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Serviciul de imunizare al școlii Leeds  
Centrul de Vaccinare Leeds 

 Park and Ride 
Bobby Collins Way 

Leeds 
LS11 0EY 

E-mail: leedsschoolcovidvaccinations@nhs.net 
Tel.: 0113 206 0593  

 
Formular de consimțământ Vaccin COVID-19 pentru copii cu vârste cuprinse 
între 12 - 15 ani 
 
Stimate Părinte/Tutore legal,  
 
Noi oferim prima și a doua doză de vaccin COVID-19 Pfizer în școli în această 
perioadă. O echipă de la NHS va oferi această sesiune. Noi vom veni în școli în 
următoarele două-trei luni.   
 
Cum să vă dați consimțământul? 
 
Dumneavoastră ați primit un e-mail de la școală, dând detalii despre cum să 
completați un formular de consimțământ on line. De asemenea, dumneavoastră 
puteți suna 0113 206 0593 și cineva din echipă va fi bucuros să vă ajute să 
completați formularul la telefon și să vă răspundă la orice întrebări.    
 
Vă rugăm să luați aminte- Chiar dacă nu doriți să primească vaccinul copilul 
dumneavoastră vă rugăm să ne contactați pentru ca noi să luăm la cunoștință, 
sunând 0113 206 0593 0113 206 0593 ori trimițând e-mail la: 
leedsschoolcovidvaccinations@nhs.net 
  
 
Copilul dumneavoastră va aduce un card cu istoricul de vaccinare și este sfătuit să 
doarmă acasă atunci când primește vaccinul.  
 
De asemenea, dumneavoastră vă puteți adduce copilul la Centrul de vaccinare 
COVID Leeds (lângă locația Elland Road LUFC), Bobby Collins Way, Leeds, 
LS11 0EB, care este deschis în fiecare zi de la 7.30am – 6.30pm, preconizându-se 
până la martie 31 martie 2022. 
Informații despre vacinul COVID-19 sunt disponibile la: 
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-vaccination-resources-for-
children-and-young-people  
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Ghidurile de vaccinare COVID-19 pentru persoane tinere cu vârste cuprinse între 12 
și 17 ani sunt disponibile în alte limbi la:  
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-vaccination-resources-for-
children-and-young-people 
 
Dacă aveți alte întrebări sau ați dori ajutor cu privire la completarea formularului de 
consimțământ, vă rugăm să sunați 0113 206 0593 și cineva din echipă va fi bucuros 
să vă răspundă.  
 
Cu stimă,   
 
Sam Prince  

 

 
Director Executiv de operațiuni  
Leeds Community Healthcare NHS Trust 
 
 
 
Această scrisoare conține informații importante despre vaccinarea COVID-19 
pentru copii și perosane tinere cu vârsta între 12-15. Dacă nu înțelegeți, ar trebui 
să sunați 0113 206 0593 și să cereți cuiva să vă explice.  
 
Scanați ca să vedeți în: 
 
Română 
 

 


