
 

 

 
 

 

  
 

 

 

 
 

 ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਿੋਕਿਡ-19 ਟੀਿਾਿਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ 
ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਕਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਕ ੱਤੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਪੜ੍ਹੋ, 
ਫੇਸ ਿਿਕਰੰਗ ਪਕਿਨਣਾ ਯਾ  ਰੱਖੋ (ਜ ੋਂ ਤੱਿ ਤੁਿਾਨ ੰ  
ਇਸ ਨ ੰ  ਨਾ ਪਕਿਨਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਕਮਲੀ ਿੁੰ  ੀ ਿੈ), ਪਿੁੰ ਚਣ 
ਅਤੇ ਰਿਾਨਾ ਿੋਣ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਿੱਥ ਿੀਟਾਣ -ਮੁਿਤ 
ਿਰੋ, ਅਤੇ ਕਜੱਥੇ ਸੰਭਿ ਿੁੰ  ਾ ਿੈ ਆਪਣੇ ਫਾਸਲੇ ਨ ੰ  
ਆ ਰਸ਼ ਰ ਪ ਕਿੱਚ  ੋ ਮੀਟਰ ਤੱਿ ਿਾਇਮ ਰੱਖੋ। 
 

ਇੱਥੇ ਦਦੱਤਾ ਹੈ ਦਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਿੇ ਲਈ ਪਹੁੁੰ ਚਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ੁੰ  
ਿੀ ਿਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ 
ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਪੋਰਟਾਿੈਕਿਨ ਜਾਓ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ 
ਸੰਿੇਤ ਿੋਣਗੇ, ਤੁਿਾਨ ੰ  ਪਰੈਿਕਟਸ ਕਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ  ਾਖਲ 
ਿੋਣ  ੀ ਲੋੜ੍ ਨਿੀਂ ਿੋਿੇਗੀ।  

 

ਆਪਣੀ ਅਪੌਇੁੰ ਟਮੈਂਟ ’ਤੇ ਦਿਸੇ ਨ ੁੰ  ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦਲਆਉਣਾ 
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਲਆ ਰਿੇ ਿੋ, ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ 
ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਿਾਰ ਕਿੱਚ ਉਡੀਿ ਿਰਨ ਲਈ ਿਿੋ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਿਾਨ ੰ  
ਉਨਹ ਾਂ  ੀ ਸਿਾਇਤਾ  ੀ ਲੋੜ੍ ਿੈ ਤਾਂ ਉਿ ਪੋਰਟਾਿੈਕਿਨ  ੇ  ਾਖਲੇ 
’ਤੇ ਤੁਿਾਡੀ ਉਡੀਿ ਿਰ ਸਿ ੇ ਿਨ। ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਇਿ 
ਯਿੀਨੀ ਿਣਾਓ ਕਿ ਉਨਹ ਾਂ ਿੋਲ ਫੇਸ ਿਿਕਰੰਗ ਿੋਿੇ (ਜ ੋਂ ਤੱਿ 
ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਇਸ ਨ ੰ  ਨਾ ਪਕਿਨਣ  ੀ ਛੋਟ ਿੰੁ ੀ ਿੈ)।  

 

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਿੋਈ ਵਧੀਿ ਸੁੰ ਚਾਰਿ ਜ਼ਰ ਰਤਾਂ ਹੁੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ 

ਜੇ ਤੁਿਾਨ ੰ  ਇੱਿ  ੁਭਾਸ਼ੀਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਿੋਰ ਸਿਾਇਤਾ 
 ੀ ਲੋੜ੍ ਿੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਆਪਣੀ ਜੀ.ਪੀ. 
ਪਰੈਿਕਟਸ ਨ ੰ  ਫ਼ੋਨ ਿਰੋ। 

 

ਦਹੱਲਫੁਟ ਸਰਜਰੀ ਤੱਿ ਦਿਵੇਂ ਪਹੁੁੰ ਚਣਾ ਹੈ 
 

ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ:  
 

 

 
ਪਾਰਦਿੁੰ ਗ: 
ਸਰਜਰੀ ਕਿਖੇ ਿਾਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਿਿੁਤ ਸੀਮਤ ਿੈ, ਕਜੱਥੇ ਸੰਭਿ ਿੋਿੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ 
ਿੱਲੋਂ ਤੁਿਾਨ ੰ  ਉੱਥੇ ਛੱਡੇ ਜਾਣ  ਾ ਇੰਤਜਾਮ ਿਰੋ, ਜਾਂ ਉਸ ਜਗਹਾ ’ਤੇ ਤੁਰ ਿੇ 
ਜਾਓ। ਜੇ ਿਾਰ ਪਾਰਿ ਭਕਰਆ ਿੋਿੇ ਤਾਂ ਸਟਰੀਟ ਉੱਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਿੈ ਅਤੇ ਸੜ੍ਿ 
ਪਾਰ ਿਰਿੇ ਚਰਚ ਿਾਰ ਪਾਰਿ (ਸੇਂਟ ਜੇਮਜ਼) ਿੈ।  

ਸਰਜਰੀ  ਾ ਪਤਾ ਿੈ: Hillfoot Surgery, 126 Owlcotes 

Road, Pudsey, LS28 7QR 

ਟੀਿਾਿਰਨ 
 

 
ਦਹੱਲਫੁਟ ਸਰਜਰੀ ਦਵਖੇ ਆਪਣਾ 
ਟੀਿਾ (ਵੈਿਸੀਨ) ਲਗਵਾਉਣਾ 

X11 (ਿਰੈਡਫੋਰਡ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਤੋਂ ਲੀਡਜ਼ ਕਸਟੀ ਸੈਂਟਰ) ਫਸਟ 
ਿਰੈਡਫੋਰਡ ਿੱਸਾਂ 

4 ਅਤੇ 4ਜੀ (ਪਡਸੀ ਤੋਂ ਲੀਡਜ਼ ਕਸਟੀ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਸੀਿਰਾਫਟ)   
ਫਸਟ  ਲੀਡਜ਼  ਿੱਸਾਂ 

   ਿੋਦਵਡ-19 


