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Diễn tiến: Kịch bản Tới nơi chích ngừa lưu động   
Các cơ sở chích ngừa lưu động mang thuốc chủng ngừa COVID-19 đến với quý vị và cộng đồng. Video này 
cho biết diễn tiến sự việc khi quý vị tới một cơ sở chích ngừa lưu động.  

Khi quý vị tới cơ sở lưu động đó, quý vị sẽ làm thủ tục ghi danh chích ngừa với nhân viên tiếp đón quý vị.   

[Nhân viên tiếp đón] Xin chào! Tôi sẽ giúp quý vị ghi tên vào chích ngừa hôm nay. Tên họ của quý vị là gì?  

Vui lòng cho họ biết nếu quý vị cần phương tiện trợ giúp đặc biệt cho người khuyết tật hoặc trợ giúp về ngôn 
ngữ. Cơ sở chích ngừa lưu động thường có chỗ trống cho những người không có hẹn trước, vì vậy quý vị có 
thể mang theo bạn!   

[Nhân viên tiếp đón] Quý vị đã ghi tên xong rồi, bây giờ quý vị có thể tới nơi sắp hàng.  

Chờ đến lượt, quý vị có thể chờ ngay bên ngoài xe buýt hoặc trong khu vực chờ trên xe buýt.   

Khi đến lượt quý vị, hãy ngồi xuống tại trạm chích ngừa cùng với nhân viên y tế. Có nhiều tấm ngăn nếu quý vị 
muốn kín đáo hơn.   

[Nhân viên y tế] Vui lòng cho tôi biết tên của quý vị!  

Nhân viên y tế sẽ xác nhận với quý vị các thông tin của quý vị và quý vị có thể hỏi nếu có điều gì thắc mắc về 
thuốc chủng ngừa.   

Nhân viên y tế sẽ phải xem vùng cánh tay phía trên của quý vị để chích thuốc.   

Sau khi chích thuốc ngừa, quý vị sẽ xuống xe buýt.   

[Nhân viên] Xin chào. Cám ơn quý vị đã đến đây. Cám ơn quý vị đã đi chích ngừa. Bây giờ, xin quý vị vui lòng 
đợi khoảng 15 phút tại đây trong khu vực này.   

Quý vị sẽ ngồi ở khu theo dõi trong 15 phút. Và nhân viên sẽ giải thích những điều cần làm nếu quý vị cảm 
thấy không khỏe. Tại đây có nhân viên nhiều kinh nghiệm như y tá hoặc chuyên viên y tế cấp cứu để giúp quý 
vị nếu quý vị thấy không khỏe. 

Sau 15 phút là quý vị xong!  

Cám ơn quý vị đã đi chích ngừa.  

Nếu quý vị có điều gì thắc mắc về thuốc chủng ngừa COVID-19, hãy nói chuyện với bác sĩ hoặc y viện của 
quý vị hoặc vào trang mạng của chúng tôi tại 
https://www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/vaccine/index.html   
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