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 بدون نیاز به نوبت قبلی 19-واکسیناسیون کووید

 یک راست به کلینیک واکسیناسیون نزدیک خود مراجعه کنید.

یا  MaineHealthالزم نیست بیمار  گیری است.واکسیناسیون مؤثرترین روش برای بازگشت به سبک زندگی قبل از همه

برای  به نوبت قبلی بر اساس موقعیت مکانی متغیر است.شرایط سنی برای واکسیناسیون بدون نیاز  مقیم ایالت باشید.

 مراجعه کنید. Vaccine.MaineHealth.org ریزی شده، به دهی واکسیناسیون از پیش برنامهدرخواست یک نوبت

 

 لطفاً این موارد را به همراه داشته باشید

 سال، یکی از والدین یا سرپرست قانونی باید آن را امضا  18امضا شده )برای افراد زیر  رضایتنامه واکسن یک

 کرده باشد(

 )به طور رایگان به شما ارائه  19-واکسن کووید .کارت بیمه سالمت شما در صورت وجود )الزامی نیست

 گر شما ارسال خواهد شد.اگر بیمه دارید، صورتحساب هزینه تزریق واکسن برای بیمه شود.می

 

  

 سن ساعات کاری کلینیک آدرس خیابان  شهر

Belfast Waldo Primary/Walk-in Care: 119 Northport 

Ave, FL 1, Belfast ME 04915 
یکشنبه –دوشنبه   

 9 am – 7 pm (J&J/Janssen) 
      سال به باال  18   

Brunswick 22 Station Avenue, Brunswick, ME 04011 جمعه – دوشنبه 
 4 pm – 7 pm  

      سال به باال  12   

North 

Conway 
2779 White Mountain Highway, North Conway, 

NH 03860 
هاچهارشنبه   

8 am – 4 pm  

      سال به باال  12   

Norway 193 Main Street, Norway, ME 04268 معهچهارشنبه و ج   

9 am – 5 pm (Pfizer) 

      سال به باال  12   

Norway 8 Pikes Hill, Norway, ME 04268 

 
  چهارشنبه و جمعه

9 am – 5 pm (Moderna) 

      سال به باال  12   

Rockport The Pharmacy at Pen Bay Medical Center: 6 

Glen Cove Drive, Rockport, ME 04843 
یکشنبه –دوشنبه    

8 am – 7 pm ( (Pfizer, J&J/Janssen, Moderna) 

  آخرهفته/روزهای تعطیل
9 am – 4 pm  (Pfizer, J&J/Janssen, Moderna) 

صدا  )سال به باال  12

 زدن

 برای 207-301-8585

12-16) 

 بیشتر بدانید 

https://vaccine.mainehealth.org/
https://www.mainehealth.org/-/media/MaineHealth/PDFs/COVID/Vaccine-Consent-Form-MH.pdf
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://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://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 
 روزانه

8 am – 7 pm  
      سال به باال  12   

Sanford SMHC Walk-In Center 25A June ST STE 011, 

Sanford, ME 04073 
 روزانه

8 am – 7 pm 
      سال به باال  12   

Waterboro SMHC Walk-In Center, 10 Goodall DR STE 

900, East Waterboro, ME 04030 
یکشنبه –دوشنبه   

 8 am – 4 pm  
      سال به باال  12   

 

 دهی شمادرباره نوبت

-دهی واکسیناسیون کوویدخواهیم که نوبتما می 19 شما تا جای ممکن به خوبی پیش برود.  درباره آنچه باید قبل، در طول و  

باشید، بیشتر بدانید.دهی خود انتظار داشته بعد از نوبت  

  

 

 های متداولپرسش

-درباره دریافت واکسن کووید 19 از طریق   MaineHealth بیشتر بدانید.   

 
 ها دریافت پاسخ

 

 بیشتر بدانید 

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/faq/?_ga=2.263786828.1157491864.1628173080-397061954.1615223301
https://vaccine.mainehealth.org/faq/?_ga=2.263786828.1157491864.1628173080-397061954.1615223301
https://vaccine.mainehealth.org/about-appointment

