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ኩፍኝ (MMR) ክትባት ይጠብቁ።

ትኩሳትትኩሳት
ከካሊፎርኒያ የህብረተሰብ ጤና መምሪያ፣ የበሽታ መከላከያ ቅርንጫፍ [California Department of Public Health, Immunization Branch] 

ፈቃድ የተባዛ ንድፍ።
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Tበማዕከላዊ ኦሆዮ ውስጥ የኩፍኝ በሽታ ወረርሺኝ አለ። ቤተሰብዎን በኩፍኝ፣ ጆሮ ደግፍ እና 
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የ MMR ክትባትን ከሚከተሉት ቦታዎች ያግኙ፦
• የእርስዎ የጤና እንክብካቤ አቅራቢ
• Columbus Public Health - (614) 645-8180
• Franklin County Public Health - (614) 525-3719
• Heart of Ohio Family Health Centers - (614) 235-5555
• Lower Lights Christian Health Center - (614) 274-1455
• Lutheran Social Services (Faith Mission Health Center) - (614) 224-6617
• Nationwide Children’s Hospital Primary Care Centers - (614) 722-6200
• PrimaryOne Health Centers - (614) 645-5500
• Southeast Healthcare Services - (614) 225-0990
• የህዝብ መድሃኒት ቤት ወይም ምቹ ክሊኒክ (ለምሳሌ Walmart፣ CVS፣ ወዘተ)

በ columbus.gov/measles 
እና myfcph.org/measles
የበለጠ ይወቁ።
11/2022 ዘምኗል 
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