के अपे�ा गनेर्: मोबाइल खोप िक्लिनकमा भ्रमण गनेर् ट्रान्सिक्रप्ट
मोबाइल खोप िक्लिनकह�ले कोिभड-19 खोप तपाई ंर तपाईको
ं समदु ायमा ल्याउँछन् । यस िभिडयोमा तपाई ंकुनै मोबाइल खोप िक्लिनकमा जाँदा के
अपे�ा गनर् सक्नहु न्� छ भन्ने कुरा बझु ाइएको छ ।
तपाई ंमोबाइल िक्लिनकमा पिु गसके पिछ तपाईलें खोप लगाउने अपोइन्टमेन्टका लािग अिभवादनकतार्सगँ चेकइन गनहुर् �ने छ ।

[िग्रटर] नमस्ते ! िठक छ, म तपाईलाई
ं आज नाम दतार् ग�रिदने छु । तपाईको
ं थर के हो ?
यिद तपाईलाई
ं पह�चँ जन्य वा भािषक समायोजनको आवश्यकता छ भने कृ पया उनीह�लाई बताउनहु ोस् । मोबाइल खोप िक्लिनकमा अक्सर िसधै आउनेका
लािग खाली स्थान ह�न्छ, त्यसैले साथी िलएर आउनहु ोस् !

[िग्रटर] तपाई ंअगािड बढ्न सक्नुहन्� छ, तपाई ंगएर लाइनमा बस्न सक्नहु न्� छ ।
िसधै बस बािहर वा बसिभत्र प्रती�ालय �ेत्रमा आफ्नो पालो पखर्नुहोस् ।
आफ्नो खोप लगाउने पालो आएपिछ, िचिकत्सकसँग कुनै खोप के न्द्रमा बस्नुहोस् । यिद तपाई ंअझ थप गोपनीयता चाहनुह�न्छ भने स्क्र�नह� उपलब्ध छन् ।

[िचिकत्सक]के तपाई ंमलाई आफ्नो नाम बताउन सक्नहु न्� छ ?
िचिकत्सकले तपाईसँं ग तपाईको
ं िववरण �जु गनेर् छन् र तपाई ंखोपका बारेमा आफूलाई िज�ासा लागेका कुनै पिन प्र� सोध्न सक्नुहन्� छ ।
खोप लगाउन िचिकत्सकले तपाईको
ं मािथल्लो पाखरु ा खोल्नपु नेर् ह�न्छ ।
तपाईलें खोप लगाइसके पिछ, तपाई ंबसबाट बािहर िनस्कनहु �ने छ ।

[कमर्चारी] नमस्ते । पाल्नुभएकोमा धेरै-धेरै धन्यवाद । खोप लगाउनभु एकोमा धेरै-धेरै धन्यवाद । र अब, हामी तपाईलाई
ं यहाँ यस स्थानमा लगभग 15 िमनेट
प्रती�ा गनर् आग्रह गदर्छौँ ।
तपाई ंअवलोकन �ेत्रमा 15 िमनेटसम्म बस्नुह�ने छ । र यिद तपाईलाई
ं िबसञ्चो महससू भयो भने के गनेर् भनेर कमर्चारीले बुझाउने छन् । यिद तपाईलाई
ं
िबसञ्चो भयो भने प्रिशि�त कमर्चारीह� जस्तै नसर्ह� वा आपतकालीन स्वास्थ्य प्रािविधकह� के न्द्रमा ह�ने छन् ।
तपाई ं15 िमनेटसम्म बिससके पिछ, जान सक्नुह�न्छ !
खोप लगाउनभु एकोमा धन्यवाद ।
यिद तपाईसँं ग कोिभड-19 खोपका बारेमा कुनै प्र�ह� छन् भने, तपाईको
ं स्वास्थ्यसेवा प्रदायकसँग परामशर् गनहुर् ोस् वा हाम्रो वेबसाइट हेनुर्होस् ।
https://www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/vaccine/index.html
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