
Dołącz do milionów
osób zaszczepionych

Dzień dobry,

Na wstępie chciałabym bardzo podziękować za pomoc w walce z pandemią COVID-19 w 
Gminie Bedford.

Pomimo wszelkich dołożonych starań, poziom zakażeń COVID-19 pozostaje wysoki w Gminie 
Bedford. Szczepienie to najlepszy sposób zapewnienie ochrony sobie oraz swoim bliskim 
przed koronawirusem. 

Piszę do Państwa, ponieważ w Państwa okolicy odnotowano niski poziom wyszczepienia 
przeciwko COVID-19. Bardzo zachęcam do przyjęcia szczepionki wszystkie osoby powyżej 16 
roku życia, które nadal się nie zaszczepiły.

Im więcej osób będzie zaszczepionych, tym mniej prawdopodobne będzie wprowadzenie 
kolejnego lockdownu. 

Dzięki szczepieniu możemy wrócić do swoich ulubionych zajęć. 

Podróżowanie za granicę jest łatwiejsze, gdy jest się w pełni zaszczepionym. Osoby takie, 
nie muszą już poddawać się samoizolacji, jeśli miały w kontakt z osobą, która otrzymała 
pozytywny wynik testu.

Szczepienie przeciwko COVID-19 jest bardzo proste. Nie trzeba być zarejestrowanym w 
przychodni POZ (GP), ani znać swojego numeru NHS: 
• Osoby powyżej 18 roku życia mogą umówić się na szczepienie poprzez Krajowy System 

Rezerwacji Terminów Szczepień (National Booking System), na stronie nhs.uk/coronavirus.
• Albo - wszystkie osoby powyżej 16 roku życia mogą przyjść do punktu szczepień, w którym 

nie jest wymagana rezerwacja terminu. Punkty takie znajdują się w Bedford Heights na 
Manton Lane lub w miejscowych aptekach. Więcej informacji na odwrocie ulotki.

Rada Gminy Bedford oferuje naszym mieszkańcom darmowy transport taksówką do punktów 
szczepień, aby ułatwić dostęp do szczepienia przeciwko COVID-19. Więcej informacji znajduje 
się na stronie www.bedford.gov.uk/VaxiTaxi.

Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania lub chcecie uzyskać więcej informacji na temat 
szczepionki przeciwko COVID-19 – można do nas zadzwonić pod numer 01234 718077.

Jeszcze raz bardzo Państwu dziękuję.

Vicky Head
Vicky Head 
Dyrektorka ds. Zdrowia Publicznego, 
Rada Bedford Borough

EVERY VACCINATION 
GIVES US



Lokalne Punkty Szczepień przeciwko COVID-19 (bez potrzeby umawiania wizyty):

Bedford Heights,  
Manton Lane, Bedford, MK41 7BJ
Bedford Pharmacy,  
9 Greenhill Street, Bedford, MK40 1LX
Kidman’s Surgical Chemist,  
141-143 Castle Road, Bedford, MK40 3RS 
The Village Pharmacy, Meiklejohn Centre, 
3-7 Kingswood Way, Biddenham,  
Bedford, MK40 4GH

Meiklejohn Pharmacy,  
141-143 Harrowden Road, Bedford, MK42 0RU
Janssens Pharmacy,  
28 Ampthill Road, Bedford, MK42 9HG  
Bromham Pharmacy, Avoca House, 
Bromham, Bedford, MK43 8JT
Smarta Healthcare,  
5 Stephenson Court, Priory Business Park, 
Bedford, MK44 3WJ

Get your COVID-19 vaccination and protect yourself and your loved ones. 
Visit www.bedford.gov.uk/COVID19 to see a fully translated version of this leaflet.

Miejsca w których wykonywane są szczepienia mają różne godziny otwarcia.  
Aby uzyskać więcej informacji i dowiedzieć się jakie są godziny otwarcia, wejdź na  
www.blmkccg.nhs.uk/drop-in.

Nie trzeba się umawiać – po prostu przyjdź!

Vaccìnati per il covid-19 e proteggi te stesso e i tuoi cari. Vai al sito www.bedford.gov.uk/COVID19 
per vedere una versione di questo volantino interamente tradotta.

Zaszczep się przeciwko COVID-19 – chroń siebie i swoich bliskich. Wejdź na stronę  
www.bedford.gov.uk/COVID19, aby zapoznać się z przetłumaczoną wersją niniejszej ulotki.

Vaccinați-vă împotriva COVID-19 și protejați-vă , pe dvs. și pe cei dragi. Vizitați website-ul  
www.bedford.gov.uk/COVID19 pentru a vedea o versiune complet tradusă a acestei broșuri. 
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