Transporte para Locais de
Vacinação da COVID-19

Março de 2021

Existem atualmente mais opções de transporte para residentes do Maine que vão receber a vacina da
COVID-19 e precisam de transporte de ida e volta. O transporte grátis está disponível para pessoas que
não tenham acesso a um transporte fiável, não tenham carta de condução ou não consigam, por algum
motivo, ir até ao local de vacinação.

Opções de transporte
Transporte não urgente do MaineCare
Se é um membro MaineCare que já utiliza um corretor
de transporte não urgente para agendar transportes para
os seus serviços cobertos pelo MaineCare, deve
contactar esse mesmo corretor para obter um transporte
até ao local de vacinação. Deve fazer a marcação da
sua vacina antes de solicitar o transporte, devendo este
ser solicitado com, pelo menos, 48 horas de
antecedência em relação à hora a que vai receber a
vacina.
ModivCare Transporte para Vacinação
Esta opção está disponível para residentes do Maine
que não tenham acesso a um transporte fiável,
incluindo os membros MaineCare que não sejam
elegíveis para utilizar o transporte não urgente.
Os transportes estão disponíveis para horários de
vacinação entre as 7h00 e as 16h00. De segunda-feira a
sábado. Deve fazer a marcação da sua vacina antes de
solicitar o transporte. Para agendar o transporte,
contacte o Modivcare, ligando para 1-855-608-5172
com, pelo menos, 48 horas de antecedência em relação
à hora a que vai receber a vacina.

Preparar o seu transporte
Se vai utilizar alguma opção de transporte, tenha
em conta os aspetos seguintes:
• Quando ligar para reservar o transporte terá
que indicar a data e hora da sua vacinação,
bem como o nome, morada e número de
telefone do estabelecimento onde irá receber a
vacina.
• O transporte para o local de vacinação inclui
ida e volta.
• Este transporte poderá ser partilhado, para que
o DHHS possa assegurar o transporte a todas
as pessoas que dele necessitem.
• É obrigatório o uso de máscara.
• Deve estar disponível para ser transportado
até ao local de vacinação de 30 minutos antes
até 15 minutos depois da hora agendada de
transporte.
• O condutor irá deixá-lo no local e voltará para
o recolher cerca de 60 minutos após a hora de
início da sua vacinação.
• Receberá uma chamada no dia anterior à sua
vacinação para o relembrar da reserva de
transporte efetuada.

Tenha em conta que o serviço de transporte não é
prestado para locais de vacinação "drive-thru".
Para saber mais sobre como fazer a marcação da vacina, vá a www.maine.gov/covid19/vaccines/vaccinationsites, ou contacte a Linha de Vacinação Comunitária da COVID-19 do Maine, ligando 1-888-445-4111. (Para
serviços de interpretação, diga o seu idioma quando a chamada for atendida. Os indivíduos surdos ou com
deficiências auditivas podem marcar o 711 e solicitar a ligação para 1-888-445-4111.)
Para solicitar este documento noutro formato, ligue para (207) 287-5014. Os clientes surdos ou com deficiências
auditivas podem marcar o 711 (Maine Relay) ou enviar um e-mail para ADA-Civilrights.dhhs@mame.gov

