ချက်ချင်းထုတ်ပြန်ချက်
ဗုဒဟ
္ဓ ူးနန့၊ စက်တင်ဘာ ၂၉ ရက် ၂၀၂၁ ခုနှစ်

တတိယ Pfizer ထိုးဆေးရရှိနိုင်ဆောဆေးခန်းများ
Calhoun County ပြည်သူ့ကျန်းမာနရးဦးစီးဌာန (CCPHD) သည် Calhoun နကာင်တီရှိနဒသခံများအား
Pfizer COVID-19 ကာကွယ်နေးကိုနအာက်တိုဘာလရှိဗုဒ္ဓဟူးနန့တုင
ိ ်းတွင်နေးခန်းသုံးခု၌ထြ် မံထိုးနြး
လိမ့်မည်။လွန်ခဲ့နသာနပခာက်လ ခန့်ကဒုတိယအကကိမ် Pfizer ထိုးနေးကိုလက်ခံရရှိသူမည်သူမေိုနှင့်
ဤအနပခအနနများထဲမှတစ်ခုနှင့်ကိုက်ညီသူများအတွက်တတိယအကကိမ်ထိုးရန်အရည်အချင်းကန့်သတ်ထား
ချက်ကိုပြည့်မီသည်။
•အသက် ၆၅ နှစ်နှင့်အထက်ြုဂ္ဂိုလ်များ၊
•အသက် ၁၈ နှစ်မှ ၆၄ နှစ်ကကားလူတစ်ဦးဦးသည်အချို့နသာအနပခခံကျန်းမာနရးအနပခအနနများနကကာင့်
ပြင်းထန်နသာ COVID-19 နရာဂါပြစ်နိုင်နပခပမင့်မားသည်။(ကျန်းမာနရးအနပခအနနများစာရင်းကိုဒီမှာ
နှိြ်ြါ)။ နှင့်
•အသက် ၁၈ နှစ်မှ ၆၄ နှစ်ကကားလူတစ်ဦးဦးသည် COVID-19 ကိုမကကာခဏအြွဲ့အစည်းနှင့် လုြ်ငန်းခွင်
ထိနတွ့မှုနကကာင့် ၎င်းတိအ
ု့ ား COVID-19 ၏ပြင်းထန်နသာနနာက်ေက်တပွဲ ြဿနာများပြစ်နိုင်နချ
ပမင့်မားနစသည်။ နရှ့တန်းမှမရှိမပြစ်လုြ်သားများနှင့်ကျန်းမာနရးနစာင့်နရှာက်မှုလုြ်သားများအနကကာင်း
အနသးစိတ်အတွက် နကျးဇူးပြု၍ calhouncountymi.gov/covidvaccine သို့သွားြါ။
ဤနေးခန်းများသည်ချိန်းေိုမှုများနှင့် walk-ins တိက
ု့ ိုပြုလုြ်လိမ့်မည်။ ရက်ချိန်းယူရန် နကျးဇူးပြု၍
calhouncountymi.gov/covidvaccine သို့သွားြါ။ ချိန်းေိုမှုများအားနစာင့်ေိုင်းရမည့်အချိန်များကို
နလျှော့ချရန်၊ အပြင်းအထန်တက
ို ်တွန်းနသာ်လည်း၎င်းတို့ကိုမလိုအြ်ြါ။ အွန်လိုင်းအချိန်စာရင်းစီစဉ်သ(ူ သို့)
အင်တာနက်အသုံးပြု ရန်အခက်အခဲရှိနနသူတစ်ဦး ချင်းအတွက်ရက်ချိနိးယူရန်အကူအညီလိုြါက ၂၆၉၄၄၁-၀၉၁၂ ကို နကျးဇူးပြု၍နခါ်ြါ။
လာမည့်ကာကွယ်နေးေိုင်ရာနေးခန်းများ:


Marshall: ဗုဒ္ဓဟူး၊ နအာက်တိုဘာလ ၆ ရက်၊ နံနက် ၈ နာရီမှညနန ၃း၃၀ ထိ Crossroads

ဘုရားရှိခိုးနကျာင်း (717 US Highway 27, Marshall)


Battle Creek: ဗုဒ္ဓဟူး၊ နအာက်တိုဘာလ ၁၃ ရက်၊ နံနက် ၈ နာရီမှညနန ၃း ၃၀ ထိ Battle Creek
YMCA Multi Sports Complex (66 Cherry Street, Battle Creek)



Albion: ဗုဒ္ဓဟူးနန့၊ နအာက်တိုဘာလ ၂၀ ရက်၊ နံနက် ၈ နာရီမှညနန ၃း ၃၀ နာရီထိ
Opportunity High School (225 E. Watson Street, Albion)

နကျးဇူးပြုပြီးသတိပြုြါ၊ နအာက်တဘ
ို ာ ၆ရက်၊ ၁၃ရက်၊ ၂၀ရက်တွင် Toeller Building နှင့် Albion Health
Department ရှိပြည်သူ့ကျန်းမာနရး၀န်နောင်မှုများသည်အထက်တွင်နြာ်ပြထားနသာကာကွယ်
နေးများ၀န်နောင်မှုများနကကာင့်ြိတ်လိမ့်မည်။
ယခုကာကွယ်နေးထိုးရန်အရည်အချင်းပြည့်မီနသာလူများစွာသည်ကာကွယ်နေးထိးု အစီအစဉ်အနစာြိုင်း၌
၎င်းတို့၏ကနဦး ကာကွယ်နေးကိုရရှိခဲ့ပြီးအြိုကာကွယ်မှုမှအကျိုးနကျးဇူးရလိမ့်မည်။ Deltaမူကွဲ၏
လွှမ်းမိုးမှုနှင့်အတူအနမရိကန်ပြည်နထာင်စုနှင့် Calhoun နကာင်တီတစ်ဝှမ်းတွင်သိသိသာသာတိုးလာ
နနနသာကိစ္စများအားတတိယ အကကိမ်ထိုးပခင်းသည် COVID-19 ကူးစက်ခံရနိုင်နပခပမင့်မားနသာသို့မဟုတ်
ပြင်းထန်နသာနရာဂါများမှနနာက်ေက်တမ
ွဲ ျားပြစ်နိုင်နချပမင့်မားနသာသူများအားပြင်းထန်နသာနရာဂါ
ကာကွယမ
် ှုကိုအားပြည့်ကူညီလိမ့်မည်။
နကျးဇူးပြု၍ သင်၏ COVID-19 ကာကွယန
် ေးကဒ်နှင့် ID ကို CCPHDကာကွယန
် ေးခန်းသို့ယူလာခဲ့ရန်
နှင့်ြိုမိုပမန်ေန်စွာစီမံနောင်ရွက်ရန်နှင့်နစာင့်ေိုင်းရန်အချိန်ကိုခွင့်နြးြါ။ အကယ်၍သင်သည်လာမည့်
နေးခန်းသို့မသွားနိုင်ြါက၊ လိုင်စင်ရယူထားသည့်နနရာများစွာသည် Calhoun နကာင်တီတွင် တတိယ
အကကိမ်နေးများကိုစီမံနြးနနနသာနကကာင့်သင်၏နဒသခံကျန်းမာနရးနစာင့်နရှာက်မှုနြးသူသို့မဟုတ်
နေးေိုင်ကိုေက်သွယြ
် ါ။ ကာကွယန
် ေးထိုးမှတ်တမ်းများကို Michigan Immunization Portal
(https://mdhhsmiimmsportal.state.mi.us/) တွင် online မှရနိုင်ပြီးနဒါင်းလုြ်ေွဲ၊ ြုံနှိြ်ပြီးကာကွယ်
နေးခန်းသို့ယန
ူ ောင်နိုင်ြါသည်။ Michigan တွင်နနထိုင်သူများ၏မှတ်တမ်းကိုရယူရန် Michigan
ကာကွယန
် ေးထိုးသည့်နြါ်တယ်တွင် MILogin အနကာင့်တစ်ခုြန်တီးပြီးအစိုးရလိုင်စင်ထုတ်နြးနသာ
ယာဉ်နမာင်းလိုင်စင်၊ပြည်နယ် ID (သို့)နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုတင်ရမည်။ နြါ်တယ်သို့၀င်နရာက်ရန်
ကုန်ကျစရိတ်မရှိြါ။
Calhoun နကာင်တီပြည်သူ့ကျန်းမာနရးဦးစီးဌာနသည်လာမည့်ကာကွယန
် ေးထိုးနေးခန်းသုံးခု
တုြ်နကွးကာကွယ်နေးများထိုးမည်မဟုတ်နကကာင်းနကျးဇူးပြု၍သတိပြုြါ။နအာက်တိုဘာလ
အတွင်းတွင် CCPHD သည်နသာကကာနန့နံနက်တွင် တုြ်နကွးကာကွယန
် ေးနှင့် COVID-19
ကာကွယန
် ေးများကို CCPHD နနရာများပြစ်သည့်၊ Toeller Building နှင့်ကျွန်ုြ်တို့၏ Albion
ကျန်းမာနရးဌာနနှစ်ခုလုံး၌နသာကကာနန့နံနက်တွင် walk-in နြးလိမ့်မည်။
COVID-19 ကာကွယန
် ေးနှင့်အားပြည့်ထိုးနေးများသည် COVID-19 ကိုပြစ်နစနသာဗိုင်းရြ်စ်

ကိုမပြန့်ြွါးနစရန်ကာကွယ်နြးသည့်အနကာင်းေုံးနည်းလမ်းပြစ်သည်။ ထို့အပြင် COVID-19
ကူးစက်ပြန့်ြွားမှုကိုနနှးနကွးနစရန် CDC ၏ပြည်သူ့ကျန်းမာနရးကာကွယတ
် ားေီးနရးအစီအမံများ
ကိုလက
ို ်နာြါ။
•အနောက်အဦးအထဲမှာ mask တြ်ြါ။
•သင်၏အိမ်နထာင်စုဝင်များမဟုတ်သည့်အပခားသူများနှင့် ၆ နြအကွာတွင်နနြါ။
•လက်ကိုမကကာခဏနေးြါ။
•သင်ြျားလျှေင်အိမ်၌နနြါ။
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