ချက်ချင််းထုတပ် ြန်က ကပငြာချက်
အင်္ဂ ါကန၊ေ့ ဇွန်လ 28 ရက်၊ 2022 ခုနစ
ှ ်
ကပခြာက်လနှငအ
်
်းရနင
ု သ
် ည်။
ေ့် ထက် ကကလ်းမျြာ်းအတွက် COVID-19 ကြာကွယက
Calhoun County Public Health (CCPHD) သည် အသက်ခ ြောက်လမှ ခလေးနှစ်အရွ ယ် ကခလေးမ ြောေး အတွက် COVID-19
ကြောကွယ်ခ
ခတြောင်ေး

ေးမ ြောေး စတင်ခ ေးခေပ ြီ ြစ်သည်။ Pfizer-BioNTech နှင ် Moderna ကြောကွယ်ခ

ို င်ေး ြင်ရရှနင
ို ် ါသည်။ ကြောကွယ်ခ

ေးမ ြောေးကို ရို ငအ
် တွငေး် ရှ ကခလေးခ

ေးနှစ်မ ေးလိုေးကို

ေး ေ်ေးရှရို ေးမ ြောေးတွငမ
် ကကြော ဏရရှနင
ို ် ါသည်။

အခသေးစတ်အ က်အလက်မ ြောေးသရေ် အတွက် မဘမ ြောေးအြောေး၎င်ေးတိုကခလေးမ ြောေး၏ ကခလေးအထေးကို
ခ

ွေးခနွေးရေ်တိုက်တွေေး် ထြောေးသည်။ ကခလေးကြောကွယ်ခ

တေလလြောခေ မှ ခသြောကကြောခေတွင ်

ရြောဝေ်နင
ှ ်

ေးထိုေး ေ်၌ မဘ သိုမဟိုတ် အို ်ထေ်ေးသရှရမည်။

ည်သက ေ်ေးမြောခရေးဦေးစြီေးဌြောေတွင ် ရက် ေ်ေးယပ ြီေးရရှနင
ို ် ါသည်။

ကကြောသ ခတေးခေမှခသြောကကြောခေမ ြောေးတွင ် Walk-in အ ွငအ
် လမ်ေးမ ြောေး ြင်ရရှနင
ို ် ါသည်။ ခ

ေး ေ်ေး သည် Albion ရှ 115 Market

Place ၎င်ေး၏တည်ခေရြောအသစ်သို ခ ြောင်ေးခရ ွှေ့ခေခသြောခကကြောင် Albion က ေ်ေးမြောခရေးဌြောေသည် ဇွေ် 23 မှ ဇလိုငလ
် 4
ရက်ခေအထ ယြောယြီ တ်ထြောေးခကကြောင်ေး ခက ေးဇေး

၍ သတ

ါ။ ိုမိုခလလြောရေ် calhouncountymi.gov/covidvaccine သို

ဝင်ခရြောက်ကကည်ရှု ါ။
သငက
် ခလေး၏ COVID-19 ကြောကွယ်ခ
Battle Creek

ေးကို ယခေအ ေ်ဇယြောေး

ည်သက ေ်ေးမြောခရေးဦေးစြီေးဌြောေ ခ

ွွဲရေ် 269-969-6363 သိုခ ေါ်

ေး ေ်ေး

(190 E. Michigan Ave., Battle Creek, MI)
Walk-in မ ြောေး ရရှနင
ို သ
် ည်ကကြောသ ခတေးခေ မေက် 7:30-11 ေြောရြီ နှင ် ခေလည် 1-3:30 ေြောရြီ။
ခသြောကကြောခေ မေက် 8:30 မှ 10:30 ထ။
ရို ေး ေ်ေြောရြီမ ြောေးတေလလြော-ကကြောသ ခတေးခေ မေက် ၇ ေြောရြီမှ ခေလည် ၁၂ေး၃၀ ေြောရြီ နှင ် ခေလည် 1-4:30ေြောရြီ
ခသြောကကြော၊ မေက် ၈ ေြောရြီမှ ခေလည်ထ
(190 E. Michigan Ave., Battle Creek, MI)

ို ါ။

ကြောကွယ်ခ

ေးမ ြောေးကို ပ ြီေး ွဲသည် သြီတင်ေး တ်အခစြော ိုငေး် က အခမရကေ် ခရြောဂါထေ်ေး

နှင ် US Food and Drug Administration (FDA) တိုက ွင ်
ကြောကွယ်ခ

ေးနှင ် ကခလေးမ ြောေးအတွက် အကက

ကြောကွယ်ခ

ေးမ ြောေး၏ခဘေးထွက်

အလွေမ
် င်ေးထေ် ါ။ အ ြစ်မ ြောေး

ပ ြီေး အကက

်ခရေးနှင ် ကြောကွယခ
် ရေးဗဟိုဌြောေ (CDC)

ထြောေးသည်။ လက်ခတွွှေ့စမ်ေးသ ်မှုမ ြောေးတွင၊်

ထြောေးသည်အ ြောေးCOVID-19 မဟိုတ်ခသြော

ိုေးက ေးမ ြောေးသည် လကကြီေးနှင ် ိုအသက်ရခသြောကခလေးမ ြောေးတွငခ
် တွွှေ့ရသည် ိုစမ ြောေးနှင ်
ိုေး ခဘေးထွက်

ိုေးက ေးမှြော င် ေ်ေးနွမ်ေးေယ် င်ေးနှင ် လက်ခမြောင်ေးေြော င်ေး တို ြစ်သည်။ FDA

အစြီရင် စြောကို သိုေးသ ်ရေ် ဤခေရြောတွင် ရနင
ို ် ါသည်။ ကခလေးမ ြောေးနှင ်

ယ်ခက ြော်သက်မ ြောေးသည် COVID-19

ကြောကွယ်ခ

ေးမ ြောေးကို တစ် ေ်တည်ေးတွင် ရရှနင
ို ် ါသည်။

ေးနှင ် တို ်ခကွေးကြောကွယ်ခ

မဘမ ြောေးသည် ၎င်ေးတို၏

ရြောဝေ်၊ သေြော

ကခလေးမ ြောေးအတွက် ကြောကွယ်ခ

ေးအ ါအဝင် အ ြောေးကြောကွယ်ခ
၊ ခေသနတရခ

ေး

ိုငသ
် ို

က်သွယ်နင
ို သ
် ည် သိုမဟိုတ် ၎င်ေးတိုအေြီေးရှ

ေးရရှနင
ို သ
် ည်ခေရြောတွင် vaccines.gov သို ဝင်ခရြောက်ကကညရ
် ှု နင
ို ် ါသည်။

COVID-19 ကြာကွယက
်
်းကု အသက် 6 လနှငအ
်ေ့ ထက်အတွက် ရနင
ု ြ
် ါပြြီ။
Pfizer နှင ် Moderna COVID-19 ကြောကွယ်ခ
တရြောေးဝင် ွင ်

ထြောေးပ ြီေး အကက

ေးနှစ်မ ေးလိုေးကို ယ ို 6 လနှငအ
် ထက် ကခလေးမ ြောေး အတွက်

ထြောေး ါသည်။ အသက် 5 နှစ်နင
ှ အ
် ထက် လတိုငေး် သည် အရည်အ င်ေး ည်မြီ ါက

မမအသက်အရွ ယ်အလိုက် COVID-19 booster ခ
မစ်ရှြီဂေ်တစ်ဝှမ်ေးရှ ဝေ်ခ

ေးကိုထိုေးခ ေးသင ် ါသည်။

ြောင်မှုခ ေးသ 4,000 ခက ြော်သည် COVID-19 ကခလေးကြောကွယ်ခ

မသြောေးစို သမြောေးခတြော်မ ြောေးနှင ် ကခလေးအထေးကို

ေးကို စြီမ ေ် ွွဲနင
ို သ
် ည်-

ရြောဝေ်မ ြောေး

ခေသနတရက ေ်ေးမြောခရေးဌြောေမ ြောေးနှင ် ဗဟိုအစိုေးရမှ အရည်အ င်ေး ည်မြီခသြောက ေ်ေးမြောခရေးဌြောေမ ြောေး
အ

ွှေ့ခ

ေး

င်တပ ြီေး

ိုငမ
် ြောေး (အသက် 3 နှစ+
် )

အခရေးခ ေါ်ခစြောငခ
် ရှြောက်မှုမ ြောေး (အသက် 5+ နှစ်)

