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 للوالیة  تابع   19نص زیارة موقع تلقیح كوفید   ماذا یمكنك أن تتوقع: 
  [موسیقى ممتعة]

 ھل لدیك مواعید الیوم؟  [مرحب موقف السیارات] صباح الخیر!

 [نص على الشاشة] نعم، لدینا مواعید.

  .18كالكما فوق سن ھل  [مرحب موقف السیارات] نعم، لدیك مواعید، حسنًا جید جدًا.

 عاًما.  18[نص على الشاشة] نعم، نحن فوق سن 

 ھل یعاني أي منكما من مشاكل إعاقة أو مشاكل في الحركة أو مشكلة في المشي؟  [مرحب موقف السیارات] حسنًا.

 [نص على الشاشة] ال 

بمجرد أن   ص المرتدین اللون البرتقالي إلى مكان ركن السیارة.سیُرشدك األشخا  ما سیحدث ھو أنك ستمشي بشكل مستقیم. [مرحب موقف السیارات] حسنًا.
  تركن سیارتك، ستذھب إلى الخیمة الكبیرة.  نھار سعید.

  [موسیقى ممتعة]

  في الخیمة على یمینك. جھز الباركود الخاص بك. [مرحب الخارج] ضع ذلك فوق قناعك الحالي.

  [موسیقى ممتعة]

  المساعدة اللغویة في جمیع أماكن التلقیح الخاصة بالوالیة.[نص على الشاشة] تتوفر 

 سوف یعتنون بك ھناك ویعینونك لطاولة.  حسنًا، یرجى التوجھمن ھنا. ھل یمكنني رؤیة الباركود الخاص بموعدك؟ [طاقم عمل الداخل] كیف حالك سیدتي؟

 
  [موسیقى ممتعة]

لم نعد بحاجة إلى الباركود الخاص بكم بعد اآلن، سنمضي قدًما   حسنًا، سیكون ذلك بسیًطا للغایة. تحمسون؟[طاقم المسار] كیف حالكم یا رفاق، أنتم مستعدون، م
 لذلك عندما تكونوا جاھزین، سنرسلكم إلى المسار األول.  وسنقوم بسحبھ عن طریق رقم ھاتفك.

  [موسیقى ممتعة]

 ھل یمكنني التحقق من اسمك، وتاریخ میالدك؟ على رقم الھاتف الذي قمت بالتسجیل بھ؟ھل یمكنني الحصول  [طاقم تسجیل الوصول] مرحبًا ، صباح الخیر.
  ھل ھذه جرعتك األولى؟ 

 [نص على الشاشة] نعم 

 [طاقم تسجیل الوصول] ھل تعاني من أي أعراض لـكوفید الیوم؟ 

 [نص على الشاشة] ال 

 وًما؟ ی  14[طاقم تسجیل الوصول] ھل تعرضت ألي شخص مصاب بـكوفید في آخر 

 [نص على الشاشة] ال 

  [طاقم تسجیل الوصول] إلیك بعض المعلومات حول اللقاح إذا كنت ترغب في أخذ واحد معك، وستعلمك ھي إلى أین تذھب.

 إذا كنت تستطیعین متابعتي.  [طاقم عمل الداخل] مرحبا سیدتي، صباح الخیر.



 : ع ق و ت ت ن  أ ك  ن ك م ی ا  ذ ا د   م ی ف و ك ح  ی ق ل ت ع  ق و م ة  ر ا ی ز ص  1ن ع   9 ب ا ة  ت ی ال و ل  ل

2 

  [موسیقى ممتعة]

اسمي شون سكینر، سأعطیك اللقاح  لدي فقط بضعة أسئلة لك لن تستغرق وقتًا. الكامل، وتاریخ میالدك من فضلك؟ [طاقم اللقاح] ھل یمكنني التحقق من اسمك
 یوًما؟  14ھل تلقیت لقاًحا في آخر   الیوم.

 [نص على الشاشة] ال 

 [طاقم اللقاح] ھل تعاني من أي أعراض زكام أو أعراض تشبھ أعراض اإلنفلونزا؟

 [نص على الشاشة] ال 

  [نص على الشاشة] سیتم سؤالك أیًضا عن أي نوع من أنواع الحساسیة أو ردود الفعل التحسسیة السابقة تجاه اللقاحات.

 [طاقم اللقاح] اآلن ھل لدیك أي أسئلة على اإلطالق؟ 

 [نص على الشاشة] ھل ستكون مؤلمة؟ 

  یمكنك البدء وكشف كتفك األیسر لي. بشعور أقل من القرصة. [طاقم اللقاح] من المحتمل أنك لن تشعر بأي شيء، وإذا شعرت بشيء فستشعر

 [نص على الشاشة] سننتھي قبل أن تشعر بشيء! 

سیوثقون فیھا جرعتك  ما ستفعلھ ھو أنك ستمأل معلوماتك ھنا وتأكد من إحضارھا معك لجرعتك الثانیة. [طاقم اللقاح] ھذه ھي بطاقة التطعیم الخاصة بك.
 دقیقة ومن ثم یمكنك الذھاب بعد ذلك! 15ستنتظر ھناك لمدة  ستتوجھ ھناك إلى منطقة المراقبة خلف الستارة السوداء. - اآلن  ستذھب  الثانیة.

  [موسیقى ممتعة]

لدیك أي أسئلة أو  ارفع یدك إذا كانت  دقیقة.  15ستحدد الوقت لنفسك لمدة  یرجى الجلوس على أي كرسي في ھذا الجانب. [طاقم المراقبة] مرحبا صباح الخیر!
 دقیقة، یكون خروجك على الیسار.  15وعندما تنتھي ال مخاوف. 

  [موسیقى ممتعة]

  دقیقة. 15[نص على الشاشة] بعد  

  [موسیقى ممتعة]

  .RollUpYourSleevesMNانشرھا على وسائل التواصل االجتماعي باستخدام  الھاشتاج # [نص على الشاشة] التقط صورة سیلفي في محطة السیلفي!

  [موسیقى ممتعة]

(اإلثنین إلى الجمعة من التاسعة    2053-431-833أو اتصل على    accineconnector.mn.gov الیوم! 19[نص على الشاشة] حدد موعد لقاح كوفید 
 صباًحا وحتى السابعة مساًء، السبت من العاشرة صباًحا وحتى السادسة مساًء) 

 ] [موسیقى ممتعة
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