
 

Quý vị muốn biết thêm về vắc-xin COVID-19? 
Gửi email câu hỏi của quý vị đến C19vaccine.MECDC@maine.gov 

Trang web về Vắc-xin 
COVID-19 tại Maine 
Cư dân của Maine từ 70 tuổi trở lên hiện đủ điều kiện để tiêm vắc-xin COVID-19 
trong Giai đoạn 1b. Dưới đây là danh sách các địa điểm tổ chức tiêm vắc-xin. 

Portland 

Martin's Point 
CHỈ DÀNH CHO BỆNH NHÂN 

Chỉ dành cho người đã có hẹn trước. Bệnh nhân sẽ được thông 
báo về tư cách đủ điều kiện để được tiêm vắc-xin. Tìm hiểu thông 

tin thêm tại đây: https://martinspoint.org/covid19/covid-
vaccine 

Northern Light Health 
Vaccine Clinic 

CỘNG ĐỒNG 
Đăng ký tại covid.northernlighthealth.org/publicvaccine hoặc 

gọi đến số 207-204-8551 
Tiêm vắc-xin mỗi Thứ Hai, đây có thể là thời điểm phù hợp nhất 

để lên lịch hẹn 

Lewiston 

Central Maine 
Medical Center 

CỘNG ĐỒNG 
Chuẩn bị bắt đầu lên lịch hẹn. Tìm hiểu thông tin thêm tại đây: 

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

St. Mary's Regional 
Medical Center 

CỘNG ĐỒNG 
Chuẩn bị bắt đầu lên lịch hẹn. 

Gọi đến số 207-755-3100 để biết thêm thông tin. 

Nam Portland 

Northern Light Health 
Vaccine Clinic 

CỘNG ĐỒNG 
Đăng ký tại covid.northernlighthealth.org/publicvaccine 

hoặc gọi đến số 207-204-8551. 
Tiêm vắc-xin mỗi Thứ Hai, đây có thể là thời điểm phù hợp nhất 

để lên lịch hẹn 

Intermed 
CHỈ DÀNH CHO BỆNH NHÂN 

Chỉ dành cho người đã có hẹn trước. Bệnh nhân sẽ được thông 
báo về tư cách đủ điều kiện để được tiêm vắc-xin. Tìm hiểu thông 

tin thêm tại đây: https://www.intermed.com/patient- 
information/education/coronavirus-covid-19-faq/ 
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Westbrook 

MaineHealth Vaccine 
Clinic 

CỘNG ĐỒNG 
Có người hỗ trợ cho người cao tuổi gặp khó khăn về di 

chuyển, nghe/nhìn hoặc ngôn ngữ Gọi đến số 877-780-7545 
hoặc nhắn tin cho MaineHealth đến số 877-780-7545 

Brunswick 

MaineHealth Vaccine 
Clinic 

CỘNG ĐỒNG 
Có người hỗ trợ cho người cao tuổi gặp khó khăn về di 

chuyển, nghe/nhìn hoặc ngôn ngữ Gọi đến số 877-780-7545 
hoặc nhắn tin cho MaineHealth đến số 877-780-7545 

Sanford 

MaineHealth Vaccine 
Clinic 

CỘNG ĐỒNG 
Có người hỗ trợ cho người cao tuổi gặp khó khăn về di 

chuyển, nghe/nhìn hoặc ngôn ngữ Gọi đến số 877-780-7545 
hoặc nhắn tin cho MaineHealth đến số 877-780-7545 

Augusta 

MaineGeneral 
Medical Center 

CỘNG ĐỒNG 
Chuẩn bị Bắt đầu Lên lịch hẹn. Tìm hiểu thông tin thêm tại đây: 
www.mainegeneral.org/about-us/mainegenerals- covid-

19-response/ 

Bangor 

Northern Light Health 
Vaccine Clinic 

CỘNG ĐỒNG 
Đăng ký tại 

www.covid.northernlighthealth.org/publicvaccine hoặc 
gọi đến số 207-204-8551. 

Tiêm vắc-xin mỗi Thứ Hai, đây có thể là thời điểm phù hợp 
nhất để lên lịch hẹn 

St. Joseph Hospital 
CỘNG ĐỒNG 

Chuẩn bị bắt đầu lên lịch hẹn. Để biết thông tin mới nhất, gọi 
đến số 207-907-3441. 
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