂ ਪਰੈਿਕਟਸ 
ਕਿੱਚੋਂ ਜਾਓਗੇ, ਅਤੇ ਸਾਿਮਣੇ ਿਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਗੇ। ਕਿਸੇ ਿੀ ਿਾਰ 
ਪਾਰਿ ਤੋਂ ਿ ੱ ਲ ਪੈ ਲ- ੂਰੀ 200-300 ਮੀਟਰ ਿੈ। 

 
ਆਪਣੀ ਅਪੌਇੁੰ ਟਮੈਂਟ ’ਤੇ ਵਕਸੇ ਨ ੁੰ  ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਲਆਉਣਾ 

ਜੇ ਤ ਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਲਆ ਰਿੇ ਿੋ, ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਉਨਹ ਾਂ 
ਨੰੂ ਿਾਰ ਕਿੱਚ ਉਡੀਿ ਿਰਨ ਲਈ ਿਿੋ ਜਾਂ ਜੇਿਰ ਉਨਹ ਾਂ ਿੋਲ ਿਾਰ ਨਿੀਂ 
ਿੈ ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਬਾਿਰ ਉਡੀਿ ਿਰਨ ਲਈ ਕਿਿਾ ਜਾਿੇਗਾ। ਜੇ ਤ ਿਾਨੰੂ ਉਨਹ ਾਂ 
 ੀ ਸਿਾਇਤਾ  ੀ ਲੋੜ੍ ਿੈ, ਤਾਂ ਉਿ ਤ ਿਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰੈਿਕਟਸ ਅੰ ਰ ਜਾ ਸਿ ੇ 
ਿਨ, ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਇਿ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਉਨਹ ਾਂ ਿੋਲ ਫੇਸ 

ਿਿਕਰੰਗ ਿੋਿੇ। 

 
  ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਿਧੀਕ ਸੁੰ ਚਾਰਕ ਜ਼ਰ ਰਤਾਂ ਹੁੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ 

ਜੇ ਤ ਿਾਨੰੂ ਇੱਿ   ਭਾਸ਼ੀਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਿੋਰ ਸਿਾਇਤਾ  ੀ ਲੋੜ੍ ਿੈ 
(ਪਰੈਿਕਟਸ  ਾ ਅ ਾਰਾ ਿਹੀਲਚੇਅਰ ਲਈ ਪਿ ੰ ਚਯੋਗ ਿੈ) ਤਾਂ 
ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਆਪਣੀ ਜੀ.ਪੀ. ਪਰੈਿਕਟਸ ਨੰੂ ਫ਼ੋਨ ਿਰੋ। 

ਆਲਿੁਡਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਤੱਕ ਵਕਿੇਂ ਪਹੁੁੰ ਚਣਾ ਹੈ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ਬੱਸ ਸੇਿਾਿਾਂ: 
 

 

 
7 (ਲੀਡਿ ਤੋਂ ਪਰਾਇਮਰੀ ਪਾਰਿ) ਫਸਟ ਲੀਡਿ ਬੱਸਾਂ 

7A (ਲੀਡਿ ਤੋਂ ਆਲਿ ਡਲੀ ਐਿਕਨਊ) ਫਸਟ ਲੀਡਿ ਬੱਸਾਂ 
 

 
51 (ਮੂਰ ਐਲਰਟਨ ਤੋਂ ਮੋਰਲੀ) ਫਸਟ ਲੀਡਿ ਬੱਸਾਂ 

781 (ਮੀਨਿ ੱ ਡ ਤੋਂ ਓਟਲੀ) ਿਨੈਿਸ਼ਨਿ ਬੱਸਾਂ 

       X7 (ਲੀਡਿ ਤੋਂ ਆਲਿ ਡਲੀ ਗੇਟ) ਫਸਟ ਲੀਡਿ ਬੱਸਾਂ 

 ਪਾਰਵਕੁੰ ਗ: 

ਤ ਸੀਂ ਕਿੰਗ ਲੇਨ ਪਾਰਿ ਅਤੇ ਰਾਈਡ ਪਬਕਲਿ ਿਾਰ ਪਾਰਿ ਿਰਤ ਸਿ ੇ ਿੋ ਅਤੇ ਮੂਰ 
ਐਲਰਟਨ ਸੈਂਟਰ ਕਿੱਚ ਕਿਆਪਿ ਪਾਰਕਿੰਗ ਿੈ। ਪਰੈਿਕਟਸ ਿੋਲ ਿੀ ਇੱਿ ਿਾਰ ਪਾਰਿ ਿੈ ਕਜਸ 
ਤੱਿ ਸੈਿਸਨ ਮਾਊਂਟ (ਕਿੰਗ ਲੇਨ ਤੋਂ ਨਿੀਂ) ਤੋਂ ਪਿ ੰ ਚ ਿੀਤੀ ਜਾ ਸਿ ੀ ਿੈ। 

 

ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਪਤਾ ਿੈ: Alwoodley Medical Centre, Saxon Mount, Leeds, LS17 5DT 


