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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 ਨਿੀਂ 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 ਵਦੱਤਾ ਹੈ ਵਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਟੀਕੇ ਲਈ ਪ੍ਹੁੁੰ ਚਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ੁੰ  
ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੈ

ਜ ੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੁੰ ਚ ੇ ਿੋ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣ  ਰਿੋ ਕਿ ਪਰੈਿਕਟਸ 
 ਾ ਮ ਿਰਲਾ  ਰਿਾਜ਼ਾ ਤੁਿਾਡੇ ਲਈ ਖੋਲਹ ਿੇ ਰੱਕਖਆ ਜਾਿੇਗਾ। 
 

ਆਪ੍ਣੀ ਅਪ੍ੌਇੁੰ ਟਮੈਂਟ ’ਤੇ ਵਕਸੇ ਨ ੁੰ  ਆਪ੍ਣੇ ਨਾਲ ਵਲਆਉਣਾ 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਲਆ ਰਿੇ ਿੋ, ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਿਾਰ 
ਕਿੱਚ ਉਡੀਿ ਿਰਨ ਲਈ ਿਿੋ ਜਾਂ ਜੇਿਰ ਉਨਹ ਾਂ ਿੋਲ ਿਾਰ ਨਿੀਂ ਿੈ ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਬਾਿਰ 
ਉਡੀਿ ਿਰਨ ਲਈ ਕਿਿਾ ਜਾਿੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਿਾਨ ੰ  ਉਨਹ ਾਂ  ੀ ਸਿਾਇਤਾ  ੀ ਲੋੜ੍ ਿੈ, ਤਾਂ ਉਿ 
ਤੁਿਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰੈਿਕਟਸ ਅੰ ਰ ਜਾ ਸਿ ੇ ਿਨ, ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਇਿ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਓ 
ਕਿ ਉਨਹ ਾਂ ਿੋਲ ਫੇਸ ਿਿਕਰੰਗ ਿੋਿੇ (ਜ ੋਂ ਤੱਿ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਇਸ ਤੋਂ ਨਾ ਪਕਿਨਣ  ੀ 
ਛੋਟ ਿੁੰ  ੀ ਿੈ)। 
ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਿਧੀਕ ਸੁੰ ਚਾਰਕ ਜ਼ਰ ਰਤਾਂ ਹੁੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ 

ਜੇ ਤੁਿਾਨ ੰ  ਇੱਿ  ੁਭਾਸ਼ੀਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਿੋਰ ਸਿਾਇਤਾ  ੀ ਲੋੜ੍ ਿੈ (ਪਰੈਿਕਟਸ 
 ਾ ਅ ਾਰਾ ਿਹੀਲਚੇਅਰ ਲਈ ਪਿੁੰ ਚਯੋਗ ਿੈ) ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਆਪਣੀ 
ਜੀ.ਪੀ. ਪਰੈਿਕਟਸ ਨ ੰ  ਫ਼ੋਨ ਿਰੋ। 

ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਵਿਊ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਵਕਿੇਂ ਪ੍ਹੁੁੰ ਚਣਾ ਹੈ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ਬੱਸ ਸੇਿਾਿਾਂ: 

 
 

 4 (ਸੀਿਰੋਫਟ ਤੋਂ ਪਡਸੀ) - ਫਸਟ ਲੀਡਜ਼ ਬੱਸਾਂ 
 

 4G (ਸੀਿਰੋਫਟ ਤੋਂ ਪਡਸੀ) - ਫਸਟ ਲੀਡਜ਼ ਬੱਸਾਂ 

16 (ਕਿਨਮ ਰ ਤੋਂ ਪਡਸੀ) - ਫਸਟ ਲੀਡਜ਼ ਬੱਸਾਂ 
 

 16A (ਕਿਨਮ ਰ ਤੋਂ ਪਡਸੀ) - ਫਸਟ ਲੀਡਜ਼ ਬੱਸਾਂ 

86 (ਰੋਡਲੀ ਤੋਂ ਕਮਡਲਟਨ) - ਫਸਟ ਲੀਡਜ਼ ਬੱਸਾਂ 

87 (ਸੇਂਟ ਜੇਮਜ਼ ਿਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਬਰੈਮਲੀ) ਫਸਟ 
ਲੀਡਜ਼ ਬੱਸਾਂ 

ਪ੍ਾਰਵਕੁੰ ਗ: 

ਪਰੈਿਕਟਸ ਕਿਖੇ ਅਤੇ ਨੇੜ੍ਲੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ’ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਉਪਲਬਧ ਿੈ। ਤੁਸੀਂ 
ਥੌਰਨਟਨ ਮੈਡੀਿਲ ਸੈਂਟਰ ਕਿਖੇ ਿਾਰ ਪਾਰਿ ਿਰਤ ਸਿ ੇ ਿੋ। 

 
ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਪਤਾ ਿੈ: Priory View Medical Centre, 2A Green Lane, Armley, Leeds, LS12 1HU 


