
 

 

 
 

 

  
 

 

 

 
 

 اپائنٹمنٹ  کی لگوانے  ویکسین 19-کوویڈ  اپنی کرم  براہ
 کو  چہرے پڑھیں،  معلومات  ذیل مندرجہ پہلے سے

 سے پہننے  کے اس آپ  کہ تک جب ) رکھیں  یاد  ڈھانپنا
 کو ہاتھوں اپنے وقت  جاتے اور آتے ،(ہوں نہ مستثنی  
 جہاں اور کریں  کرنےکےلیےصاف سےپاک  جراثیم
 پر فاصلے کے میٹر دو پر طور  ہومثالی  ممکن بھی
 رہیں۔

یف الئیے تو آپ کو درج   تشر ی لگوانی ےکلیے جب آپ اپنی ویکسیے

 
 

ورت ہو یک یک ضی یں کرنی ی  ذیل چیے

 مرکزی کے سرجری کرم براہ تو، ہیں پہنچتے پر سرجری آپ جب

 ہوگا۔ کھل  جو کریں استعمال کا دروازے

 
 کیس کو اپنی ساتھ اپنی اپائنٹمنٹ پر النا 

 گاڑی سے ان کرم براہ ، تو ہیں جارہے کر لے ساتھ اپنے کو کسی آپ اگر

 باہر سے ان تو ہو نہ کار پاس کے ان اگر یا کہیں کو کرنے انتظار میں

 دے رعایت میں حاالت خصوصی سرجری) گا جائے کہا کو کرنے انتظار

 سرجری ساتھ کے آپ وہ تو، ہے ضرورت کی مدد کی ان کو آپ اگر ۔(گی

 جب) ہو ہوا ڈھانپا چہرہ کا ان کہ بنائیں یقینی کرم براہ ہیں، جاسکتے میں

 ۔(ہوں نہ مستثنی   سے ڈھانپنے کو چہرے وہ کہ تک

 
وریات ہیے    ضی

ی
 اگر آپ یک رابطہ ےس متعلق کوئی اضاف

 اندر کے پریکٹس) ہو ضرورت کی مدد اور کسی یا ترجمان کو آپ اگر

 کال کو پریکٹس پی جی اپنی کرم براہ تو ،(ہے جاسکتی الئی چیئر وہیئل

 کریں۔

 
 ویل کرافٹ رسجری کیےس پہنچیے لنگ 

 

 

 :سروسز  بس
 

 

 
 (فورتھ ہارس تا سینٹر روز وائٹ)  9

 لیڈزبسیں فرسٹ
 

 
9A   ہارسورتھ تا اسٹیشن بس کروفٹ سی) 
 لیڈزبسیں فرسٹ
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 لیڈزبسیں فرسٹ

 

 
13A  (گلیڈہاؤ تا لین تھورپ مڈلٹن) 
 لیڈزبسیں فرسٹ

 

 
 (سینٹر روز وائٹ تا لیڈز)  47
 لیڈزبسیں فرسٹ

 

 
 (مڈلٹن تا لیڈز)  75
 لیڈزبسیں فرسٹ

 :پارکنگ 

 ہے۔  محدود سہولت کی پارکنگ میں سرجری

 مڈلٹن، ڈرائیو، شیلڈریک 16 سرجری، کرافٹ ویل لنگ  پتہ کا سرجری

 ہے   LS10 3NB لیڈز،

 ویکسین
 سرجری  کرافٹ ویل لنگ کاعمل لگوانے

 لگوانا  ویکسین اپنی میں

 19-کوویڈ 


