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Szczepienia szkolne w Leeds 

Leeds Vaccination Centre 
Park and Ride 

Bobby Collins Way 
Leeds 

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

Tel.: 0113 206 0593  
 

Formularz zgody w sprawie szczepionki przeciw COVID-19 dla dzieci w wieku 
12 - 15 lat 
 
Szanowny Rodzicu/Opiekunie, 
 
W tym semestrze oferujemy w szkołach pierwsze i drugie dawki Pfizer przeciwko 
COVID-19. Szczepienia realizuje zespół z Krajowej Służby Zdrowia [NHS], który 
przyjdzie do szkół w ciągu następnych dwóch do trzech miesięcy. 
 
Sposób udzienia zgody 
 
Orzymaliście Państwo wiadomość elektroniczną ze szkoły z instrukcjami co do 
wypełnienia formularza zgody online. Istnieje także możliwość kontaktu 
telefonicznego pod numerem 0113 206 0593, pod którym pracownik zespołu z 
chęcią pomoże Państwu wypełnić formularz online i odpowie na jakiekolwiek 
pytania. 
 
Uwaga – nawet w przypadku gdy nie życzą sobie Państwo podawania dziecku 
szczepienia, prosimy o kontakt telefoniczny 0113 206 0593 lub mailowy 
leedsschoolcovidvaccinations@nhs.net i poinformowanie nas o Państwa życzeniu.  
 
Po otrzymaniu szczepionki, Państwa dziecko przyniesie do domu kartę szczepień 
oraz odcinek z poradą.   
 
Szczepienia dzieci odbywają się także w ośrodku: Leeds COVID Vaccination 
Centre (obok Elland Road LUFC site), Bobby Collins Way, Leeds, LS11 0EB, 
godziny otwarcia: codziennie od 7:30 – 18:30 (orientacyjnie do 31 marca 2022 r.) 
 
Informacje o szczepionkach na COVID-19 można znaleźć na: 
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-vaccination-resources-for-
children-and-young-people 
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Poradnik o szczepieniach na COVID-19 dla młodych osób w wieku 12 - 17 (różne 
wersje językowe) dostępny na stronie:  
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-vaccination-resources-for-
children-and-young-people 
 
W przypadku jakichkolwiek pytań lub prośby o pomoc w wypełnieniu formularza 
zgody, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 0113 206 0593; pracownik 
zespołu z chęci udzieli Państwu pomocy.  
 
Z poważaniem,  
 
Sam Prince  

 

 
Dyrektor operacyjny  
Środowiskowy fundusz zdrowotny NHS w Leeds  
[Leeds Community Healthcare NHS Trust] 
 
 
 
Niniejsze pismo zawiera ważne informacje o szczepieniach na COVID-19 dla 
dzieci i młodych osób w wieku 12-15 lat. W razie jego niezrozumienia, można 
zadzwonić pod numer telefonu 0113 206 0593 i poprosić o jego wyjaśnienie. 
 
Skanuj, żeby obejrzeć w wersji: 
 
Polski  


