
Deseja saber mais sobre a vacina contra a COVID-19? 
Envie suas perguntas para C19vaccine.MECDC@maine.gov 

 

 
 
 
 

Postos de vacinação contra a 
COVID-19 no Maine 
Os residentes do Maine com 70 anos ou mais já podem ser vacinados contra a COVID-19 
na Fase 1b. Consulte abaixo a lista dos locais que administram a vacina. 
 
Portland 

 
 

Martin’s Point 
APENAS PACIENTES 

Somente mediante agendamento. Os pacientes serão notificados 
quando forem elegíveis à vacinação. Mais informações aqui:

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

 
 

Lewiston 
 

 
 

St. Mary's Regional 
Medical Center 

PÚBLICO EM GERAL 
Preparando-se para início dos agendamentos. 

Ligue para 207-755-3100 para obter mais informações. 

 
 
 
 

South Portland 

Northern Light 
Health Vaccine Clinic 

PÚBLICO EM GERAL 
Cadastre-se em covid.northernlighthealth.org/publicvaccine 

ou ligue para 207-204-8551 
A vacinação ocorre todas as segundas-feiras. Este é o melhor momento 

para ligar e agendar. 

Central Maine 
Medical Center 

PÚBLICO EM GERAL 
Preparando-se para início dos agendamentos. Mais informações 
aqui: https://www.cmhc.org/about-us/cmh-alert/vaccine- covid-19/ 

 

Northern Light Health 
Vaccine Clinic 

PÚBLICO EM GERAL 
Cadastre-se em covid.northernlighthealth.org/publicvaccine 

ou ligue para 207-204-8551. 
A vacinação ocorre todas as segundas-feiras. Este é o melhor 

momento para ligar e agendar 

Intermed 
APENAS PACIENTES 

Somente mediante agendamento. Os pacientes serão notificados quando 
forem elegíveis à vacinação. Mais informações aqui: 

https://www.intermed.com/patient-information/education/coronavirus-covid-
19-faq/ 
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Deseja saber mais sobre a vacina contra a COVID-19? 
Envie suas perguntas para C19vaccine.MECDC@maine.gov 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Westbrook 
 

Brunswick 

 
 

Sanford 

 

Augusta 

 
 

Bangor 
 

 

St. Joseph Hospital 
PÚBLICO EM GERAL 

Preparando-se para início dos agendamentos. Para obter as 
informações mais recentes, ligue para 207-907-3441. 

MaineHealth Vaccine 
Clinic 

PÚBLICO EM GERAL 

MaineGeneral 
Medical Center 

PÚBLICO EM GERAL 
Preparando-se para início dos agendamentos. Mais informações 

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

MaineHealth Vaccine 
Clinic 

Oferece assistência a pessoas idosas para problemas de 
mobilidade, audição/visão ou idioma 

Ligue para 877-780-7545 ou envie uma mensagem de texto para 
MaineHealth no número 877-780-7545 

PÚBLICO EM GERAL 

MaineHealth Vaccine 
Clinic 

PÚBLICO EM GERAL 

Northern Light Health 
Vaccine Clinic 

PÚBLICO EM GERAL 
Cadastre-se em www.covid.northernlighthealth.org/publicvaccine  

ou ligue para 207-204-8551. 
A vacinação ocorre todas as segundas-feiras. Este é o melhor 

momento para ligar e agendar 

Oferece assistência a pessoas idosas para problemas de 
mobilidade, audição/visão ou idioma 

Ligue para 877-780-7545 ou envie uma mensagem de texto para 
MaineHealth no número 877-780-7545 

Oferece assistência a pessoas idosas para problemas de 
mobilidade, audição/visão ou idioma 

Ligue para 877-780-7545 ou envie uma mensagem de texto para 
MaineHealth no número 877-780-7545 
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