
 

 ؟(COVID-19)ھل ترغب في معرفة المزید من المعلومات عن لقاح 
 C19vaccine.MECDC@maine.govیمكنك إرسال ما لدیك من أسئلة واستفسارات على البرید اإللكتروني 

 ) في والیة مینCOVID-19مواقع تلقي لقاح (
 COVID-19عاًما من العمر فما فوقھا تلقي لقاحات  70یحق لسكان والیة مین مما یبلغون 

 اللقاحات) فیما یلي قائمة بالمواقع التي تُقدم 1bوذلك بموجب المرحلة (

Portland 

Martin's Point 
 المرضى فقط

عن طریق الحجز الُمسبق سیجري إخطار المرضى بمدى أھلیتھم لتلقي اللقاح. یمكنكم 
ف على مزیٍد من المعلومات من ھنا:  التعرُّ

vaccine-https://martinspoint.org/covid19/covid 

 Northern Light Health 
Vaccine Clinic 

 العامة
یمكنكم التسجیل على الموقع اإللكتروني 

 covid.northernlighthealth.org/publicvaccine 207-أو االتصال على
204-8551 

، ربما یُعد ھذا أفضل یوم لالتصال وطلب یوم اثنینیمكنكم الحصول على اللقاح كل 
 حجز موعد.

Lewiston 

Central Maine 
Medical Center 

 العامة
ف على مزیٍد من المعلومات من ھنا:االستعداد لبدء   جدولة المواعید یمكنكم التعرُّ

/19-covid -alert/vaccine-us/cmh-https://www.cmhc.org/about 

St. Mary's Regional 
Medical Center 

 العامة
 االستعداد لبدء جدولة المواعید

 وذلك لمعرفة المزید. 3100-755-207یمكنكم االتصال على 

South Portland 

Northern Light Health 
Vaccine Clinic 

 العامة
یمكنكم التسجیل على الموقع اإللكتروني 

 covid.northernlighthealth.org/publicvaccine 207أو االتصال على-
204-8551 

، ربما یُعد ھذا أفضل یوم لالتصال وطلب یوم اثنینیمكنكم الحصول على اللقاح كل 
 حجز موعد.

Intermed 
 المرضى فقط

عن طریق الحجز الُمسبق سیجري إخطار المرضى بمدى أھلیتھم لتلقي اللقاح. یمكنكم 
ف على مزیٍد من المعلومات من ھنا:  التعرُّ

 -https://www.intermed.com/patient
/faq-19-covid-information/education/coronavirus 
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 ؟(COVID-19)ھل ترغب في معرفة المزید من المعلومات عن لقاح 
 C19vaccine.MECDC@maine.govیمكنك إرسال ما لدیك من أسئلة واستفسارات على البرید اإللكتروني 

Westbrook 

MaineHealth Vaccine 
Clinic 

 العامة
لتقدیم العون لكبار السن إذا كانوا یعانون من أي مشاكل في أحد المساعدین توفیر 

أرسل أو   877-780- 7545اتصل على رقم: الحركة أو الرؤیة أو السمع أو اللغة 
 877-780- 7545وذلك على رقم  MaineHealthرسالة بھا 

Brunswick 

MaineHealth Vaccine 
Clinic 

 العامة
لتقدیم العون لكبار السن إذا كانوا یعانون من أي مشاكل في اعدین أحد المستوفیر 

أرسل أو   877-780- 7545اتصل على رقم: الحركة أو الرؤیة أو السمع أو اللغة 
 877-780- 7545وذلك على رقم  MaineHealthرسالة بھا 

Sanford 

MaineHealth Vaccine 
Clinic 

 العامة
لتقدیم العون لكبار السن إذا كانوا یعانون من أي مشاكل في أحد المساعدین توفیر 

أرسل أو   877-780- 7545اتصل على رقم: الحركة أو الرؤیة أو السمع أو اللغة 
 877-780- 7545وذلك على رقم  MaineHealthرسالة بھا 

Augusta 

MaineGeneral Medical 
Center 

 العامة
ف على مزیٍد من المعلومات من ھنا:االستعداد لبدء جدولة المواعید   یمكنكم التعرُّ

-19-covid -us/mainegenerals-www.mainegeneral.org/about
/response 

Bangor 

Northern Light Health 
Vaccine Clinic 

 العامة
یمكنكم التسجیل على الموقع اإللكتروني 

 www.covid.northernlighthealth.org/publicvaccine أو االتصال
 8551-204-207على 
، ربما یُعد ھذا أفضل یوم لالتصال یوم اثنینیمكنكم الحصول على اللقاح كل 

 وطلب حجز موعد.

St. Joseph Hospital 
 العامة

-907-207االستعداد لبدء جدولة المواعید آلخر المعلومات، یمكنكم االتصال على 
3441. 
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