
Vaccinarea 

COVID-19 
 

Vaccinarea dvs. la The Grange  

Medical Centre 
 

 

Vă rugăm citiţi următoarele informaţii  
înainte de programarea dvs. pentru 
vaccinul COVID-19:  nu uitaţi să purtaţi 
mască (dacă nu sunteţi scutiţi de la 
purtarea unei măşti), dezinfectaţi-
vă mâinile la sosire şi plecare şi 
păstraţi distanţa - ideal la doi metri 
distanţă pe cât posibil. 

Iată ce trebuie să faceţi când ajungeţi la vaccin 

Vă rugăm sosiţi la timp la programarea dvs. dacă 

ajungeti mai devreme de programarea dvs., va trebui 

să aşteptaţi în maşină/afară până la ora programării. 

Pentru programare, veţi fi rugaţi să staţi la rând afară 

din clădire sub un cort şi un agent de pază vă va da 

instrucţiuni. Vă sfătuim cu tărie să purtaţi 

îmbrăcăminte corespunzătoare pentru vremea rece, 

cum ar fi: un palton. 

Venirea la programare cu altcineva 

Dacă aduceţi pe cineva cu dumneavoastră, vă rugăm 

spueţi-le să aştepte în maşină sau vor fi rugaţi să 

aştepte afară dacă nu au maşină. Dacă aveţi nevoie de 

asistenţa lor, ei pot intra în cabinet cu dvs. Vă rog 

asiguraţi-vă că au o mască (dacă nu sunt scutiţi de 

purtarea uneia). 

 
Dacă aveţi vreo nevoie suplimentară de comunicare  

Dacă aveţi nevoie de un interpret ori orice alt tip de 
asistenţă (cabinetul este accesibil pentru scaun cu 
rotile), vă rugăm sunaţi la cabinetul medicului dvs.  
 

 

Parcare: 

Există nişte spaţii de parcare disponibile la cabinet. 

Adresa pentru cabinet este: The Grange Medical Centre, 999 

York Road, Seacroft, Leeds, LS14 6NX 

Cum să ajungeţi la The Grange Medical Centre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Linii autobuz: 
 

4 (Seacroft către Pudsey) - Autobuzele First Leeds 

   4G (Seacroft către Pudsey) - Autobuzele First Leeds  

7 (Leeds către Primley Park) - Autobuzele First Leeds  

 

 9 (Seacroft către Horsforth) - Autobuzele First Leeds 
 

 9A (Seacroft către Horsforth) - Autobuzele First Leeds 
 

 16 (Whinmoor către Pudsey) - Autobuzele First Leeds  

   16A (Whinmoor către Pudsey) - Autobuzele First Leeds  

21 (Halton către Seacroft) - Autobuzele Squarepeg 

   22 (Thorpe Park către Seacroft) - Autobuzele Squarepeg 

40 (Leeds către Seacroft) - Autobuzele First Leeds  

   50 (Seacroft către Horsforth) - Autobuzele First Leeds  
 

 50A (Seacroft către Horsforth) – Autobuzele First 
Leeds  

 

 
840 Coastliner (Leeds către Whitby) – 
Autobuzele Transdev York  

 

 
843 Coastliner (Leeds to Scarborough) - 
Transdev York buses 



 


