ခ်က္ခ်င္းထုတျ္ ပန္ခ်က္
ေမလ ၁၁၊ အဂၤါေန႕ ၂၀၂၁

Calhoun County ကယ္လဟ
္ န
ြ း္ ခရင
ု ္ ျပည္သ႕ူ က်န္းမာေရးဌာနမွ ျမိဳ႕နယ္တင
ြ း္ ရွ ေဆးရံုမ်ားနွင့အ
္ တူ
ကာကြယေ
္ ဆးထးု ျခင္း လုပေ
္ ဆာင္မမ
ွု ်ား တးု ခ််ဲ႕ျခင္း

Bronson Battle Creek (ဘရႊန္ဆင္ ဘတ္တယ္ခရေဆးရံု) ႏွငအ
့္ တူ ပူးေပါင္း၍ Grace Health
(ဂေရ႕စ္ က်န္းမာေရး)၊ Oaklawn Hospital (အုပ္ခေ
္ လာန္ ေဆးရံ)ု ႏွင့္ Calhoun County
(ကယ္လဟ
္ ြန္းခရုင္) ျပည္သ႕ူ က်န္းမာေရးဌာနမ်ားတြင္ ျမိဳ႕နယ္တြငး္ ေနထုငသ
္ ူမ်ားအား ကုဗစ္-၁၉
ကာကြယေ
္ ဆးမ်ား ပုမုထပ္မထ
ံ ုးေပးႏုင္မည္ျဖစ္သည္။ ၀န္ထမ္းအင္အားႏွင့္ ပစၥည္း၀န္ေဆာင္မတ
ွု ႕ု
ပူးေပါင္းျခင္းျဖင့္ အထက္ပါ အဖြ႕်ဲ အစည္းမ်ားအားလံုးသည္ ကယ္လဟ
္ ြန္းခရင
ု ္၏
ကာကြယေ
္ ဆးထးု ျပးစးမွအ
ု ေပၚ မ်ားစြာ အက်ိဳးေက်းဇူးျပိဳႏုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
“ကာကြယ္ေဆးထုးေပးႏုင္မယ့္ ေဆးခန္းေတြန်ဲ႕ တူတလ
ူ က္တအ
ြ်ဲ လုပလ
္ ုပ္ျခင္းက အခုထက္ပုျပး
ျမိဳ႕နယ္သူ ျမိဳ႕နယ္သားေတြကု ကာကြယ္ေဆးထုးႏုင္မယ့္ အေျခအေနေတြ ပုျဖစ္လာမယ္။
ပုသင့္ေလွ်ာ္တ်ဲ့ အခ်န္ေတြ သတ္မွတေ
္ ပးလာႏုင္မယ္၊ ပျု ပး အလံုးအရင္းန်ဲ႕ လုပ္ႏုင္မယ္ ျပးေတာ့
လူထုအတြက္ ေဆးခန္းအေသးေလးေတြပါ စစဥ္ေပးနင
ု မ
္ ယ္။ အခုႏွစ္ကန
ု ္မွာ လူဥးေရရ်ဲ႕ ၇၀
ရာႏုန
ွ း္ ခန္႕အထ ျပးစးႏုင္မယ့္ ပန္းတုင္ထား ထားပါတယ္ အတူတလ
ူ ုပ္ေဆာင္ျပး
ျပးေျမာက္ႏုင္မယ္လု႕လည္း ယံုပါတယ္” ဟု ကယ္လ္ဟန
ြ း္ ခရုင္ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္း Eric Pessell
(အ်ဲရစ္ခ္ ပတ္ဆယ္လ)္ မွာ ေျပာၾကားပါသည္။
ကမၻာ့ကပ္ေရာဂါစတင္ကတည္းက ကယ္လဟ
္ ြန္းခရင
ု ္ ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးဌာန၊
ပူးတြစ
်ဲ မံေရးစင္တာတ႕ု သည္ ျမိဳ႕နယ္ရွ ေဆးရံုမ်ားနွင့္ ပူးေပါင္း၍ မ်ားစြာေသာ
ပဏာမေျခလွမ္းမ်ားလုပက
္ ုငေ
္ နပါသည္၊ ပါ၀င္သည္မ်ားမွာ ေဆးရံုတြင္ေဆးကုသမွုခယ
ံ သ
ူ ူမ်ား
အလြန္မ်ားေနခ်န္တြင္ ျပည္သူမ်ားအား ရံုးပတ္ရက္မ်ားအတြင္း အႏၱရယ္ကင္းစြာ ေနထုင္ေရး၊
ရပ္ရာြ ေတသအတြင္းတြင္ ကာကြယ္ေဆးထုးျခင္းနွင့ပ
္ တ္သတ္ေသာ ျပည္သလ
ူ ထ
ူ ု ပန္ၾကားခ်က္မ်ား
ထုတ္ျပန္ေရးတ႕ု ပါ၀င္ပါသည္။ (calhouncountymi.gov/covid)

ကုဗစ္-၁၉ ကာကြယ္ေဆး က်ိဳးေၾကာင္းဆေလ်ာ္စြာျဖန္႕ခ်ႏုင္ေရးသည္ ကယ္လဟ
္ ြန္းခရုင္အတြငး္
ကာကြယေ
္ ဆးထးု ျခင္း ပူးတြဗ
်ဲ ််ဴဟာ၏ လက္ရွရည္မန
ွ ္းခ်က္ျဖစ္သည္။ ကုဗစ္-၁၉ ကာကြယ္ေဆးမ်ား ပမ
ု ု
ရရွလာသည္ႏွင့္အမွ် ထု အဖြ်ဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ျမိဳ႕နယ္ျပည္သလ
ူ ထ
ူ ုထံ ကာကြယ္ေဆးမ်ား
ေရာက္ရေရးအတြ
ွ
က္ နည္းလမ္းမ်ားစြာစစဥ္ေပးႏုင္ရန္ အပတ္စဥ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရက
ြ လ
္ ်က္ရွသည္။


ကယ္လဟ
္ ြနး္ ခရုင္ ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးဌာနသည္ ခရုငအ
္ တြင္းရွ အသက္ ၁၆ႏွစ္အထက္
ျပည္သူမ်ားအတြက္ ကုဗစ္-၁၉ ကာကြယ္ေဆးမ်ား ရက္ခ်န္းမလု
ခ်က္ခ်င္းထုးေပးႏုင္ျပျဖစ္ပါသည္။ အသက္ ၁၆ သု႕မဟုတ္ ၁၇ ႏွစ္အရြယ္ရသူ
ွ မ်ားသည္
ကာကြယေ
္ ဆးထးု လပ
ု ါက မဘသု႕မဟုတ္ အုပထ
္ န္းသူတစ္ဥးေခၚလာရပါမည္။
ရက္ခ်န္းမလုအပ္ေသာ ေဆးခန္းမ်ားႏွင့္ အင္တာနက္မွ ၾကိဳတင္စာရင္းသြင္းျခင္းမ်ား အေၾကာင္း
သလုပါက calhouncountymi.gov/covidvaccine တြင၀
္ င္ေရာက္ေလ့လာပါ။



Bronson Healthcare ဘေရာန္ဆင္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မမ
ွု ွ
စာရင္းဇယားေရးဆြသ
်ဲ ည့္စနစ္ကု က်င့္သုးံ ေနပါသည္၊ မမလုခ်င္သည့္ ရက္ခ်န္းအတြက္
ေန႕ရက္၊ အခ်န္ႏွင့္ ေနရာတ႕ု ကု အင္တာနက္မွ စာရင္းသြင္းျခင္း သု႕မဟုတ္ Bronson MyChart
ဖုန္းသံုး ေဆာ့ဖ္၀လ
်ဲ ္မတ
ွ ဆင့္ စာရင္းသြငး္ ႏုင္သည္။ ရပ္ရာြ လအ
ု ပ္ခ်က္ကုျဖည့္ဆည္းကာ
ေဆးခန္းအသစ္မ်ား ထပ္မထ
ံ ည့္သြင္းသြားမည္။ အင္တာနက္မတ
ွ ဆင့္ စာရင္းမသြငး္ ႏုင္ပါက
Bronson’s COVID-19 Vaccine Call Center ဘေရာန္ဆင္ ကုဗစ္-၁၉ ကာကြယ္ေဆး
ဖုန္းေခၚစင္တာ နံပါတ္ ၂၆၉-၂၂၀-၃၉၇၀ သု႕ေခၚဆုႏုငသ
္ ည္။ အေသးစတ္ကု
bronsonhealth.com/covid19vaccine ၀င္ေရာက္ေလ့လာပါ။



Oaklawn Hospital အုပ္ခ္ေလာန္ေဆးရံုသည္ လက္ရတြ
ွ င္ Moderna ေမာ္တန္နာအမ်ိဳးအစား
ကာကြယေ
္ ဆးကု ထုးေပးေနပါသည္။ ကာကြယ္ေဆးထးု ရန္ ရက္ခ်န္းမ်ားကု အသက္
၁၈ႏွစ္နွင့္အထက္ မည္သူမဆု ရက္ခ်န္းရယူႏုင္သည္။ အုပ္ခ္ေလာန္ ကုဗစ္-၁၉ အေရးေပၚလုငး္
၂၆၉-၇၈၉-၇၆၁၄ နံပါတ္သု႕ေခၚဆုျပး ကာကြယ္ေဆးထုးရန္ ရက္ခ်န္းရယူျခင္း သု႕မဟုတ္
အင္တာနက္မတ
ွ ဆင့္ oaklawnhospital.org/schedule-your-covid-19-vaccination
စာရင္းသြင္းျခင္းမ်ားလည္း ျပိဳလုပ္ႏုင္သည္။



Grace Health ဂေရ႕စ္က်န္းမာေရးဌာနသည္ လူနာမ်ား၊ ၀န္ထမ္းမ်ားနွင့္ ရပ္ရာြ လူထု ကုဗစ္၁၉ရန္မွ လံုျခံိဳမွုရွေစရန္ အစြမ္းကုန္ ၾကိဳးပမ္းလွ်က္ရွသည္။ အသက္ ၁၈ႏွစ္နွင့္အထက္ရွျပး
ကုဗစ္-၁၉ ကာကြယ္ေဆးထးု ရန္ စတ္၀င္စားပါက ဂေရ႕စ္က်န္းမာေရးသ႕ု ၄၈၄-၂၁၂-၅၉၃၆
မွေခၚယူကာ ရက္ခ်န္းရယူႏုင္သည္။



ျမိဳ႕နယ္အတြငး္ ရွ ေဆးဆုငမ
္ ်ားတြင္လည္း ကုဗစ္-၁၉ ကာကြယ္ေဆးထုး ရက္ခ်န္းရယူႏုင္မည့္
အခြင့အ
္ လမ္းမ်ားရွပါသည္။ လက္ခံေဆးထုးေပးႏုင္မည့္ စာရင္းကု www.vaccinefinder.org
တြင္၀င္ေရာက္ေလ့လာပါ။

ေမလအထ ကယ္လဟ
္ ြန္းခရင
ု ္ရွ ေနထုငသ
္ ူျပည္သူ ၁၀,၈၅,၅၃၅ ေယာက္ကု ကုဗစ္-၁၉
ကာကြယေ
္ ဆးမ်ား ျပးေျမာက္စြာထုးေပးျပးျဖစ္ကာ ပူးတြက
်ဲ ်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မွုမ်ားျဖစ္ေသာ
ေဆးရံုမ်ား၊ အရည္အခ်င္းျပည့္မေသာ ဗဟုအစးု ရဆုင္ရာ က်န္းမာေရး စင္တာမ်ား၊ ေဆးဆုင္မ်ားႏွင့္

ရပ္ရာြ ျပည္သ႕ူ က်န္းမာေရးဌာနမ်ားတြင္ လုပေ
္ ဆာင္ေပးေနျပျဖစ္သည္။ ရွင္းလင္းတင္ျပရလွ်င္ အသက္
၁၆ႏွစ္ အထက္လူဥးေရ၏ ၄၄% သည္ ကုဗစ္-၁၉ ကာကြယ္ေဆး တစ္ၾကမ္ထုးျပးျဖစ္ျပး ၃၆%မွာ
ကာကြယေ
္ ဆးျပးေျမာက္စြာထုးျပးျပ ျဖစ္ပါသည္။ ကယ္လဟ
္ ြန္းခရင
ု ္အေနနွင့္ ကုဗစ္-၁၉
ကုူးစက္မွုမ်ားနွုနး္ မ်ား က်ဆင္းလာျပျဖစ္ေသာ္လည္း က်န္းမာေရးဌာန၀န္ထမ္းမ်ားသည္
ျပည္သ႕ူ က်န္းမာေရး ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကု ရပ္ရာြ လူထုမွ ဆက္လက္လက
ု ္နာက်ရန္ အထူးအေလးထား
တက
ု ္တြနး္ ပါသည္၊ မ်က္နွာဖံုး အကာအကြယ္၀တ္ဆင္ျခင္း၊ လူအခ်င္းခ်င္း
ထေတြ႕မွုနည္းပါးေအာင္က်င့္သုးံ ျခင္း၊ လူစုေ၀းမွေ
ု ရွာင္ရာွ းျခင္းႏွင့္ ၾကမ္ဖန္မ်ားစြာ
လက္ေဆးျခင္းတ႕ု ျဖစ္သည္။

ထပ္မသ
ံ ရွလပ
ု ါက ေအာက္ပါ ျပည္သလ
ူ ထ
ူ သ
ု တင္းအခ်က္အလက္ဆင
ု ရ
္ ာ ၀န္ထမ္းမ်ားကဆ
ု က္သယ
ြ ပ
္ ါ
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