Phương tiện đưa đón tới các địa
điểm chích ngừa COVID-19
tháng Ba, 2021
Hiện có nhiều lựa chọn về phương tiện đi lại hơn dành cho các cư dân tiểu bang Maine cần đi lại
tới một buổi hẹn chích ngừa COVID-19. Có dịch vụ xe đưa đón miễn phí cho những người
không có điều kiện sử dụng phương tiện đi lại đáng tin cậy, không thể lái xe, hoặc không thể đi
tới buổi hẹn.

Các phương tiện đi lại

Chuẩn bị cho chuyến đi của quý vị

Xe chuyên chở trong trường hợp không
khẩn cấp của MaineCare
Nếu quý vị là hội viên của MaineCare và hiện đã
sử dụng một bên trung gian về Xe đưa đón
không khẩn cấp để thu xếp xe đưa đón tới địa
điểm nhận dịch vụ được MaineCare đài thọ, quý
vị nên gọi bên trung gian đó để thu xếp xe đưa
đón tới buổi hẹn chích ngừa. Quý vị phải thu
xếp buổi hẹn chích ngừa trước khi đặt xe, và
quý vị phải đặt xe ít nhất 48 giờ trước buổi hẹn
theo lịch của quý vị.

Nếu quý vị sử dụng một trong hai lựa chọn đi
lại nói trên, vui lòng lưu ý đến các vấn đề sau
đây:

Xe đưa đón tới địa điểm chích ngừa
ModivCare
Lựa chọn này dành cho các cư dân Maine
không có điều kiện dùng phương tiện chuyên
chở đáng tin cậy, trong đó bao gồm cả các hội
viên MaineCare không hội đủ điều kiện sử dụng
Xe đưa đón không khẩn cấp.
Có xe đưa đón tới các buổi hẹn chích ngừa từ 7
giờ sáng đến 4 giờ chiều, thứ hai đến thứ bảy.
Quý vị phải thu xếp buổi hẹn chích ngừa trước
khi đặt xe. Để đặt xe, gọi Modivcare tại
1-855-608-5172 ít nhất 48 giờ trước ngày giờ
hẹn của quý vị.

• Khi gọi để đặt xe, quý vị sẽ cần cho biết
ngày giờ buổi hẹn chích ngừa của quý vị
và tên, địa chỉ, và số điện thoại của cơ sở
nơi quý vị sẽ tới chích ngừa.
• Sẽ có xe đưa đón quý vị tới buổi hẹn.
• Cũng có thể có xe đi chung để DHHS có
thể cung cấp dịch vụ chuyên chở cho tất
cả những người có nhu cầu.
• Sẽ cần phải mang khẩu trang.
• Quý vị sẽ cần phải sẵn sàng chờ xe tới
đón tới buổi hẹn của quý vị, từ 30 phút
trước giờ hẹn cho đến 15 phút sau giờ tới
đón theo giờ hẹn của quý vị.
• Nhân viên lái xe sẽ cho quý vị xuống xe và
sẽ tới đón quý vị khoảng 60 phút sau giờ
bắt đầu buổi hẹn của quý vị.
• Quý vị sẽ nhận được một cuộc gọi vào
ngày trước buổi hẹn để nhắc quý vị đặt
xe.

Vui lòng lưu ý chương trình không thể cung cấp
dịch vụ xe đưa đón tới các địa điểm chích ngừa
không cần xuống xe.
Để tìm hiểu thêm về quy trình lấy hẹn chích ngừa, xin vào trang mạng
www.maine.gov/covid19/vaccines/vaccination-sites hoặc gọi Đường dây chích ngừa COVID-19 cho cộng
đồng tiểu bang Maine tại 1-888-445-4111. (Nếu cần dịch vụ thông dịch, hãy nói ngôn ngữ của quý vị khi có
người trả lời cuộc gọi. Những người điếc hoặc lãng tai có thể gọi 711 và xin được kết nối với số
1-888-445-4111.)
Để yêu cầu cung cấp tài liệu này theo định dạng khác, gọi số (207) 287-5014. Thân chủ bị điếc hoặc lãng
tai vui lòng gọi số 711 (Dịch vụ tiếp âm Maine) hoặc email ADA-Civilrights.dhhs@mame.gov

