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के अपे�ा गन�: िमनेसोटा रा�का खोप के�ह�मा प�ँच 
ट� ा�िक्र� 
[वण�न]  

िमनेसोटा रा� सबै िमनेसोटावासीका लािग प�ँचयो� खोप के�ह� उपल� गराउन प्रितब� छ ।  

यस िभिडयोले तपाईंलाई तपाईं प्रा�ीय सामुदाियक खोप के� जाँदा तपाईं के अपे�ा गन� स�ु�न्छ भ�े देखाउँछ । 

तपाईं खोप के�मा पुगेपिछ, तपाईंले के�को प्रवेश �ारितर िनद� िशत गन� संकेत देख्नु�ने छ । 

एक जना अिभवादनकता�ले तपाईंको तापक्रम िलन स�ेछन् र तपाईंलाई आफूले लगाइराखेको मा� फेन� वा सफा, 
िड�ोजेबल मा�ले ढा� भ�े छन् । 

कम�चारीले तपाईंलाई खोपको अपोइ�मे� िलने बेला आव�क पन� सहायतासँग स�क�  गराउन स�े छन् ।  सबै �ेट खोप 
के�ह�मा भािषक सहयोग उपल� छ । 

यिद तपाईंको िवशेष प्र� वा अनुरोध छ भने पिहले नै के�मा फोन गनु�होस् ।  

[अन��न पाठ]खोप के�ह�का फोन न�र फेला पान� यहाँ हेनु�होस्ः  mn.gov/covid19/vaccine/find-
vaccine/community-vaccination-program/index.jsp. 

चेक इनमा, तपाईंलाई अपोइ�मे� पु�ीकरण देखाउन भ� सिकने छ । यसलाई िप्र� गन� सिकने छ वा तपाईं आफ्नो फोनमा 
रहेको ईमेल पु�ीकरण देखाउन स�ु�ने छ । 

चेक इन ग�रसकेपिछ तपाईंले खोप लगाउनु अिघ लाइनमा कुनु�पन� �न सक्छ । तपाईं प�ख�दँा तपाईंलाई कुस� चािहएको 
ख�मा चेक-इन कम�चारीलाई भ�ुहोस् । 

कुनै नस� उपल� �ने िबि�कै उ� स्थानमा जानुहोस् । यिद तपाईंलाई केही कुराले अझ सहज महसुस गराउछ भने थप 
गोपनीयताको लािग अनुरोध गन� स�ु�न्छ । 

यिद यो तपाईंको पिहलो कोिभड-19 खोपको डोज हो भने नस�ले तपाईंलाई एउटा खोप काड� िदने िछन् । काड� सुरि�त ठाउँमा 
राख्नुहोस् र यिद तपाईंलाई दोस्रो डोज लगाउनुपन� भए आफूसँग िलएर आउनुहोस् । 

तपाईंले खोप लगाएपिछ, तपाईंलाई कुनै पिन ग�ीर साइड इफे� नहोस् भनेर सुिनि�त गन�को लािग तपाईंलाई 15 दे�ख 30 
िमनेट पख�न भिनने छ । 

यिद तपाईंलाई िबस�ो भएमा के गन� भनेर कम�चारीले बुझाउने छन् । तपाईंका प्र�ह�को जवाफ िदन र यिद तपाईंलाई 
िबस�ो भएमा सेवा प्रदान गन� प्रिशि�त कम�चारीह� ज�ै नस� वा आपतकालीन मेिडकल प्रािविधकह� के�मा उप�स्थत 
�ने छन् ।  

तपाईं 15 वा 30 िमनेट िबताएपिछ जान स�ु�न्छ ! 
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यिद तपाईंले लगाएको खोपको दोस्रो मात्रा लगाउनुपन� �न्छ भने, तपाईंले अपोइ�मे� िलन र आफ्नो पात्रोमा िच� लगाएर 
रा� नभुल्नुहोस् । 

यिद तपाईंलाई िमित याद छैन भने के�का कम�चारीले तपाईंको दोस्रो अपोइ�मे� हेन� स�े छन् । 

खोप लगाउनुभएकोमा ध�वाद । 

यिद तपाईंका �ेट खोप के�ह�का बारेमा प्र�ह� छन् भने, हाम्रो वेबसाइटमा हेनु�होस् 
https://mn.gov/covid19/vaccine/find-vaccine. 
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यो जानकारी िभ� ढाँचामा प्रा� गन� यो न�रमा फोन गनु�होस्: 651-201-4989 
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