
Need a ride to get your COVID-19 Vaccine?
Yuba-Sutter Transit has you covered!

Fare free ride to and from COVID-19 Vaccine appointment.

Confirmation in the form of appointment card, email, or text with: 
Passenger’s name & Appointment information (date, time, and 
location).                                                                                                                   

Visit: www.yubasuttertransit.com or call (530) 742-2877.

For other vaccine 

clinics visit us at

SutterCounty.org

APRIL LANE ELEMENTARY CLINICS

Location: 800 April Ln, Yuba City, CA

WALK-INS WELCOME! Register Online at: https://myturn.ca.gov/

*Learn how you can win $$ at: https://covid19.ca.gov/vax-for-the-win/

Need assistance with registration? Call: 1-833-422-4255

Pfizer and J&J Available!

June 10th 12:00 – 6:30 PM July 1st  12:00 – 6:30 PM

June 17th 12:00 – 6:30 PM July 8th 12:00 – 6:30 PM

June 24th 12:00 – 6:30 PM July 15th 12:00 – 6:30 PM

**Please bring vaccination card if you are receiving your second dose



ਆਪਣੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਿੈਕਸੀਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕਸ ੇਸਿਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? 
ਯੂਬਾ-ਸਟਰ ਟਰਾਂਵ਼ਿਟ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਕਿਰ ਕਰੇਗਾ!

ਕੋਵਿਡ-19 ਿੈਕਸੀਨ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਲਈ ਵਕਰਾਇਆ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਾਰੀ।
ਅਪਾਇੂੰਟਮੈਂਟ ਕਾਰਡ, ਈਮੇਲ, ਜਾਂ ਟੈਕਸਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਿੱਚ ਪੁਸ਼ਟੀ, ਵਜਸ ਉਪਰ: 

ਯਾਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਵਨਯੁਕਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਵਮਤੀ, ਸਮਾਂ, ਅਤੇ ਸਥਾਨ)।
www.yubasuttertransit.com ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਕਾਲ ਕਰੋ  (530) 742-2877).

ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਿੈਕਸੀਨ 
ਕਲੀਵਨਕਾਂ ਿਾਸਤੇ 

SutterCounty.org ਤੇ ਜਾਓ

ਅਪਰੈਲ ਲੇਨ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਵਲਵਨਕ
ਪਤਾ:  800 April Ln, Yuba City, CA

ਿਾਕ- ਇਨ ਦਾ ਸਿਾਗਤ ਹ!ੈ ਔਨਲਾਈਨ ਰਵਜਸਟਰ ਕਰੋ: https://myturn.ca.gov/

* ਵਸਿੱ ਖੋ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਵਕਿੇਂ $$ ਵਜਿੱ ਤ ਸਕਦੇ ਹੋ https://covid19.ca.gov/vax-for-the-win/

ਰਵਜਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਸਾਨੂੂੰ  ਕਾਲ ਕਰੋ: 1-833-422-4255

ਫਾਈ਼ਿਰ ਤੇ ਜੇ ਐਡਂ ਜੇ ਉਪਲਬਧ!

ਜੂਨ 10th 12:00 – 6:30 PM ਜੁਲਾਈ 1st  12:00 – 6:30 PM

ਜੂਨ 17th 12:00 – 6:30 PM ਜੁਲਾਈ 8th 12:00 – 6:30 PM

ਜੂਨ 24th 12:00 – 6:30 PM ਜੁਲਾਈ 15th 12:00 – 6:30 PM

**ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਾ ਟੀਕਾ ਲਗਿਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਾਰਡ ਵਲਆਓ.
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