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 دون حجز 19-التطعيم ضد كوفيد

 توجه مباشرةً إلى عيادة تُقدم اللقاحات بالقرب منك.

أو مقيًما  MaineHealthالتطعيم هو الطريقة األكثر فعالية للعودة إلى أنماط حياتنا قبل الجائحة. ال يلزم أن تكون مريًضا في 

في إحدى الواليات. السن المؤهل للحصول على التطعيم عند دخول الموقع دون حجز يختلف حسب الموقع. 

VisitVaccine.MaineHealth.org .لطلب موعد تطعيم محدد مسبقًا 

 يُرجى إحضار

 سن  قِبل أحد الوالدين أو الوصي القانوني لألشخاص دون ُموقّع )يجب أن يكون موقعًا من نموذج موافقة على اللقاح

 عاًما( 18

 مجانًا لك. إذا كان  19-مطلوبة(. يتم توفير لقاح كوفيد يك واحدة )غيربطاقة التأمين الصحي الخاصة بك إذا كان لد

 لديك تأمين، فسيتم إرسال فاتورة برسوم إعطاء اللقاح إلى شركة التأمين التي تتعامل معها.

  

 

 العمر ساعات عمل العيادة عنوان الشارع  المدينة

Belfast Waldo Primary/Walk-in Care: 119 

Northport Ave, FL 1, Belfast ME 04915 
 من االثنين إلى األحد
 9 am – 7 pm (J&J/Janssen) 

  عاًما أو أكثر 18

Brunswick 22 Station Avenue, Brunswick, ME 

04011 
 من االثنين إلى األحد
 4 pm – 7 pm  

عاًما أو أكثر 12  

North 

Conway 
2779 White Mountain Highway, North 

Conway, NH 03860 
 أيام األربعاء

8 am – 4 pm  

عاًما أو أكثر 12  

Norway 193 Main Street, Norway, ME 04268  والجمعةاألربعاء  

9 am – 5 pm (Pfizer) 

عاًما أو أكثر 12  

Norway 8 Pikes Hill, Norway, ME 04268 

 
 األربعاء والجمعة

9 am – 5 pm (Moderna) 

عاًما أو أكثر  18 

Rockport The Pharmacy at Pen Bay Medical 

Center: 6 Glen Cove Drive, Rockport, ME 

04843 

 من االثنين إلى األحد

8 am – 7 pm ( (Pfizer, J&J/Janssen, Moderna) 
 عطالت نهاية األسبوع/العطالت

9 am – 4 pm  (Pfizer, J&J/Janssen, 

Moderna) 

عاًما أو أكثر 12  
(Call 207-301-

 (16-12 لالعمار 8585

 مزيٌد من المعلومات

https://vaccine.mainehealth.org/
https://www.mainehealth.org/-/media/MaineHealth/PDFs/COVID/Vaccine-Consent-Form-MH.pdf
https://goo.gl/maps/Ch1TCRsczz8dqfC47
https://goo.gl/maps/Ch1TCRsczz8dqfC47
https://goo.gl/maps/vQFBAPjPoSGKnu147
https://goo.gl/maps/vQFBAPjPoSGKnu147
https://www.google.com/maps/place/2779+White+Mountain+Hwy,+North+Conway,+NH+03860/@44.0552836,-71.1296701,19z/data=!4m5!3m4!1s0x4cb3a0fd175e34af:0xee7ea5239a1c2fea!8m2!3d44.0552836!4d-71.1291229
https://www.google.com/maps/place/2779+White+Mountain+Hwy,+North+Conway,+NH+03860/@44.0552836,-71.1296701,19z/data=!4m5!3m4!1s0x4cb3a0fd175e34af:0xee7ea5239a1c2fea!8m2!3d44.0552836!4d-71.1291229
https://www.google.com/maps/place/193+Main+St,+Norway,+ME+04268/@44.2110756,-70.5345037,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4cb249fbb13982ff:0x4f1041a8fa5f0515!8m2!3d44.2110756!4d-70.532315
https://goo.gl/maps/BUh9K2veftdECeue6
https://goo.gl/maps/tx2evhD15edCvacR8
https://goo.gl/maps/tx2evhD15edCvacR8
https://goo.gl/maps/tx2evhD15edCvacR8
https://vaccine.mainehealth.org/faq/?_ga=2.263786828.1157491864.1628173080-397061954.1615223301
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Saco SMHC Walk-In Center 655 Main St. 

Saco, ME 04072 
 يوميا 

8 am – 7 pm  
عاًما أو أكثر 12  

Sanford SMHC Walk-In Center 25A June ST STE 

011, Sanford, ME 04073 
 يوميا 

8 am – 7 pm 
عاًما أو أكثر 12  

Waterboro SMHC Walk-In Center, 10 Goodall DR 

STE 900, East Waterboro, ME 04030 
 من االثنين إلى األحد

 8 am – 4 pm  
عاًما أو أكثر 12  

 

 حول موعدك

المحدد لك بأكبر قدر ممكن من السالسة. تعّرف على المزيد حول ما يمكن توقعه  19-نريد أن يمضي موعد التطعيم ضد كوفيد

 قبل موعدك وخالله وبعده.

  

 

 األسئلة الشائعة

MaineHealth من خالل  19-.تعّرف على المزيد حول الحصول على لقاح كوفيد  

 
  الحصول على إجابات

 

 مزيٌد من المعلومات

https://goo.gl/maps/LYMsQXB2xtYYjXQH6
https://goo.gl/maps/LYMsQXB2xtYYjXQH6
https://goo.gl/maps/r2qxXbbuXkXHXpzWA
https://goo.gl/maps/r2qxXbbuXkXHXpzWA
https://goo.gl/maps/DSaUdTK5YGjmx1BF6
https://goo.gl/maps/DSaUdTK5YGjmx1BF6
https://vaccine.mainehealth.org/faq/?_ga=2.263786828.1157491864.1628173080-397061954.1615223301
https://vaccine.mainehealth.org/about-appointment

