
 

August 28, 2021 

  
Dear AUB Community,   

  
This week the “AUBe Vaccinated Campaign” administered an exceptional 8,300 doses, 
reaching a total of 28,377 doses.  

  
Next week, as the new academic year starts, the “AUBe Vaccinated Campaign” will be 
open only to the following groups: 

  
• AUB students, staff, and faculty members who have not yet taken their first 

dose. An appointment is required for first dose vaccination; please click the link 
to book your slot:  
 

Link to book an appointment for the first dose  

  
• Individuals who received an SMS from MOPHCOVAX to receive their second 

dose. Please note that second dose appointments will be based on the date and 
time mentioned in the SMS.  

  
The AUB Immunization Center will be open Monday, August 30, 2021 till Friday, 

September 3, 2021, from 11:00 am until 7:30 pm. Walk-in vaccination will not be 
accepted. 
  

The vaccination drive will not be open to dependents and members of the extended 
community next week. However, it will resume at a later date. 
  

  
، وصوال إلى إجمالي جرعة   8,300بإعطاء هذا األسبوع ، قامت "حملة التلقيح في الجامعة األميركية في بيروت" 

 .جرعة   28,377

 محصورةحملة التلقيح في الجامعة األميركية في بيروت"  في األسبوع المقبل، مع بدء العام الدراسي الجديد، ستكون"
 بالمجموعات التالية:

 

http://bit.ly/AUBeVaccinated
http://bit.ly/AUBeVaccinated


بعد. يجب تحديد في الجامعة الذين لم يأخذوا جرعتهم األولى  الطالب والموظفين وأعضاء هيئة التدريس  •

  موعد للتطعيم بالجرعة األولى من خالل نظام الحجز:

 الرابط ألخذ موعد للجرعة األولى

لتلقي جرعتهم الثانية. مواعيد الجرعة   MOPHCOVAXاألفراد الذين تلقوا رسالة نصية قصيرة من  •

 وقت المذكورين في الرسالة النصية القصيرة.الثانية ستعتمد على التاريخ وال

، من  اءً مسا  7:30صباًحا حتى الساعة    11:00من الساعة سيفتح مركز التلقيح في الجامعة األميركية في بيروت أبوابه  

 لن يتم استقبال االفراد بدون موعد مسبق..  2021أيلول  3إلى الجمعة    2021آب   30االثنين  
 

لعوائل الطالب والموظفين وأعضاء هيئة التدريس وال ألفراد المجتمع خالل األسبوع المقبل،    لن يكون التطعيم متاًحا
 على ان تستأنف حملة التطعيم للمجتمع قريبا.

  

  
  
  

 

http://bit.ly/AUBeVaccinated

