
Alăturați-vă milioanelor de

persoane deja vaccinate

Bună ziua,

Mai întâi doresc să vă mulțumesc pentru tot ceea ce faceți pentru a încetini răspândirea 
virusului COVID-19 în Bedford Borough.

În ciuda tuturor eforturilor noastre, infecțiile cu COVID-19 rămân ridicate în Bedford 
Borough. Vaccinarea este cel mai bun mod de a vă proteja, pe dvs. și pe cei dragi, de efectele 
nocive ale coronavirusului. 

Vă scriu deoarece rata de vaccinare împotriva virusului COVID-19 din zona dvs. este redusă. 
Dacă aveți vârsta de peste 16 ani și încă nu v-ați vaccinat, vă încurajez cu tărie să faceți  
acest lucru. 

Cu cât mai multe persoane se vaccinează, cu atât este mai puțin probabil să avem o  
altă carantină.

Este, de asemenea, cel mai bun mod de a vă asigura că vă puteți întoarce la a face lucrurile 
care vă plac. 

Călătoria în străinătate este mai ușoară dacă sunteți complet vaccinați și persoanele care 
sunt complet vaccinate nu mai trebuie să se auto-izoleze dacă intră în contact cu cineva  
care a testat pozitiv.

Este foarte ușor să obțineți vaccinările COVID-19 și nu trebuie să fiți înregistrat la un GP sau 
să vă cunoașteți Numărul NHS:
• Cei cu vârste de peste 18 ani pot face programări prin intermediul Sistemului Național de 

Programări la nhs.uk/coronavirus.
• Sau oricine cu vârsta de peste 16 ani pot vizita un centru vaccinare – fără programare. 

Există centre vaccinare fără programare la Bedford Heights pe strada Manton Lane, și la 
farmaciile locale. Întoarceți această broșură pentru a afla mai multe informații.

Consiliul Bedford Borough oferă călătorii gratuite cu taxiul rezidenților locali către și de la 
centrele de vaccinare din Bedford Borough pentru a face cât mai ușor posibil ca persoanele să 
să se vaccineze împotriva COVID-19. Aflați mai multe detalii la www.bedford.gov.uk/VaxiTaxi.

Dacă aveți întrebări sau doriți mai multe informații despre vaccinul COVID-19, ne puteți suna la 
numărul 01234 718077.

Vă mulțumim din nou.

Vicky Head
Vicky Head 
Director Sănătate Publică, 
Consiliul Bedford Borough

EVERY VACCINATION 
GIVES US



Centre locale vaccinare COVID-19 fără programare:

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

Centrele pentru vaccinare au diferite ore de program. Pentru mai multe informații și 
orele de program , va rugam accesați website-ul www.blmkccg.nhs.uk/drop-in.

Nu este nevoie să faceți programare, ci doar să vă prezentați!

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.

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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