သင်၏ COVID-19 စစ်ဆ

ေးမှုရလဒ်မ ေးကို န ေးလည်ခြင်ေး
၂၀၂၀ ြိုနစ
ှ ၊် သသဂိုတလ
်

COVID-19 အတွက် စစ်ဆ
ဆတ င်ေး

ေးသွ ေးမည် ဓ တ်ခွွဲခန်ေးနမူန ကို ယဆနတွင် သင်က ထိုတ်ဆ ေးခွဲသည်။ သငရ
် လဒ်မ ေးကို အေးဆမေးလ်ဖြင် လက်ခံရရရန်

ို ါက သငရ
် လဒ်မ ေး အသငဖ် ြစ်မည် 2-3 ရက်အတွငေး် အေးဆမေးလ်တစ်ဆစ င်ကို လက်ခံရရ ါမည်။ အွနလ
် ိုငေး် တွင် ဝင်ဆရ က်ပ ေး

သငရ
် လဒ်မ ေး ရယူ ါရန် အသဆ ေးမည် အေးဆမေးလ်ကို လက်ခံရရမည်ဖြစ်ပ ေး ဆန က် ိုငေး် တွင် သငရ
် လဒ်စ လ ကိုလည်ေး ံိုန ်ထတ
ို ်နင
ို ် ါမည်။
ဆမေးလ်ဖြင် သငရ
် လဒ်မ ေးကို ရရလို ါက စစ်ဆ

ေးခံရသည် 7 ရက်အတွငေး် စ လ ကို လက်ခံရရ ါမည်။

သငရ
် လဒ်မ ေးကို ဆစ င ် င
ို ေး် ဆနစဉ် သင်ဘ လိုပ်နင
ို ပ
် ါသလဲ။
သငတ
် င
ွ ် COVID-19 ရှသည်ခြစ်ဆစ မရှသည်ခြစ်ဆစ သင်အမမဲလပ
ို ်ရမည်မှ •

အဖ င်၌ရခ န်တွင် အဖခ ေးလူမ ေးနင် 6 ဆပ သမဟို
ို
တ် 2 မီတ ြွ ၍ ဆနရမည်။

•

အဖခ ေးလူမ ေးနင် အနေးက ် ထဆတွွေ့ မှုကို ဆရ င်လွဲမရနင် ါက အဝတ်စနှ ဆြါင်ေးစည်ေးကို ဝတ် င်ပါ။
ပ် ခပ နှင ် ဆရတခြင
ို ် သမဟို
ို
တ်

•
ဆ

ပ် ခပ နှင ် ဆရမရနင
ို ပ
် ါက အရက်အဆခြြံသည် လက်သန်ဆ

ေးရည်ခြင ် အနည်ေး ေးို ံ စကကန် 20 သက လက်ကို မသက ြဏ

ေးဆသက ပါ။

•

တံဆတ င် သမဟို
ို
တ် တစ်ရ ေးဖြင် အိုပ်၍ နှ ဆြ ဆြ င်ေး ေးို ပ ေး သံေးို ပ ေးဆသ တစ်ရ ေးမ ေးကို အမှုက် ံိုေးထွဲ စ် ါ။

•

သငမ
် က်လေးံို ၊ နှ ဆြါင်ေးနှင ် ပါေးစပ်ကို ထကင
ို ခ် ြင်ေးအ ေး ဆရှ င်သကဉ်ပါ။

•

ထကိုငမ
် ှုမ ေးသည် မ က်န ဖ င်မ ေးနင် စစညေး် မ ေးကို ပံိုမှန် သန်ရှငေး် မပီ ေး ပိုေးသတ်ပါ။

သငစ
် စ်ဆ

ေးမှုရလဒ်မ ေးက ဘ ကို

လ
ို ပ
ို ါသလဲ။

သငရ
် လဒ်မ ေးမှ ပိုေးမဆတွွေ့ ခြစ်ပါက•

COVID-19 ကူေးစက်မှုကို ရ ်တနရ
် န် အထက် ါ ကကြိုတင်က ကွယ်ဆရေး အ

•

COVID-19 ဆရ ဂါလကခဏ မ ေး စတင်ဖြစ်ဆ ေါ်လ

ငမ
် ေးကို

က်လက် အသံေးို ဖ ြိုဆ ေး ါ။

ါက သင်၏ က န်ေးမ ဆရေးဆစ ငဆ
် ရ က်သက
ူ ို ခ က်ခ င်ေး ြိုနေး် ဆခေါ်

ို ါ။ သငအ
် ေး ထ ်မံ၍ စစ်ဆ

လိုအ ်နင
ို ် ါသည်။ ဆရ ဂါလကခဏ မ ေးတွင် ါဝင်သည်မ -

•

o

ြ ေးဖခင်ေး

o

ကကက်သ ေးန ဖခင်ေး

o

ဆခ င်ေး

o

ဆခါင်ေးကိုက်ဖခင်ေး

o

အသက်ရ မဝဖခင်ေး သမဟို
ို
တ် အသက်ရ ရခက်ဖခင်ေး

o

လည်ဆခ င်ေးန ဖခင်ေး

o

ခ မ်ေးစမ်ဖခင်ေး

o

အနံ သမဟို
ို
တ် အရသ မရမှု အသစ်ဖြစ်ဖခင်ေး

o

ခ မ်ေးစမ်၍ တိုနယ
် င်ဖခင်ေး

ေးို ဖခင်ေး

ဆအ က်ပါတက
ို ို မှတသ
် ေးထ ေးပါ- သင်ကေးစက်ြံထ ေးဆသက င်ေး သမဟို
ို
တ် ဆနထင
ို မ
် ဆက င်ေးဆသက င်ေးကို ယဆန စစ်ဆ
ဆြ ်ခပသွ ေးပါမည်။ ဆန က် ိုငေး် စစ်ဆ
စစစ်ခ က်အရ၊ ဆသွေးရည်ကကည်

ေးမှုရလဒ်မ ေးက ယဆနပင်

ေးမှု၌ ိုေးဆတွွေ့ရလဒ်ဖြစ်ဆ ေါ် ဖခင်ေး ရနင
ို ် ါသည်။ က န်ေးမ ဆရေးဌ န၏ ဆသွေးရည်ကကည် စစစ်အကကံဖ ြိုဆရေးအြွွဲွေ့၏

င
ို ရ
် ( ဋ စစညေး် ဟိုလည်ေး သကကသည်) စစ်ဆ

ေးမှုမ လူအမ ေး၏ က န်ေးမ ဆရေးနင် တ်သက်၍ စတ်ခ ရသည်

အခ က်အလက်မ ေးဆ ရန် လံိုဆလ က်စွ တက မှုမရဆသေးဆကက င်ေး သရ ါသည်။

သငရ
် လဒ်မ ေးမှ ပိုေးဆတွွေ့ ခြစ်ပါက•

သငက
် န်ေးမ ဆရေး ဆစ ငဆ
် ရ က်ဆ ေးသူက သင်၏ ကိုသမှုနင် ဆရ ဂါလကခဏ မ ေးအတွက် ကိုထေးံို နင် တ်သက်၍ သငန
် င် ဆ

•

သင်၏ က န်ေးမ ဆရေးဆစ ငဆ
် ရ က်ဆ ေးသူနင် ဆ

•

က န်ေးမ ဆရေးဌ နက သငက
် ို ဆန က်
သင်၏အနေးက ် အ

ေးွ ဆနွေးဆဖ

ို ါမည်။

ေးွ ဆနွေးပ ေးခ န်အထ အမ်မ ဆန ါ။

က်တွွဲ ဆမေးဖမန်ေးပ ေး သင်၏ ံိုမန်လို ်ငန်ေးဆ

က်အသွယ်မ ေးအဆကက င်ေးကိုလည်ေး သငအ
် ေးဆဖ

င်တ မ ေး ဖ န်လို ်နင
ို ခ
် န်ကို အသဆ ေးသွ ေး ါမည်။ ၎င်ေးတိုက

ဖ လမ်မည်။

ဆန က်ထပ် အြ က်အလက်ကို healthvermont.gov/COVID-19 တွင ် ရယပါ။
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Understanding Your COVID-19 Test Results
August 2020
Today you gave a specimen that will be tested for COVID-19. If you asked to receive your
results by email, you will receive an email when your test results are ready, which is
usually within 2-3 days. The email will prompt you to log in and get your results online
where you may also print your results letter. If you asked to receive your results by mail,
you will get a letter within 7 days of being tested.

What can you do while you wait for your results?
Whether you have COVID-19 or not, you should always:
•
•
•
•
•
•

Keep a 6-foot or 2-meter distance from others when you are out.
Wear a cloth face mask if you cannot avoid close contact with other people.
Wash your hands often for at least 20 seconds with soap and water or use an alcohol-based
hand sanitizer if soap and water are not available.
Cover your coughs and sneezes with your sleeve or a tissue and throw the tissue in the trash.
Avoid touching your eyes, nose and mouth.
Routinely clean and disinfect frequently touched surfaces and objects.

What do your test results mean?
If your results are negative:
•
•

•

Continue taking the prevention steps above to stop the spread of COVID-19.
Call your health care provider right away if you start to have symptoms of COVID-19. You
might need to be tested again. Symptoms include:
o Fever
o Muscle pain
o Cough
o Headache
o Shortness of breath or difficulty breathing o Sore throat
o Chills
o New loss of taste or smell
o Repeated shaking with chills
Remember: Results from today’s test will tell you if you are infected or sick today. It is
possible that you could test positive in the future. Based on an analysis by the Health
Department’s Serology Working Group, serologic (also known as antibody) testing is not yet
accurate enough to give individuals reliable information about their health.

If your results are positive:
•
•
•

Your health care provider will talk to you about your care and treatment of any symptoms.
Stay home until you speak with your health care provider.
The Health Department will follow up with you and let you know when you can return to your
regular activities. They will also talk to you about your close contacts.

Get more information at healthvermont.gov/COVID-19.
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