
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

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

Iată ce trebuie să faceţi când sosiţi pentru 

vaccinul dumneavoastră  

Intrarea la clinicile de vaccinare va fi în partea din spate a 
Yeadon Health Centre. S-ar putea să trebuiască sa staţi la 

coadă afară, unde veţi fi sub un acoperiş. 

 
Venirea la programare cu altcineva 

Dacă aduceţi pe altcineva cu dumneavoastră la 

programare, vă rog spuneţi-le să aştepte în maşină.  
Dacă aduceţi un îngrijitor, ei vor putea să vă lase la 
intrarea clinicii de vaccinare şi să se îndrepte 
înapoi la intrarea principală a Yeadon Health Centre, unde 
vor putea să aştepte în zona principală de Recepţie.  Vă 
rugăm asiguraţi-vă că ei vor purta o mască (doar dacă nu 
sunt scutiţi de la purtarea uneia). 

 
Dacă aveţi vreo nevoie suplimentară de comunicare 

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

Cum să ajungeţi la  Yeadon Health Centre 
 

 

Linii autobuz: 
 

 

 27 (Leeds către Guiseley) autobuzele First Leeds  

 

 34 (Leeds către Otley) autobuzele First Leeds  

 

 
966 (Guiseley către Henshaw via Yeadon) 
Compania de autobuze Keighley  

 

 
A2 Flyer (Bradford către Harrogate via Leeds 
Bradford Airport) Autobuzele Transdev  

 

 
A3 Flyer (Bradford către Leeds Bradford Airport via 
Shipley) Autobuzele Transdev 

Parcarea: 

Este parcare pentru persoanele cu dizabilităţi în partea 

din spate a centrului medical şi există parcare pe străzile 

din apropiere, Biserica Metodistă Yeadon şi la Morissons. 

 

vaccinarea 
Vaccinarea dvs. la 
Yeadon Health Centre 

COVID-19 



Adresa pentru centrul medical este: Yeadon Health Centre, 17 South View Road, Yeadon, Leeds, LS19 7PS 


