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သငသ်ည် COVID-19 ရ ှိသည  ်တစ်စ ုံတစ်ယ ောက်န င  ်

အန ီးကပ်ထှိယတ ွေ့သူဖြစ်ပါက လုံပ်ရမည အ်ရောမ ောီး 

COVID-19 အတ က ်စစ်ယ ီးမှု ပှိုံီးယတ ွေ့ထောီးသည  ်တစ်စ ုံတစ်ယ ောက်န င အ်တူ သငရ် ှိယနခ  ပါက 

သငက်ှိုံ ်တှိုံငန် င  ်အဖခောီးလူမ ောီးကှိုံ ကောက  ်ရနအ်လှိုံ  င ော ယနောက်ထပ်အ င မ် ောီး ဖပြုလုံပ်ရန ်

လှိုံအပ်နှိုံငပ်ါသည။် 

အန ီးကပ် ထှိယတ ွေ့ မှု ှိုံသညမ် ော အဘ န်ညီ်း။ 

အန ီးကပ်ထှိယတ ွေ့ မှု  ှိုံသညမ် ော COVID-19 ဖြစ်ယနသည  ်တစ်စ ုံတစ်ယ ောက်၏ ကူီးစက်လ  ်ယသော 

အခ ှိနက်ောလအတ ငီ်း ထှိုံလူန င  ်6 ယပ အက ောအယ ီးအတ ငီ်း 24 နောရ ကောလတ င ်စုံစုံယပါငီ်း 15 မှိနစ် သှိုံ  မဟုံတ် 

ထှိုံ  ထက်ကကောယအောင ်ရ ှိယနခ  ဖခငီ်းကှိုံ  ှိုံလှိုံသည။် 

ယရောဂါလကခဏောမ ောီး မစတငခ်ငန် င  ်သငယ်နဖပနယ်ကောငီ်းလောခ ှိနအ်ထှိ သငက် ယရောဂါကူီးစက်ယစနှိုံငပ်ါသည။် 

ယရောဂါလကခဏောမ ောီး မရ ှိယသီးယသော လူမ ောီးအတ က် သင တ် င ်ပှိုံီးယတ ွေ့ စစ်ယ ီးမှု မဖြစ်ခင ်န စ်ရက်အထှိ 

ယရောဂါကူီးစက်ယစနှိုံငပ်ါသည။် 

အန ီးကပ် ထှိယတ ွေ့ မှု၏ ဥပမောမ ောီး 

အန ီးကပ် ထတိ  ွေ့ မှုမ  ီး၏ ဥပမ မ  ီး အန ီးကပ် ထတိ  ွေ့ မှုမ  ီး၏ ဥပမ မ  ီး 

 စအ်မ်ိထ ဲအ တူနခြငီ်း။ ကုံနစ် ုံ ှိုံင၌် ၎ငီ်းတှိုံ  ၏ ယင ကှိုံငဖ်ြစ်ခ  ဖခငီ်း။ 

လငိစ်ပ်ယကှသ်ည  ်

လက ် တဲြ မ်  ီးခြစခ်ြငီ်း။ 

သငက် စောီးယသောက် ှိုံငတ် င ်သတူှိုံ  အတ က် 

စောီးယသောက်ြ  ်ရော တညခ်ငီ်းယပီးသတူစ်ဦီး ဖြစ်ခ  ဖခငီ်း။ 

သငက်  စက် ီး ညီ်းအ  ူစ ီးြဲ ခြငီ်း။ စတှိုံီး ှိုံငတ် င ်တနီ်းစ ခှိုံက် အ ှိုံပါလူ၏ယရ ွေ့တ င ်ရ ှိယနခ  ဖခငီ်း။ 

သင ်ိ  က ညစ  အ  ူစူ ီးြဲ ခြငီ်း။ ယမီးခ နီ်းတစ်ခုံယမီးရနအ်တ က် 

အန ီးအနောီးသှိုံ  ယခတတ ဖြတ်ယလ ောက်သ ောီးဖခငီ်းခ ရသည်  

လုံပ်ယြေ်ာကှိုံငြ်က်တစ်ဥ ီးဖြစ်ယနဖခငီ်း။ 
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အန ီးကပ်ထှိယတ ွေ့ မှုသည ်အယ ောက်အဦတစ်ခုံထ တ င ်အခ ှိနတ်စ်ခဏောအတ ငီ်း 6 ယပအထက်ခ ော၍ယနဖခငီ်း၊ 

လမ်ီးဖြတ်ယလ ောက်မှိဖခငီ်း သှိုံ  မဟုံတ် တစ်ခနီ်းတညီ်းထ  ခဏတော အတူရ ှိဖခငီ်းကှိုံ မ ှိုံလှိုံပါ။ 

သငက် အန ီးကပ်ထတိ  ွေ့သ ူခြစပ်ါက သိ  မဟ   ်COVID-19 အ  က ်ပိ ီးတ  ွေ့ စစတ် ီးမှုရလဒ ်ထ ကထ် ီးသည  ်

 စစ်   စတ်ယ ကန်ငှ  ်အန ီးကပ် ထတိ  ွေ့ ြဲ သ ူထငပ်ါက၊ တအ ကပ်ါ လမ်ီးညွှန်ြ ကက်ိ  လိ ကန် ပါ။ 

ဤလမ်ီးညွှန်ြ ကသ်ည ်က န်ီးမ တရီးတစ င တ် ှ ကမ်ှုလ ပ်သ ီးမ  ီးနငှ  ်မသက ်ိ ငပ်ါ။ 

သငက်- အမ ောီးဖပညသ် ူက နီ်းမောယရီး 

အကက ဖပြုခ က ်

သင၏် COVID-19 ကောက  ်ယ ီးမ ောီးန င  ်

ပတ်သက်ပပ ီး အဖပည အ်  ထှိုံီးထောီးပါက 

• အခ ှိနမ်ယရ ီး ယရောဂါလကခဏောမ ောီး ဖြစ်ယပေါ်လောပါက 

စစ်ယ ီးမှု ခ  ူပါ။ 
 

သငက်- အမ ောီးဖပညသ် ူက နီ်းမောယရီး 

အကက ဖပြုခ က ်

သင၏် COVID-19 ကောက  ်ယ ီးမ ောီးကှိုံ 

အဖပည အ်  ထှိုံီးမထောီးပါက သှိုံ  မဟုံတ် 

ကောက  ်ယ ီးထှိုံီးမထောီးပါက 

• 4 ရက်ထက ်မယစောဘ  အနတ် ဂ င ်စစ်ယ ီးမှု 

န စ်ကကှိမ်ကှိုံ 24 နောရ စ  (သှိုံ  မဟုံတ် 

ထှိုံ  ထက်ကကောယအောင)် ဖခောီး၍ ဖပြုလုံပ်ပါ 

သှိုံ  မဟုံတ် 

• 5 ရက်ယဖမောက်ယန  တ င ်သှိုံ  မဟုံတ် 

ထှိုံ  ယနောက်ပှိုံငီ်းတ င ်PCR သှိုံ  မဟုံတ် LAMP 

စစ်ယ ီးမှု ခ  ူပါ 

 

အခ ှိနမ်ယရ ီး ယရောဂါလကခဏောမ ောီး ဖြစ်ယပေါ်လောပါက 

စစ်ယ ီးမှု ခ  ူပါ။ 

အခပည အ်ဝထိ ီးထ ီးသည ် ိ သညမှ် - 

• သငက် အောီးဖြည ထ်ှိုံီးယ ီးကှိုံ ထှိုံီးထောီးသည ်သှိုံ  မဟုံတ် 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-risk-assesment-hcp.html
http://vdh-stage.hark.bz/covid-19/symptoms-sickness/what-do-if-you-are-close-contact#up-to-date
http://vdh-stage.hark.bz/covid-19/symptoms-sickness/what-do-if-you-are-close-contact#up-to-date
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• လ နခ်  ယသော 5 လအယတောအတ ငီ်းတ င ်Pfizer သှိုံ  မဟုံတ် Moderna ကောက  ်ယ ီး အတ  မ ောီးကှိုံ 

ထှိုံီးပပ ီးထောီးသည ်သှိုံ  မဟုံတ် 

• လ နခ်  ယသော 2 လအယတောအတ ငီ်းတ င ်သင၏် Johnson & Johnson ကောက  ်ယ ီးကှိုံ ထှိုံီးထောီးသည ်

အြမဲ  COVID-19 စစတ် ီးမှုကိ   ှ ပါ- healthvermont.gov/covid-19/testing/where-get-tested 

န ောကထ်ပ် ကကှိြုတငက်ောက  မ်ှုမ ောီး 

သငက် အန ီးကပ်ထှိယတ ွေ့သ ူဖြစ်ပါက သငန် င  ်သင ပ်တ် နီ်းက ငရ် ှိလူမ ောီးကှိုံ COVID-19 ကူီးစက်ဖခငီ်း သှိုံ  မဟုံတ် 

ပ  ွေ့ န   ဖခငီ်းမ  ကောက  ်ရန ်ကူည ယပီးနှိုံငယ်သော န ောယခါငီ်းစညီ်း တ် ငဖ်ခငီ်း က  သှိုံ  ယသော ပ ုံမ နထ်က်ပှိုံသည  ်

ကကှိြုတငက်ောက  ်မှုမ ောီးကှိုံ လုံပ်ယ ောငရ်န ်ယရ ီးခ  ်ရနှိုံငပ်ါသည။် 

သငစ်တငယ်နထှိုံငမ်ယကောငီ်းဖြစ်ယနပါက သှိုံ  မဟုံတ ်ယရောဂါလကခဏောမ ောီး တှိုံီးလောပါက - 

• သင တ် င ်မဖပငီ်းထနယ်သော ြ ောီးနောမှု ဖြစ်ပါက မ ောီးမ ောီးအနောီး ူဖခငီ်း၊ အရညမ် ောီးမ ောီး ယသောက်ဖခငီ်းန င  ်

လှိုံအပ်ပါက အြ ောီးက ယ ီးယသောက်ဖခငီ်းဖြင  ်အှိမ်တ င ်သင၏်ယရောဂါလကခဏောမ ောီးကှိုံ ကုံသပါ။ 

• COVID-19 အတ က ်စစ်ယ ီးမှု ပှိုံီးယတ ွေ့ပါက၊ သ ီးသန  ခ်  ယနဖခငီ်းကှိုံ ခ က်ခ ငီ်း စတငပ်ါ။ COVID-19 

အတ က ်စစ်ယ ီးမှု ပှိုံီးယတ ွေ့ပါက လုံပ်ရမည န်ညီ်းလမ်ီးကှိုံ ရ ောပါ။ 

• သင တ် င ်အသက်ရ ှူရခက်ဖခငီ်း၊ ရငဘ်တ်တ င ် က်တှိုံက်နောက ငမ်ှု သှိုံ  မဟုံတ် ယအောင ဖ်ခငီ်း၊ 

စှိတ်ရှုပ်ယထ ီးမှုအသစ်၊ နှိုံီးထရခက်ဖခငီ်း သှိုံ  မဟုံတ် နှိုံီးနှိုံီးကကောီးကကောီး မရ ှိဖခငီ်း သှိုံ  မဟုံတ် သင န်ှုတ်ခမ်ီး၊ 

သ ောီးြ ုံမ ောီး၊ မ က်န ော၊ မ က်လ ုံီးတစ် ှိုံက ်သှိုံ  မဟုံတ် လက်သညီ်းမ ောီးတ င ်အယရောငယ်ဖပောငီ်းလ ဖခငီ်းမ ောီး 

ရ ှိယနပါက ယ ီးဘက် ှိုံငရ်ော ကုံသမှု ခ က်ခ ငီ်း ခ  ူပါ။ သငက် COVID-19 ရ ှိယနသည  ်

တစ်စ ုံတစ်ယ ောက်န င  ်အန ီးကပ်ထှိယတ ွေ့သ ူဖြစ်ယကကောငီ်း သင၏် က နီ်းမောယရီး ယစောင ယ်ရ ောက်မှုယပီးသ ူ

သှိုံ  မဟုံတ် 9-1-1 အောီး ယဖပောဖပပါ။ 

 

https://www.healthvermont.gov/covid-19/testing/where-get-tested
https://www.healthvermont.gov/covid-19/symptoms-sickness/if-you-have-covid-19
https://www.healthvermont.gov/covid-19/symptoms-sickness/if-you-have-covid-19
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What to do if you are a close contact of someone with COVID-19 

If you spent time with someone who tested positive for COVID-19, you may need to take steps to 

protect yourself and others. 

What is close contact? 

Close contact means being within 6 feet, for a total of 15 minutes or more over a 24-hour period, 

of someone with COVID-19 during their infectious period. 

You can be contagious two days before symptoms began and until you are recovered. For people 

who haven't had symptoms, you may be contagious two days before you have a positive test. 

Examples of close contact  

Examples of close 

contacts     

Examples of not close contacts 

You live in the same 

home. 

You were their cashier at the grocery store. 

You are intimate 

partners. 

You were their server at a restaurant. 

You rode in the same 

car. 

You were in front of the person in line at the 

store. 

You had dinner 

together.  

You’re a coworker who briefly walked by to 

ask a question. 

 

Close contact does not mean being more than 6 feet away in the same indoor environment for a 

short period of time, walking by, or briefly being in the same room. 

If you are a close contact or think you had close contact with someone who tested positive for 

COVID-19, following the guidance below. This guidance does not apply to health care workers. 

If you: Public Health Recommendation 
Are up-to-date on your COVID-19 vaccines 

• If you develop symptoms at any time, get 

tested.  
 

If you: Public Health Recommendation 
Are NOT up-to-date on your COVID-19 vaccines 

or are not vaccinated 
• No earlier than day 4, take two antigen 

tests 24 hours apart (or longer) OR 

• On or after day 5 take a PCR or LAMP 

test 

 

If you develop symptoms at any time, get 

tested.  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-risk-assesment-hcp.html
http://vdh-stage.hark.bz/covid-19/symptoms-sickness/what-do-if-you-are-close-contact#up-to-date
http://vdh-stage.hark.bz/covid-19/symptoms-sickness/what-do-if-you-are-close-contact#up-to-date
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Up-to-Date means you: 

• Had your booster shot OR 

• Completed your Pfizer or Moderna vaccine series within the last 5 months OR 

• Completed your Johnson & Johnson vaccine within the last 2 months  

Find a free COVID-19 test: healthvermont.gov/covid-19/testing/where-get-tested 

Additional precautions 

If you are a close contact, you might choose to take extra precautions such as wearing a mask, 

which helps protect you and the people around you from getting or spreading COVID-19.  

If at any point you start to feel sick or you develop symptoms:  

• If you have mild illness, treat your symptoms at home by getting plenty of rest, drinking 

plenty of fluids, and taking fever-reducing medication if needed. 

• If you test positive for COVID-19, begin isolation immediately. Find out what to do if you test 

positive for COVID-19. 

• Get medical care immediately if you have trouble breathing, persistent pain or pressure in 

the chest, new confusion, inability to wake or stay awake, or changes in color on your lips, 

gums, face, around the eyes, or nails. Tell your health care provider or 9-1-1 that you are a 

close contact of someone with COVID-19. 

 

https://www.healthvermont.gov/covid-19/testing/where-get-tested
https://www.healthvermont.gov/covid-19/symptoms-sickness/if-you-have-covid-19
https://www.healthvermont.gov/covid-19/symptoms-sickness/if-you-have-covid-19

