
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
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 ਰਖੱੋ। 

ਇਥੇ ਿਕਸਆ ਿਇੋਆ ਿ  ਕਿ ਜਿੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿ ੈੱਿਸੀਨ ਲਈ ਪਿੁਿੰਿੇ ਿ ੋਤਾਾਂ ਤੁਿਾਨ ੰ ਿੀ 

ਿਰਨਾ ਿਾਿੀਿਾ ਿ  

ਿ ੈੱਿਸੀਨ ਿਕਲਕਨਿਸ ਿਾਸਤੇ ਪਰਿੇਸ਼ ਯੀਡੋਨ ਿ ੈੱਲਥ ਸੈਂਟਰ ਿੇ ਕਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਿੋਏਿਾ। ਤੁਿਾਨ ੰ 

ਸ਼ਾਇਿ ਬਾਿਰ ਿੀ ਲਾਈਨ ਕਿੱਿ ਖੜੇ੍ ਿੋਣਾ ਪਏਿਾ ਕਜਥੇ ਤੁਸੀਂ ਿਿਰ ਿੇਠਾਾਂ ਿੋਿੇਿੇ। 

ਆਪਣੀ ਐੈੱਪਆੋਇੰਟਮੈਂਟ ਤ ੇਕਿਸੇ ਿਰੋ ਨ ੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲ  ਿੇ ਆਉਣਾ  

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

ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਿਰਨ ਿਾਸਤੇ ਿਿੋ। ਤੁਸੀਂ ਜੇਿਰ ਿੇਅਰਰ ਨ ੰ ਨਾਲ ਲ  ਿੇ ਆ ਰਿੇ ਿ ੋਤਾਾਂ ਉਿ ਤੁਿਾਨ ੰ 

ਿ ੈੱਿਸੀਨੇਸ਼ਨ ਿਕਲਕਨਿ ਿੇ ਪਰੇਿਸ਼ ਤੇ ਉਤਾਰ ਸਿਣਿੇ ਅਤ ੇਫੇਰ ਉਿ ਯੀਡੋਨ ਿ ੈੱਲਥ ਸੈਂਟਰ ਿੇ 

ਮੱੁਖ ਪਰਿੇਸ਼ ਿੁਆਰ ਿੱਲ ਿਾਕਪਸ ਿਲੇ ਜਾਣਿੇ ਕਜਥੇ ਉਿ ਮੇਨ ਕਰਸ ਪਸ਼ਨ ਿੇ ਏਰੀਏ ਕਿੱਿ 

ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਿਰ ਸਿਣਿੇ। ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਕਨਸ਼ਕਿਤ ਿਰੋ ਕਿ ਿੇਅਰਰ ਿਾ ਕਿਿਰਾ ਢਕਿਆ 

ਿੋਇਆ ਿ  (ਜਿੋਂ ਤਿ ਕਿ ਉਨਹਾਾਂ ਨ ੰ ਇਸ ਤਰਹਾਾਂ ਿੀ ਿੋਈ ਿੀਜ਼ 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 ਿਹੀਲਿੇਅਰ ਨਾਲ ਪਿੁੰਿ ਿੀਤੀ ਜਾ ਸਿਿੀ ਿ ), 

ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਆਪਣੀ ਜੀਪੀ ਪਰ ਿਕਟਸ ਨ ੰ ਫੋਨ ਿਰੋ। 

 

ਯੀਡਨੋ ਿ ੈੱਲਥ ਸੈਂਟਰ ਕਿਿੇਂ ਪਿੁਕੰਿਆ ਜਾਿ ੇ
 

 

ਬੱਸ ਸਰਕਿਕਸਜ਼ : 
 

 

 27 (Leeds to Guiseley) First Leeds buses 

 

 34 (Leeds to Otley) First Leeds buses 

 

 
966 (Guiseley to Henshaw via Yeadon) 
Keighley Bus Company 

 

 
A2 Flyer (Bradford to Harrogate via Leeds 
Bradford Airport) Transdev buses 

 

 
A3 Flyer (Bradford to Leeds Bradford Airport via 
Shipley) Transdev buses 

ਪਾਰਕਿੰਿ : 

ਿ ੈੱਲਥ ਸੈਂਟਰ ਿੇ ਕਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਕਡਸੇਬਲਡ ਪਾਰਕਿੰਿ ਿ  ਅਤ ੇਪਾਰਕਿੰਿ ਨੇੜ੍ੇ ਿਾਲੀਆਾਂ 

ਿਲੀਆਾਂ, ਯੀਡੋਨ ਮ ਥੋਕਡਸਟ ਿਰਿ ਅਤ ੇਮੋਰੀਸੰਜ਼ ਕਿੱਿ ਉਪਲਬਧ ਿ । 

 

ਿ ੈੱਲਥ ਸੈਂਟਰ ਲਈ ਪਤਾ ਿ   Yeadon Health Centre, 17 South View Road, Yeadon, Leeds, LS19 7PS 

ਿ ੈੱਿਸੀਨੇਸ਼ਨ 
 

ਕਯਡੋਨ ਿ ੈੱਲਥ ਸੈਂਟਰ ਕਿੱਿ ਆਪਣਾ 

ਿ ੈੱਿਸੀਨ ਲਿਿਾਉਣ ਿਾਸਤ ੇ

ਿਕੋਿਡ-19 

PUNJABI 


