
لقاحات كوفيد-19 متاحة اآلن لألشخاص من عمر 75 عاًما فام فوق

ميكن اآلن لألفراد البالغني 75 عاًما فام فوق تحديد موعد لتلقي لقاح كوفيد-19. 	 

 يُرجى زيارة www.mass.gov/COVIDVaccineMap للبحث عن 	 

املواقع وحجز موعد عرب اإلنرتنت.

اللقاح مجاين، ولن يُطلب منك أبًدا الدفع، أو رقم البطاقة االئتامنية للحجز.	 

نظرًا ألن إمدادات اللقاح محدودة للغاية، فرمبا يلزمك االنتظار لعدة أسابيع 	 

لتحديد موعد.

لطرح األسئلة وطلب املساعدة، ميكنك االتصال عىل الخط الساخن لكوفيد-19 يف 	 

والية ماساتشوستس عىل الرقم 2 -1-1.

ما الذي تحتاج إىل إحضاره أثناء حضور املوعد

أَحِض بطاقة هوية تحمل اسمك، إن كانت لديك واحدة، للتحقق من اسمك يف 	 

نظام الحقن باللقاح.

أحِض بطاقة التأمني الصحي الخاصة بك، إن كانت لديك واحدة. ولن يتم تحصيل 	 

أي رسوم من التأمني الخاص بك. وال يُشرتط أن يكون لديك تأمني يك تتلقى اللقاح.

منوذج اإلقرار الخاص بك يف حال متكنت من طباعته. هذا وستتوفر مناذج اإلقرارات 	 

عىل األرجح يف املواقع عند حضورك إليها.

ما الذي تحتاج إليه لحجز موعد؟

توضيح اسمك بالكامل، وتاريخ امليالد، وعنوان الربيد اإللكرتوين، ورقم الهاتف، 	 

وعنوان املنزل.

معلومات التأمني الصحي )جهِّز بطاقتك ورقم السياسة الخاصة بك(.	 

اإلجابة عن مجموعة من األسئلة التي تتعلق بصحتك.	 

طباعة و/أو توقيع منوذج املوافقة واإلقرار.	 

متوفر النقل املجاين واآلمن إىل مواقع الحقن باللقاح يف املناطق املحلية

توفر مؤسسة خدمات املسنني يف سومرفيل-كامربديج )SCES( خدمة نقل مجانية 	 

للبالغني من السكان املحليني ممن يزيد عمرهم عن 75 عاًما إىل مواقع الحقن بلقاح 

كوفيد-19 القريبة.

للحصول عىل املزيد من املعلومات عن برنامج النقل إىل مواقع الحقن باللقاح الذي 	 

تقدمه مؤسسة SCES أو لحجز وسيلة نقل، ميكنك االتصال باملؤسسة عىل الرقم  628-617-

.info@eldercare.org 2601 أو إرسال رسالة بريد إلكرتوين إىل

الحامية من الرسائل الخادعة

يف حني مل يصل إىل علمنا وقوع أي من املقيمني يف مدينة كامربديج ضحية لرسائل خادعة متعلقة 

باللقاح، إال أن هناك بالغات عن مخادعني أخذوا أمواالً مقابل القيام بحجوزات مزيفة للقاح 

كوفيد-19 يف أنحاء من البالد. 

رجاء تذكر األمور التالية:

ال ميكنك دفع أموال لوضع اسمك عىل القامئة لتلقي اللقاح. 	 

ال ميكنك دفع أموال للحصول عىل دور مبكر لتلقي اللقاح.	 

إذا اتصل بك شخص ما، أو أرسل إليك رسالة نصية، أو رسالة إلكرتونية بشأن اللقاح 	 

وسأل عن رقم الضامن االجتامعي الخاص بك، أو رقم حسابك املرصيف، أو أرقام البطاقة 

االئتامنية، فاعلم أن هذه رسالة خادعة.

جميع لقاحات كوفيد-19 املتاحة حالًيا تبيَّ أنها آمنة وفعالة للغاية يف الوقاية من 

كوفيد-19.

لطرح األسئلة والحصول عىل آخر املستجدات، يُرجى االتصال بخط 

معلومات اللقاحات يف مدينة كامربديج: 617 -9789-349


