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Diễn tiến: Kịch bản Đi đến địa điểm chích ngừa 
COVID-19 của Tiểu bang 
[nhạc vui]  

[Nhân viên chào đón tại bãi đậu xe] Xin chào quý vị!  Quý vị có hẹn trước cho ngày hôm nay không?  

[Chữ trên màn hình] Có, chúng tôi có hẹn trước 

[Nhân viên chào đón tại bãi đậu xe] Quý vị có hẹn trước, vậy tuyệt quá.  Và cả hai người đều đã trên 18 tuổi.   

[Chữ trên màn hình] Đúng vậy, chúng tôi đều trên 18 tuổi.  

[Nhân viên chào đón tại bãi đậu xe] Tuyệt vời.  Quý vị có khuyết tật, có vấn đề về đi lại hay khó đi bộ không?  

[Chữ trên màn hình] Không  

[Nhân viên chào đón tại bãi đậu xe] Rất tốt. Giờ thì quý vị tiếp tục đi thẳng.  Những người mặc áo màu cam sẽ chỉ 
cho quý vị biết nơi đậu xe.  Sau khi đậu xe, quý vị sẽ đi vào một chiếc lều lớn.  Chúc quý vị có một ngày vui vẻ.   

[nhạc vui]  

[Nhân viên chào đón bên ngoài] Đeo khẩu trang này trùm bên ngoài khẩu trang mà quý vị đang đeo. Xin quý vị 
chuẩn bị sẵn mã vạch.  Trong lều phía bên phải quý vị.   

[nhạc vui]  

[Chữ trên màn hình] Tất cả các địa điểm chích ngừa đều có dịch vụ trợ giúp ngôn ngữ.  

[Nhân viên bên trong] Chào cô, cô khỏe không ạ?  Vui lòng cho tôi xem mã vạch của cô được không?  Cô có thể đi 
xuống hướng này.  Ở đó sẽ có người giúp cô và sắp xếp cô tới bàn.  

[nhạc vui]  

[Nhân viên phụ trách làn chờ] Mọi người có ổn không ạ, mọi người có thích không ạ?  Tuyệt vời, thủ tục này rất đơn 
giản.  Quý vị không cần mã vạch nữa, chúng tôi sẽ tìm mã vạch theo số điện thoại của quý vị.  Khi quý vị sẵn sàng, 
vui lòng đi vào làn số một.  

[nhạc vui]  

[Nhân viên làm thủ tục vào chích ngừa] Xin chào quý vị.  Vui lòng cho tôi biết số điện thoại mà quý vị đã đăng ký 
được không?  Vui lòng kiểm tra xác nhận tên và ngày tháng năm sinh của quý vị?  Đây có phải là liều chích ngừa 
thứ nhất của quý vị không?   

[Chữ trên màn hình] Có  

[Nhân viên làm thủ tục vào chích ngừa] Hôm nay quý vị có triệu chứng COVID nào không?  

[Chữ trên màn hình] Không 

[Nhân viên làm thủ tục vào chích ngừa] Quý vị có tiếp xúc với ai mắc COVID trong 14 ngày vừa qua không?  
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[Chữ trên màn hình] Không 

[Nhân viên làm thủ tục vào chích ngừa] Đây là một số thông tin về thuốc chủng ngừa nếu quý vị muốn cất mang về 
và cô ấy sẽ cho quý vị biết cần đi đến đâu.   

[Nhân viên bên trong] Xin chào cô.  Vui lòng đi theo tôi.  

[nhạc vui]  

[Nhân viên chích ngừa] Vui lòng kiểm tra xác nhận họ tên đầy đủ và ngày tháng năm sinh của quý vị?  Tôi chỉ có 
một vài câu hỏi rất nhanh cho quý vị.  Tên tôi là Sean Skinner, tôi sẽ chích ngừa cho quý vị ngày hôm nay.  Quý vị 
có chích ngừa trong vòng 14 ngày vừa qua không?  

[Chữ trên màn hình] Không 

[Nhân viên chích ngừa] Quý vị có triệu chứng cảm lạnh hay triệu chứng giống như bệnh cúm không?  

[Chữ trên màn hình] Không 

[Chữ trên màn hình] Quý vị cũng sẽ được hỏi về bất kỳ chứng dị ứng hay các phản ứng dị ứng từng gặp với thuốc 
chủng ngừa.   

[Nhân viên chích ngừa] Quý vị có thắc mắc gì không?  

[Chữ trên màn hình] Chích ngừa có đau không?  

[Nhân viên chích ngừa] Chắc là quý vị sẽ không cảm thấy gì đâu, nếu có thì cũng chỉ nhói đau một chút thôi.  Quý vị 
vui lòng để ở phần vai bên trái cho tôi được không.   

[Chữ trên màn hình] Trong nháy mắt là xong! 

[Nhân viên chích ngừa] Còn đây là thẻ chích ngừa của quý vị.  Quý vị sẽ điền thông tin của quý vị vào đây và nhớ 
mang theo thẻ này trong lần tới đến chích ngừa liều thứ hai.  Đây là phần mà họ sẽ điền thông tin về liều chích 
ngừa thứ hai của quý vị.  Còn bây giờ quý vị sẽ tới - đi tới khu vực theo dõi ở phía sau tấm rèm màu đen.  Quý vị sẽ 
chờ 15 phút ở đó, rồi sau đó quý vị có thể ra về!  

[nhạc vui]  

[Nhân viên theo dõi] Xin chào quý vị! Quý vị có thể ngồi bất cứ ghế nào ở phía bên này Quý vị sẽ tự bấm thời gian 
15 phút.  Vui lòng giơ tay nếu quý vị có vấn đề gì hay điều gì thắc mắc.  Sau khi chờ 15 phút, quý vị có thể ra về 
qua lối ra bên trái.  

[nhạc vui]  

[Chữ trên màn hình] Sau 15 phút.   

[nhạc vui]  

[Chữ trên màn hình] Tự chụp hình tại Khu Selfie!  Đăng trên mạng xã hội kèm theo tag #RollUpYourSleevesMN.  

[nhạc vui]  

[Chữ trên màn hình] Lấy hẹn chích ngừa vắc-xin COVID-19 ngay hôm nay!  Vaccineconnector.mn.gov hoặc gọi số 
833-431-2053 (thứ hai - thứ sáu 9 sáng – 7 chiều, thứ bảy 10 sáng – 6 chiều) 
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[nhạc vui] 
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