ချက်ချင််းထုတပ် ြန်ချက်
ကကြာသပတ

ေးတန၊ ေ့ ဇန်နဝါရီလ 27 ရက်၊ 2022 ခုနစ
ှ ်

Calhoun ကကောင်တက
ီ နထင
ု သ
် မ
ူ ျော်းအတွက် အခမဲ့ KN95 မျက်နောဖု်းမျော်း
Calhoun တကြာင်

ပီ ပည်သကျန်
ေ့ ေးမြာတရေးဌြာန (CCPHD) သည် Calhoun တကြာင်

ီ

စ်တလ ြာက်

ွင ်

ပြနတ
် ေ့ ဝရန်အပု KN95 မျက်နြာှ ြံုေးမျြာေးကုလက်ခရ
ံ ရှခေ့သည်။ CCPHD သည် ဤမျက်နြာှ ြံုေးမျြာေးကု
ခရု င ်

စ်တလ ြာက်လံုေး

င
ွ ် လွယ်က၊ အဆင်တပပပပီေး အခမေ့ပြစ်တကကြာင်ေး တသချြာတစရန် ရပ်ရွြာ

ဝန်တဆြာင်မှုအြွွဲ့အစည်ေးမျြာေးနှင ေ့် ဘုရြာေးတကျြာင်ေးမျြာေးနှင ေ့် ပေးတပါင်ေးလုပ်တဆြာင်ခသ
ေ့ ည်။ KN95s
ကသ
ေ့ တသြာ
ု ေ့
စစ်ထု

်မပှု မငမ
ု ုမုကြာကွယ်
ေ့် ြာေးတသြာမျက်နြာှ ြံုေးမျြာေးသည် omicron COVID-19 မျ ေးကွကပ

တပေးပါသည်။ CDC သည် ၎င်ေး၏မျက်နြာှ ြံုေးလမ်ေးညွှနခ
် ျက်ကု ပပီေးခေ့တသြာအပ
ခေ့ပပီေး ၄င်ေးမျက်နြာှ ြံုေးမျြာေးသည် လ

င
ွ ပ် ပန်လည်ပပင်ဆင်

စ်ဦေးချင်ေးစီအြာေး omicron မျ ေးကွမှကြာကွယရ
် ြာ

တကကြာင်ေးပပသထြာေးတသြာတကကြာင ေ့် တေသခံမျြာေးသည် တကြာင်ေးမွနစ
် ွြာ
မျက်နြာှ ြံုေးမျြာေးအြာေးဝ

်

င
ွ ် ပမ
ု ုထတရြာက်

ပ်ဆင်ထြာေးတသြာ N95 နှင ေ့် KN95

်ဆင်ရန် အကကံပပ ထြာေးသည်။

ဤမျက်နြာှ ြံုေးမျြာေးကု 2022 ခုနစ
ှ ်၊ ဇန်နဝါရီလ 28 ရက် တသြာကကြာတနမှေ့ စ၍ ရရှနင
ု ပ
် ါသည်။
KN95 မျက်နြာှ ြံုေးမျြာေးကု 2022 ခုနစ
ှ ်၊ ဇန်နဝါရီလ 28 ရက် တသြာကကြာတနမှေ့ စ၍ တအြာက်ပါတနရြာမျြာေး
ွင ် သွြာေးယနင
ု သ
် ည်Albion Health Care Alliance - 115 Market Pl, Albion, MI 49224
Burma Center - 765 Upton Ave, Springfield, MI 49037
Central Christian Church - 713 Riverside Dr, Battle Creek, MI 49015

Dexter Lake Church of God - 1555 E Michigan Ave, Battle Creek, MI 49014
Fountain Clinic - 111 N Jefferson St # 1, Marshall, MI 49068
Kingdom Builders - 50 Spencer St, Battle Creek, MI 49014
Love Thy Neighbor Food Pantry - 1391 E Michigan Ave, Battle Creek, MI 49014
Second Missionary Baptist Church - 485 N Washington Ave, Battle Creek, MI 49037
St. Philip Catholic Church - 112 Capital Ave NE, Battle Creek, MI 49017
St. Thomas Episcopal Church - 16 E. Van Buren St, Battle Creek, MI 49017
Voces - 520 W. Michigan Ave, Battle Creek, MI 49037
*

စ်အမ်လ င် မျက်နြာှ ြံုေး ၅ ခု သြာကနသ
် ေ့

်ထြာေးပါသည်။

မျက်နြာှ ြံုေးမျြာေးကု Toeller Building (190 E Michigan Ave, Battle Creek, MI) နှင ေ့် Albion
ကျန်ေးမြာတရေးဌြာန (214 E Michigan Ave, Albion, MI)
ထတ
ု နရြာနှစ်ခုလံုေး၏ ရံုေးချန်မျြာေးမှြာ

နလလြာမှ ကကြာသပတ

ု ေ့ ွငလ
် ည်ေး ရရှနင
ု ပ
် ါသည်။
ေးတန နံ
ေ့ နက် ၇ နြာရီမှ ၁၂ေး၃၀ နြာရီအထ နှင ်ေ့

ညတန ၁-၄:၃၀ နှင ေ့် တသြာကကြာတန၊ ေ့ နံနက် ၈ နြာရီမှ တနလည်
၁၂ နြာရီအထပြစ်ပါသည်။
ေ့
ပြနပ် ြ
ေ့ ေးတရေးတနရြာအြာေးလံုေး
တစ

င
ွ ၊် တကျေးဇေးပပ ၍ စ

်ရှညသ
် ည်ေးခံပပီေး ဝန်ထမ်ေးမျြာေး သမဟု
ု ေ့

်

နြာဝ
ံ ပေးပါ။
ေ့ န်ထမ်ေးမျြာေးအြာေး တလေးစြာေးစွြာ ဆက်ဆတ

CCPHD သည် ကျွနပ
်ု ်

အသ
ု ေ့
င
ု ေး် အဝုငေး် ၏လုအပ်ချက်မျြာေးကုပြညေ့်ဆည်ေးရန်နင
ှ ်ေ့ တဘေးကင်ေးပပီေး

ကျန်ေးမြာစွြာထန်ေးသမ်ေးထြာေးနင
ု ် တစရန် COVID-19 စမ်ေးသပ်သညေ့်တနရြာမျြာေးကုသ

်မှ

က
် ြာ

ကြာကွယ်တဆေးမျြာေးနှင ်ေ့ boosterမျြာေးကုစမ
ီ ံတပေးခသ
ေ့ ည်။ ယခုလည်ေး KN95 မျက်နြာှ ြံေးု မျြာေးကု
ပြနပ် ြ
ေ့ ေးမှုမှ

စ်ဆင ေ့် ကျွနပ
်ု ်

ဂုဏယ
် ပါသည်။ ခရု င ်

ု၏တေသခံ
မျြာေးကု ဆက်လက်ဝန်တဆြာင်မှုတပေးခွငရ
ေ့
ေ့် သညေ့် အ

စ်ဝမ
ှ ်ေးရှ ဤယံုကကည်စ

အခမေ့မျက်နြာှ ြံုေးမျြာေးကတ
ု သချြာစွြာ လ
ကျွနပ
်ု ်

်ချရတသြာတနရြာမျြာေး

ွင ်

ုငေး် အသံေးု ပပ ခွငရ
ေ့် တစသည်။

ု၏အလု
ပ်သည်အရည်အတသွေးပမငမ
် ေ့ ဝရန်ပြစ်ပပီေး COVID-19
ေ့
ေ့် ျက်နြာှ ြံေးု မျြာေး ပြနတ

လုအပ်တသြာကရယြာမျြာေးကု ညီ
တနြာက်ဆက်

ွက်

ညီမ ရရှခွငက
်ု ်
ေ့် ု တဆြာင်ရွက်တပေးရန် ကျွနပ

ွ လုပ်တဆြာင်မပှု ြစ်သည်။

ုက
ေ့

ုက်ြျက်ရန်

တပေးပပီေး

မျက်နြာှ ြံုေးမျြာေး လအ
ု ပ်တသြာ တေသခံမျြာေးသည် ပပည်နယ်

စ်ဝှမ်ေးရှ လက်

စ်ခုကု သွြာေးယနင
ု ပ
် ါသည်။ Michigan.gov/MaskUpMichigan
ရှြာပါ။ Calhoun တကြာင်
COVID page

ွလုပ်တနတသြာဆုက်မျြာေးမှ

ွင ် ပြနပ် ြ
ု ်ကု
ေ့ ေးတရေးဆက

ရ
ီ ှ တနြာက်ထပ် KN95 မျက်နြာှ ြံေးု ပြနတ
် ေ့ ဝသမျြာေးကု ရှြာတြွရန် CCPHD

ွင ် သင်သွြာေးတရြာက်ကကညေ့ရ
် ှု နင
ု ပ
် ါသည်။

အဆုပါမျက်နြာှ ြံုေးမျြာေးကု Biden စီမံအုပ်ချ ပ်မမ
ှု ှရရှနင
ု ပ် ပီေး N95 မျက်နြာှ ြံေးု တပါင်ေး သန်ေး 400 အပပင်
Strategic National Stockpile မှတဆေးဆင
ု မ
် ျြာေးနှငက
်ေ့ ျန်ေးမြာတရေးစင်

ြာမျြာေးသတပေးတဆြာင်
ု ေ့
ထြာေးသည်။

CVS၊ Costco၊ Meijer၊ Walgreens၊ Kroger၊ Rite Aid၊ Walmart နှင ေ့် Sam's Club
လက်လီတရြာင်ေးချသမျြာေးစွြာ
Pharmacy Program

ွင ် N95 မျက်နြာှ ြံုေးမျြာေးကု စ

ုသည်
Michigan
ေ့

င်အခမပေ့ ြနခ
် ေ့ ျီရန် Federal Retail

ွငပ
် ါဝင်ခေ့ကကသည်။

အချက်အလက်မျော်းအတွက၊် ပြည်သသတင်
ူ ဲ့
်းပြန်ကကော်းကရ်းအရောရထ ဆက်သယ
ွ ြ
် ါ။
Lucy Blair, Calhoun County Communications Manager
269-781-0926, lblair@calhouncountymi.gov

Victor Jovanovich, Public Health Department Communications Specialist
269-969-6469, vjovanovich@calhouncountymi.gov

Jessica Vanderkolk, City of Battle Creek Communications Manager
269-966-3378, jlvanderkolk@battlecreekmi.gov

