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 ل
 
 ر ی اطالعات ز  19کووید   ونیناسیقبل از قرار واکس طفا

صورت   ماسکاز  د ی که با  د یداشته باش اد ی ، به د یرا بخوان 
)مگر اینکه از استفاده از آن معاف   د یاستفاده کن

خود را    ی، دست هاخروج، هنگام ورود و هنگام باشید( 
 
 
 گر ی کد ی از  را  فاصله دو مت   ترجیحا و  د یکن  ضد عفون

 نمایید. حفظ 
 دیانجام ده  د یبا  یناسیونواکسقرار به   رسیدندر هنگام   آنچه

لطفا در لطفا رس وقت در محل حاض  شوید، اگر زودتر رسیده اید 
ون ساختمان منتظر شوید تا نوبت شما برسد.  پیش  داخل خودرو یا بتر
ون ساختمان در محل تعییر  شده  از ورود از شما خواسته یم شود در بتر
 شما را راهنمانی خواهد کرد. ما قویا به 

صف بکشید و یک مامور امنیت 
شما توصیه یم کنیم لبایس مناسب هوای رسد، مانند یک کت گرم، 

 پوشید. ب 
 

 مالقات قرار با خود به آوردن یک همراه  

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

ون منتظر بماند  ، اگرنه از آنها خواسته خواهد شد در بتر

 ، آنها یمد ی دار  از ی. اگر به کمک آنها ن ساختمان منتظر بمانند 

حاصل  نانیاطم، لطفا داخل مطب بیایند توانند با شما به 

)مگر اینکه از استفاده از  داشته باشند  ماسککه آنها   د یکن

 . آن معاف باشید(

 

 ارتبایط  های از یصورت ن در 
 

   بیشت

جم  اگر  )در مطب امکانات  د یدار  از ین  یگر ید هر نوع یاری ا ی به مت 
یس برای ویلچر فراهم شده است(  با دست 

 
 پزشک عمویممطب ، لطفا

 . د ی تر خود تماس بگ 
 

 
 

 :پارکینگ 

   جای پارک در این مرکز وجود دارد.  

 The Grange Medical Centre, 999 Yorkآدرس مطب این است: 

Road, Seacroft, Leeds, LS14 6NX 

 رفت مرکز پزشیک گرنجچگونه یم توان به  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :مستر اتوبوس 
 

4 (Seacroft to Pudsey) - First Leeds buses 

   4G (Seacroft to Pudsey) - First Leeds buses 

7 (Leeds to Primley Park) - First Leeds buses 

 

 9 (Seacroft to Horsforth) - First Leeds buses 
 

 9A (Seacroft to Horsforth) - First Leeds buses 
 

 16 (Whinmoor to Pudsey) - First Leeds buses 

   16A (Whinmoor to Pudsey) - First Leeds buses 

21 (Halton to Seacroft) - Squarepeg buses 

   22 (Thorpe Park to Seacroft) - Squarepeg buses 

40 (Leeds to Seacroft) - First Leeds buses 

   50 (Seacroft to Horsforth) - First Leeds buses 
 

 50A (Seacroft to Horsforth) - First Leeds buses 

 

 
840 Coastliner (Leeds to Whitby) - Transdev 
York buses 

 

 
843 Coastliner (Leeds to Scarborough) - 
Transdev York buses 
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