
Vacunas Disponibles: 

Vacunas: Pfizer. Moderna. J&J   

3era dosis de vacuna COVID-19

    Edades: 

Vacunas disponiles para las edades de 5 años y más. 

Empleados del MHCC y/o sus familias 

Todos los niños/as inscritos en el

programa 

Toda la comunidad de Rockwood &

Gresham

Quien puede asistir? 

Todos pueden venir

East County Community Health en conjunto con

MHCC Early Head Start/ Head Start le ofrece: 

Clínica de vacunación ¡no se
necesita cita!

 

Gratis COVID-19

Favor de contactar a su supervisor si necesita ayuda

para asistir alguno de estos eventos. 

 Cuándo & Dónde? 

 Lunes 11/22 de 2-6pm   

            Visítenos a la hora que le convenga!              

Dirección:  620 NW 8th St Gresham 97030

 *Cerca de la esquina NW Division & NW Norman Ave

 



Vaccines Offered: 

Pfizer. Moderna. J&J Vaccine  

COVID-19 Booster Shot

    Ages: 

Vaccines will be available for anyone ages 5

and up. 

 MHCC employee and/or their family members 

Any child or family enrolled in the program 

All Rockwood or Gresham communities

Who can come? 

Anyone! We are encouraging:

East County Community Health is partnering with 

 MHCC Early Head Start/ Head Start to  offer: 

Vaccination Clinic no
appointment necessary!  

Free COVID-19

 When and Where? 

Monday 11/22 2-6pm   

            Drop in anytime!              

Location: GUM SIte 620 NW 8th St Gresham 97030

 *Near corner of NW Division & NW Norman Ave

 



:اللقاحات المقدمة

 J&J، لقاح  فايزر. موديرنا. 

جرعه منشطه لفيروس كوفيد -19

األعمار:

ستتوفر اللقاحات ألي شخص يبلغ من العمر 5 سنوات فما

فوق

 

من يستطيع أن يأتي؟ 

يمكن ألي شخص أن يأتي

أي موظف في MHCC و / أو أفراد أسرهم ،

أي طفل أو أسرة مسجلة في البرنامج

GRESHAM أو ROCKWOOD جميع مجتمعات

 

 

 

شراكة المجمع الصحي  مع كليه المونت هود /

الهيدستارت و االطفال الصغار لتقديم:

عيادة التطعيم ال يوجد موعد ضروري!
 

يرجى العمل مع مديرك المباشر إذا كنت بحاجة إىل دعم

للحضور إىل أحد  اي من هذه األوقات.

متى و اين؟

االثنين ١١/١٥ من الساعه ٢ـ٦مساًء واإلثنين ١١/٢٢ من

٢-٦ مساء

!الحضور في أي وقت            

GUM SIte 62NW 8th St Gresham 97030 :الموقع

 NW Division & NW Norman بالقرب من زاوية * 

 

 

تطعيم كوفيد-١٩

مجانا


