ပြင်ဆင်ရက် 08/11/2020

သငတ
့် ွင့် COVID-19 ရ ောဂါကူးစက့်ရေလျှင့် ဘောလုပ့် မလဲ
အိမ်တွင် သီးပခ ီး၊ ခွွဲနေြါ-

•

နဆီးဘက်ဆ ိိုင်ရ န

င်န

က်မှု ခံယူရ ေ်မလွွဲ၍ အိမ်အပြင် မထွက်ြါနင်။ ကျေ်ီးမ နရီးန

င်န

က်မှု

ဝေ်နဆ င်မှုနြီးသူ သိမဟို
ို
တ် အနရီးနြေါ်ဌ ေထံ မသွ ီးနရ က်မ ဖိုေ်ီးကကိြိုဆ က်ပြီး အဝတ် န နခါင်ီး ည်ီး
ဝတ်ဆ င်ြါ။
•

အဖျ ီးမပြင်ီးထေ်သည ် လူအမျ ီးက အိမ်မ ြင် နေပြေ်နက င်ီးလ နိိုင်သည်။ COVID-19 အတွက် အထူီး
သီးသေ် ကိုသမှု မ ိနသ ်လည်ီးလံိုလံိုနလ က်နလ က် အေ ီးယူပြီး အရည်အမျ ီးကကီး နသ က်ရ မည်၊
ထိအပြင်
ို
လိိုအြ်ြါက အဖျ ီးကျနဆီး နသ က်ရ ြါမည်။

•

တတ်နိိုင်သမျှ သင်အိမ် ိ သီးသေ် အခေ်ီးတွင်နေပြီး၊ သီးသေ် သေ် င်ခေ်ီးကိို အသံိုီးပြြိုြါ။ သင်အိမ်တွင်
အချိေ်တိိုင်ီး အပခ ီးလူမျ ီးနင် အေည်ီးဆံိုီး နပခ က်နြ သိမဟို
ို
တ် န ်မတ အကွ အနဝီးတွင် နေရမည်။
သင်အသက် ှူရခက်ပခင်ီး မပဖ ်သနရွ ွေ့ တပခ ီးလူမျ ီးနင် အခေ်ီးတ ်ခိုတည်ီးတွင် ိနေြါက အဝတ်
န နခါင်ီး ည်ီးကိို ဝတ်ဆ င်ြါ။ အိမ်သံိုီးြ စည ်ီးမျ ီးကိို မျှနဝသံိုီး ွွဲပခင်ီး မပြြိုရ။

•

တ ် ံိုတ ်နယ က်အ ီး သင်အိမ်နမွီးတိရ ဆ ေ်ကိို န

င်န

က်ခိိုင်ီးြါ။ အိမ်နမွီးတိရ ဆ ေ် အေည်ီးငယ်က

COVID-19 န က င် ဖျ ီးေ သည်ဟို သိထ ီးရြါမည်။ နေ က်ထြ် အချက်အလက်အချိြို ွေ့ သိ ိချိေ်အထိ
ဗိိုင်ီးရြ် ် ိသူမျ ီး သည် တိရ ဆ ေ်မျ ီးနင် ထိနတွွေ့ မှုကိို ကေ်သတ်ရ ြါမည်။ သင်က သင်အိမ်နမွီးတိရ ဆ ေ်ကိို
န

င်န

က်နြီးရေ် လိိုအြ်လျှင် အဝတ် န နခါင်ီး ည်ီးကိို ဝတ်ဆ င်ပြီး၊ မထိကိိုင်မနင် ထိကိိုင်ပြီးနေ က်တွင်

လက်နဆီးရမည်။
•

တပခ ီးလူမျ ီးနင် ချိတ်ဆ က်မှု ဆက် ိနေရမည်၊ သူငယ်ချင်ီးမျ ီးနင် မိသ ီး ိုမျ ီးကိို ဆက်သွယ်နပြ ဆိရ
ို ေ်
ေည်ီးြည ကိို သံိုီးြါ။

အနပခ က်တိိုက် သေ် င်ီးပခင်ီးနင် လက်နဆီးပခင်ီး -

•

သင်၏ သီးပခ ီး အခေ်ီးနင် သေ် င်ခေ်ီးတွင် သေ် င်ီးပြီး ြိိုီးသတ်ြါ။ သင်အိမ်၏ တပခ ီးနေရ မျ ီးကိို တပခ ီး
တ ် ံိုတ ်နယ က်အ ီး သေ် င်ီးခိိုင်ီးြါ။

•

ဇွေ်ီးခက်ရ င်ီးမျ ီးကွဲသိို အိမ်သံိုီးြ စည ်ီးမျ ီးကိို အသံိုီးပြြိုပြီးနေ က် နသချ

ွ နဆီးန က ြါ။

•

ဆြ်ပြ နင် နရပဖင် အေည်ီးဆံိုီး ကက ေ် 20 က ၊ မ က ခဏ လက်နဆီးြါ။ ဆြ်ပြ နင် နရမ ိြါက အရက်
အနပခခံသည ် လက်သေ်နဆီးရည်ကိို သံိုီးြါ။
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နဆီးဘက်ဆိိုင်ရ န

င်န

က်မှု ချက်ချင်ီးခံယူရမည် အချိေ်-

အသက် ှူရခက်ပခင်ီး၊ ရင်ဘတ်နအ င်ပခင်ီး၊ ိတ်ရှု ြ်နထွီးမှု သိမဟို
ို
တ် သင်နှုတ်ခမ်ီးမျ ီး၊ သွ ီးဖံိုီးမျ ီး၊ မျက်န ၊ မျက်လံိုီး
ြတ်လည် သိမဟို
ို
တ် န နခါင်ီးမျ ီးတွင် အနရ င်နပြ င်ီးလွဲလ ြါက နဆီးဘက်ဆင
ိို ်ရ န
နဆီးဘက်ဆ ိိုင်ရ န

င်န

င်န

က်မှု ချက်ချင်ီး ရယူြါ။

က်မှုအတွက် ဖိုေ်ီးနခေါ်ဆခ
ိို ျိေ်၌ သင်တွင် COVID-19 ိနေပြီး အိမ်တွင် သီးပခ ီးခွွဲနေရန က င်ီး

ဝေ်နဆ င်မှုနြီးသူ သိမဟို
ို
တ် 911 ကိို နပြ ပြြါ။
သင်ကူီး က်လွယ်နေချိေ်တွင် သင်နင် အေီးကြ်ထိနတွွေ့ ခွဲသူမျ ီးသည် နရ ဂါလကခဏ မျ ီး မပြသလျှင်ြင် အိမ်တွင် နရ ဂါနပခချြိုြ်
ပဖင် နေရြါမည်-

•

သင်တွင် နရ ဂါလကခဏ တ ်ခိုခို မပဖ ်နြေါ် မအချိေ် (သိမဟို
ို
တ် သင်

်နဆီးမှု မခံယူမ န ်ရက်အလိိုတွင်

သင်တွင် နရ ဂါလကခဏ တ ်ခိုမျှ မ ိြါ) တွင် တင်ပြီး သင်နေပြေ်နက င်ီးချိေ်အထိပဖ ်သည ် သင်၏ နရ ဂါ
ကူီး က်နိိုင်နသ က လအတွင်ီး သင်နင် အေီးကြ် ိခွဲသူမျ ီးသည် အိမ်တွင် နရ ဂါနပခချြိုြ်ပဖင် နေရြါမည်။
၎င်ီးတိိုက “COVID-19 ကူီး က်ခံထ ီးရသူနင် အေီးကြ်ထိနတွွေ့ မှု ိြါက လိုြ်နဆ င်ရေ်” လမ်ီးညွှေ်ကိို ကိိုီးက ီးြါ။
သင်၏အေီးကြ်ထိနတွွေ့သူမျ ီးနင် အေီးကြ်ထိနတွွေ့သူမျ ီးသည် လမ်ီးညွှေ်ချက်မျ ီးကိို လိိုက်ေ ရေ် မလိိုအြ်ြါ
(၎င်ီးတိိုတွင် နရ ဂါလကခဏ မျ ီး မ ိသနရွ ွေ့)။
•

အေီးကြ်ထိနတွွေ့ မှုဆ ိိုသည်မ 15 မိေ ် သိမဟို
ို
တ် ယင်ီးအထက်အထိ နပခ က်နြ သိမဟို
ို
တ် န ်မတ အတွင်ီး
ိနေပခင်ီးကိို ဆိိုလိိုြါသည်။ အေီးကြ်ထိနတွွေ့ မှုမ အိမ်ခေ်ီးတွင်ီး ြတ်ဝေ်ီးကျင်တ ်ခိုတည်ီးတွင် နပခ က်နြ
သိမဟို
ို
တ် န ်မတ ထက် ြိိုနသ အကွ အနဝီးအတွင်ီး 15 မိေ ်ထက်မ က ဘွဲ ိနေပခင်ီး၊ လမ်ီးပဖတ်နလျှ က်
ပခင်ီး သိမဟို
ို
တ် တ ်ခေ်ီးတည်ီး ခဏတ

ိနေပခင်ီးတိိုကိို မဆိိုလိိုြါ။
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အေူးကပ့်ထိရတွွေ့ မှုမ ောူး၏ ဥပမောမ ောူး

အေူးကပ့်မဟုတ့်သည ့် ထိရတွမမ
ှု ောူး ဥပမောမ ောူး

တ ်အိမ်တည်ီးတွင် အတူနေသူမျ ီး

ကိုေ် ံိုဆ ိိုင် ိ နငွကိိုင်

ရင်ီးနီးနသ လက်တွွဲနဖ ်မျ ီး

သင်အ ီး နဆီးဝါီးနြီးသည ် နဆီးဝါီးကျွမ်ီးကျင်သူမျ ီး

သင်က ကူီး က်လွယ်ချိေ်တွင် က ီးတ ် ီးတည်ီး

တိိုီးဆိိုင်၌ သင်န ွေ့တွင်တေ်ီး ခွဲသူ

အတူ ီးခွဲသူမျ ီး
သင်နေပြေ်နက င်ီးလ ြါက အိမ်တွင် သီးသေ်ခွွဲနေမှုကိို ရြ်တေ်ရေ်မ

ိတ်ချရြါသည်။ သင်၏ နဆီးဘက်ဆိိုင်ရ ဝေ်နဆ င်မှုနြီးသူ

ထံမ မတူကွွဲပြ ီးနသ ညွှေ် က ီးချက်မျ ီးမရသနရွ ွေ့ နေပြေ်နက င်ီးချိေ်မ အချက်သံိုီးချက် လုူး ကိိုက်ညချိေ်ပဖ ်သည်-

1. အဖျ ီးကျနဆီးမသံိုီးဘွဲ အဖျ ီးမ ိသည်မ 24 ေ ရ လ
ိ ပပူး
2. တပခ ီး နရ ဂါလကခဏ မျ ီး တိိုီးတက်နက င်ီးမွေ်လ သညအ
် ပပင့်
3. သင်၏ နရ ဂါလကခဏ မျ ီး ြထမဆံိုီး နြေါ်လ ပြီးနေ က် အေည်ီးဆံိုီး 10 ရက် ပြည ်သွ ီးသည ်အခါ။
သိမဟု
ု
တ့် သင်ကိို

်နဆီးချိေ်တွင် နရ ဂါလကခဏ မျ ီး မ ိြါက နေပြေ်နက င်ီးချိေ်မ သင်၏ ြထမဆံိုီး ြိိုီးနတွွေ့

်နဆီး

တင်ရက်ပြီးနေ က် 10 ရက် ပြည ်သွ ီးပြီး သင်တွင် နရ ဂါလကခဏ မျ ီး မ ိနတ ချိေ် ပဖ ်သည်။
သင်အလိုြ် င်ထံ အလိုြ်ပြေ်ဆ င်ီးရေ် COVID-19 အတွက် ြိိုီးမနတွွေ့
မလိိုအြ်ြါ။ သင်အလိုြ်လိုြ်နိိုင်န က င်ီး နထ က်ခံသည ်

်နဆီးမှု သိမဟို
ို
တ် ကျေ်ီးမ နရီးဌ ေမ

လွှ

လွှ ကိို ကျွန်ိုြ်တိို ထိုတ်မနြီးြါ။

သီးသေ်ခွွဲနေပခင်ီးနင် နရ ဂါနပခချြိုြ်ပဖင်နေပခင်ီး

သူးသေ့်ခွဲရေပခင့်ူး
ဘယ်သထံ
ူ ကလွဲ။

COVID-19 နရ ဂါလကခဏ
•

ကိုယ့်တိုင့်ရ ောဂါရပခခ ျုပ့်ပခင့်ူး
ိသူမျ ီး

နဆီးရံိုတင်ရနလ က်နအ င် မဖျ ီးဘွဲ
COVID-19 ပဖ ်နေသူမျ ီးအတွက်၊သိမဟု
ု
တ့်

•

်နဆီးမှု ရလဒ်မျ ီးကိို န

COVID-19 နရ ဂါလကခဏ မ ိသူမျ ီး
•

COVID-19 ိသူမျ ီးနင်
အေီးကြ်ထိနတွွေ့ မှုမျ ီး

င်ဆ ိိုင်ီး

နေသူမျ ီးအတွက်
ဘယ်နလ က် က ထိလ။ွဲ အချက်သံိုီးခိုလံိုီး ပဖ ်လ သည ် နေပြေ်နက င်ီး

ပဖ ်နိိုင်နသ ထိနတွွေ့ မှု ပဖ ်သည ်

လ ချိေ်အထိ (သင်၏ နဆီးဘက်ဆ ိိုင်ရ

နေ က်ဆ ံိုီးနေမ 14 ရက်အထိ။

ဝေ်နဆ င်မှုနြီးသူထံမ မတူကွွဲပြ ီးနသ

ထိနတွွေ့ရ က်မ 0 ရက် ပဖ ်သည်။

ညွှေ် က ီးချက်မျ ီး မရသနရွ ွေ့)-

သင်တွင် နရ ဂါလကခဏ တ ် ံိုတ ်ရ

1. အဖျ ီးကျနဆီးမသံိုီးဘွဲ
အဖျ ီးမ ိသည်မ 24 ေ ရ လ
ိ ပြီး

မ ိြါက သင်၏ နရ ဂါနပခချြိုြ်မှု
က လအတွင်ီး

်နဆီးမှုခံယူရ ေ်
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2. တပခ ီး နရ ဂါလကခဏ မျ ီး
တိိုီးတက်နက င်ီးမွေ်လ သည ်အပြင်
3. သင်၏ နရ ဂါလကခဏ မျ ီး ြထမဆံိုီး

နရွ ီးချယ်ခွင် သင်တွင် ိြါသည်။ 7 ရက်နေ
တွင် သိမဟို
ို
တ် ယင်ီးနေ က်ြိိုင်ီးတွင် သင်၏
ဝေ်နဆ င်မှုနြီးသူထံမ သိမဟို
ို
တ် ခဏ

နြေါ်လ ပြီးနေ က် အေည်ီးဆံိုီး 10 ရက်

တ ်ပဖြိုတ်လ ၍

ပြည ်သွ ီးသည ်အခါ။

ရယူနိိုင်ြါသည်။ သင်ရလဒ်မျ ီး ရ ိချိေ်

သိမဟို
ို
တ် သင်ကိို

်နဆီးချိေ်တွင် နရ ဂါ

်နဆီးမှုတိိုမ

်နဆီးမှု

အထိ နရ ဂါနပခချြိုြ်ပဖင် ဆက်နေြါ။

လကခဏ မျ ီး မ ိြါက နေပြေ်နက င်ီးချိေ်မ

ရလဒ်မျ ီးမ ြိိုီးမနတွွေ့ ပဖ ်ပြီး သင်တွင်

သင်၏ ြထမဆံိုီး ြိိုီးနတွွေ့

နရ ဂါလကခဏ တ ် ံိုတ ်ရ မ ိနသီး

်နဆီး တင်ရက်ပြီး

နေ က် 10 ရက် ပြည ်သွ ီးပြီး သင်တွင် နရ ဂါ

ြါက နရ ဂါနပခချြိုြ်မှုကိို ရြ်တေ်နိိုင်သည်။

လကခဏ မျ ီး မ ိနတ ချိေ် ပဖ ်သည်။

သင်ရလဒ်မျ ီး အသင်ပဖ ်ချိေ်တွင်
ကျေ်ီးမ နရီးဌ ေမ ဖိုေ်ီးနခေါ်ဆ ိိုမှုကိို လက်ခံ
ရ ိမည်ပဖ ်ပြီး အနဆ တလျင် မဟိုတ်ြါ
က ၎င်ီးမ အမျ ီးအ ီးပဖင် 2-4 ရက်အတွငီး်
ပဖ ်နိိုင်ြါသည်။

်နဆီးမှုခံယူသည ် 7 ရက်

အတွင်ီး နမီးလ်ပဖင်

တ ်န

င်ကိိုလည်ီး

ရ ိြါမည်။
အွဲဒါက ဘ ကိို

သီးပခ ီး သေ် င်ခေ်ီးကိို အသံိုီးပြြိုပခင်ီး၊ အိမ်ထွဲ ိ

24/7 လံိုီး အိမ်မ နေပခင်ီး၊ နရ ဂါလကခဏ

ဆိိုလိိုတ လွဲ။

သီးပခ ီးအခေ်ီးထွဲတွင် 24/7 လံိုီး နေထိိုင်ပခင်ီး၊

မျ ီးကိို န

တပခ ီးလူမျ ီးနင် ထိနတွွေ့ မှုကိို န

ခြ်ခွ ခွ နေပခင်ီးကိို ကျင်သံိုီးပခင်ီး။

င် ကဉ်ပခင်ီး။

င် ကည ်ပခင်ီးနင် အမျ ီးနင်

သင်တွင် အသက် ှူရခက်ပခင်ီး မ ိသနရွ ွေ့

ပဖ ်နိိုင်ြါက သီးပခ ီးအခေ်ီးနင် သေ် င်ခေ်ီး

တပခ ီးလူမျ ီးနင် တ ်ခေ်ီးထွဲတွင် နေထိိုင်ရေ်

ကိို အသံိုီးပြြိုပခင်ီး။ သင်တွင် နရ ဂါ

လိိုအြ်ြါက န နခါင်ီး ည်ီးဝတ်ြါ။

လကခဏ ပြနေြါက သင်၏ အေီးကြ်
ထိနတွွေ့သူမျ ီးသည်လည်ီး
ကိိုယ်တိိုငန
် ရ ဂါနပခချြိုြ်ပဖင်နေရမည်။

နေ က်ထြ် အချက်အလက်ကိို ကျွန်ိုြ်တ၏
ိို ဝဘ်ဆိိုက်တွင် နတွွေ့ နိိုင်ြါသည်- www.healthvermont.gov/COVID-19
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What to do if you are diagnosed with COVID-19
Isolate at home:

•

Don’t leave home, except to get medical care. Call ahead before visiting a health care
provider or emergency department and wear a wear a cloth mask.

•

Most people with mild illness can recover at home. While there is no specific treatment for
COVID-19, you should get plenty of rest, drink plenty of fluids, and take fever-reducing
medication if needed.

•

As much as possible, stay in a specific room in your home and use a separate bathroom.
Stay at least six feet or two meters away from others in your home at all times. Wear a cloth
mask if you’re in a room with other people, unless you have trouble breathing. Don’t share
household items.

•

Have someone else care for your pets. A small number of pets have been reported to be sick
with COVID-19. People with the virus should limit contact with animals until more
information is known. If you need to care for your pet, wear a cloth mask and wash your
hands before and after.

•

Stay connected with others – use technology to communicate with friends and family.

Daily cleaning and washing:

•
•
•

Clean and disinfect surfaces in your separate room and bathroom. Have someone else clean
the other areas of your home.
Thoroughly wash household items, like utensils, after using.
Wash your hands often with soap and water for at least 20 seconds. Use alcohol-based
hand sanitizer if soap and water aren’t available.

When to get medical care immediately:

If you have difficulty breathing, chest pain, confusion, or changes in color on your lips, gums, face,
around the eyes, or nails, seek medical care immediately. When you call for medical care, tell the
provider or 911 that you have COVID-19 and are isolating at home.
People who have been in close contact with you while you were infectious should quarantine at home -- even if
they don’t have symptoms:

•

People that were in close contact with you during your infectious period, which starts two
days before you developed any symptoms (or if you haven’t had any symptoms, two days
before the day you got tested) and continues until you have recovered, should quarantine at
home. They can refer to the “What to do if you are a close contact of someone who is
diagnosed with COVID-19” guide. Close contacts of your close contacts do not need to follow
the guidelines (unless they have symptoms).

•

Close contact means being within six feet or two meters for 15 minutes or more. Close
contact does not mean being more than six feet or two meters away in the same indoor
environment for less than 15 minutes, walking by, or briefly being in the same room.
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Examples of close contacts
People living in the same home

Examples of NOT close contacts
Cashier at the grocery store

Intimate partners

Pharmacists who gave you medication
The person in front of you in line at the store

People who rode in the same car while you
were infectious

It’s safe to stop home isolation when you’ve recovered. Unless you get different instructions from your medical
provider, recovery is when all three things have happened:

4. It’s been 24 hours of no fever without the use of fever-reducing medication, and
5. Other symptoms have improved, and
6. At least 10 days have passed since your symptoms first appeared.
Or if you didn’t have symptoms when you were tested, recovery is when 10 days have passed since
the date of your first positive test and you continued to have no symptoms.
Neither a negative test for COVID-19 nor a letter from the Health Department should be required
from your employer to return to work. We do not provide letters indicating that you can work.
Difference between isolation and quarantine

For
whom?

Self-isolation
People with symptoms of COVID-19
•
•

For people with COVID-19 who aren’t sick
enough to be hospitalized, or
For people who are waiting for test
results

Self-quarantine
People with no symptoms of COVID-19
•

Close contacts of people with
COVID-19

For
how
long?

Until recovery, which is when all three have
happened (unless you get different
instructions from your medical provider):
4. It’s been 24 hours of no fever without
the use of fever-reducing medication,
and
5. Other symptoms have improved, and
6. At least 10 days have passed since
your symptoms first appeared.
Or if you didn’t have symptoms when you
were tested, recovery is when 10 days have
passed since the date of your first positive
test and you continued to have no
symptoms.

For 14 days since the last date of possible
exposure. The day of the exposure is Day 0.
You have the option of getting tested during
your quarantine period if you have not had
any symptoms. On or after day 7, you can
get a test through your provider or a pop-up
testing site. Remain in quarantine until you
get your results. If the results are negative,
and you still don’t have any symptoms, you
can discontinue quarantine. You will get a
call from the Health Department when your
results are ready, which is usually within 2-4
days, if not sooner. You will also get a letter
in the mail within 7 days of being tested.

What
does it
mean?

Staying home 24/7 in a separate room in
the house, using a separate bathroom,
avoiding contact with others. Wear a mask if
you need to be in the same room with other
people, unless you have trouble breathing.

Staying home 24/7, monitoring for
symptoms, and practicing social distancing.
If possible, using a separate room and
bathroom. If you become symptomatic, your
close contacts should also self-quarantine.

More information is available on our website: www.healthvermont.gov/COVID-19
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