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သင်က COVID-19 ရ ောဂါရှိသူ တစ်စုံတစ်ရ ောက်နင်
အနီးကပ်ထရ
ှိ တွေ့သဖူ ြစ်ပါက ဘောလုံပ် မလဲ
သတင််းအချက်အလက်မှာ COVID-19 ရရှာဂါရှိသူတစ်ဦ်းဦ်းနင် အန်းကြ်ထှိရတွွေ့ ခသူမျှာ်းအတွက် ပြစ်သည်။ ရရှာဂါ
လကခဏှာမျှာ်း မစတင်မ နစ်ရက်တွင် စပြ်း (သှိမဟု
ု
တ် ရရှာဂါလကခဏှာမရှိသူမျှာ်းအတွက် စစ်ရဆ်း မခံယူမ နစ်ရက်
အလှိ)ု ရနပြန်ရကှာင််းချှိန်အထှိပြစ်သည ် လူတစ်ဦ်း၏ ကူ်းစက်လွယ်ရနစဉ် 15 မှိနစ် သှိမဟု
ု
တ် ယင််းအထက်ကကှာရအှာင်
ရပခှာက်ရြ သှိမဟု
ု
တ် နစ်မတှာထက် န်းကြ်စွှာ ရှိရနပခင််းကှို အန်းကြ်ထှိရတွွေ့ မှု ရခေါ်ြါသည်။ အန်းကြ်ထှိရတွွေ့ မှုမှာ
အှိမ်ခန််းတွင််း ြတ်ဝန််းကျင်တစ်ခုတည််းတွင် ရပခှာက်ရြ သှိမဟု
ု
တ် နစ်မတှာထက် ြှိုရသှာ အကွှာအရဝ်းအတွင််း 15
မှိနစ်ထက်မကကှာဘ ရှိရနပခင််း၊ လမ််းပြတ်ရလ ှာက်ပခင််း သှိမဟု
ု
တ် တစ်ခန််းတည််း ခဏတှာ ရှိရနပခင််းတှိုကှို မဆှိုလှိုြါ။
ကျန််းမှာရရ်းရစှာင်ရရှာက်မှု ဝန်ထမ််းမျှာ်းအရနပြင်- “COVID-19- ကှို ြတ်ြါ သင်က ကျန််းမှာရရ်းရစှာင်ရရှာက်မှု
ဝန်ထမ််းပြစ်လ င် ဘှာလုြ်ရ မလ”။
အနီးကပ်ထှိရတွေ့ မှုမ ောီး၏ ဥပမောမ ောီး

အနီးကပ်မဟုံတ်သည ် ထှိရတမှုမ ောီး ဥပမောမ ောီး

သင်က တစ်အှိမ်တည််းတွင်ရနသည်

သင်က ကုန်စံုဆ ှိုင်ရှိ ၎င််းတှို၏ ရငွကှိုင်ပြစ်ခသည်

သင်တှိုက ရင််းန်းရသှာ လက်တွရြှာ်မျှာ်း ပြစ်သည်

သင်က လူတစ်ဦ်းကှို ရဆ်းဝါ်း ရြ်းရသည ်
ရဆ်းဝါ်းကျွမ််းကျင်သူပြစ်သည်

ထှိုလူက ကူ်းစက်လွယ်ချှိန်တွင် ကှာ်းတစ်စ်းတည််း

စတှို်းဆှိုင်၌ တန််းစသူ၏ အရရွေ့တွင် ရှိခသည်

အတူစ်းခသည်
အှိမ်တွင် ရရှာဂါရပခချျုြ်ပြင်ရနပြ်း 14 ရက်ကကှာ ရရှာဂါလကခဏှာမျှာ်းကှို ရစှာင်ကကညြ
် ါ•

ရန 0 မှာ လူတစ်ဦ်းနင် ရနှာက်ဆ ံု်း ထှိရတွွေ့ ခသည ်ရန ပြစ်သည်။

•

ရချှာင််းဆှို်းပခင််း၊ အသက်ရ ှူရခက်ပခင််း သှိမဟု
ု
တ် အသက်ရ ှူမဝပခင််း၊ ကှိုယ်ြူပခင််း၊ ချမ််းစှိမ်မှုမျှာ်း၊ ချမ််းစှိမ်၍
ထြ်တလလ တုန်ယင်ရနပခင််း၊ ြင်ြန််းနွမ််းလျပခင််း၊ ကကက်သှာ်းနှာပခင််း သှိမဟု
ု
တ် ကှိုယ်လက်ကှိုက်ခပခင််း၊
ရခါင််းကှိုက်ပခင််း၊ လည်ရချှာင််းနှာပခင််း၊ အနံ သှိမဟု
ု
တ် အရသှာ မရှိမှု ပြစ်ပခင််း၊ ဆှိြှိ
ု တ်မှု သှိမဟု
ု
တ်
နှာရည်ယှိုပခင််း၊ မအမသှာပြစ်ပခင််း သှိမဟု
ု
တ် ရအှာအန်ပခင််း သှိမဟု
ု
တ် ဝမ််းရလ ှာပခင််း ရရှာဂါလကခဏှာမျှာ်းကှို
မပြင််းထန်လ င်ြင် ရစှာင်ကကည ်ရမည်။

•

ရဆ်းဘက်ဆ ှိုင်ရှာ ရစှာင်ရရှာက်မှု ခံယူရ န်မလွ၍ အှိမ်အပြင် မထွက်ြါနင်။ အှိမ်မ ထွက်ခွှာရန် လှိုအြ်ြါက
အဝတ်စနှာရခါင််းစည််းကှို ဝတ်ြါ။
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•

ကျန််းမှာရရ်းရစှာင်ရရှာက်မှု ဝန်ရဆှာင်မှုရြ်းသူ သှိမဟု
ု
တ် အရရ်းရြေါ်ဌှာနထံ မသွှာ်းရရှာက်မ ြုန််းကကှိျုဆ က်ြါ။

•

ပြစ်နှိုင်လ င် သင်အှိမ်ရှိ သ်းသန် အခန််းတွင်ရနပြ်း သ်းသန် သန်စင်ခန််းကှို အသံု်းပြျုြါ။

•

သင်အှိမ်တွင် အချှိန်တှိုင််း အပခှာ်းလူမျှာ်းနင် အနည််းဆံု်း ရပခှာက်ရြ သှိမဟု
ု
တ် နစ်မတှာ အကွှာအရဝ်းတွင်
ရနရမည်။ သင်အသက်ရ ှူရခက်ပခင််း မပြစ်သရရွ ွေ့ တပခှာ်းလူမျှာ်းနင် အခန််းတစ်ခုခုတွင်ရရ
ှိ နြါက အဝတ်စ
နှာရခါင််းစည််းကှို ဝတ်ဆ င်ြါ။ အှိမ်သံု်းြစစည ််းမျှာ်းကှို မ ရဝသံု်းစွပခင််း မပြျုရ။

•

တပခှာ်းလူမျှာ်းနင် ချှိတ်ဆ က်မှု ဆက်ရ ှိရနရမည်၊ သူငယ်ချင််းမျှာ်းနင် မှိသှာ်းစုမျှာ်းကှို ဆက်သွယ်ရပြှာဆှိရ
ု န်
နည််းြညှာကှို သံု်းြါ။

14 ရက် ပြည ်ပြ်းရနှာက် သင်တွင် ရရှာဂါလကခဏှာမျှာ်း မပြသြါက သင်၏ ရရှာဂါရပခချျုြ်ပြင်ရနပခင််းကှို ရြ်တန်နှိုင်
သည်။ သင်အလုြ်ရင်ထံ အလုြ်ပြန်ဆ င််းရန် COVID-19 အတွက် ြှို်းမရတွွေ့ စစ်ရဆ်းမှု သှိမဟု
ု
တ် ကျန််းမှာရရ်းဌှာနမ
စှာလှာ မလှိုအြ်ြါ။ ကျန််းမှာရရ်းဌှာနက သင်အလုြ် ပြန်လုြ်နှိုင်ရကကှာင််း ရထှာက်ခံသည ် စှာလှာမျှာ်းကှို ထုတ်မရြ်းြါ။
အရပခှာက်တှိုက် သန်ရင််းပခင််းနင် လက်ရဆ်းပခင််း•

သင်အှိမ်ရှိ မျက်နှာပြင်မျှာ်းကှို သန်ရင််းပြ်း ြှို်းသတ်ြါ။ သ်းပခှာ်း အခန််းထတွင် ရနပြ်း သ်းပခှာ်း သန်စင်ခန််းကှို
အသံု်းပြျုြါက ၎င််းတှိုကှို ကှိုယ်တှိုင် သန်ရင််းြါ။ အှိမ်၏ တပခှာ်းရနရှာမျှာ်းကှို တပခှာ်း တစ်စံုတစ်ရယှာက်အှာ်း
သန်ရင််းခှိုင််းြါ။

•

ဇွန််းခက်ရ င််းမျှာ်းကသှို အှိမ်သံု်းြစစည ််းမျှာ်းကှို အသံု်းပြျုပြ်းရနှာက် ရသချှာစွှာ ရဆ်းရကကှာြါ။

•

ဆြ်ပြှာနင် ရရပြင် အနည််းဆံု်း စကက န် 20 ကကှာ၊ မကကှာခဏ လက်ရဆ်းြါ။ ဆြ်ပြှာနင် ရရမရှိြါက အရက်
အရပခခံသည ် လက်သန်ရဆ်းရည်ကှို သံု်းြါ။

အချှိန်မရရွ ်း ရရှာဂါလကခဏှာမျှာ်း ပြလှာြါက•

သင်အှာ်း အကပြတ်စစ်ရဆ်းရန် လှိုအြ်၊ မလှိုအြ်ကှို သှိနှိုင်ရန် သင်၏ ကျန််းမှာရရ်းရစှာင်ရရှာက်မှုရြ်းသူထံ
ြုန််းပြင် ဆက်သွယ်ြါ။ သင်သည် COVID-19 ရရှာဂါရှိရနသူ တစ်စံုတစ်ရယှာက်နင် အန်းကြ်ထှိရတွွေ့ထှာ်းရသှာ
ရကကှာင် နှိုဗ ယ် ကှိုရု န
ှိ ှာဗှိုင််းရြ်စ်အတွက် အှိမ်တွင် ရရှာဂါရပခချျုြ်ပြင်ရနရပခင််းပြစ်ရကကှာင််း ၎င််းတှိုကှို
အသှိရြ်းြါ။

•

ရဆ်းဘက်ဆ ှိုင်ရှာ အရရ်းရြေါ် ပြစ်ရနြါက 9-1-1 ကှို ရခေါ်ဆ ှိုြါ သှိမဟု
ု
တ် ရဆ်းရံုသသွ
ှို ှာ်းြါ။

•

ဝန်ရဆှာင်မှုရြ်းသူ မရှိြါက သင်နယ်ရပမရှိ ရဆ်းခန််းနင် ဆက်သွယ်မှုရရန် 2-1-1 သှို ရခေါ်ဆ ှိုြါ။

•

မပြင််းထန်ရသှာ ြျှာ်းနှာမှုရှိသူမျှာ်းသည် ၎င််းတှို၏ ရရှာဂါလကခဏှာမျှာ်းကှို အှိမ်တွင် ကုသနှိုင်သည်အှိြ်ရရ်းဝဝအှိြ်ြါ၊ အရည်မျှာ်းမျှာ်း ရသှာက်ပြ်း လှိုအြ်ြါက အြျှာ်းကျရဆ်း ရသှာက်ြါ။
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ရဆ်းဘက်ဆ ှိုင်ရှာ ရစှာင်ရရှာက်မှု ချက်ချင််း ခံယူရ မည ် အချှိန်အသက်ရ ှူရအဆင်မရပြပခင််း၊ ရင်ဘတ်ရအှာငပ် ခင််း၊ စှိတ်ရှု ြ်ရထွ်းမှု သှိမဟု
ု
တ် သင်နှုတ်ခမ််းမျှာ်း၊ သွှာ်းြံု်းမျှာ်း၊ မျက်နှာ၊
မျက်လံု်းြတ်လည် သှိမဟု
ု
တ် နှာရခါင််းမျှာ်းတွင် အရရှာင်ရပြှာင််းလလှာြါက ရဆ်းဘက်ဆင
ှို ်ရှာ ရစှာင်ရရှာက်မှု ချက်ချင််း
ရယူြါ။ ရဆ်းဘက်ဆ ှိုင်ရှာ ရစှာင်ရရှာက်မှုထံ ရခေါ်ဆ ှိုချှိန်တွင် COVID-19 ပြစ်ရနသူ တစ်ဦ်းဦ်းနင် အန်းကြ်ထှိရတွွေ့ရနရသှာ
ရကကှာင် အှိမ်တွင် ရရှာဂါရပခချျုြ်ပြင်ရနရသူပြစ်ရကကှာင််း ဝန်ရဆှာင်မှုရြ်းသူ သှိမဟု
ု
တ် 9-1-1 ကှို ရပြှာပြြါ။
သ်းသန်ခွရနပခင််းနင် ရရှာဂါရပခချျုြ်ပြင်ရနပခင််း

ဘယ်သထံ
ူ ကလ။

သီးသန်ခဲရနဖခင်ီး

ကှိုံ

COVID-19 ရရှာဂါလကခဏှာ ရှိသူမျှာ်း

COVID19 ရရှာဂါလကခဏှာ မရှိသူမျှာ်း

•

ရဆ်းရံုတင်ရရလှာက်ရအှာင် မြျှာ်းဘ
COVID-19 ပြစ်ရနသူမျှာ်းအတွက်

်တှိုံင်ရ ောဂါရဖခခ ျုပ်ဖခင်ီး

•

COVID-19 ရှိသူမျှာ်းနင်
အန်းကြ်ထှိရတွွေ့သူမျှာ်း

သှိမဟုံ
ုံ
တ်
•

စစ်ရဆ်းမှု ရလဒ်မျှာ်းကှို
ရစှာင်ဆ ှိုင််းရနသူမျှာ်းအတွက်

ဘယ်ရလှာက်ကကှာထှိလ။ အချက်သံု်းခုလံု်း ပြစ်လှာသည ်

ပြစ်နှိုင်ရသှာ ထှိရတွွေ့ မှု ပြစ်သည ်

ရနပြန်ရကှာင််းလှာချှိန်အထှိ (သင်၏

ရနှာက်ဆ ံု်းရနမ 14 ရက်အထှိ။

ရဆ်းဘက်ဆ ှိုင်ရှာ ဝန်ရဆှာင်မှုရြ်းသူထံမ

ထှိရတွွေ့ရ က်မှာ 0 ရက် ပြစ်သည်။

မတူကွပြှာ်းရသှာ ည န်ကကှာ်းချက်မျှာ်း
မရသရရွ ွေ့)1. အြျှာ်းကျရဆ်းမသံု်းဘ
အြျှာ်းမရှိသည်မှာ 24 နှာရရလ
ှိ ှာပြ်း
2. တပခှာ်း ရရှာဂါလကခဏှာမျှာ်း
တှို်းတက်ရကှာင််းမွန်လှာသည ်အပြင်
3. သင်၏ ရရှာဂါလကခဏှာမျှာ်း
ြထမဆံု်း ရြေါ်လှာပြ်းရနှာက်
အနည််းဆံု်း 10 ရက်
ပြည ်သွှာ်းသည ်အခါ။
သှိမဟု
ု
တ် သင်ကှို စစ်ရဆ်းချှိန်တွင်
ရရှာဂါလကခဏှာမျှာ်း မရှိြါက

သင်တွင် ရရှာဂါလကခဏှာ
တစ်စံုတစ်ရှာမရှိြါက သင်၏
ရရှာဂါရပခချျုြ်မှု ကှာလအတွင််း
စစ်ရဆ်းမှုခံယူရ န် ရရွ ်းချယ်ခွင်
သင်တွင်ရှိြါသည်။ 7 ရက်ရနတွင်
သှိမဟု
ု
တ် ယင််းရနှာက်ြှိုင််းတွင် သင်၏
ဝန်ရဆှာင်မှုရြ်းသူထံမ သှိမဟု
ု
တ်
ခဏတစ်ပြျုတ်လှာ၍ စစ်ရဆ်းမှုတှိုမ
စစ်ရဆ်းမှု ရယူနှိုင်ြါသည်။ သင်ရလဒ်မျှာ်း
ရရှိချှိန်အထှိ ရရှာဂါရပခချျုြ်ပြင်
ဆက်ရနြါ။ ရလဒ်မျှာ်းမှာ ြှို်းမရတွွေ့ ပြစ်ပြ်း
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ရနပြန်ရကှာင််းချှိန်မှာ သင်၏ ြထမဆံု်း

သင်တွင် ရရှာဂါလကခဏှာ တစ်စံုတစ်ရှာ

ြှို်းရတွွေ့စစ်ရဆ်း စတင်ရက်ပြ်းရနှာက် 10 ရက်

မရှိရသ်းြါက ရရှာဂါရပခချျုြ်မှုကှို

ပြည ်သွှာ်းပြ်း သင်တွင် ရရှာဂါလကခဏှာမျှာ်း

ရြ်တန်နှိုင်သည်။ သင်ရလဒ်မျှာ်း

မရှိရတှာချှိန် ပြစ်သည်။

အသင်ပြစ်ချှိန်တွင် ကျန််းမှာရရ်းဌှာနမ
ြုန််းရခေါ်ဆ ှိုမှုကှို လက်ခံရ ရှိမည်ပြစ်ပြ်း
အရဆှာတလျင် မဟုတ်ြါက ၎င််းမှာ
အမျှာ်းအှာ်းပြင် 2-4 ရက်အတွင််း
ပြစ်နှိုင်ြါသည်။ စစ်ရဆ်းမှုခံယူသည ် 7
ရက်အတွင််း ရမ်းလ်ပြင်
စှာတစ်ရစှာင်ကှိုလည််း ရရှိြါမည်။

အဒါက ဘှာကှို

သ်းပခှာ်း သန်စင်ခန််းကှို အသံု်းပြျုပခင််း၊ အှိမ်ထရှိ 24/7 လံု်း အှိမ်မှာရနပခင််း၊

ဆှိုလှိုတှာလ။

သ်းပခှာ်းအခန််းထတွင် 24/7 လံု်း ရနထှိုင်ပခင််း၊

ရရှာဂါလကခဏှာမျှာ်းကှို

တပခှာ်းလူမျှာ်းနင် ထှိရတွွေ့ မှုကှို

ရစှာင်ကကည ်ပခင််းနင် အမျှာ်းနင်

ရရှာင်ကကဉ်ပခင််း။ သင်အသက်ရ ှူရခက်ပခင််း

ခြ်ခွှာခွှာရနပခင််းကှို ကျင်သံု်းပခင််း။

မပြစ်သရရွ ွေ့ တပခှာ်းလူမျှာ်းနင်

ပြစ်နှိုင်ြါက သ်းပခှာ်းအခန််းနင်

အခန််းတစ်ခုတည််းတွင်ရှိရနြါက

သန်စင်ခန််းကှို အသံု်းပြျုပခင််း။ သင်တွင်

နှာရခါင််းစည််းကှို ဝတ်ဆ င်ြါ။

ရရှာဂါလကခဏှာပြရနြါက သင်၏
အန်းကြ်ထှိရတွွေ့သူမျှာ်းသည်လည််း
ကှိုယ်တှိုင်ရရှာဂါရပခချျုြ်ပြင်ရနရမည်။

ရနှာက်ထြ် အချက်အလက်ကှို ကျွန်ုြ်တှို၏ ဝဘ်ဆ ှိုက်တင
ွ ် ရတွွေ့ နှိုင်ြါသည်- www.healthvermont.gov/COVID-19
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What to do if you are a close contact of someone
who is diagnosed with COVID-19
This information is for people who were in close contact with someone who has COVID-19. Close
contact means being closer than six feet or two meters apart for 15 minutes or more while the
person was infectious, which starts two days before any symptoms began (or for people without any
symptoms, two days before the day they got tested) and continues until they are recovered. 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. Health care
workers: please see “COVID-19: What to do if you are a health care worker”.
Examples of close contacts
You live in the same home
You are intimate partners

Examples of NOT close contacts
You were their cashier at the grocery store
You are a pharmacist who gave the person
medication

You rode in the same car while the person
was infectious

You were in front of the person in line at the
store

Quarantine at home and watch for symptoms for 14 days:
•
•

Day 0 is the day you were last in contact with the person.
Watch for symptoms, even if mild, of cough, shortness of breath or difficulty breathing, fever,
chills, repeated shaking with chills, fatigue, muscle pain or body aches, headache, sore
throat, new loss of taste or smell, congestion or runny nose, nausea or vomiting, or diarrhea.

•
•
•

Don’t leave home, except to get medical care. Wear a cloth mask if you need to leave home.
Call ahead before visiting a health care provider or emergency department.
If 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 any room with other people, unless you have trouble breathing. Don’t share
household items.

•

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

If after 14 days you still don’t have symptoms, you may end your quarantine. Neither a negative test
for COVID-19 nor a letter from the Health Department should be required from your employer to
return to work. The Health Department does not provide letters indicating that you can return to
work.
Daily cleaning and washing:
•

Clean and disinfect surfaces in your home. If you are staying in a separate room and using a
separate bathroom, clean them yourself. Have someone else clean the other areas of the
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.
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If at any point you develop symptoms:
• Contact your health care provider by phone to find out if you should be evaluated. Let them
know you are quarantining at home for novel coronavirus because you are a close contact of
someone who is diagnosed with COVID-19.
• If you’re having a medical emergency, call 9-1-1 or go to the hospital.
• If you don’t have a provider, call 2-1-1 to be connected to a clinic in your area.
• People with mild illness can treat their symptoms at home: get plenty of rest, drink plenty of
fluids, and take fever-reducing medication if needed.
When to get medical care immediately:
If you have trouble 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 9-1-1 that you are quarantining at home because you are a close contact of someone
with COVID-19.
Difference between isolation and quarantine
Self-isolation
People with symptoms of COVID-19
For
whom? • For people with COVID-19 who aren’t

For
how
long?

sick enough to be hospitalized, or
• For people who are waiting for test
results
Until recovery, which is when all three
have happened (unless you get different
instructions from your medical provider):

Self-quarantine
People with no symptoms of COVID19
•

Close contacts of people with
COVID19

For 14 days since the last date of possible
exposure. The day of the exposure is Day 0.

4. It’s been 24 hours of no fever
without the use of fever-reducing
medication, and
5. Other symptoms have improved,
and

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
6. At least 10 days have passed since get your results. If the results are negative,
and you still don’t have any symptoms, you
your symptoms first appeared.
can discontinue quarantine. You will get a
Or if you didn’t have symptoms when you
call from the Health Department when your
were tested, recovery is when 10 days
results are ready, which is usually within 2-4
have passed since the date of your first
positive test and you continued to have no days, if not sooner. You will also get a letter
in the mail within 7 days of being tested.
symptoms.
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’re in a 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
English

