COVID-19 စစ်ဆ

ေးမှု ရလဒ်မ ေးကို ဆစ င ် င
ို ေး် ဆေပါသလ ေး။
ပြင်ဆင်ရက် 11/16/2020

COVID-19 အတွက် သငက
် ို ယန စစ်နဆေးခြါသည်။ သငရ
် လဒ်မ ေး ထွက်လ ရ ် ရက်အ ည်ေးငယ် ကက နင
ို ြ
် ါသည်။ သင်ကေးစက်ခံထ ေးရနကက င်ေး သိုမဟိုတ် န ထိုငမ
် နက င်ေးနကက င်ေးကို ယန
စစ်နဆေးမှု ရလဒ်မ ေးက ယန ြင် န

်ပြသွ ေးြါမည်။ န

က်ြိုငေး် စစ်နဆေးမှုတွင် ြိုေးနတွွေ့ရလဒ်ပ စ်နြေါ် ပခင်ေး ရနင
ို ြ
် ါသည်။

ရလဒ်မ ေးအတွက် ဆစ င် င
ို ေး် ဆေစဉ်-

•

သငတ
် ွင် COVID-19 နရ ဂါလကခဏ မ ေး ရနသ နကက င် သင်စမ်ေးသြ်ခံန ရြါက၊ COVID-19 ရသည် တစ်စံိုတစ်နယ က်နင် အ ေးကြ် ထနတွွေ့ြါက သိုမဟိုတ် စမ်ေးသြ်ပခင်ေးအတွက်
အကကံပြြုခံရြါက သင်ဖ ေးေ ခြင်ေး မြံစ ေးရလျှင်ပင် အမ်မ ဆေပပေး လူကက ေးထဲသ ို မသွ ေးပါနင။် အမ်မ န ပခင်ေးက COVID-19 ကေးစက်မှုကို ရြ်တ န
် ြေးြါမည်။

•

သင်ကက ေး် မ နရေးနစ ငန
် ရ က်မှုနြေးသနငန
် တွွေ့ရ လ
် ိုြါက ဦေးစွ

ို ေး် နခေါ်ြါ။ သင်သည် COVID-19 စစ်နဆေးမှုခံယပြေးရလဒ်မ ေးကို နစ င်န နကက င်ေးနပြ ြါ။

သငရ
် လဒ်မ ပိုေးဆတွွေ့ ခဖစ်ပါက ဤအြ က်မ ေးကို ြ က်ြ င်ေး လိုပ်ဆပေးပါ-

•

အမ်မ ဆေပပေး သင်နငအ
် တန သမ ေး အြါအဝင် အပခ ေးလမ ေးနငန
် ဝေးရ တွင် န ြါ။

•

သင်နင် အေေးကပ်ထဆတွွေ့သမ
ူ ေး၏ အမည်မ ေးနင် ဖိုေ်ေးေံပါတ်မ ေးကို စ ရင်ေးလိုပ်ပါ။ သင်၏ ကေးစက်လွယ်မှု က လအတွငေး် 24

ရ အခ က
် လနက ် သိုမဟိုတ် 6 နြအတွငေး် 15 မ စ်

ထက်ကက နအ င် ရန ခသမ အ ေးကြ်ထနတွွေ့သ ပ စ်ြါသည်။ သင်၏ ကေးစက်တတ်မှု က လမ နရ ဂါလကခဏ မ ေး မစတင်မ နစ်ရက် သိုမဟိုတ် သငတ
် ွင် နရ ဂါလကခဏ မ ေး မရြါက
စစ်နဆေးမှု မစတင်မ နစ်ရက်တွင် စတင်ြါသည်။
က ေး် မ နရေးဌ

ထံ သင် ို ေး် နခေါ်ဆိုခ တ
် ွင် ၎င်ေးတိုက သငထ
် ံမ ဤအခ က်အလက်မ ေး နတ င်ေးဆိုပြေး န

အ ေးကြ် ထနတွွေ့သမ ေးထံ အနရေးကကေးအခ က်အလက်မ ေးကို မျှနဝနြေးသွ ေးြါမည်။ က ေး် မ နရေးဌ

က်ထြ် ကေးစက်မှုမပ စ်နရေး ကကြုတင်က ကွယ်ရ ် ည်ေးလမ်ေးနငြ
် တ်သက်ပြေး သင်၏

ထံမ ခ က်ခ င်ေး ကက ေးသရမည် မဟိုတ်သပ င် လိုအြ်ြါက သင်၏

အ ေးကြ်ထနတွွေ့သမ ေးထံ ဆက်သွယ် ို ဆက်လိုြ်ြါ။ သင်၏ အ ေးကြ်ထနတွွေ့သမ ေးသည် နရ ဂါနပခခ ြုြ် (14 ရက်အထ အမ်မ န ပြေး အပခ ေးလမ ေးနင် ခွ န ပခင်ေး) ပ ငန
် ပြေး စမ်ေးသြ်မှု
ခံယရြါမည်။

•

နရ ဂါလကခဏ တစ်ခိုခိုအတွက် သငပ် ြြုစိုကိုသမှုနင် ြတ်သက်၍ နဆွေးနနွေးရ ် လိုအပ်ပါက သင်၏ က ေ်ေးမ ဆရေးဆစ ငဆ
်

•

က ေ်ေးမ ဆရေးဌ ေထံမ ဖိုေ်ေးဆြေါ် ိုမှု လက်ြံရ ပါက ဖိုေ်ေးဆခဖဆပေးပါ။ ို ေး် နခေါ်ဆိုသက သငအ
် ေး အနရေးအကကေး အခ က်အလက်
်
မ ေး နြေးအြ်ြါမည်။ ို ေး် နခေါ်ဆိုမှု လွတ်သွ ေးြါက 802-863-

က်ဆပေးသူထ ံ

က်သယ
ွ ်ပါ။

7240 မတဆင် ကျွနြ
်ို ်တိုထံ ပြ လ
် ည်နခေါ်ဆိုနင
ို ြ
် ါသည်။

သငစ
် စ်ဆ ေးမှု ရလဒ်မ ေးမ ပိုေးမဆတွွေ့ ခဖစ်ပပေး သင်သည်ြရေးသွ ေးခြင်ေးဆကက င် သမဟို
ို
တ် COVID-19 သူနင် အေေးကပ်ထဆတွွေ့ မှုဆကက င်
ဆရ ဂါဆခြြ ျုပ်ဆေရပပေး-

•

သင်သည် 7 ရက်စမ်ေးသပ်ပပေး၊ သငတ
် ွင် မည်သည်နရ ဂါလကခဏ မမရခြါ။ ထိုနကက င် သင်၏ ဆရ ဂါဆခြြ ျုပ် ခဖင် ဆေရသည်အြ ေ်က လ အ

ိုေးံ သတ်လမ်မည်။

သမဟို
ို
တ်

•

နရ ဂါနပခခ ြုြ်ပ င် မဆေမ 7 ရက်တွင် စစ်နဆေးမှုခံယခသည် သိုမဟိုတ် ယင်ေးန

က်ြိုငေး် တွင် ြိုေးမနတွွေ့ရလဒ် ထွက်ခ အ
် ထ သိုမဟိုတ် 7 ရက် ကက ပြေးန

က် သိုမဟိုတ် က ရ
် သည် 14 ရက်

နရ ဂါနပခခ ြုြ်က လအထ ဆရ ဂါဆခြြ ျုပ် ခဖငဆ
် ေရမည်။

သမဟို
ို
တ် သငစ
် စ်ဆ ေးမှု ရလဒ်မ ေးမ ပိုေးမဆတွွေ့ ခဖစ်ပပေး သင်သည်ြရေးသွ ေးခြင်ေးဆကက င် သမဟို
ို
တ် COVID-19 သူနင် အေေးကပ်ထဆတွွေ့ မှုဆကက င်
ဆရ ဂါဆခြြ ျုပ်ခဖင်မဆေရပါက•

မ က်န

•

သင်သည် COVID-19 မလွ၍ အပခ ေး

COVID-19

ံိုေးဝတ်ဆင်ပခင်ေး၊ လက်နဆေးပခင်ေးနင် အမ ေးနငခ
် ြ်ခွ ခွ န ပခင်ေး စသည်ကကြုတင်က ကွယ်နရေး လိုြ်နဆ င်မှုမ ေးကို ဆက်လက် လိုြ်နဆ င်ြါ။
ေး ပခင်ေးနင်

ေး န လျှင် နရ ဂါလကခဏ မ ေး နက င်ေးမွ လ
် ခ အ
် ထ အမ်တွငန
် ြါ။

င
ို ရ
် ဆေ က်ထပ် အြ က်အလက်အတွက်- www.healthvermont.gov/COVID-19
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Waiting for COVID-19 test results?
Revised 11/16/2020
Today you were tested for COVID-19. It may take a few days to get your results. Results from today’s
test will tell you if you are infected or sick today. It is possible you could test positive in the future.

While you wait for results:
•

•

If you are being tested because you have symptoms of COVID-19, are a close contact to someone
who has COVID-19, or were recommended for testing, stay home and do not go out in public, even
if you don’t feel sick. Staying home will stop COVID-19 from spreading.
If you need to see a health care provider, call them first and tell them that you were tested for
COVID-19 and are waiting for results.

If your test results are positive, do these things right away:
•
•

Stay at home and away from other people, including the people you live with.

•
•

Contact your health care provider if needed to talk about your care and treatment of any symptoms.

Make a list of the names and phone numbers of your close contacts. A close contact is a person who you were within 6
feet of for a total of 15 minutes or more over a 24-hour period during your infectious period. Your infectious period
starts two days before symptoms began – or two days before the date you were tested if you do not have symptoms.
The Health Department will ask for this information when they call you and will share important information with your
close contacts about how to prevent further spread. You might not hear from the Health Department right away, so go
ahead and reach out to your close contacts if you’d like. Your close contacts should quarantine (stay home and away
from other people for 14 days), and consider getting tested.
Answer the phone if you get a call from the Health Department. The person calling will give you important information. If
you miss the call, you may call us back at 802-863-7240.

If your test results are negative and you are in quarantine due to travel or close contact
with a person who has COVID-19 and:
•

•

you were tested on day 7 of quarantine or after, and you don’t have any symptoms, you may end
quarantine.
OR
you were tested before day 7 of quarantine, stay in quarantine until you have a negative test on or
after day 7, or for the rest of the 14-day quarantine.

Or, if your test results are negative and you are not in quarantine due to travel or close
contact with a person who has COVID-19:
•
•

continue taking preventive actions like wearing a mask, hand washing and social distancing.
if you are sick with an illness other than COVID-19, stay home until symptoms improve.

For more information about COVID-19: www.healthvermont.gov/COVID-19
English
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