မိသ ားစုမ ားအတွက် COVID-19 အခ က်အလက်- ဖ ားန ပ ားနန က် ကနလားနစ ငန
်
သိုမဟုတ် နက င်ားပ င် နစ ငန
်

က်မှု

က်မှု ရိုဂရမ်သို ပ န်လ ပခင်ား

နအ က်တိုဘ လ 2020
ဤလမ်ားညွှနက
် ို Vermont (ဗ ားနမ င)် တွင် COVID-19 နရ ဂါ ပဖစ်နစသည် ဗိုငား် ရ ်စ်၏ လူမအ
ှု သိုငား် အဝိုငား်
ကူားစက်မှု အလွနန
် ည်ား ါားခ ိနတ
် ွင် အနထ က်အထ ားခိုငလ
် န
ု သ အမ ားပ ည်သူက န်ားမ နရား လု ်ထားု မ ားကို
အသုားပ ြု၍၊ အမ ားပ ည်သူက န်ားမ နရားနင် က န်ားမ နရား နစ ငန
်
ခသည်။ နေသနတရနင် ပ ည်နယ် အနပခအနနမ ား နပ

က်မှု ကျွမား် က င်သူမ ားက ဖန်တားနရားသ ား

င်ားလသည်နင် ၎င်ားကို ပ င်ဆင်ရနိင
ု ် ါသည်။

ကျွန်ြ
ို ်၏ ကအ

ေးသည် အေ မ်၌ အေစဉ် အရောဂါ

သမဟို
ို ဲ့ တ ် ကအ

ေးထေ်ေးအစောငအ
ို ဲ့ တ ် အက ောင်ေးပြင်ြ အစောင ဲ့်
ဲ့် ရောက်အရေး သမဟို

အရောက်အရေး ြရို ဂရမ်တင
ွ ် ဖ ောေးေော
•

သငက
် နလားမ ားတွင် နအ က်နဖ ်ပ

ောြါက၊ ဘော

ကခဏောမ ောေးရ

ိုြ်ရမ

ါ နရ ဂါလကခဏ တစ်စုတစ်ရ

ောြါက၊

။
န
ိ န ါက၊ ကနလားကို အိမ်မ

ထ ားပ ား ၎င်ားတို နက င်ားမလ နိင
ု န
် က င်ားကို သတင်ား ိုရန် ရိုဂရမ် ေါရိုက်တ သိုမဟုတ် မိသ ားစု
ကနလားသူငယ်နစ ငန
်
•

က်န ားသူထ ဖုနား် နခေါ်ဆို ါ။

နက င်ား သိုမဟုတ် ကနလားထိနား် နစ ငန
်
ိနနစဉ် သငက
် နလားတွင် နဖ ်ပ

က်နရား သိုမဟုတ် နက င်ားပ င် နစ ငန
်

က်နရား ရိုဂရမ်၌

ါ နရ ဂါလကခဏ တစ်ခခ
ု ု ပဖစ်နန ါက၊ နနထိုငမ
် နက င်ားပဖစ်နနသည်

ကနလားမ ားအတွက် အထူားသားသန် စစဉ်သတ်မတ်ထ ားသည် နနရ သို နရွှွှေ့နပ

င်ားရမည်ပဖစ်ပ ား၊ သင်

ကနလားငယ်အ ား တတ်နင
ို သ
် မျှ အပမန်ဆုား လ ကကိြုရန် ဖုနား် နခေါ်ဆခ
ို ရ ါမည်။
•

ကနလားက ကနလားထိနား် နဂဟ သို ပ န်လ နိင
ု ခ
် ိနန
် င် တ်သက်နသ ဆုားပဖတ်ခ က်မ ားကို ကနလား၏
က န်ားမ နရားနစ ငန
်

က်မှုန ားသူနင် မိသ ားစုတိုနငအ
် တူ ခ မတ်ရန် အထူားတိက
ု ်တွနား် ထ ားနသ ်လည်ား၊

အဆို ါ ဆုားပဖတ်ခ က်မ ားက သငက
် နလား၏ လူမှုအသိုငား် အဝိုငား် ၏ က န်ားမ နရားနင် နဘားကင်ားနရားကို
နသခ နစရန်၊ အစွမ်ားကုန် နဆ င်ရွက်ရ ါမည်။

ကျွန်ြ
ို ်၏ ကအ

ေးက COVID-19 စစ်အဆေးမှုကို ဘောအ ကောငဲ့်

ို ြ်ရ ြါသ

နခ င်ားဆိားု ပခင်ား (အသစ်)

သငက
် နလားတွင် ဤနရ ဂါလကခဏ တစ်ခုခုပဖစ်နန ါက၊ COVID-19

အသက် ှူမဝပခင်ား သိုမဟုတ်

စစ်နဆားမှု လိုအ ်နင
ို ် ါသည်။

။

အသက် ှူရခက်ပခင်ား

အ ောက်တဘ
ို ော 6 ရက်၊ 2020 တွင် ပြင်ဆင်အရေးသောေးခသ
ဲ့ ည်

Burmese

မိသ ားစုမ ားအတွက် COVID-19 အခ က်အလက်- ဖ ားန ပ ားနန က် ကနလားနစ ငန
်
သိုမဟုတ် နက င်ားပ င် နစ ငန
်

က်မှု

က်မှု ရိုဂရမ်သို ပ န်လ ပခင်ား
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အရသ မရပခင်ား (အသစ်)
အနမရပခင်ား (အသစ်)
> 24 န ရ က နသ
ကိုယ် ူပခင်ားသ (100.4° ထက်
ပမငန
် သ ကိယ
ု ်အ ူခ န
ိ )်

• နဆားဘက်ဆိုငရ
် အ ကဉ ဏ်နင် ပဖစ်နင
ို န
် သ နဆားခန်ားပ သမှု
သိုမဟုတ် စစ်နဆားရန် လွှနပ
က န်ားမ နရားနစ ငန
်

ကိုယ်အ ူခ န
ိ )်
ခ မ်ားစိမ်ပခင်ား
ကကက်သ ား သိုမဟုတ် ခနဓ ကိယ
ု ်
ကိုက်ခပခင်ားမ ား
နခါင်ားကိက
ု ်ပခင်ား

က်မှုန ားသူထ ဆက်သယ
ွ ် ါ။

• ရိုဂရမ်ကိ
် ု သငက
် နလား၏ ရိုဂရမ် ေါရိုက်တ သိုမဟုတ်
မိသ ားစုနစ ငန
်

ကိုယ် ူပခင်ား (100.4°ပမငန
် သ

င်ားန ားမှုတအတွ
ို
က် သငက
် နလား၏

က်န ားသူ သိနအ င် နပ

ပ

ါ။

သငက
် နလားတွင် ဤနရ ဂါလကခဏ နစ်မ ိြုား သိုမဟုတ် နစ်မ ိြုားအထက်
ိနန ါက
COVID-19 စစ်နဆားမှု လိအ
ု
်နင
ို သ
် ည်။
• နန က်ထ ်လု ်ရမည်အရ ကို ဆားု ပဖတ်ရန် နဆားဘက်ဆိုငရ
်
အ ကဉ ဏ်နင် ပဖစ်နင
ို န
် သ နဆားခန်ား ပ သမှုတိုအတွက်
သငက
် နလား၏ က န်ားမ နရားနစ ငန
်

က်မှုန ားသူထ ဖုနား် နခေါ်ဆို ါ။

လည်နခ င်ားန ပခင်ား
င် န်ားနွမ်ားလ ပခင်ား

• ရိုဂရမ်ကိ
် ု သငက
် နလား၏ ရိုဂရမ် ေါရိုက်တ သိုမဟုတ်
မိသ ားစုနစ ငန
်

က်န ားသူ သိနအ င် နပ

ပ

ါ။

န နခါင်ား တ
ိ ်ပခင်ား သိုမဟုတ်
န ရည်ယိုပခင်ား (အသစ်)

အကယ်၍ သငက
် နလားသည် ဤလကခဏ မ ားအနက်မ တစ်ခသ
ု

မအမသ ပဖစ်ပခင်ား သိုမဟုတ်

သငက
် နလားကိအ
ု ိမ်တွငထ
် ား ါ-

နအ အန်ပခင်ား
ဝမ်ားနလျှ ပခင်ား

ိလျှင၊်

• အဖ ားက နဆားမနသ က်ဘ အနည်ားဆားု 24 န ရ က နအ င်
အဖ ားမ ိခ ါ။
• သငက
် နလား နနပ န်နက င်ားလ သည်မ အနည်ားဆုား 24 န ရ က
(နရ ဂါလကခဏ မ ား တိားု တက်နက င်ားမွနလ
် သည် သိုမဟုတ်
န

က်ကင်ားသည်)။

အ ောက်တဘ
ို ော 6 ရက်၊ 2020 တွင် ပြင်ဆင်အရေးသောေးခသ
ဲ့ ည်

Burmese

ါပ

မိသ ားစုမ ားအတွက် COVID-19 အခ က်အလက်- ဖ ားန ပ ားနန က် ကနလားနစ ငန
်
သိုမဟုတ် နက င်ားပ င် နစ ငန
်

က်မှု

က်မှု ရိုဂရမ်သို ပ န်လ ပခင်ား
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ကျွန်ြ
ို ်၏ ကအ

ေးက မည်သညဲ့ ် ခ ေ်တင
ွ ် ကအ

အက ောင်ေးပြင်ြအစောငအ
ဲ့် ရောက်မှု ြရို ဂရမ်သ ို ပြေ်
ဲ့
သငက
် နလား ကနလားနစ ငန
်

ေးအစောငအ
ို ဲ့ တ်
ဲ့် ရောက်မှု သမဟို
ောနင
ို ြ
် ါသ

က်မှု သိုမဟုတ် နက င်ားပ င် နစ ငန
်

။

က်မှု ရိုဂရမ်သို ပ န်လ နိင
ု န
် စရန် သင်

ကနလားအတွက် လက်မတ်ထိုားထ ားနသ ဆရ ဝန်၏ မတ်ခ က်မလိုအ ် ါ။
•

သငက
် နလားကို COVID-19 စစ်နဆားခသည်o

၎င်ားတိုက စစ်နဆားမှု၏ ရလေ်မ ားကို လက်ခရ ိပ ားခ ိနအ
် ထိ နရ ဂါနပခခ ြု ပ် ဖငန
် နရ ါမည်။

o

စစ်နဆားမှု ရလေ်မ ားမ
နစ ငန
်
▪

ိုားမနတွွှေ့ ပဖစ် ါက နအ က် ါအနပခအနနမ ားပဖစ်ပ ား ါက ကနလား

က်မှု သိုမဟုတ် နက င်ားပ င် နစ ငန
်

က်မှု ရိုဂရမ်သို ပ န်သွ ားနိင
ု ် ါသည်-

သငက
် နလားက ကိုယ် ူက နဆား မနသ က်ဘ 24 န ရ က အဖ ား မ ိထ ား ါ။
ထိုအပ င်

▪

သငက
် နလားက နနထိုငန
် က င်ားသည်ဟု ခစ ားရပ ား ၎င်ား၏ နရ ဂါလကခဏ မ ားမ
တိုားတက်နက င်ားမွနလ
် သည်။

o

စစ်နဆားမှု ရလေ်မ ားမ
နစ ငန
်

•

ိုားနတွွှေ့ ပဖစ် ါက နအ က် ါအနပခအနနမ ားပဖစ်ပ ား ါက ကနလား

က်မှု သိုမဟုတ် နက င်ားပ င် နစ ငန
်

က်မှု ရိုဂရမ်သို ပ န်သွ ားနိင
ု ် ါသည်-

▪

ကိုယ် ူက နဆား မနသ က်ဘ အဖ ားမ ိသည်မ 24 န ရ ပဖစ်ပ ား

▪

တပခ ား နရ ဂါလကခဏ မ ား တိားု တက်နက င်ားမွနလ
် သညအ
် ပ င်

▪

နရ ဂါလကခဏ မ ား တစ်ခုခု န ေါ်လ ခ ိနမ
် စ၍ အနည်ားဆုား 10 ရက် ပ ည်သည်။

သငက
် နလားတွင် အထက် ါ အဝါနရ င်အကွက် ါ နရ ဂါလကခဏ မ ားအနက် တစ်ခုသ ပဖစ်နနနသ
န က င် COVID-19 စစ်နဆားမှု မ ိခ ါက နဖ ပ်
o

ါတို ပဖစ်ပ ားနန က်တွင် နက င်ားပ န်တက်နင
ို ် ါသည်-

သငက
် နလားတွင် ကိုယ် ူက နဆား မနသ က်ဘ 24 န ရ က အဖ ားမ ခ
ိ ါ ထိုအပ င်

အ ောက်တဘ
ို ော 6 ရက်၊ 2020 တွင် ပြင်ဆင်အရေးသောေးခသ
ဲ့ ည်

Burmese

မိသ ားစုမ ားအတွက် COVID-19 အခ က်အလက်- ဖ ားန ပ ားနန က် ကနလားနစ ငန
်
သိုမဟုတ် နက င်ားပ င် နစ ငန
်

က်မှု

က်မှု ရိုဂရမ်သို ပ န်လ ပခင်ား
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o

သငက
် နလားသည် နနပ န်နက င်ားလ သည်မ အနည်ားဆုား 24 န ရ က
မ ား တိုားတက်နက င်ားမွနလ
် သည် သိုမဟုတ် န

•

ါပ ၊ (နရ ဂါလကခဏ

က်ကင်ားသည်)။

သငက
် နလားတွင် အနနရ င်အကွက် ိ နရ ဂါလကခဏ တစ်ခုခု သိုမဟုတ် အဝါနရ င် အကွက် ိ နရ ဂါ
လကခဏ တစ်ခုအထက် ိခနသ ်လည်ား၊ ၎င်ားတို၏ က န်ားမ နရား နစ ငန
်

က်မှု ကျွမ်ားက င်သူနင်

မပ သခဘ COVID-19 စစ်နဆားမှု မ ိခ ါက၊ နအ က် ါတိုပဖစ်ပ ားနန က် ကနလားနစ ငန
်
သိုမဟုတ် နက င်ားပ င် နစ ငန
်

က်မှု

က်မှု ရိုဂရမ်သို ပ န်လ နရ က်နင
ို ် ါသည်-

o

ကိုယ် ူက နဆား မနသ က်ဘ အဖ ားမ ိသည်မ 24 န ရ ပဖစ်ပြေး

o

တပခ ား နရ ဂါလကခဏ မ ား တိားု တက်လ ခသည် ပြင်

o

နရ ဂါလကခဏ မ ား တစ်ခုခု န ေါ်လ ခ ိနမ
် စ၍ အနည်ားဆုား 10 ရက် ပ ည်သည်။

ဤစ ရွ က်စ တမ်ားကို Rhode Island (ရုေက
် ျွနား် ) က န်ားမ နရား ဌ နထမ ခွငပ် ြုခ က်ပဖင် ပ င်ဆင်ညိနင
ိှု ား် ထ ား
သည်။
ကနလားလူန မ ားတွင် COVID-19 ဦားစ ားန ားစနစ် (မူကကိြု – 12 တန်ား)၊ အကပဖတ်ပခင်ား၊ စစ်နဆားပခင်ားနင်
နက င်ားပ န်တက်ပခင်ား
ကခိုငပ် ား က န်ားမ နသ စတင်မှု- Vermont (ဗ ားနမ င)် နက င်ားမ ားအတွက် နဘားကင်ားနရားနင် က န်ားမ နရား
လမ်ားညွှနခ
် က်

အ ောက်တဘ
ို ော 6 ရက်၊ 2020 တွင် ပြင်ဆင်အရေးသောေးခသ
ဲ့ ည်

Burmese

COVID-19 Information for Families: Return to Child Care
or an Out of School Care Program Following Illness
October 2020
This guidance was developed by public health and health care professionals using proven public
2020
health principles at a time when community transmission of the virus that causes COVID-19 illness in
Vermont is extremely low. It may be revised in response to changing local and state circumstances.

What happens if my child has symptoms at home or gets sick in a child care or
an out of school care program?
•
•

•

If your child has any of the symptoms listed below, keep them home and call the program
director or family child care provider to report their absence.
If your child has any of the symptoms listed below while at child care or an out of school care
program, they will be moved to an area set up specifically for children not feeling well and
you will be called to come pick up your child as soon as possible.
While it is strongly encouraged that decisions about when a child may return to care are
made with the child’s health care provider and the family, such decisions must ultimately
ensure the health and safety of your child’s community.

When does my child need a COVID-19 test?
Cough (new)
Shortness of breath or difficulty
breathing
Loss of taste (new)
Loss of smell (new)
Fever alone that persists > 24
hours (temperature higher than
100.4°)
Fever (temperature higher
than 100.4°)
Chills
Muscle or body aches
Headache
Sore throat
Fatigue
Congestion or runny nose (new)
Nausea or vomiting
Diarrhea

Revised October 6, 2020

If your child has ANY ONE of these symptoms, they likely need
a COVID-19 test.
• Call your child’s healthcare provider for medical advice and
possible office visit or referral to be tested.
• Communicate the plan with your child’s program director or
family child care provider.

If your child has TWO OR MORE of these symptoms, they
MIGHT need a COVID-19 test.
• Call your child’s healthcare provider for medical advice and
possible office visit to determine what to do next.
• Communicate the plan with your child’s program director or
family child care provider.
If your child has ONLY ONE of these symptoms, keep your child at
home until:
• They have had no fever for at least 24 hours without the use of
fever-reducing medicine.
• They have felt better for at least 24 hours (symptoms are
improved or gone).

English

COVID-19 Information for Families: Return to Child Care
or an Out of School Care Program Following Illness
October 2020
When can my child go back to child care or an out of school care program? 2020
You do not need a signed doctor’s note for your child to re-enter child care or an out of school care
program.
•

If your child had a COVID-19 test:
o They must quarantine until they have received results of the test.
o

If the test results are NEGATIVE, they can go back to child care or an out of school
care program after:
▪ Your child has had no fever for 24 hours without taking fever-reducing
medicine. AND
▪ Your child feels better, and their symptoms are improving.

o

If the test results are POSITIVE, they can go back to child care or an out of school
care program after:
▪ It has been 24 hours of no fever without the use of fever-reducing
medication, AND
▪ Other symptoms have improved, AND
▪ At least 10 days have passed since any symptoms appeared.

•

If your child did not have a COVID-19 test because they only had one of the symptoms in the
yellow box above, they can go back to child care or an out of school care program when:
o Your child has had no fever for 24 hours without the use of fever-reducing medicine
AND
o Your child has felt better for at least 24 hours (symptoms are improved or gone).

•

If your child had any symptom in the red box or two or more symptoms in the yellow box but
was not seen by their health care professional and did not have a COVID-19 test, they can go
back to child care or an out of school care program after:
o It has been 24 hours of no fever without the use of fever-reducing medication, AND
o Other symptoms have improved, AND
o At least 10 days have passed since any symptoms appeared.

This document was adapted with permission from the Rhode Island Department of Health
COVID-19 in Pediatric Patients (Pre-K – Grade 12) Triage, Evaluation, Testing and Return to School
A Strong and Healthy Start: Safety and Health Guidance for Vermont Schools

Revised October 6, 2020
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