Khmer

ការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ដោយមិនបាច់ណាត់
ដៅគ្ល ន
ី ក
ិ ចាក់វ៉ាក់សង
ាំ ណា ដែលដៅជិតអ្ន កភ្លលមៗដោយមិនបាច់ណាត់។
ការចាក់វ៉ាក់សាំងគ្ឺជា វ ិធីែ៏មានប្រសិទ្ធភ្លពរាំផុតដែើមបីប្តឡរ់ដៅកាន់រដរៀររស់ដៅររស់ដយើង
ដៅមុនដពលដកើតមានជាំងឺរាតតាត។ អ្ន កមិនចាាំបាច់ទាល់ដតជាអ្ន កជាំងឺដៅ MaineHealth
ឬជាប្រជាពលរែឋ រស់ដៅកនុងរែឋ ដទ្។
អាយុដែលមានសិទ្ធិចាក់វ៉ាក់សាំងតាមដោលការណ៍ដែើរចូ លចាក់ភ្លលមៗ
គ្ឺខុសៗោនដៅតាមទ្ីតាាំង។
សូ មចូ លដមើលដគ្ហទ្ាំព័រ Vaccine.MaineHealth.org ដែើមបីដសន ើសុាំការណាត់ជួរចាក់វ៉ាក់សាំងដែលបា
នដប្ោងទ្ុកជាមុន។

សូ មនាំមកជាមួ យនូ វ


ទ្ប្មង់ដរររទ្យល់ប្ពមចាក់វ៉ាក់សាំង ដែលបានចុុះហតថ ដលខាដហើយ
(ប្តូវចុុះហតថ ដលខាដោយឪពុកមាាយ
ឬអាណាពាបាលប្សរចារ់សប្មារ់អ្នកដែលមានអាយុដប្កាម 18 ឆ្នាំ)



រ័ណណធានរា៉ារ់រងសុខភ្លពររស់អ្នក ប្រសិនដរើអ្នកមាន (មិនប្តូវការ) ។ វ៉ាក់សាំង
COVID-19 ប្តូវបានផាល់ជូនែល់អ្នកដោយមិនគ្ិតថ្លល។
ប្រសិនដរើអ្នកមានការធានរា៉ារ់រង
ថ្លលចាក់វ៉ាក់សាំងនឹងប្តូវដចញវ ិកក យរប្តែល់អ្នកធានរា៉ារ់រងររស់អ្នក។

ដសែ ងយល់រដនថ ម
ដទ្ៀត

ក្រ ុង

អាសយដ្ឋានផ្ល វូ

Belfast

Waldo Primary/Walk-in Care: ថ្ងៃ ចនទ – ថ្ងៃ អាទិត្យ
119 Northport Ave, FL 1, Belfast 9 am – 7 pm (J&J/Janssen)
ME 04915
22 Station Avenue, Brunswick, ថ្ងៃ ចនទ – ថ្ងៃសុក្រ
ME 04011
4 pm – 7 pm

Brunswick

ម ៉ោ ងម ើរគ្ល ីនិរ

អាយុ
អាយុ18
ឆ្នាំម ើងមៅ
អាយុ12
ឆ្នាំម ើងមៅ

Khmer
North
Conway

2779 White Mountain Highway, ម ៀងរាល់ថ្ងៃ ពុធ
North Conway, NH 03860
8 am – 4 pm

អាយុ12

Norway

193 Main Street, Norway, ME ថ្ងៃ ពុធ និងថ្ងៃ សក្ុ រ
04268
9 am – 5 pm (Pfizer)

អាយុ12

8 Pikes Hill, Norway, ME 04268

Norway
Rockport

ថ្ងៃ ពុធ និងថ្ងៃ សក្ុ រ
9 am – 5 pm (Moderna)

អាយុ18
ឆ្នាំម ើងមៅ

8585 សាំរា ់12-16)

SMHC Walk-In Center 655 Main
ក្ ចាំថ្ងៃ
St. Saco, ME 04072

អាយុ12

SMHC Walk-In Center 25A June
ST STE 011, Sanford, ME 04073 ក្ ចាំថ្ងៃ

អាយុ12

8 am – 7 pm

Sanford

ឆ្នាំម ើងមៅ

The Pharmacy at Pen Bay ថ្ងៃ ចនទ – ថ្ងៃ សុក្រ
អាយុ12
Medical Center: 6 Glen Cove 8 am – 7 pm ( (Pfizer, J&J/Janssen, Moderna)
ឆ្នាំម ង
ើ មៅ (មៅ
Drive, Rockport, ME 04843
ម ៀងរាល់ចុងសប្តាហ៍/ថ្ងៃឈ ់សក្ រ
207-3019 am – 4 pm (Pfizer, J&J/Janssen, Moderna)

Saco

ឆ្នាំម ើងមៅ

8 am – 7 pm

Waterboro SMHC Walk-In Center, 10 ថ្ងៃ ចនទ – ថ្ងៃសុក្រ
Goodall DR STE 900, East 8 am – 4 pm
Waterboro, ME 04030

ឆ្នាំម ើងមៅ
ឆ្នាំម ើងមៅ
អាយុ12
ឆ្នាំម ើងមៅ

អ្ាំពីការណាត់ជួរររស់អ្នក
ដយើងចង់ឱ្យការណាត់ជួរចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19
ររស់អ្នកប្រប្ពឹតាដៅដោយរលូ នតាមដែលអាចដធែ ើបាន។ ដសែ ងយល់រដនថ មអ្ាំពីអ្ែើដែលប្តូវរំពឹង
មុនដពល កនុងអ្ាំឡ
ុ ងដពល និងរនារ់ពីការណាត់ជួរររស់អ្នក។
ដសែ ងយល់រដនថ ម
ដទ្ៀត

សាំណួរដែលសួ រញឹកញារ់
ដសែ ងយល់រដនថ មអ្ាំពីការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 តាមរយៈ MaineHealth ។
ទ្ទ្ួ លបានចដមល ើយ

