
 19-دوز تقویتی کووید

 خود را دریافت کنید

 توانم دوز تقویتی را دریافت کنم؟چه موقع یم

 مدرنا -بیونتک-فایزر 19-برای افرادی که واکسن کووید
ماه  6های زیر پس از گذشت اند، گروهرا دریافت کرده

 از رسی اولیه واجد دریافت دوز تقویتی هستند. 

 چیست؟ 19-دوز تقویتی کووید

دوزی است که سیستم ایمتی  19-دوز تقویتی کووید

ی در مقابل  شما را تقویت یم کند و محافظت بیشتی
 کند. در شما ایجاد یم 19-کووید

 االترساله و ب 65 •

 مدت قرار دارند-سال که تحت درمان بلند 18+ •

 سال که مشکالت پزشیک دارند 18+ •
 یم 18+ •

ی
ایط پرخطر کار یا زندگ  کنندسال که در رسر

 توانم دوز تقویتی را دریافت کنم؟کجا یم

کند کمک یم  Maineخط واکسیناسیون جامعه به اهایل 
نزدیکتان را پیدا   19-رسیعا مرکز واکسیناسیون کووید

 کنند. 

سال و بیشتی دارد  18دوزهای تقویتی برای هر کیس که 

 19-واکسن کوویدماه بعد از دریافت  2حداقل 

 . شود توصیه یم J&Jجانسن/ 

ید 1-888-455-4111با شماره:   تماس بگتر

 عرص 5:30صبح تا  9جمعه، -دوشنبه

ید  برای خدمات ترجمه با این شماره تماس بگتر

 و زبان مورد نظرتان را اعالم کنید. 

س است؟و آیا خدمات ایاب  ذهاب در دستی

تماس  MANAذهاب با و بله، در صورت نیاز به ایاب

ید یا پیامک بزنید:   بگتر

  207-387-0749 |car@mana-maine.org 

ها را به صورت ترکیتی یا تطبیقی دریافت  توانم واکسنیم
 کنم؟

بعضی افراد ممکن است ترجیح بدهند واکستی که در  بله. 
اند را دریافت کنند، برخی دوز تقویتی متفاوت را ابتدا زده

در حال حاضی اجازه  CDCهای دهند. توصیهترجیح یم
یدModivCare) 1-855-608-5172با  یا  دهد. تزریق دوز تقویتی ترکیتی یا تطبیقی را یم  ( تماس بگیر

 الزم 
ی

آیا دوز تقویتی رایگان است؟ آیا بیمه درمان

 است؟

 رایگان است.  19-, دوز تقویتی کوویدبله
 الزم نیست. ختر 

ی
 , بیمه درمان

 
ی

تان از شما پرسیده در مورد وضعیت مهاجرن
 . شود نیم

 و  19-توانم دوز تقویتی کوویدیم

 کنم؟  واکسن آنفوالنزا را همزمان دریافت

 و آنفوالنزا   19-, واکسن کوویدبله

 توان همزمان دریافت کرد. را یم
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