ຈະເຮັັດແນວໃດຖ້້ າມີີຄົົນ
ຜູ້�້ ໜຶ່
່� ງມີີອາການຢູ່່�

ຕົ້້� ນໄມ້້

1

ຄໍໍາແນະນໍໍາເຫຼົ່� ່ ານີ້້� ແມ່່ ນສໍໍາລັັບປະຊາຊົົນທົ່່�ວໄປ, ບໍ່່� ລວມເອົົາສະຖານທີ່່� ໃຫ້້ ການດູູ ແລດ້້ ານສຸຸ ຂະພາບ ຫຼືື� ໂຮງຮຽນ. ສຳຳ�ລັັບຂໍ້້�ມູູ ນ
ຫ້້ ອງຮຽນອະນຸຸ ບານ - ຫ້້ ອງ 12, ເບີ່່� ທີ່່� ເສັ້້� ນທາງເດີີນການຕັັດສິິນໃຈກ່່ຽວກັັບອາການ ຕົ້້� ນໄມ້້ ແລະ ລາຍການຕິິດຕາມການ
ສຳຳ�ພັັດສໍໍາລັັບຫ້້ ອງຮຽນອະນຸຸ ບານ - ຫ້້ ອງ 12.
�່ ງມີີໜຶ່
�່ ງ ຫຼືື� ຫຼຼ າຍອາການເຫຼົ່� ່ ານີ້້� ໃໝ່່ , ມີີການ
ໃຫ້້ ກັັກບໍໍລິິເວນຢູ່່�ເຮືື ອ ຖ້້ າມີີຄົົນໜຶ່
ປ່່ ຽນແປງ, ຫຼືື� ຮ້້ າຍແຮງຂື້້� ນ.
❑
❑
❑
❑
❑

ເປັັນໄຂ້້(≥100.4°F / 38°C) ຫຼືື� ໜາວສັ່່� ນ
ຫາຍໃຈຕື້້� ນ ຫຼືື� ຫາຍໃຈຍາກ
ປວດກ້້ າມເນື້້� ອ ຫຼືື� ຮ່່າງກາຍ
ສູູ ນເສຍກິ່່� ນ ແລະ ລົົດຊາດເກີີ ດຂຶ້�້ ນໃໝ່່
ຕັັນດັັງ ຫຼືື� ນໍ້້� າມູູກໄຫຼຼ

❑
❑
❑
❑
❑

ອາການດັ່່� ງກ່່ າວແມ່່ ນ
ສອດຄ່່ອງກັັບພະຍາດຊໍໍ າເຮື້້� ອທີ່່�
ກວດພົົບແລ້້ວບໍໍ ?

ປວດຮາກ, ຮາກ, ຫຼືື� ຖອກທ້້ອງ
ເຈັັບຫົົວ
ເມື່່� ອຍລ້້າ
ເຈັັບຄໍໍ
ໄອ

ບໍ່່� ແມ່່ ນ

ເຮັັດການກວດທີ່່� ບ້້ານ, ການກວດໃນຊຸຸມຊົົນ, ຫຼືື� ໄປຫາຜູ້້� ໃຫ້້ ບໍໍລິິການ.

ຖ້້າເຂົົາເຈົ້້�າບໍ່່�ໄດ້້ຮັັບທາງ
ເລືືອກການວິິນິິດໄສຈາກຜູ້້�
ໃຫ້້ບໍໍລິິການດູູ ແລສຸຸ ຂະພາບ
ຫຼືື� ບໍ່່�ໄດ້້ຮັັບການກວດ

ເຂົົາເຈົ້້�າກວດພະຍາດ
ໂຄວິິດ-19 ຜົົນກວດ
ເປັັນບວກ

ພວກໄດ້້ຮັັບຜົົນກວດຫາເຊື້້� ອພາຍາດໂຄ
ວິິດ-19 ວ່່າ ເປັັນ ລົົບ ຫຼືື� ໄດ້້ຮັັບທາງເລືືອກ
ການວິິນິິດໄສຈາກຜູ້້� ໃຫ້້ບໍໍລິິການດູູ ແລສຸຸ ຂະພາບ

ກັັກບໍໍລິິເວນ ຢູ່່�ເຮືື ອນ.

ລະບຸຸ
ການໄດ້້ ສໍໍາພັັດ
ໃກ້້ ຊິິດ

ເຂົົາເຈົ້້�າສາມາດກັັບຄືືນໄປທີ່່�ຊຸຸມຊົົນ ແລະ ສະຖານທີ່່�ອື່່�ນໆຫຼັ� ັ ງຈາກ 5 ມື້້�
ຜ່່ ານໄປຕັ້້� ງແຕ່່ ເລີີ ມມີີອາການປະກົົດຖ້້າວ່່ າ:
1. ບໍ່່�ມີີອາການໄຂ້້ພາຍໃນ 24 ຊົ່່� ວໂມງຜ່່ ານມາ (ໂດຍບໍ່່�ຕ້້ອງກິິນຢາ)
ແລະ
2. ອາການຕ່່ າງໆໄດ້້ດີີຂຶ້້�ນ
3. ໃຫ້້ພວກເຂົົາເຈົ້�້ າສືືບຕໍ່�່ ໃສ່່ໜ້້ າກາກໃນເວລາຢູ່່�ອ້້ອມຮອບຜູ້້� ອື່�່ ນຕໍ່�່ ໄປ
ອີີກ 5 ວັັນ2
4. ກວດເບິ່່� ງລະບຽບຂອງບໍໍລິິສັັດຂອງທ່່ ານ ກ່່ອນກັັບຄືືນໄປວຽກ
5. ຫຼີີ�ກລ້້ຽງຜູ້້� ທີ່
 ່� ມີີພູູ ມຕ້້ານທານອ່່ອນເພຍແລະ ສ
 ະຖານທີ່່�ດູູແລສຸຸຂະ
�
�
ພາບແລະ ສະຖານທີ່່ມີີຄວາມສ່່ຽງສູູ ງອື່່ນໆ, ຢ່່າງຫນ້້ອຍ 10 ວັັນ
6. ອ້້າງອິິງເຖິິງ ຈະເຮັັດແນວໃດ ຖ້້ າເຈົ້້� າກວດພົົບວ່່ າເປັັນໂຄ
ວິິດ-19 ສໍໍ າລັັບຂໍ້້� ມູູ ນເພີ່�່ ມເຕີີ ມ, ລວມທັັງສິ່່� ງທີ່�່ ຕ້້ອງເຮັັດຖ້້າທ່່ ານບໍ່່�
ສາມາດໃສ່່ຫນ້້ າກາກ ແລະ ຈະເຮັັດແນວໃດເມື່່� ອທ່່ ານໄປໃນບ່່ອນທີ່່�ມີີ
ຄົົນຫຼຼ າຍ

ເບີ່�່ ງ ຕົ້້� ນໄມ້້ 2
ສໍໍ າລັັບສິ່່� ງທີ່�່
ຜູ້້� ຕິິດຕໍ່່�ໃກ້້ຊິິດ
ຄວນເຮັັດ

ແມ່່ ນແລ້້ ວ

ພັັກຢູ່່�ເຮືື ອນ
ເຂົົາເຈົ້້�າສາມາດກັັບຄືືນໄປທີ່່�ຊຸຸມຊົົນ
ແລະ ສະຖານທີ່່�ອື່່�ນໆ ຖ້້າວ່່າ:
1. ບໍ່່�ມີີອາການໄຂ້້ພາຍໃນ 24
ຊົ່່� ວໂມງຜ່່ານມາ (ໂດຍບໍ່່�ຕ້້ອງກິິນ
ຢາ)
ແລະ
2. ອາການຕ່່ າງໆໄດ້້ດີີຂຶ້້�ນ

ເບິ່່� ງ
ຕົ້້� ນໄມ້້

2
1

ເພື່່� ອຂໍໍເອົົາເອກະສານນີ້້� ໃ ນຮູູ ບແບບອື່່�ນ, ໃຫ້້ໂທ
1-800-525-0127. ລູູກຄ້້ າທີ່່�ຫູູໜວກ ຫຼືື� ບໍ່�່ ຄ່່ອຍໄດ້້ຍິິນ,
ກະລຸຸນ
 າໂທ 711 (Washington Relay) ຫຼືື� ອີີ ເມວຫາ
DOH 820-234 January 26, 2022 Lao civil.rights@doh.wa.gov.

ພວກເຂົົາຮູ້້ � ບໍໍ ວ່່ າ ໄດ້້ ມີີ
ການສໍໍາພັັດໃກ້້ ຊິິດ?1
ບໍ່່� ແມ່່ ນ

ແລະ

ແມ່່ ນແລ້້ ວ

ການໄດ້້ ສໍໍາພັັດໃກ້້ ຊິິດ: ບາງຄົົນທີ່�່ ຢູ່່�ພາຍໃນ 6 ຟຸຸ ດ (2 ແມັັັ�ດ) ໃກ້້ ກັັບຄົົນຕິິດເຊື້້� ອພະຍາດ ໂຄວິິດ-19 ເປັັນ
ເວລາທັັງໝົົດ 15 ນາທີີ ຫຼືື� ຫຼຼ າຍກວ່່ ານັ້້� ນພາຍໃນ 24 ຊົ່່� ວໂມງໃນລະຫວ່່ າງໄລຍະການສໍໍ າພັັດ ໄກ້້ຊິິດກັັບກໍໍ ລະຜູ້້� ຕິິດ
ເຊື້້� ອທີ່່�ສາມາດແຜ່່ເຊື້້� ອໄດ້້. ຄໍໍ ານິິຍາມຂອງການໄດ້້ສໍໍ າພັັດໃກ້້ຊິິດອາດຈະແຕກຕ່່ າງກັັນໃນບາງສະຖານະການ.
ພະແນກສຸຸ ຂະພາບໃນທ້້ອງຖີ່່�ນຕັັດສິິນໃຈຕິິດກ່່ຽວກັັບການໄດ້້ສໍໍ າພັັດໃກ້້ຊິິດໃນລະຫວ່່າງການສືືບສວນ, ແຕ່່
ອາດຈະມອບສິິດການຕັັດສິິນໃຈນີ້້� ຖ້້ າເຫັັນວ່່າເໝາະສົົມ.

	ຖ້້ າທ່່ ານບໍ່່�ສາມາດໃສ່່ໜ້້ າກາກ ໃຫ້້ ເໝາະສົົມໄດ້້ : ທ່່ ານຕ້້ອງກັັກບໍໍລິິເວນ ຫຼືື� ກັັກກັັນຢູ່່�ເຮືືອນໃຫ້້ຄົົບ 10 ວັັນ.
ປະຕິິບັັດຕາມຄໍໍ າແນະນໍໍ າໃນເອກະສານນີ້້� ພຽງແຕ່່ຖ້້ າທ່່ ານສາມາດໃສ່່ຫນ້້ າກາກທີ່່�ເຫມາະສົົມໄດ້້. ເບີ່່�ງທີ່�່ ສິ່່� ງທີ່່�
ຄວນເຮັັດຖ້້ າທ່່ ານໄດ້້ ຮັັບການກວດພະຍາດ ໂຄວິິດ-19 ເປັັນຜົົນບວກ ແລະ ສິ່່� ງທີ່່� ຄວນເຮັັດຖ້້ າທ່່ ານ
ມີີໂອກາດສໍໍາຜັັດກັັບຜູ້້�ຕິິດເຊື້້� ອ ໂຄວິິດ-19 ເອກະສານສຳຳ�ລັັບຂໍ້້� ມູູ ນເພີ່່�ມເຕີີ ມ.

2

ກໍໍານົົດ ແລະ ດູູ ແລ
ການສຳຳ�ພັັດໃກ້້ ຊິິດ

ຕົ້້� ນໄມ້້

2

ຄໍໍາແນະນໍໍາເຫຼົ່� ່ ານີ້້� ແມ່່ ນສໍໍາລັັບປະຊາຊົົນທົ່�່ ວໄປ, ບໍ່່� ລວມເອົົາສະຖານທີ່່� ໃຫ້້ ການດູູ ແລດ້້ ານສຸຸ ຂະພາບ ຫຼືື� ໂຮງຮຽນ. ສຳຳ�ລັັບຂໍ້້�ມູູ ນ
ຫ້້ ອງຮຽນອະນຸຸ ບານ - ຫ້້ ອງ 12, ເບີ່່� ທີ່່� ເສັ້້� ນທາງເດີີນການຕັັດສິິນໃຈກ່່ຽວກັັບອາການ ຕົ້້� ນໄມ້້ ແລະ ລາຍການຕິິດຕາມການ
ສຳຳ�ພັັດສໍໍາລັັບຫ້້ ອງຮຽນອະນຸຸ ບານ - ຫ້້ ອງ 12.
ຖ້້າຜູ້້� ໃດຜູ້້� ໜື່່� ງຖືືກລະບຸຸ ວ່່ າເປັັນຜູ້້� ສຳຳ�ຜັັດໃກ້້ຊິິດກັັບຜູ້້� ຕິິດເຊື້້� ອ ໂຄວິິດ-19, ແມ່່ ນຜູ້້� ທີ່່�ສຳຳ�ຜັັດ (ພົົວພັັນໃກ້້ຊິິດ1) ໄດ້້ ຮັັບການສັັກຢາວັັກຊີີນ
ກັັນພະຍາດໂຄວິິດ-19 ຄົົບແລ້້ ວ3 ຫຼືື� ພວກເຂົົາ ໄດ້້ ກວດຜົົນກວດເປັັນບວກພາຍໃນ 90 ວັັນຜ່່ ານມາ ແລະ ຫາຍດີີແລ້້ ວ ຫຼືື� ບໍໍ?
(ສຳຳ�ລັັບຜູ້້� ທີ່
 ່� ກວດຜົົນກວດເປັັນບວກໃນ 90 ມື້້� ທີ່
 ່� ຜ່
 ່ ານມາ ແ
 ລະ ໄດ້້ຫາຍດີີ ແລ້້ວ, ໃຫ້້ໃຊ້້ການກວດຫາ ພູູ ມຕ້້ານທານ ໃນຂັ້້� ນຕອນຂ້້ າງລຸ່່� ມນີ້້� .)
ບໍ່່� ແມ່່ ນ

ແມ່່ ນແລ້້ ວ
ບໍ່່� ແມ່່ ນ

ເຂົົາເຈົ້້�າມີີອາການບໍໍ ?

ການກັັກຕົົວແມ່່ ນບໍ່່� ຈຳຳ�ເປັັນ
ຄົົນຜູ້້� ນັ້້� ນຄວນ:
1. ໄປກວດຫ້້ າມື້້� ພາຍຫຼັ� ັ ງຮູ້້ � ວ່່າໄດ້້ມີີ
ການສໍໍ າພັັດ
2. ໃສ່່ໜ້້າກາກ ໃນເວລາຢູ່່�ອ້້ອມ
ຜູ້້� ອື່່�ນເປັັນເວລາ 10 ມື້້�
3. ຄວນສັັງເກດເບິ່່� ງອາການ
ຕ່່ າງໆ ເປັັນເວລາ 10 ມື້້� ຫຼັ� ັ ງຈາກ
ພົົວການໄດ້້ສໍໍ າພັັດໃກ້້ຊິິດ

ເຂົົາເຈົ້�້ າມີີອາການບໍໍ ?

ແມ່່ ນແລ້້ ວ

ແມ່່ ນແລ້້ ວ

ການກັັກບໍໍລິິເວນ ຫຼືື� ການກວດພະຍາດ ໂຄວິິດ-19

ເຂົົາເຈົ້້�າກວດ
ພະຍາດ ໂຄວິິດ-19
ຜົົນກວດ ເປັັນລົົບ

ບໍ່່� ແມ່່ ນ

ການກັັກບໍໍລິິເວນ ຫຼືື� ການກວດພະຍາດ ໂຄວິິດ-19

ເຂົົາເຈົ້�້ າກວດພະຍາດ
ໂຄວິິດ-19 ຜົົນກວດ
ເປັັນບວກ ຫຼືື� ບໍ່�່ ໄດ້້ກວດ

ເຂົົາເຈົ້�້ າກວດພະຍາດ ໂຄວິິດ-19 ຜົົນກວດ
ເປັັນລົົບ
ການກວດຢືືນຢັັນໄວຣັັດ4 ອາດຕ້້ອງໄດ້້
ເຮັັດ. ພວກເຂົົາຄວນກວດເບິ່່� ງກັັບຜູ້້� ໃຫ້້
ບໍໍລິິການດ້້ານສຸຸ ຂະພາບຂອງພວກເຂົົາ.

ກັັກຕົົວ ຢູ່່�ເຮືື ອນ
ພັັກຢູ່່�ເຮືື ອນ
ເຂົົາເຈົ້�້ າສາມາດກັັບຄືືນໄປ
ທີ່່�ຊຸຸມຊົົນ ແລະ ສະຖານທີ່່�
ອື່�່ ນໆ ຖ້້າວ່່ າ:
1. ບໍ່�່ ມີີອາການໄຂ້້ພາຍໃນ
24 ຊົ່່� ວໂມງຜ່່ ານມາ
(ໂດຍບໍ່່�ຕ້້ອງກິິນຢາ)
ແລະ
2. ອາການຕ່່ າງໆໄດ້້ດີີຂຶ້້�ນ
ແລະ
3. ສືືບຕໍ່່�ໃສ່່ໜ້້ າກາກ
ເມື່່� ອຢູ່່ � ບໍໍລິິເວັັນອ້້ອມ
ຜູ້້� ອື່່�ນເປັັນເວລາ 10 ມື້້�
ຫຼັ� ັ ງຈາກມີີການສຳຳ�ຜັັດ
ໃກ້້ຊິິດ

ກັັກບໍໍລິິເວນ ຢູ່່�ເຮືື ອນ.
ເຂົົາເຈົ້້�າສາມາດກັັບຄືືນໄປທີ່່�ຊຸຸມຊົົນ ແລະ ສະຖານທີ່່�ອື່່�ນໆຫຼັ� ັ ງຈາກ 5 ມື້້�
ຜ່່ ານໄປຕັ້້� ງແຕ່່ ເລີີ ມມີີອາການປະກົົດຖ້້າວ່່າ:
1. ບໍ່�່ ມີີອາການໄຂ້້ພາຍໃນ 24 ຊົ່່� ວໂມງຜ່່ານມາ (ໂດຍບໍ່�່ ຕ້້ອງກິິນຢາ)

ແລະ
2. ອາການຕ່່ າງໆໄດ້້ດີີຂຶ້�້ ນ
3. ໃຫ້້ພວກເຂົົາເຈົ້້�າສືືບຕໍ່່�ໃສ່່ໜ້້າກາກໃນເວລາຢູ່່�ອ້້ອມຮອບຜູ້້� ອື່່�ນຕໍ່່�ໄປ
ອີີກ 5 ວັັນ2
4. ກວດເບິ່່� ງລະບຽບຂອງບໍໍລິິສັັດຂອງທ່່ ານ ກ່່ອນກັັບຄືືນໄປວຽກ
5. ຫຼີີ�ກລ້້ຽງຄົົນທີ່່�ມີີພູູ ມຄຸ້້� ມກັັນອ່່ອເພຍ ແລະ ສະຖານທີ່່�ດູູ ແລສຸຸ ຂະພາບ
ແລະ ບ່່ອນທີ່່�ມີີຄວາມສ່່ຽງສູູ ງອື່່�ນໆ, ຢ່່າງໜ້້ອຍ 10 ມື້້� .
6. ອ້້າງອິິງເຖິິງ ຈະເຮັັດແນວໃດ ຖ້້ າເຈົ້້� າກວດພົົບວ່່ າເປັັນໂຄ
ວິິດ-19 ສໍໍ າລັັບຂໍ້້� ມູູ ນເພີ່່�ມເຕີີ ມ, ລວມທັັງສິ່່� ງທີ່�່ ຕ້້ອງເຮັັດຖ້້າທ່່ ານບໍ່່�
ສາມາດໃສ່່ຫນ້້ າກາກ ແລະ ຈະເຮັັດແນວໃດເມື່່� ອທ່່ ານໄປໃນບ່່ອນທີ່່�ມີີ
ຄົົນຫຼຼ າຍ

	ບຸຸ ກຄົົນໃດໜຶ່່� ງ ໄດ້້ຮັັບການສັັກຢາວັັກຊີີ ນຮອບໃໝ່່ປ້້ອງກັັນໂຄວິິດ-19 ຂອງເຂົົາເຈົ້້�າ ເມື່່� ອພວກເຂົົາໄດ້້ຮັັບຊຸຸດຫຼັ�ກຂອ
ງ
ັ
ເຂົົາເຈົ້້�າ ແລະ ເຂັັມເພີ່່�ມເຕີີ ມ ຫຼືື� ເຂັັມກະຕຸ້້� ນເມື່່� ອມີີສິິດອີີ ງຕາມສະຖານະພາບສຸຸ ຂະພາບ ແລະ ອາຍຸຸ .
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	ການກວດຢືືນຢັັນໄວຣັັດອາດຈະເປັັນ Nucleic Acid Amplification Test (NAAT, ການກວດໂດຍການຂະຫຍາຍ ອາ
ຊິິດນິິວຄລີີອິິກ) ຫຼືື� ການທົົດສອບພູູ ມຕ້້ ານທານເພີ່່�ມເຕີີ ມ.
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ເຂົົາເຈົ້�້ າສາມາດກັັບຄືືນໄປທີ່່�ຊຸຸມຊົົນ ແລະ
ສະຖານທີ່່�ອື່�່ ນໆຫຼັ� ັ ງຈາກ 5 ມື້້� ຜ່່ ານໄປຕັ້້� ງ
ແຕ່່ ເລີີ ມການສຳຳ�ຜັັດໃກ້້ຊິິດຖ້້າວ່່ າ:
1. ຖ້້າພວກເຂົົາສາມາດກວດ, ພວກ
ເຂົົາເຈົ້້�າກວດໄດ້້ຜົົນເປັັນລົົບໃນມື້້� ຫຼືື�
ຫຼັ� ັ ງຈາກມື້້� ທີ່່�ຫ້້ານັັບຕັ້້� ງແຕ່່ມີີການໄດ້້
ສໍໍ າພັັດໃກ້້ຊິິດຄັ້້� ງສຸຸ ດທ້້ າຍ
2. ໃຫ້້ສືືບຕໍ່່�ໃສ່່ໜ້້າກາກໃນເວລາຢູ່່�
ອ້້ອມຮອບຜູ້້� ອື່່�ນຕໍ່່�ໄປອີີກ 5 ມື້້� 2
3. ພວກເຂົົາບໍ່�່ ໄດ້້ມີີອາການສະແດງ
ອອກ ແລະ ສັັງເກດເບິ່່� ງອາການ
ຕ່່ າງໆ ເປັັນເວລາ 10 ມື້້� ຫຼັ� ັ ງຈາກ
ການໄດ້້ສໍໍ າພັັດໃກ້້ຊິິດ
4. ອ້້າງອິິງເຖິິງ ຈະເຮັັດແນວໃດ ຖ້້ າ
ເຈົ້້� າກວດພົົບວ່່ າເປັັນໂຄວິິດ-19
ສໍໍ າລັັບຂໍ້້� ມູູ ນເພີ່່�ມເຕີີ ມ, ລວມທັັງສິ່່� ງ
ທີ່່�ຕ້້ອງເຮັັດຖ້້າທ່່ ານບໍ່່�ສາມາດໃສ່່ຫ
ນ້້ າກາກ, ການກວດ ແລະ ລາຍ
ລະອຽດການກັັກບໍໍລິິເວັັນ ແລະ ຈະ
ເຮັັດແນວໃດເມື່່� ອທ່່ ານໄປໃນບ່່ອນທີ່່�
ມີີຄົົນຫຼຼ າຍ

