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 نص زیارة عیادة تلقي اللقاح المتنقلة  : ة المتوقع الخطوات  
 . یبین لك ھذا الفیدیو اإلجراءات التي یمكنك توقعھا عند زیارة عیادة تطعیم متنقلة . المحلي إلیك وإلى مجتمعك 19-المتنقلة لقاح كوفید لقیحتقدم عیادات الت 

ل مع موظف االستقبال لحجز موعد    . التلقیحعند وصولك إلى العیادة المتنقلة، ستسّجِ

 م العائلة؟ما ھو اس . حسنًا، سأسّجل اسمك الیوم ! مرحبًا] موظف االستقبال[

المتنقلة باستقبال الراغبین في اللقاح دون موعد  التلقیحوغالبًا ما تسمح عیادة  . یُرجى إخباره إذا كنت تحتاج إلى ترتیبات تیسیریة خاصة بالوصول أو اللغة
  ! مسبق، لذلك اصطحب صدیقًا

 . یمكنك التوجھ اآلن نحو الطابور] موظف االستقبال[

  . انتظر دورك سواٌء بشكل مباشر خارج الحافلة أو في منطقة االنتظار بالحافلة

  . ھناك ستائر متوفرة إذا كنت تود أن تحظى بمزیٍد من الخصوصیة . مع طبیب التلقیحفي مركز ، اجلس التلقیحعندما یحین دورك في 

 ما اسمك؟ ] الطبیب[

  . طرح علیھ أي أسئلة عن اللقاحت سیراجع الطبیب معلوماتك معك ویمكن أن 

  . سیحتاج الطبیب إلى حقن اللقاح في أعلى ذراعك

  . الحافلةبمجرد حصولك على اللقاح، ستغادر 

  . دقیقة تقریبًا في ھذه المنطقة تحدیدًا 15واآلن نود منك االنتظار لمدة  . وشكًرا على حصولك على اللقاح . شكًرا جزیًال على حضورك . مرحبًا] الموظف[

یتوفر موظفون ُمدربَّون مثل  . یراموسیوضح لك الموظف اإلجراءات التي علیك اتخاذھا إذا لم تكن على ما  . دقیقة  15لمدة  راقبة ستجلس في منطقة الم
  . الممرضات أو فنیي الطوارئ الطبیة إذا لم تكن تشعر أنك على ما یرام

 ! دقیقة، ستكون قد انتھیت تماًما 15بعد مرور 

  . شكًرا على حصولك على اللقاح

:  الموقع اإللكتروني ، فتحدث إلى مقدم الرعایة الصحیة أو تفضل بزیارة19-إذا كانت لدیك أسئلة بخصوص لقاح كوفید
https://www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/vaccine/index.html 
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