
 

 

 
 
 

  

 

 

 

 
 

 طل 
 
را  ر ی اطالعات ز  19کووید   ونیناسیقبل از قرار واکس فا

صورت استفاده  ماسکاز  د ی که با  د یداشته باش اد ی، به د یبخوان 

(، هنگام ورود و دیآن معاف باش دنیاز پوش نکهی)مگر ا  د یکن

 ترجیحا و  د یکن  خود را ضد عفون   ی، دست ها خروجهنگام 

 .نماییدحفظ  گر یکدیاز  را  فاصله دو مت  

 

انجام   د یخود با یناسیونواکسقرار به   رسیدندر هنگام   آنچه

  د یده

از در ورودی اصیل وارد شوید که برای شما باز  هنگایم  که به مطب یم آیید، 

 خواهد بود. 

 

 مالقات قرار با خود به آوردن یک همراه  

 ی   در ماش د ی، لطفا از او بخواهد ی آور  را با خود یم شخیص اگر 

ون   منتظر بماند.   اگر ماشی   ندارند، از آنها خواسته یم شود در بت 

وری استثنا قائل  ساختمان منتظر بمانند )مطب در مواقع ض 

توانند با شما به   ، آنها یمد یدار  از یاگر به کمک آنها نخواهد شد(.  

 ماسککه آنها   د یحاصل کن نانی، لطفا اطمداخل مطب بیایند 

 . معاف باشند( استفاده آناز  نکهی )مگر ا داشته باشند

 

 ارتبایط  های از یصورت ن در 
 

   بیشت

جم  اگر  )در مطب امکانات دیدار  از ین  یگر ید هر نوع یاری ا ی به مت 

یس برای ویلچر فراهم شده است(  با دست 
 
پزشک مطب ، لطفا

 . د یت  تماس بگ خود  عمویم

 

  رفت لینگول کرافتچگونه یم توان به مطب پزشیک 
 

 

 :اتوبوسمستر 
 

 

 
9 (White Rose Centre to Horsforth) 
First Leeds buses 

 

 
9A (Seacroft Bus Station to Horsforth) 
First Leeds buses 

 

 
12 (White Rose Centre to Roundhay) 
First Leeds buses 

 

 
13A (Middleton Thorpe Lane to Gledhow) 
First Leeds buses 

 

 
47 (Leeds to White Rose Centre) 
First Leeds buses 

 

 
75 (Leeds to Middleton) 
First Leeds buses 

 :پارکینگ 

 . جای پارکینگ اندیک در مطب وجود دارد 

 Lingwell Croft Surgery, 16 Shelldrakeآدرس مطب این است: 

Drive, Middleton, Leeds, LS10 3NB 

 19کووید 

انجام واکسیناسیون خود  
مطب پزشیک لینگول   در 

 کرافت 

 واکسیناسیون

 

 19کووید 

 خدمات واکسیناسیون 


