
 

 

 

 19-کوویڈ                 
   ویکیس نیشن                   

 میں 
الوڈےل میڈیکل سینٹر

ن لگوانا  خود کو ویکسیں

 

 

 

ویکیس نیشن اپائنٹمنٹ ےس قبل  19-براہ کرم اپنی کوویڈ

فیس کورنگ کا  ،ذیل معلومات مالحظہ فرمائی  مندرجہ 

یف التے اور ےل جاتے وقت اپنی ہاتھ  ، تشر استعمال یاد رکھی 

ی کریں، اور جہاں بیھ ممکن ہو زیادہ بہیے ہے کہ اپنی  سیناٹائی 

۔  آپ کو دو مییر ےک فاصےل پر رکھی 

یف الئیں تو آپ کو مندرجہ   ن ےک لیں تشر جب آپ اپنن ویکسیں

 کام کرنن یک 
 

ورت ہو یک  ضن

 کہ آپ تی   پچھےل دروازوں ےس داخل ہوں۔
ی

آپ کو رہنمائی فراہم یک جاتی یک

۔
ی
یف الئی  ےک ہر کار  کہاں جانا ہے لہذا آپ پریکٹس ےسگزر کر سامنی ےس تشر

۔ 200 -300 ˝پارک ےس کل پیدل راستہ تقریبا ز ہے  مییر

 

 

 اپنن اپائنٹمنٹ پر کیس کو اپنن ساتھ النا

اپنی ساتھ ال رہے ہوں تو مہربائی فرما کر ان ےس کہی  کہ اگر آپ کیس کو 

وہ کار می  یہ انتظار کریں یا اگر ان ےک پاس کار نہی  ہے تو انہی  کہا جاتی  

۔ اگر آپ کو ان یک مدد درکار ہو تو وہ  گا کہ وہ باہر یہ انتظار فرمائی 

، براہ کرم یقینی بنائی  ک ہ آپ ےک ساتھ پریکٹس ےک اندر جاسکنے ہی 

 انہوں تی فیس کورنگ لگائی ہوئی ہو۔

 

ورت درپیش ہو  مدد یک ضن
ن
 اگر آپ کو بات چیت ےک لیں کیس بیھ اضاف

پرییر )ترجمان( یا دیگر کیس بیھ مدد )پریکٹس ےک احاےط  اگر آپ کو انیر

ورت ہو تو مہربائی فرما کر جی  ( یک ضی  ہی 
وہیل چییی ےک لنی قابل رسائی

 ئی پریکٹس کو فون کریں۔

 لوڈےل میڈیکل سینٹر تک کیےس پہنچیں ا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 : بس رسورسن 
 

 

 )لیڈز تا پرائمےل پارک( فرسٹ لیڈز بسی   7   

 اے )لیڈز تا الوڈےل ایونیو( فرسٹ لیڈز بسی   7     
 

۔ 51         )مور ایلرٹن تا موریل( فرسٹ لیڈز یک بسی 

 )میہن ووڈ تا اوٹےل( کنیکزنز بسی   781    

    X7   لیڈز تا الوڈےل گیٹس( فرسٹ لیڈز بسی(                                         

 پارکنگ: 

/سکنے ہی   ی پارک اینڈ رائڈ پبلک کار پارک استعمال کرسکنے آپ کنگ لی 

۔  می  وسیع پارکنگ دستیاب ہے
اس پریکٹس می   جبکہ مور ایلرٹن سینیر

ی ایک کار پارک بیھ موجود ہے جس تک  سیکسن ماؤنٹ )نہ کہ کنگ لی 

۔  ےس( ےس رسائی حاصل یک جا سکنے ہے

 

، سیکسن ماؤنٹ، لیڈز، رسجری کا پتہ  ۔ LS17 5DTالوڈےل میڈیکل سینٹر  ہے


