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သင့်တွင် COVID-19 ပုိးေတွ�ပါက လုပ်ေဆာင်ရန် 

COVID-19 ပုိး�ိှသူများသည် ဗုိင်းရပ်စ်ကို အြခားသူများထသုိံ ့ပျံ� �ံှက့ူးစက်ေစ�ုိငသ်ည်။ သငက် ကာကယွ်ေဆးထုိး�ံှထားသည် 

သိုမ့ဟုတ် ေရာဂါလက�ဏာလံးုဝ မြပေစကာမူ သင့်တငွ ်COVID-19 ပုိးေတွ� �ှိပါက သငပုိ်းစစ်ေဆးမ�အေြဖရလ�င်ရချင်း အြမနဆ်ံုး 

သီးြခားခွဲေနပါ။ သီးြခားခွေဲနြခငး်ဆုိသည်မှာ အနည်းဆုံး 5 ရက်�ကာ အိမ်တွငေ်နြခငး်ြဖစ်၍ – 

သင်�ှင့်အတူေနထိငုသူ်များအပါအဝင် – အြခားသူများ�ှင့ ်ခပ်ခွာခာွေနြခင်းြဖစ်သည်။   

 

သင်၏ COVID-19 စစ်ေဆးမ�က ပုိးေတွ� ြဖစ်ပါက  

 
အိမ်တွင်ေနကာ 5 ရက်�ကာေအာင ်သီးြခားခွဲေနပါ။ 

 
သင်၏ေရာဂါလက�ဏာများ တိုးတက်လာ�ပီး အဖျားကျေစေသာ ေဆးဝါးများကိ ုအသုံးမြပုဘဲ အနည်းဆုံး 24 နာရီ�ကာေအာင် 

အဖျားမ�ိှပါက 5 ရက်�ကာ�ပီးေနာကတ်ငွ ်အိမ်အြပင်သုိ ့ထွက�ုိ်င်ပါသည်။ 

 
ဤလမ်း��န်ချက်သည် ကျန်းမာေရးေစာင့်ေ�ှာကမ်�လပ်ုသားများ�ှင့ ်မသက်ဆုိငပ်ါ။  

ကျန်းမာေရးဌာနမှ ဖုန်းေခါ်ဆုိမ�ကိ ုသင်လက်ခရံ�ိှ�ုိငပ်ါသည်။ သင်ဖုန်းေခါ်ဆုိမ� လွတ်သွားပါက 802-863-7200 မှတဆင့ ်

က��ု်ပ်တိုထ့ံ ြပန်လည်ေခါ်ဆုိ�ုိင်ပါသည်။ 

 
သီးြခားခွဲေနမ� �ပီးသွား�ပီးေနာက ်သင့်တွင ်ေရာဂါလက�ဏာများ �ိှေနဆဲြဖစ်ပါက၊ သင်�ှင့် သင့်ပတ်ဝန်းကျင်�ိှလမူျားကိ ုCOVID-19 

ကူးစက်ြခင်း သုိမ့ဟုတ ်ပျံ� �ံှ ့ြခင်းမှ ကာကယွ်ရန် ကူညီေပး�ုိငေ်သာ�ှာေခါငး်စည်းဝတ်ဆင်ြခင်းကဲ့သုိေ့သာ ပုံမှန်ထက်ပုိသည့် 

�ကိုတင်ကာကွယမ်�များကိ ုလုပ်ေဆာင်ရန် ေရွးချယ်ရ�ုိငပ်ါသည်။ 

သင်က အသက ်65 �ှစ်အထကြ်ဖစ်ပါက သိုမ့ဟတု ်အ��ရာယမ်ျားေသာ ေဆးဘကဆ်ိငု်ရာအေြခအေန �ှထိား�ပီး အေသးစားမှသည် 

အသင့်အတင့်အထေိသာ ေရာဂါလက�ဏာများ �ိှေနပါက၊ သင်၏ ပုိးေတွ�စစ်ေဆးမ�ရလဒ်ကိ ုရ�ိှသည်�ှင့် အြမန်ဆုံး COVID-19 

ကုသနည်းများ�ှင့်ပတ်သက၍် ေမးြမန်းရန် သင်၏ ကျန်းမာေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ�ေပးသူထ ံဆက်သွယ်ပါ။ ထိုကုသမ�များသည် 

ေဆး�ုံတက်ရ�ုိင်သည့်အခွင့အ်လမ်းကိ ုေလ�ာ့ချေပး�ုိငပ်ါသည်။  

သင်က ကျန်းမာေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ�ေပးသူ�ှင့်ေတွ�ဆုံရန် လိုအပ်ေနေသာလ်ည်း ကျန်းမာေရးေစာင့ေ်�ှာကမ်�ေပးသူ မ�ိှပါက 

ေစာင့်ေ�ှာက်မ��ှင့ ်ချိတ်ဆက်ရန် 2-1-1 ကို ဖုန်းေခါ်ဆုိပါ သုိမ့ဟုတ် အနီးဆုံး�ိှ ဖက်ဒရယအ်ရ အရည်အချင်းမီေသာ 

ကျန်းမာေရးစင်တာသုိမ့ဟတု ်Vermont (ဗားေမာင့)် ၏ အခမ့ဲ�ှင့် ရည်��န်း ေဆးခန်းများအနက ်တစ်ခုကိ ုဆက်သွယ်ပါ။ 

သင်၏ ကိုယ်တိုင်စစ်ေဆးမ� ရလဒ်များအား ကျန်းမာေရးဌာနထံ သတင်းေပးပိုပ့ါ။ 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-risk-assesment-hcp.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/masks.html
https://bistatepca.org/community-resources/vt-health-centers
https://bistatepca.org/community-resources/vt-health-centers
https://vtfreeclinics.org/
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သင့်အေြဖကို သင်၏ ေဒသ��ရဆုိင်ရာ ကျန်းမာေရးဌာန ထံသုိ ့အလိုအေလျာက ်ေပးပုိသ့ည့် နည်းလမ်းကိ ု

ေရွးချယ်၍ေသာ်လည်းေကာင်းVermont COVID-19 Self-Test Result Reporting Form (ဗားေမာင် ့COVID-19 အတကွ ်

မိမိကိုယ်တိုင် စစ်ေဆးမ�၏ရလဒ်ကို တငြ်ပေသာေဖာင)်ကို ြဖည့်စွက၍်ေသာ်လည်း ေကာငး် သင်၏ ကိုယ်တိငုစ်စ်ေဆးမ� 

ရလဒ်များကို သတင်းေပးပုိ�ုိ့ငပ်ါသည်။ 

သင်�ှင့်အနီးကပ် ထိေတွ� ခ့ဲသူများကို အေ�ကာင်း�ကားရန-် 

သင့်တွင် COVID-19 ပုိးေတွ�သည်ဟ ုစစ်ေဆးေတွ� �ိှပါက၊ လတ်တေလာတငွ ်သင်�ှင့်အတ ူအချိန်ကန်ုဆုံးခဲသူ့များအေနြဖင့် 

၎င်းတိုသ့ည် ဗုိင်းရပ်စ်�ှင့် ထိေတွ� မ��ိှ�ုိင်ေ�ကာငး် အသိေပးရန် အေရး�ကးီပါသည်။ ထိုသုိေ့သာနည်းလမ်းြဖင့၊် ထပ်မံ၍ 

ကူးစက်ပျံ� ပွားြခင်းကို တားဆီးရာတငွ ်အကူအညီြဖစ်ေစရန်၊ ၎င်းတိုသ့ည် ေရာဂါလက�ဏာများကိ ုသတိြပုကာ လိုအပ်ပါက 

စစ်ေဆးမ� ရယူ�ုိင်ပါသည်။ 

သင်၏ေရာဂါလက�ဏာများ စတင်မြဖစ်ပွားမီ သုိမ့ဟုတ် သင့်တွင ်ေရာဂါလက�ဏာများမ�ိှပါက၊ 

သင်စစ်ေဆးမ�ခံယူခဲ့ေသာေနရ့ကမ်တိငု်မီ �ှစ်ရက်မှစတငက်ာ သင်�ှင့်အတ ူအချိန်ကုန်ဆုံးခဲ့သူများကိ ုစဉ်းစား�ကည့်ပါ။ 

အထူးသြဖင့် COVID-19 ြဖစ်ပွား�ုိင်ေချြမင့်မား�ုိငသူ်များထ ံဆက်သွယ်ရန်မှာ အေရး�ကီးပါသည်။ ထပ်ေဆာငး်လမ်း��န်မ�အတွက ်

ဤလင့်ခ်ကို မ�ေဝ�ုိင်ပါသည်- healthvermont.gov/closecontact 

 

အိမ်တွင် သီးြခားခဲွေနပါ - 

အဖျားမြပင်းသည့် လူအများစုက အိမ်မှာေန၍ ေနြပန်ေကာင်း�ုိင်ပါသည်။ အေပျာ့စားမှသည် အသင့်အတင့ေ်သာ 

ေရာဂါလက�ဏာများ�ိှေနသူများအတွက၊် COVID-19 အတွက ်ကုသမ�ေရွးချယ်စရာများ�ိှပါသည်။ 

• အေရးတ�ကီး ေဆးဘကဆုိ်င်ရာ ေစာင့်ေ�ှာကမ်�အတကွ ်သုိမ့ဟုတ် အိမ်မှာ လံုြခံုစိတခ်ျမ�မ�ိှသလိ ုခံစားရသည်မှလွ၍ဲ 

အိမ်မှာေနပါ။ အိမ်မှထွက်ခာွရန် လိုအပ်ပါက �ှာေခါင်းစည်းကို ဝတ်ဆငပ်ါ။ 

• ကျန်းမာေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ�ေပးသူ သုိမ့ဟုတ ်အေရးေပါ်ဌာနသုိ ့မသွားမီ ဖုန်း�ကိုဆက်ပါ သုိမ့ဟုတ ်သင့်မှာ COVID-19 

�ိှေသာေ�ကာင့် သင်က သီးသန ့်ခွဲေနရေ�ကာငး် ေြပာြပေပးပါ။ 

• တတ်�ုိင်သေလာက် သင့်အိမ်တွငး်�ိှ သီးသန ့်အခန်းတစ်ခုတငွ်ေန�ပီး သီးြခားေရချို းခန်းတစ်ခုကိ ုအသုံးြပုပါ။  

• သင့်အိမ်�ိှ အြခားလူများ�ှင့ ်အချိန်တိုငး် အနည်းဆုံး 6 ေပ (သုိမ့ဟုတ် 2 မီတာ) ခွာ၍ ေနေပးပါ။ 

• အသက်�ှူရခက်ြခင်း မြဖစ်သေရွ� အြခားလူများ�ှင့အ်တ ူအခန်းတစ်ခုခတုငွ် �ိှေနပါက �ှာေခါငး်စည်း ဝတ်ပါ။  

• အိမ်ေထာင်စုသုံး ပစ�ည်းများကိ ုမမ�ေဝပါ�ှင့်။  

• မျက်�ှာြပင်ေနရာများကို သန ့်စင်ကာ ပုိးသတ်ပါ၊ အိမ်သုံးပစ�ည်းများကို ေဆးေ�ကာပါ၊ လကမ်ျားကိ ုမ�ကာခဏ 

ေဆးေ�ကာပါ။ 

https://survey.alchemer.com/s3/6507748/Vermont-COVID-19-Self-Test-Result-Reporting-Form
https://survey.alchemer.com/s3/6507748/Vermont-COVID-19-Self-Test-Result-Reporting-Form
https://www.healthvermont.gov/covid-19/symptoms-sickness/what-do-if-you-are-close-contact
https://www.healthvermont.gov/covid-19/symptoms-sickness/treatment-covid-19
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• သင်၏ ေသွးေအာက်ဆီဂျင် အဆင့်ကိ ုေစာင့်�ကည့်ပါ။ COVID-19 �ိှေသာ သူများတွင ်သူတိုအ့သက�ှ်ူမဝြခင်းမြဖစ်မီ 

ေသွးေအာက်ဆီဂျင်အဆင့်မှာ ပုံမှန်ေအာက် ေရာကေ်နတတပ်ါသည်။ ေအာကဆီ်ဂျင်အဆင့် နည်းေနသည်ကိ ုေဆာလျငစွ်ာ 

သိ�ိှြခင်းြဖင့် ေဆးဘက်ဆုိငရ်ာ ကုသမ� လျင်ြမန်စွာခံယရူန် အေထာကအ်ကြူပုပါသည်။ ၎င်းသည် 

ေရာဂါအလွန်ြပငး်ထန်မ� မြဖစ်ေအာင ်ြပုလပ်ု�ုိငသ်ည်။  

• သင်က စစ်ေဆးမ�ပုိးေတွ� �ိှထားသူတစ်ဦးဦးကိ ုေစာင့်ေ�ှာကေ်ပးေနပါက၊ အိမ်�ိှ ဖျားနာေနသူကိ ု

ေစာင့်ေ�ှာက်ေပးရမည့်နည်းလမ်း (CDC) ကို �ှာေဖွပါ။ 

 

 

ေဆးဘက်ဆိုင်ရာ ကသုမ�ကိ ုချက်ချင်း ခံယရူမည့်အချိန-်  

သင့်တွင် အသက်�ှူရခကြ်ခငး်၊ ရင်ဘတတ်ွင ်ဆက်တိုကန်ာကျင်မ� သုိမ့ဟုတ ်ေအာင့ြ်ခငး်၊ စိတ်��ပ်ေထွးမ�အသစ်၊ �ုိးထရခကြ်ခင်း 

သုိမ့ဟုတ် �ုိး�ုိး�ကား�ကား မ�ိှြခငး် သုိမ့ဟုတ ်သင့်��တခ်မ်း၊ သွားဖုံများ၊ မျက်�ှာ၊ မျက်လံုးတစ်ဝုိက် သုိမ့ဟုတ ်လကသ်ည်းများတွင ်

အေရာင်ေြပာငး်လြဲခင်းများ �ိှေနပါက ေဆးဘကဆုိ်ငရ်ာ ကုသမ� ချက်ချင်း ခံယပူါ။ သင့်တွင ်COVID-19 ြဖစ်ေနေ�ကာင်း သင်၏ 

ကျန်းမာေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ�ေပးသူ သုိမ့ဟုတ ်9-1-1 အသိေပး�ပီး အိမ်မှာ သီးသန ့်ခွဲေနပါ။  

ေသွးတွင်းေအာက်စီဂျင်တိုင်းစကက်ို ေတာင်းခံြခင်း 

ေသွးတွင်းေအာက်စီဂျင်တိငု်းစကသ်ည် သင်၏လက်ေချာင်းထပ်ိေပါ်တငွ် ည�ပ်လိုကက်ာ သင်၏ ေသွးခုန်��န်း�ှင့် 

ေအာက်စီဂျင်အဆင့မ်ျားကိ ုတိုင်းတာေသာ အေသးစားကရိိယာတစ်ခ ုြဖစ်ပါသည်။ သင ်မည်ကဲ့သုိန့ာမကျန်းြဖစ်ေနသည်သိရန် 

၎င်းက ကူညီေပး�ုိင်ပါသည်။ သင ်သုိမ့ဟုတ် သင်ေစာင့ေ်�ှာကေ်ပးေနသည့် အသက် 2 �ှစ်အထက ်လူတစ်ဦးဦးက COVID-19 

ေရာဂါပုိးစစ်ေဆးေတွ� �ိှထားပါက ထိုစကတ်စ်ခကုို ေတာင်းခံ�ုိငပ်ါသည်။ သင်၏အမည်၊ ေမွးသက�ရာဇ၊် ေနထိငု်ရာလိပ်စာ၊ 

ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက၊် သင်ရယူခဲေ့သာ စစ်ေဆးမ�အမျို းအစား (PCR/LAMP သုိမ့ဟုတ် အန်တီဂျင)်၊ �ှင့် 

စစ်ေဆးမ�ပုိးေတွ�ရလဒ်ကိ ုရယူခဲ့သည့်ေနစဲွ့တိုက့ိုေပးရန် ြပင်ဆငထ်ားပါ။  

သင်သည် 802-863-7200 ထံ ဖုန်းေခါ်ဆုိြခငး်ြဖင့ ်ေသွးတွငး်ေအာက်စီဂျငတ်ိုငး်စကက်ိ ုေတာငး်ခံ�ုိငပ်ါသည် သုိမ့ဟုတ် 

https://survey.alchemer.com/s3/6704528/Vermont-Department-of-Health-Pulse-Oximeter-Request သုိသွ့ားပါ 

 

 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/care-for-someone.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/care-for-someone.html
https://survey.alchemer.com/s3/6704528/Vermont-Department-of-Health-Pulse-Oximeter-Request
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What to do if you test positive for COVID-19 
People with COVID-19 can spread the virus to others. If  you test positive for COVID-19, even if you 
are vaccinated or never have symptoms, isolate as soon as you receive your test result. Isolation 
means staying home and away from other people – including the people who live with you – for at 
least 5 days.   
 

If you have a positive COVID-19 test  
 
Stay home and isolate for 5 days. 
 
You can leave your home after day 5 if your symptoms have improved AND you have had no 
fever for at least 24 hours without the use of medicine that reduces fevers. 
 

This guidance does not apply to health care workers.  

You may get a call from the Health Department. If you miss the call, call us back at 802-863-
7200. 
 
If you still have symptoms after completing isolation, 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  you are over 65 or have a high-risk medical condition and have mild to moderate symptoms, 
reach out to your health care provider to ask about COVID-19 therapeutics — as soon you get your 
positive test result. These treatments can reduce the chance of being hospitalized.  

If you need to see a health care provider but don’t have one, call 2-1-1 to be connected to care, or 
contact the nearest federally qualified health center or one of Vermont's free & referral clinics. 

Report your self-test results to the Health Department 
You can report self-test results by choosing the option to automatically provide your results to your 
local health department or by filling out the Vermont COVID-19 Self-Test Result Reporting Form. 

Notify your close contacts: 
If you test positive for COVID-19, it’s important let people you spent time with recently know they 
could have come into contact with the virus. That way, they can look out for symptoms and get 
tested if needed, to help prevent further spread. 

Think about who you spent time with starting two days before your symptoms began or if you had 
no symptoms, the day you were tested. It's especially important to reach out to anyone who may 
be at higher risk for COVID-19. You can share this link for additional guidance: 
healthvermont.gov/closecontact. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-risk-assesment-hcp.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/masks.html
https://bistatepca.org/community-resources/vt-health-centers
https://vtfreeclinics.org/
https://survey.alchemer.com/s3/6507748/Vermont-COVID-19-Self-Test-Result-Reporting-Form
https://www.healthvermont.gov/covid-19/symptoms-sickness/what-do-if-you-are-close-contact
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Isolate at home: 
Most people with mild illness can recover at home. For people with mild to moderate symptoms, 
there are treatment options for COVID-19. 

• Stay home, except for urgent medical care or if you feel unsafe at home. Wear a mask if 
you need to leave home. 

• Call ahead before visiting a health care provider or emergency department and tell them 
you are isolating because you have COVID-19. 

• As much as possible, stay in a specific room in your home and use a separate bathroom.  
• Stay at least 6 feet (or 2 meters) away from others in your home at all times.  
• Wear a mask if you’re in any room with other people or pets, unless you have trouble 

breathing.  
• Don’t share household items.  
• Clean and disinfect surfaces, wash household items and wash hands often. 
• Monitor your blood oxygen levels. People diagnosed with COVID-19 may have below-normal 

levels of oxygen in their blood before they feel short of breath. Finding low oxygen levels 
early can help you know to seek medical care sooner. This could make the disease less 
severe.  

• If you are caring for someone who tested positive, find out how to care for someone sick at 
home (CDC). 
 

When to get medical care immediately: 

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 have COVID-19 and are 
isolating at home.  

Requesting a pulse oximeter 

A pulse oximeter is a small device that clips onto your fingertip and measures your pulse and 
oxygen levels. It can help you know how sick you are. You can request one if you or someone you 
care for over the age of 2 tests positive for COVID-19. Be prepared to give your name, date of 
birth, physical address, contact information, what kind of test you took (PCR/LAMP or antigen), 
and the date the positive test taken.  

You can ask for a pulse oximeter by calling 802-863-7200 or visit the website: 
https://survey.alchemer.com/s3/6704528/Vermont-Department-of-Health-Pulse-Oximeter-
Request 

https://www.healthvermont.gov/covid-19/symptoms-sickness/treatment-covid-19
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/care-for-someone.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/care-for-someone.html
https://survey.alchemer.com/s3/6704528/Vermont-Department-of-Health-Pulse-Oximeter-Request
https://survey.alchemer.com/s3/6704528/Vermont-Department-of-Health-Pulse-Oximeter-Request
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