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Leeds School Immunisation Service 
Leeds Vaccination Centre 

(Leedské očkovací centrum) 
Park and Ride 

Bobby Collins Way 
Leeds 

LS11 0EY 
E-mail: leedsschoolcovidvaccinations@nhs.net 

Tel: 0113 206 0593  
 

Souhlas s vakcínou proti COVIDU-19 pro děti ve věku 12 až 15 let  
 
Vážený rodiči/opatrovníku, 
 
Ve školách toto pololetí nabízíme první a druhou dávku vakcínu společnosti Phizer 
proti COVIDU-19. Očkování provede tým zdravotnické služby NHS. Školy budeme 
navštěvovat během příštích dvou až tří měsíců. 
 
Jak je možné udělit souhlas?  
 
V e-mailu, který jste dostali ze školy, je uvedeno, jak můžete vyplnit souhlas online. 
Také můžete zavolat na číslo 0113 206 0593 a někdo z našeho týmu Vám rád 
pomůže vyplnit formulář přes telefon a odpoví na vaše otázky. 
 
Upozornění – Pokud si nepřejete, aby bylo Vaše dítě očkováno, i tak nás prosím 
kontaktujte, abychom znali Vaše přání. Volejte 0113 206 0593 nebo pošlete e-mail 
na leedsschoolcovidvaccinations@nhs.net.  
 
Jakmile bude dítě naočkováno, přinese domů očkovací průkaz a potvrzení. 
 
Své dítě také můžete vzít na očkování do Leedského očkovacího centra proti 
COVIDU (vedle areálu Eland Road LUFC) Bobby Collins Way, Leeds, LS11 0EB, 
které je otevřené každý den od 7.30–18.30. Předpokládaný provoz centra je do 21. 
března 2022. 
 
Informace o vakcínách proti COVIDU-19 jsou k dispozici na: 
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-vaccination-resources-for-
children-and-young-people 
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Příručka týkající se očkování proti COVIDU-19 pro mladistvé ve věku 12 až 17 v 
jiných jazycích je dostupná na:  
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-vaccination-resources-for-
children-and-young-people 
 
Pokud máte jakékoli otázky nebo byste potřebovali pomoc s vyplněním souhlasu, 
volejte prosím 0113 206 0593 a někdo z našeho týmu Vám rád pomůže. 
 
S pozdravem 
 
Sam Prince  

 

 
Executive Director of Operations 
(výkonný ředitel provozů) 

Leeds Community Healthcare NHS Trust 
 
 
V tomto dopise jsou uvedeny důležité informace o očkování proti COVIDU-19 
pro děti a mladistvé ve věku 12–15 let. Pokud tomu nerozumíte, zavolejte na 
číslo 0113 206 0593 a požádejte, aby Vám to někdo vysvětlil. 
 


