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نص إمكانیة الوصول إلى مواقع التلقیح في والیة   ماذا یمكنك أن تتوقع: 
 مینیسوتا 

  [النص]

  یمكن لجمیع سكان مینیسوتا الوصول إلیھا. تلقیحوالیة مینیسوتا بتوفیر مواقع  تلتزم

 المجتمعیة الحكومیة.  التلقیحعند زیارة أحد مواقع  تتوقع أن یمكنك  ماذا الفیدیو ھذا لك یوضح

 .الموقع مدخل إلى توجھك الفتات سترى التلقیح،وصولك إلى موقع  عند

 .واحدة مرة  یستخدمنظیف   بقناع قناعك أو تغطیة استبدال منك وسیطلب حرارتك، درجة المرحب یقیس قد

 بالوالیة.  التلقیحالخاصةالمساعدة اللغویة في جمیع مواقع  تتوفرللموظفین توصیلك بالمساعدة التي قد تحتاجھا أثناء موعد التطعیم.   یمكن

  .مقدًما بالموقع فاتصل محدد، طلب أو  سؤال لدیك كان إذا

 mn.gov/covid19/vaccine/find-vaccine/community-vaccination-program/index.jsp[نص على الشاشة] قم بزیارة:  
 للحصول على ارقام الھاتف الخاصة بمواقع التلقیحات

 . ھاتفك على اإللكتروني البرید تأكید إظھار یمكنك أو طباعتھ یمكن .موعدك تأكید إظھار منك یُطلب قد الوصول، تسجیل عند

  إلى بحاجة كنت إذا ما یعرفون الوصول تسجیل موظفي دع .اللقاح  على الحصول قبل الطابور في االنتظار إلى تحتاج قد الوصول، تسجیل بعد
 . االنتظار أثناء كرسي

 . أكبر براحة تشعر سیجعلك ذلك كان إذا الخصوصیة من المزید تطلب أن یمكنك .متاحة تصبح عندما  ممرضة إلى اذھب

 كنت إذا معك وأحضرھا آمن، مكان في بالبطاقة احتفظ .19 كوفیدالممرضة بطاقة اللقاح إذا كانت ھذه ھي جرعتك األولى من لقاح  ستعطیك
 .ثانیة جرعة إلى بحاجة

 . خطیرة جانبیة آثار أي وجود عدم من للتأكد فقط دقیقة 30  إلى 15التلقیح، سیُطلب منك االنتظار لمدة  بعد

 لإلجابة الموقع في الطبیة الطوارئ فنیي أو الممرضات مثل المدربین الموظفین ستجد  إذا لم تكن على ما یرام. بھ القیام الموظفون ما یجب  سیشرح
  .یرام ما على تكن لم  إذا الرعایة وتقدیم أسئلتك على

 ! تماًما انتھیت قد تكون دقیقة، 30 أو 15 انقضاء بعد

 .لجدولك مناسب موعد  تحدید من فتأكد ثانیة، جرعة یتطلب القاح نوع كان إذا

 .التاریخ تتذكر ال كنت إذا الثاني موعدك عن البحث الموقع في للموظفین یمكن

  اللقاح! تلقیكلك على  شكًرا
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 vaccine-https://mn.gov/covid19/vaccine/find.الحكومیة، فقم بزیارة موقعنا اإللكتروني:  التلقیحكانت لدیك أسئلة حول مواقع  إذا
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