
 

 

 
 

 

  
 

 

 

 
 

ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਆਪਣੀ ਿੋਕਿਡ-19 ਿ ੈੱਿਸੀਨੇਸ਼ਨ ਐਪੋਆਇੰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਕਿਲੋਂ  

ਇਥ ੇਕਿਤੀ ਿੋਈ ਜਾਣਿਾਰੀ ਨ ੰ ਪੜ੍ਹ ੋ, ਕਿਿਰੇ ਨ ੰ ਕਿਸੇ ਿਪੜ੍ ੇਨਾਲ ਢਿਣਾ 

ਯਾਿ ਰੱਖੋ (ਜਿੋਂ ਤਿ ਕਿ ਤੁਿਾਨ ੰ ਿੱੁਝ ਿੀ ਇਸ ਤਰਹਾਾਂ ਿਾ ਪਕਿਨਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨਾ 

ਕਮਲੀ ਿੋਈ ਿੋਿੇ), ਪਿੰੁਿ ਿੇ ਆਪਣੇ ਿੱਥਾਾਂ ਨ ੰ ਸ ਨੇਟਾਈਜ਼ ਿਰੋ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਜਾਣ 

ਲਕਿਆਾਂ ਿੀ ਅਤੇ ਕਜਥੇ ਸੰਭਿ ਿੋ ਸਿੇ ਆਿਰਸ਼ਿ ਤੌਰ ਤੇ ਿੋ ਮੀਟਰਾਾਂ ਿੀ ਿ ਰੀ 

ਬਣਾਈ ਰਖੱ।ੋ 

ਇਥੇ ਿਕਸਆ ਿਇੋਆ ਿ  ਕਿ ਜਿੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿ ੈੱਿਸੀਨ ਲਈ ਪਿੁਿੰਿੇ ਿ ੋ

ਤਾਾਂ ਤੁਿਾਨ ੰ ਿੀ ਿਰਨਾ ਿਾਿੀਿਾ ਿ   

ਜਿੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਜਰੀ ਕਿੱਿ ਪਿੁੰਿਿੇ ਿ ੋਤਾਾਂ ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਸਰਜਰੀ ਿੇ ਮੱੁਖ ਿੁਆਰ 

ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਿਰੋ ਕਜਿੜ੍ਾ ਖੁਲਾ ਿੋਏਿਾ। 

ਆਪਣੀ ਐੈੱਪਆੋਇੰਟਮੈਂਟ ਤ ੇਕਿਸੇ ਿਰੋ ਨ ੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲ  ਿੇ ਆਉਣਾ  

ਜੇਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਿੋਰ ਨ ੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲ  ਿੇ ਆ ਰਿੇ ਿ ੋਤਾਾਂ ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਉਨਹਾਾਂ ਨ ੰ ਿਾਰ 

ਕਿੱਿ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਿਰਨ ਲਈ ਿਿੋ ਜਾਾਂ ਜੇਿਰ ਉਨਹਾਾਂ ਿੋਲ ਿਾਰ ਨਿੀਂ ਿ  ਤਾਾਂ ਉਨਹਾਾਂ ਨ ੰ ਬਾਿਰ 

ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਿਰਨ ਲਈ ਕਿਿਾ ਜਾਏਿਾ (ਸਰਜਰੀ ਕਿਸ਼ੇਸ਼ ਿਾਲਤਾਾਂ ਕਿੱਿ ਿੋਰ ਿੱਲਾਾਂ ਿਾ ਿੀ 

ਕਖਆਲ ਿਰੇਿੀ)। ਜੇਿਰ ਤੁਿਾਨ ੰ ਉਨਹਾਾਂ ਿੀ ਸਿਾਇਤਾ ਿੀ ਲੋੜ੍ ਿ  ਤਾਾਂ ਉਿ ਤੁਿਾਡੇ ਨਾਲ 

ਸਰਜਰੀ ਕਿੱਿ ਜਾ ਸਿਿ ੇਿਨ, ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਕਨਸ਼ਕਿਤ ਿਰੋ ਕਿ ਉਨਹਾਾਂ ਿੋਲ ਫੇਸ ਿਿਕਰੰਿ 

ਿ  (ਜਿੋਂ ਤਿ ਕਿ ਉਨਹਾਾਂ ਨ ੰ ਿੱੁਝ ਇਿੋ ਕਜਿਾ ਪਕਿਨਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨਾ ਕਮਲੀ ਿੋਈ ਿੋਿੇ)। 

 
ਜਿੇਰ ਿੱਲ ਬਾਤ ਿਰਨ ਬਾਰੇ ਤੁਿਾਡੀਆਾਂ ਿਈੋ ਿਰੋ ਿਾਧ  ਲੋੜ੍ਾਾਂ ਿਨ 

ਜੇਿਰ ਤੁਿਾਨ ੰ ਇੰਟਰਪਰ ੈੱਟਰ ਿੀ ਲੋੜ੍ ਿੋਿੇ ਜਾਾਂ ਕਿਸੇ ਿੋਰ ਸਿਾਇਤਾ ਿੀ ਲੋੜ੍ 

ਿੋਿੇ (ਇਸ ਪਰ ਿਕਟਸ ਿੀਆਾਂ ਪਕਰਸੀਮਾਿਾਾਂ ਕਿੱਿ ਿਹ ੀਲਿੇਅਰ ਨਾਲ ਪਿੁੰਿ ਿੀਤੀ 

ਜਾ ਸਿਿੀ ਿ ), ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਆਪਣੀ ਜੀਪੀ ਪਰ ਿਕਟਸ ਨ ੰ ਫੋਨ ਿਰੋ। 

 
ਕਲਿੰਿ ੈੱਲ ਿਰਫੋਟ ਸਰਜਰੀ ਕਿਿੇਂ ਪਿੰਕੁਿਆ ਜਾਿ ੇ

 
ਬੱਸ ਸਰਕਿਕਸਜ਼: 

 

 

 
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 

ਪਾਰਕਿੰਿ: 

ਸਰਜਰੀ ਕਿੱਿ ਸੀਕਮਤ ਪਾਰਕਿੰਿ ਿ । 

ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਪਤਾ ਿ  Lingwell Croft Surgery, 16 Shelldrake 

Drive, Middleton, Leeds, LS10 3NB 

ਿ ੈੱਿਸੀਨੇਸ਼ਨ 

ਕਲੰਿਿ ੈੱਲ ਿਰਫੋਟ ਸਰਜਰੀ ਕਿੱਿ ਆਪਣਾ 

ਿ ੈੱਿਸੀਨ ਲਿਿਾਉਣ ਿਾਸਤ ੇ

ਿਕੋਿਡ-19 

 

ਿਕੋਿਡ-19 

 

PUNJABI 


