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သင့အ်ေနြဖင့ ်COVID-19 ြဖစ�်ပီးသား သိုမ့ဟတု ်ကာကယွေ်ဆးထိးု�ပီးသားြဖစေ်သာ်လညး် သင့တ်ငွ ်ေရာဂါလက�ဏာနညး်နညး်ေပါ်လာသည�်ငှ့ ်

သင့က်ျန်းမာေရးေစာင့ေ်�ှာကမ်�ေပးသထူ ံဆကသ်ယွ�်ပီး ေရာဂါစစေ်ဆးမ�ခံယပူါ။ သင့ေ်ထာက်ပံ့ေပးသမူှ သင့အ်ား ၎ငး်တုိ ့ �ုံး သိုမ့ဟုတ် အနးီနား�ှ ိေနရာတွင ်

စစ်ေဆးရန ်��န�်ကားေပးပါမည။် သင့ရ်လဒမ်ျားေစာင့ဆ်ိငုး်ေနစဉ်ကာလအတွငး် အမိမ်ှာသာေန�ပီး အြခားသမူျား�ငှ့ ်အေဝးမှာ ေနပါ။ 

COVID-19 လက�ဏာများတငွ ်ပါဝငသ်ညမှ်ာ 

• ကိုယ်ပူြခငး် (100.4 °F �ငှ့အ်ထက်) 

• ေချာငး်ဆိးုြခငး် 

• အသက်�ှူမဝြခငး် သိုမ့ဟုတ် အသက်�ှူရခက်ြခငး် 

• ချမ်းစိမ့်ြခငး် 

• ပငပ်နး်�မွ်းနယ်ြခငး် 

• �ကက်သား သိုမ့ဟုတ် ခ��ာကိုယ်နာကျငြ်ခငး် 

• ေခါငး်ကိုက်ြခငး် 

• လညေ်ချာငး်နာြခငး် 

• အရသာ သိုမ့ဟုတ် အနံအ့သက် မရေတာြ့ခငး် 

• �ာှပိတ်ြခငး် သိုမ့ဟုတ် �ာှရညယ်ိုြခငး် 

• ပျို � ြခငး် သိုမ့ဟုတ် ေအာအ့နြ်ခငး် 

• ဝမ်းေလ�ာြခငး် 

သငတ်ငွ ်ေအာကပ်ါတို ့ြဖစေ်နပါက ကျန်းမာေရးေစာင့ေ်�ှာကမ်� ချကခ်ျငး် ခံယပူါ။ 

• အသက်�ှူရခက်ြခငး်  

• ဆက်တုိက်နာကျငြ်ခငး် သိုမ့ဟုတ်  

• ရငဘ်တ်တွငဖိ်အားခံစားေနရြခငး်  

• ��ပ်ေထးွမ� ခံစားရြခငး်  

• �ိးုထရန ်သိုမ့ဟုတ် �ိးု�ိးု�ကား�ကားေနရနအ်တွက် မစွမ်း�ိငုြ်ခငး် သိုမ့ဟုတ်  

• ��တ်ခမ်း၊ သာွးဖုံး၊ မျက်�ာှ၊ မျက်လုံးတဝိုက် သိုမ့ဟုတ် လက်သညး်များ အေရာငေ်ြပာငး်ြခငး် 

သင့တ်ငွ ်ကျန်းမာေရးေစာင့ေ်�ှာကမ်�ေထာကပ့ံ်သမူ�ိှပါက ေစာင့ေ်�ှာက်မ�ရယူရနအ်တွက် 2-1-1ေခါ်ဆိပုါ။ 

COVID-19 ဆိငုရ်ာ ေနာကထ်ပ် အချကအ်လကအ်တကွ-် www.healthvermont.gov/COVID-19 

http://www.healthvermont.gov/COVID-19


 
 

 

Symptoms of COVID-19 

August 2021 

108 Cherry Street, Burlington, VT 05401  802-863-7200  www.healthvermont.gov 

 
If you have symptoms, even mild ones, contact your health care provider to get tested, even if you are 
vaccinated or had COVID-19. Your provider will test you at their office or refer you for testing nearby. Stay 
home and away from other people while you wait for your results. 

Symptoms of COVID-19 include: 
• Fever (100.4 °F or higher) 

• Cough 

• Shortness of breath or difficulty breathing 

• Chills 

• Fatigue 

• Muscle or body aches 

• Headache 

• Sore throat 

• New loss of taste or smell 

• Congestion or runny nose 

• Nausea or vomiting 

• Diarrhea 

Seek 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. 

 
If you don’t have a health care provider, call 2-1-1 to connect to care. 
 

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

http://www.healthvermont.gov/COVID-19
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