በሚኒሶታ ግዛት የክትባት ጣቢያዎች ተደራሽነት ግንዛቤ
[ትረካ]
የሚኒሶታ ግዛት ለሁሉም የሚኒሶታ ነዋሪዎች ተደራሽ የሆኑ የክትባት መስጫ ጣቢያዎችን አዘጋጅቷል።
ይህ ተንቀሳቃሽ ምስል(ቭድዮ) የግዛቱን የማህበረሰብ ክትባት መስጫ ጣቢያ ዝግጅት ያሳይዎታል።
የክትባት ጣቢያው ሲደርሱ፣ ወደ ጣቢያው መግቢያ የሚጠቁሙ ምልክቶችን ይመለከታሉ።
መግቢያው ላይ ሲደርሱ ሙቀትዎ ይለካል እንዲሁም ያደረጉትን የፊት መሸፈኛ በንጹህ፣ ተጠቅመው በሚጥሉት የፊት
መሸፈኛ እንዲቀይሩት ወይም በላዩ ላይ እንዲደርቡት ይጠየቃሉ።
ሰራተኞቹ በክትባት ቀጠሮዎ ጊዜ ሊያስፈልግዎ ከሚችለው አገልግሎት/እገዛ ጋር ያገናኙዎታል። ሁሉም የግዛቱ የክትባት
ጣቢያዎች የቋንቋ አገልግሎት/እገዛ አላቸው።
ተጨማሪ አገልግሎት ወይም መጠየቅ የሚፈልጉት ነገር ካልዎት፣ ወደ ጣቢያው አስቀድመው ይደውሉ።
[የማያ ገጽ ጽሁፍ] የክትባት ጣቢያዎችን ስልክ ቁጥር ለማግኘት: mn.gov/covid19/vaccine/find-vaccine/communityvaccination-program/index.jspን ይጎብኙ።
በሚገቡበት ጊዜ፣ የቀጠሮ ማረጋገጫዎን እንዲያሳዩ ሊጠየቁ ይችላሉ። በወረቀት የታተመ (ፕሪንት)ሊሆን ይችላል ወይም
ስልክዎ ላይ የኢሜይል ማረጋገጫውን ማሳየት ይችላሉ።
ውስጥ ከገቡ በኋላ፣ ክትባት ከመውሰድዎ በፊት ተራ መጠበቅ ሊያስፈልግዎት ይችላል። በሚጠብቁበት ጊዜ ወንበር
ካስፈለግዎ የምዝገባ ሰራተኞች እንዲያውቁ ያድርጉ።
የክትባት መስጫው ክፍል ነጻ ሲሆን ወደ ባለሙያው ይሂዱ። የተሻለ ምቾት የሚሰጥዎት ከሆነ ክፍሉ እንዲሸፈን መጠየቅ
ይችላሉ።
ይህ የኮቪድ-19 ክትባት የመጀመሪያ ዙር ከሆነ የክትባት ካርድ ይሰጥዎታል። ካርዱን ጥሩ ቦታ ያስቀምጡት፤ እናም
ሁለተኛ ዙር ክትባት የሚያስፈለግዎ ከሆነ ይዘውት ይምጡ።
ክትባትዎን ከወሰዱ በኋላ፣ ማንኛውም አደገኛ የሆኑ የጎንዮሽ ጉዳቶች እንደሌልዎት እርግጠኛ ለመሆን ከ 15 እስከ 30 ደቂቃ
እንዲቆዩ ይጠየቃሉ።
የጤነኝነት ስሜት እየተሰማዎት ካልሆነ የጤና ባለሙያዎቹ ምን ማድረግ እንዳለብዎት ይገልፅሎታል፡፡ ነርሶች ወይም
የድንገተኛ ህክምና ቴክኒሻኖች የመሳሰሉ የሰለጠኑ ሰራተኞች ጥያቄዎችዎን ለመመለስ እና ህመም ከተሰማዎት እንክብካቤ
ለማድረግ በቦታው ይገኛሉ።
15 ወይም 30 ደቂቃዎ ካለቀ በኋላ፣ ጨርሰዋል!
የወሰዱት ክትባት አይነት ሁለተኛ የክትባት መጠን የሚያስፈልገው ከሆነ፣ ቀጠሮ መያዝዎን እና የቀን መቁጠሪያዎ ላይ
መኖሩን ያረጋግጡ።
ቀኑን የማያስታውሱ ከሆነ በቦታው ያለ ሰራተኛ ሁለተኛ ቀጠሮዎን ሊፈልግልዎት ይችላል።
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ክትባት ስለወሰዱ እናመሰግናለን!
ስለ ግዛቱ የክትባት ጣቢያዎች ጥያቄ ካልዎት፣ ድረገጻችንን https://mn.gov/covid19/vaccine/find-vaccineይጎብኙ።
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