احصل عىل اللقاح  ،مواقع لقاحات

كوفيد 19-يف سان فرانسيسكو
تقوم سان فرانسيسكو اآلن بتلقيح كل شخص يبلغ
من من العمر  12عا ًما أو أكرث.
أي شخص يعيش أو يعمل يف سان فرانسيسكو مؤهل للحصول عىل لقاح
كوفيد.19-
Iاللقاحات مجانية لألشخاص الذين يعيشون أو يعملون يف سان
فرانسيسكو.
Iال تحتاج إىل تأمني لحجز موعد.
Iمستندات (مثل الهوية أو  )SSNغري مطلوبة.
Iال يُحتسب تلقي لقاح كوفيد 19-كرسوم عامة ولن مينعك من
الحصول عىل البطاقة الخرضاء (مقيم دائم قانوين) أو الحصول عىل
الجنسية.

سيساعدك الحصول عىل التلقيح يف الحفاظ عىل سالمتك وصحة
عائلتك ومجتمعك.
سوف يساعدنا عىل العودة إىل املزيد من األنشطة.
سيوقف انتشار كوفيد 19-وينهي الوباء.

أين تتحصل عىل اللقاح
انظر إىل الجانب اآلخر من هذا املنشور للحصول عىل قامئة مبواقع التلقيح.
قد تتمكن أيضً ا من تحديد موعد لقاحك من خالل مقدم الرعاية الصحية
الخاص بك أو يف الصيدلية.

مقدمي الرعاية الصحية
Iكايزر بريماننت

احجز موعدً ا

احجز موع ًدا عرب اإلنرتنت عىل

.sf.gov/GetVaccinated

Iعنوان		

866-454-8855

844-274-8497

Iجامعة كاليفورنيا سان
فرانسيسكو()UCSF

Iديجنيتي هالث
جوهيلث رعاية عاجلة

415-514-7328

650-448-1455

Iسا تر هالث

سوف تحتاج إىل ما ييل:
Iاسم		

Iديجنيتي هالث

I
 Iالتأمني (إذا كان لديك)
تاريخ الوالدة

احجز عرب الهاتف
اتصل بهذا الخط للمدينة  628-652-2700للمساعدة يف خيارات
الحجز إذا ليس لديك انرتنت  ،بحاجة اىل مساعدة  ،أو ال ميكن السفر إىل
موقع التلقيح بسبب اإلعاقة.
يتم الرد عىل الهاتف من الساعة  8:30إىل  5مسا ًء  ،من االثنني إىل
الجمعة .ميكن للمتصلني ترك رسالة يف عطالت نهاية األسبوع.

844-987-6115

صيدليات

800-746-7287 — CVSI

Iسيف وايا — 877-723-3929

Iوال جرينز — 800-925-4733

هذه املعلومات ميكن أن تتغري .يرجى االتصال بخط املدينة هذا
 628-652-2700لألسئلة وأحدث املعلومات.

مواقع اللقاحات

مواقع للجالية  /الحي

يتم إعطاء األولوية لهذه املواقع لألشخاص الذين يعيشون ويعملون
يف هذه األحياء

= الصيدلية تقدم لقاح كوفيد19-

 650 ،NEMS1شارع بولك
من اإلثنني إىل الجمعة  ،من  8إىل  10صبا ًحا ومن  1إىل  3مسا ًء
عن طريق موعد فقط.
 415-213-1971لتحديد موعد.
			
اتصل بالرقم

مفتوح لجميع سكان سان فرانسيسكو للقاح بدون موعد
قم بزيارة  sf.gov/GetVaccinatedأو اتصل بالرقم
 628-652-2700إذا كنت تفضل موع ًدا.
		

2املستشفى الصيني  845 ،شارع جاكسون.
من اإلثنني إىل الجمعة  9:00 ،صبا ًحا  3:00 -مسا ًء
بدون موعد -أهال بك.

1جامعة سان فرانسيسكو  2975 ،شارع تورك.
من اإلثنني إىل الجمعة  ،من  10صبا ًحا إىل  12ظه ًرا ومن 1
ظه ًرا حتى  4مسا ًء

3تندرلوين جاليد  330 ،شارع إليس
الخميس  10:00 ،ص  3:00 -م
عن طريق موعد وبدون موعد محدود.احجز مبارشة بنفسك يف
جاليد.

2مركز ماكسني هول الصحي  1181 ،شارع جولدن جيت.
من اإلثنني إىل الجمعة  ،من  9صبا ًحا حتى  12ظه ًرا ؛
و  3-1 ، M ، T ، Th ، Fمسا ًء

4خدمات الشباب يف شارع الركن  134 ،شارع جولدن جيت
أيام الثالثاء  9 ،صبا ًحا  4 -مسا ًء
بدون موعد مرحبًا بك.
 415-673-0911لتحديد موعد
			
اتصل بالرقم
اللقاح املتاح:
= موديرنا ()Moderna
= فايزر ()Pfizer
= جونسون آند جونسون ()Johnson & Johnson
يجب عىل األشخاص الذين ترتاوح أعامرهم بني  12و 17

عا ًما االنتقال إىل موقع يحمل عالمة

.

3موسكون ساوث  747 ،شارع هوارد
من اإلثنني إىل الجمعة  ،من  8صبا ًحا حتى  5مسا ًء
4مستشفى زوكربريج س .ف .العام  1001 ،شارع بوتريرو.
من اإلثنني إىل السبت  ،من  8صبا ًحا حتى  4مسا ًء
SF 5ماركة  901 ،شارع رانكني.
من اإلثنني إىل الجمعة  ،من  9صبا ًحا حتى  4مسا ًء
6مركز ساوث إيست الصحي  2401 ،شارع كيث
 7أيام يف األسبوع  9 ،صبا ًحا  4 -مسا ًء
7كلية مدينة سان فرانسيسكو  55 ،طريق فريدا كاهلو
تختلف ساعات العمل

