Vermont (ဗောားန ောင)ေ့် COVID-19 ကောရ တ
် င်ား
2021 ခိုနှစ်၊ နေနေော်ဝါရီလ
ကျွန်ိုပ်သည် ကောရ ်တင်ားဝင်ရ ် လိုပါသလောား။
အနထနထ

ကျွန်ိုပ်တင် COVID-19 နရောဂါ

ကျွန်ိုပ်သည် ကောကယ်န

ား

ရှခေ့သည်
လ ်ားညွှ ်ချက်
ဟိုတ်သည် သင်သည်
ကျွန်ိုပ်သည် COVID-19

ကောရ ်တင်ားဝင်ရ ်

နရောဂါရှသူနှငေ့်

လိုပါသည်။

အ ီားကပ်ထနတွေ့ ခေ့သူ
ဖေစ်ပါသည်။

ထိုားနှှံခေ့ပါသည်
ဟိုတ်ပါ သင်သည် နအောက်ပါ
အနဖခအန တင် ကောရ ်တင်ားဝင်ရ ်
လိုပါ-

ှံိုားသတ်နိုင ်သညေ့်

သတ် ှတ်ခ ျက် ျောားနှင ေ့်
ဖပညေ့် ီလျှင ်၊ ၎င််း အပြင်
• နရောဂါလကခဏော ျောား
စတင်ဖပခ ေ့သည် ှော 3 လ
အတင်ားဖေစ်န ပပီား ဖေစ်လျှင ်
သို ေ့ ဟိုတ် နရောဂါရှသည်ဟို
ပထ
စစ်န

အနဖခအန တင်
ကောရ ်တင်ားဝင်ရ ် လိုပါ-

• သီားသ ခ
် ေ့ ၍ န ထ ိုင ်ဖခင်ားကို
အ

ဟိုတ်ပါ သင်သည် နအောက်ပါ

ှံိုား
ားနတွေ့ ရှချ ်ကတည်ားက

သငေ့်တင် ည်သညေ့်
နရောဂါလကခဏော ျှ ဖပလျှင ်

• စတင်ထနတွေ့ ချ ်ကတည်ားက
သငေ့်တင် ည်သညေ့် COVID-19
နရောဂါလကခဏော ျှ ရှလျှင်။

• သင်သည် န

ားကို

နှစ်ကက ်ထိုားထောားပပီားဖေစ်လျှင်၊
၎င််းအပြင်
• ဒိုတယအကက ် န

ားကို

ထိုားထောားပပီားသည် ှော 14 ရက်နင
ှ ေ့်
3 လအကကောား ဖေစ်န လျှင်။
ှတ်ချက်- ကျ ်ား ောနရား နစောငေ့်
နရှောက် ှု နပားန သညေ့်
န ရော ျောားရှ ဝ ်ထ ်ား ျောား၊
ထိုန ရော ျောားတင်
န ထိုင်သူ ျောားနှငေ့် န

ားရှံိုတက်

နရောက်န နသော လူ ော ျောားသည်
CDC လ ်ားညွှ ်ချက်နှငေ့်အညီ
ကောရ ်တင်ားဝင်ရ ်
လိုနိုင်ပါသည်။

န ောက်ထပ် အချက်အလက်ကို healthvermont.gov/covid-19 နလေ့လောပါ
Burmese

ကျွန်ိုပ်သည် သော

်

ဟိုတ်သည် သင်သည်

ဟိုတ်သည်။ သင်သည်

ကောရ ်တင်ားဝင်ရ ်

ကောရ ်တင်ားဝင်ရ ် လိုပါသည်။

လိုပါသည်။

ကစစတစ်ခိုအတက်

ဟိုတ်ပါ သင်သည် နအောက်ပါ
အနဖခအန တင်
ကောရ ်တင်ားဝင်ရ ် လိုပါ-

ဖပည် ယ်ဖပင်ပ ှန ၍ Vermont

•

(ဗောားန ောငေ့်) သို ဖပ
ေ့ ်လောန သူ

သင်သည် န

ားကို

နှစ်ကက ်ထိုားထောားပပီားဖေစ်လျှင၊်

သို ေ့ ဟိုတ် ခရီားသောားန သူ

၎င််းအပြင်

ဖေစ်ပါသည်

•

သင်သည် ဒိုတယအကက ်
န

ားကို ထိုားထောားသည် ှော

အ ည်ား

ှံိုား 14 ရက်ရှပပီ

ဖေစ်လျှင်။

•

ကောရင်တင်ားန ဖခင်ား

ိုသည် ှော အ ်တင်န ထင
ို ပ် ပီား အဖခောားလူ ျောားနှငေ့် 14 ရက်ကကော ခန ရဖခင်ားဟို

•

သငေ့်တင် ည်သညေ့် နရောဂါလကခဏော ျှ ဖပဘ PCR န

ားစစ်ချက်အရ နရောဂါ ရှလျှင် 7 ရက်နဖ ောက်န သ
ေ့ ို ေ့ ဟိုတ်

ထိုရက်န ောက်ပိုငား် တင် ကောရ ်တင်ားဝင်ဖခင်ားကို နစောစီားစော အ
နရောဂါလကခဏော ျောားအတက် သငေ့်ကယ
ို ်သင်

ိုလပ
ို ါသည်။

ှံိုားသတ်နိုငပ
် ါသည်။ 14 ရက်အဖပညေ့်အထ

က်လက်၍ နစောငေ့်ကကညေ့်ရ ည်။ ဝ ်ထ ်ားနှငေ့် အချ ွေ့နသော လူစိုလက
ို ်န ထင
ို ်သညေ့်

န ရော ျောားရှ လူအချ ွေ့သည် ဤသို နစောစီ
ေ့
ားစော ကောရ ်တင်ားထက်၍ ရပါ။
•

အနရားကကီား ကစစအတက် ခရီားထက်ရ ် ဥပ ော ျောား- တစ်ကယ
ို ်နရ နဘားကင်ားနရား၊ ကျ ်ား ောနရား နစောငေ့န
် ရှောက် ှု၊ န ား သို ေ့ ဟိုတ်
အလိုပ်။

•

ဤလ ်ားညွှ ်ချက်သည် အနဖပောင်ားအလ ရှနိုင်ပါသည်။

•

ကောရ ်တင်ားနှငေ့်ပတ်သက်နသော န ောက်ထပ် အချက်အလက် ျောား ရယူပါ။

န ောက်ထပ် အချက်အလက်ကို healthvermont.gov/covid-19 နလေ့လောပါ
Burmese

Vermont COVID-19 Quarantine Guidelines
February 2021

Do I need to quarantine?
General Guidance
Yes. You will need to
quarantine.
I am a close
contact and was
exposed to
someone with
COVID-19

Yes. You will need to
quarantine.
I am traveling or
returning to
Vermont from outof-state for a nonessential purpose

•
•

I had COVID-19

I am vaccinated

No. You will not need to
quarantine if:

No. You will not need to
quarantine if:

• You have met the criteria
to end isolation, and
• It’s been within 3 months
since symptoms first
started or since your first
positive test, if you didn’t
have symptoms, and
• You have not had any
COVID-19 symptoms since
the new exposure.

• You had both doses and
• It’s been between 14
days and 3 months since
you got the second dose.

Yes. You will need to
quarantine.

No. You will not need to
quarantine if:

Note: Staff, residents, and
inpatients in health care
settings will likely still need
to quarantine per CDC
guidance.

•
•

You had both doses and
It’s been at least 14
days since you got the
second dose.

•

Quarantine means staying home and away from other people for 14 days.
You may end quarantine early with a negative PCR test on or after day 7, if you don’t have any
symptoms. Continue to monitor yourself for symptoms for the full 14 days. Staff and residents in certain
group living settings must complete the full 14-day quarantine period.
Examples of travel for an essential purpose: for personal safety, health care, medicine, or work.

•
•

This guidance is subject to change.
Get more information about quarantine.

Learn more at healthvermont.gov/covid-19
English

