COVID-19 နနောက်ဆက်တစ
ွဲ စ်နဆေးမှုလမ်ေးညွှန်
သငတ
် ွင ် ရရောဂါလကခဏောမ ောျား ရှိ၊ မရှိနင ် စစ်ရဆျားမှု အမ ှိ ျားအစောျား (အန်တီဂ င် သှိမဟု
ု
တ် PCR) ရြေါ် အရပြေြေံ၍ ကနဦျား စစ်ရဆျားမှုရလဒ်ကှို လက်ြေံရရှိပြီျားရနောက် လုြ်ရဆောင်ရမည် ရနောက်ထြ်
အဆငမ
် ောျားအတွက် ဤလမ်ျားညွှနက
် ှို သံျားု ြါ။ သင်၏ ကောကွယရ
် ဆျားထှိျားု မှု အရပြေအရန သှိမဟု
ု
တ် သင်ြေံယူြေသည် စစ်ရဆျားမှုကှို လူကှိုယ်တှိုင် ရဆျားြေန်ျားတွင် သှိမဟု
ု
တ် အှိမ်တွင ် (ကှိယ
ု တ
် င
ုှိ ်
စစ်ရဆျားမှုမ ောျားဟုလည်ျားရြေေါ်သည်) လုြ်ရဆောင်ြေပြေင်ျား ဟုတ်၊ မဟုတ်ကှို ထညမ
် စဉျားစောျားဘ ဤလမ်ျားညွှနက
် သက်ဆင
ှို ရ
် နြါသည်။ ဤအွနလ
် င
ှို ျား် ရ ောင်ကုှိ ပ ညစ
် ွက်ပြေင်ျားပ င ် အှိမ်တွငျား် စစ်ရဆျားမှု
ရလဒ်မ ောျားကှို က န်ျားမောရရျားဌောနသှို သတင်ျားရြျားြှိုရြါမည်။ ကောျားြေ ြ်သည် ရနောက်တစ်မ က်နောတွင် အဆက်ရှိြါသည်။ ရနောက်ထြ် အရသျားစှိတ် အြေ က်အလက်မ ောျားကှို ရောြါ•

healthvermont.gov/covid19positive တွင် သီျားသနြေ
် ွရနပြေင်ျားနင ် အနီျားကြ် ထှိရတွသ
ွေ့ မ
ူ ောျားကှို အရကကောင်ျားကကောျားပြေင်ျားနင ် ြတ်သက်ပြီျား COVID-19 ရှိသမ
ူ ျားအတွက်

•

healthvermont.gov/aboutclosecontact တွင် ကွောရန်တင်ျားနင ် စစ်ရဆျားပြေင်ျားဆင
ှို ရ
် ော အနျားကပ်ထတ
ှိ တွွေ့သမ
ူ ျားအတွက်

ကနဦျား စစ်ရဆျားမှု ရလဒ်

ရနောက်ထြ်အဆငမ
် ောျား

ရရောဂါလကခဏောမ ောျား မရှိဘ

မရှိြါ

ပှိျားမတတွွေ့

သှိမဟု
ု
တ်၊ သင်က အနီျားကြ်ထရ
ှိ တွွေ့သပူ စ်ပြီျား ကွောရန်တင်ျား

မ ရလဒ်မ ောျား

ရနောက်ဆျားုံ အဆငမ
် ောျား

ရနောက်ဆက်တွ PCR
ရနောက်ဆက်တွ PCR မလှိုအြ်ြါ။

ဝင်ရနြါက၊ ကွောရန်တင်ျား လမ်ျားညွှနြေ
် က်ကှို ဆက်လက်၍
လှိုက်နောရြျားြါ။
ရရောဂါလကခဏောမ ောျားရှိျားပြီျား

ရရောဂါလကခဏောမ ောျား ရြ ောက်သောွ ျားြေ ှိနအ
် ထှိ အှိမ်မောရနြါ။

ပှိျားမတတွွေ့

သင်က အနီျားကြ်ထှိရတွွေ့သူ ပ စ်ပြီျား ကွောရန်တင်ျား ဝင်ရနြါက၊

PCR
စစ်တ ျားမှု

ရနောက်ဆက်တွ PCR မလှိုအြ်ြါ။

ကွောရန်တင်ျား လမ်ျားညွှနြေ
် က်ကှို ဆက်လက်၍ လှိုက်နောရြျားြါ။
ရရောဂါလကခဏောမ ောျား ရှိပြီျား

ြှိုျားရတွွေ့အပ စ် ယူဆြါ။ သီျားသနြေ
် ွရနပြီျား

ရနောက်ဆက်တွ PCR ကှိို အကကြံမပပြုထ ားပါ။

သှိမဟု
ု
တ် မရှိဘ ပှိျားတတွွေ့

အနီျားကြ်ထရ
ှိ တွွေ့သူမ ောျားကှို အရကကောင်ျားအကကောျားြါ

သင်သ
် တွငား် နန က်ဆက်တွွဲ
့် ားသန်ခွ့် ွဲနနခ ှိနအ
PCR စစ်နဆားမှုသည် သားသန်ားခွွဲနနပခင်ားကှိို
မရပ်ထ ားပါ။ သားသန်ခွ့် ွဲနနပခင်ားကှိို
ရပ်တန်ရန်
့်

healthvermont.gov/covid19positive
လမ်ားညွှနက
် ှိို လှိိုက်န ပါ
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COVID-19 စစ်ရဆျားမှု ဆံျားု ပ တ်ြေ က် ကောျားြေ ြ်

အန်တဂ င်
စစ်တ ျားမှု

ကနဦျား စစ်ရဆျားမှု ရလဒ်

ရနောက်ထြ်အဆငမ
် ောျား

ရရောဂါလကခဏောမ ောျားမရှိဘ

မရွ ှိြါ

ပှိျားမတတွွေ့

မ ရလဒ်မ ောျား

ရနောက်ဆျားုံ အဆငမ
် ောျား

ရနောက်ဆက်တွ PCR
ရနောက်ဆက်တွ PCR မလှိုအြ်ြါ။

သှိမဟု
ု
တ်၊ သင်က အနီျားကြ် ထှိရတွွေ့သူပ စ်ပြီျား ကွောရန်တင်ျား
ဝင်ရနြါက၊ ကွောရန်တင်ျား လမ်ျားညွှနြေ
် က်ကှို ဆက်လက်၍
လှိုက်နောရြျားြါ။

ရရောဂါလကခဏောမ ောျား ရှိပြီျား

ြှိုျားရတွွေ့အပ စ် ယူဆြါ။ သီျားသနြေ
် ွရနပြီျား

သှိမဟု
ု
တ် မရှိဘ ပှိျားတတွွေ့

အနီျားကြ်ထရ
ှိ တွွေ့သူမ ောျားကှို အရကကောင်ျားအကကောျားြါ။

ရနောက်ဆက်တွ PCR မလှိုအြ်ြါ။
မတ်ခ က် - အိုပ်စိုလှိိုက်
နနထှိင
ို န
် သ သူမ ားသည် အန်တဂ င်
စစ်နဆားမှုအတွက် နန က်ထပ်
လမ်ားညွှနခ
် က်ကှိို လိုက်န သင်သ
့် ည်။

ရင်ားပမစ် - အန်တဂ င်စစ်နဆားမှုအတွက်
လမ်ားညွှနခ
် က်, CDC

အန်တဂ င်
စစ်တ ျားမှု

သှိရသော်
ု
၊ PCR ကှို ကနဦျား စစ်ရဆျားမှု 48

ရရောဂါလကခဏောမ ောျား ရြ ောက်သောွ ျားြေ ှိနအ
် ထှိ

နောရီအတွငျား် ပြီျားစီျားြေပြီျား ရလဒ်မော

အှိမ်မောရနြါ။

ြှိုျားမရတွွေ့ ပ စ်ြါက...

သင်က အနီျားကြ် ထှိရတွွေ့သပူ စ်ပြီျား ကွောရန်တင်ျား
ဝင်ရနြါက၊ ကွောရန်တင်ျား လမ်ျားညွှနြေ
် က်ကှို
ဆက်လက်၍ လှိုက်နောရြျားြါ။

ရရောဂါလကခဏောမ ောျားရှိျားပြီျား
ပှိျားမတတွွေ့

ရနောက်ဆက်တွ PCR စစ်ရဆျားမှု ပြ လုြ်ြါ။

PCR ကှို ကနဦျား စစ်ရဆျားမှု 48 နောရီအတွငျား်

သီျားသနြေ
် ွရနပြီျား အနီျားကြ်ထရ
ှိ တွွေ့သူမ ောျားကှို

ပြီျားစီျားြေပြီျား ရလဒ်မော ြှိုျားရတွွေ့ ပ စ်ြါက...

အရကကောင်ျားအကကောျားြါ။

PCR မော ြှိုျားရတွွေ့ ပ စ်ြါက...

သီျားသနြေ
် ွရနပြီျား အနီျားကြ်ထရ
ှိ တွွေ့သူမ ောျားကှို
အရကကောင်ျားအကကောျားြါ။

သင်က အနီျားကြ်ထှိရတွွေ့သပူ စ်ပြီျား ကွောရန်တင်ျား ဝင်ရနြါက၊
ကွောရန်တင်ျား လမ်ျားညွှနြေ
် က်ကှို ဆက်လက်၍ လှိုက်နောရြျားြါ။

PCR မော ြှိုျားမရတွွေ့ ပ စ်ြါက...

ရရောဂါလကခဏောမ ောျား ရြ ောက်သောွ ျားြေ ှိနအ
် ထှိ
အှိမ်မောရနြါ။
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COVID-19 စစ်ရဆျားမှု ဆံျားု ပ တ်ြေ က် ကောျားြေ ြ်

ကနဦျား စစ်ရဆျားမှု ရလဒ်

ရနောက်ထြ်အဆငမ
် ောျား

မ ရလဒ်မ ောျား
ရနောက်ဆက်တွ PCR

ရနောက်ဆျားုံ အဆငမ
် ောျား
သင်က အနီျားကြ်ထှိရတွွေ့သပူ စ်ပြီျား ကွောရန်တင်ျား
ဝင်ရနြါက၊ ကွောရန်တင်ျား လမ်ျားညွှနြေ
် က်ကှို
ဆက်လက်၍ လှိုက်နောရြျားြါ။
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COVID-19 Follow-up Testing Guide
Use this guide for next steps to take after receiving an initial test result, based on whether or not you have symptoms and
type of test (antigen or PCR). This guidance applies regardless of your vaccination status or if the test you took was
completed in person at a clinic or at home (also called self-tests). At-home test results should be reported to the Health
Department by completing this online form. The chart continues on the next page. Find more detailed information:
•

for people with COVID-19 about isolating and notifying close contacts at healthvermont.gov/covid19positive

•

for close contacts about quarantine and testing at healthvermont.gov/aboutclosecontact.

Initial Test
Result
Negative

Next Steps
None

Results from
Follow Up PCR

Final Steps

A follow up PCR is not needed.

without
symptoms

Or, if you are a close contact
and in quarantine, continue

PCR

following the quarantine

Test

guidance.
Negative with

Stay home until symptoms

symptoms

resolve.

A follow up PCR is not needed.
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COVID-19 Testing Decision Chart

Initial Test
Result

Next Steps

Results from
Follow Up PCR

Final Steps

If you are a close contact
and in quarantine, continue
following the quarantine
guidance.
Positive with or Treat as a positive. Isolate
and notify close contacts

without

Test

recommended.
A follow up negative PCR test
during your isolation period does
not end isolation. Follow the
guidance for ending isolation at
healthvermont.gov/covid19positive

symptoms

Antigen Negative

A follow up PCR is not

None

without

Or, if you are a close contact

symptoms

and in quarantine, continue

A follow up PCR is not needed.

following the quarantine
guidance.
Treat as a positive. Isolate
and notify close contacts.

A follow up PCR is not needed.
Note: People in group living
settings should follow additional
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COVID-19 Testing Decision Chart

Initial Test
Result

Next Steps

Results from
Follow Up PCR

Positive with or

guidance for antigen testing.

without

Source: Guidance for Antigen
Testing, CDC

Antigen symptoms
Test

Final Steps

However, if a PCR was done

Stay home until symptoms

within 48 hours of the initial test

resolve.

and the result is negative…

If you are a close contact and
in quarantine, continue
following the quarantine
guidance.

If a PCR was done within 48 hours Isolate and notify close
of the initial test and the result is

contacts.

positive…
Negative with

Get a follow up PCR test.

symptoms

If you are a close contact
and in quarantine, continue

If PCR is positive…

Isolate and notify close
contacts.

If PCR is negative…

Stay home until symptoms
resolve.
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COVID-19 Testing Decision Chart

Initial Test
Result

Next Steps

Results from
Follow Up PCR

Final Steps

following the quarantine

If you are a close contact and

guidance.

in quarantine, continue
following the quarantine
guidance.
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