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ຈະເຮັດແນວໃດຖ້າທ່ານກວດພະຍາດ COVID- 19 ພົບວ່າເປັນບວກ

ສະຫ�ບການປ�ຽນແປງວັນທີ 12 ເມສາ 2023 
• ຊີ້ແຈງຂ້ໍມູນກ່ຽວກັບການກັກບໍລິເວນໃນສະຖານທີ່ແອອັດ
• ປັບປຸງລ້ິງເຂ້ົາເບ່ິງຄໍາແນະນໍາສະຖານທີ່ດູແລສຸຂະພາບ

ຄ�າແນະນ�າ 
ຖ້າທ່ານກວດພະຍາດ COVID-19 ຜົນອອກມາເປັນບວກ, ທ່ານສາມາດຊ່ວຍຢຸດການແຜ່ເຊື້ອພະຍາດ COVID-19 
ສູ່ຄົນອື່ນ. ກະລຸນາປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາຂ້າງລຸ່ມນ້ີກ່ຽວກັບການປ່ິນປົວ, ການກັກບໍລິເວນ ແລະ 
ໃສ່ໜ້າກາກອານາໄມ. ກະລຸນາປະຕິບັດຕາມໜ່ວຍງານສາທາລະນະສຸກທ້ອງຖິ່ນ, ບ່ອນເຮດັວຽກ, ທຸລະກິດ, ຫືຼ 
ນະໂຍບາຍຂອງໂຮງຮຽນສໍາລັບຜູ້ທີ່ຜົນກວດ COVID-19 ເປັນຜົນບວກ, ເຊິ່ງອາດມີຂ້ໍຈໍາກັດຫຼາຍກວ່າຄໍາແນະນໍາຂອງ 
WA State Department of Health (ພະແນກສຸຂະພາບຂອງລັດ ວໍຊິງຕັນ) 

• ຜູ້ທີ່ຢູ່, ເຮັດວຽກ, ຫືຼ ໄປພົບສະຖານທີ່ດູແລສຸຂະພາບຄວນປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາໃນ ການປ້ອງກັນພະຍາດ
COVID-19 ໃນສະຖານທີ່ດູແລສຸຂະພາບ (ພາສາ ອັງກິດເທົ່ານ້ັນ).

• ຖ້າທ່ານເຮັດວຽກ ຫືຼ ຢູ່ໃນບ່ອນເຮັດວຽກທີ່ແອອັດ, ເຮືອນຄົນງານຊົ່ວຄາວ, ສະຖານທີ່ການຄ້າທາງທະເລ,
ສະຖານທີ່ແກ້ໄຂ ຫືຼ ບ່ອນກັກຂັງ, ທີ່ພັກອາໄສຜູ້ທີ່ບ່ໍມີທີ່ຢູ່ອາໄສ, ຫືຼ ທີ່ຢູອ່າໄສໄລຍະຂ້າມຜ່ານ,
ກະລຸນາປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາພາຍໃຕ້ ຖ້າທ່ານຢູ່ ຫືຼ ເຮັດວຽກຢູ່ໃນສະຖານທີ່ຢູ່ໂຮມກັນຫຼາຍຄົນເຫ່ົຼານ້ີ.

ກ�ານົດວ�າທ�ານຕ�ອງການການປິ່ນປົວ ຫຼື ບ�່ 

ຖ້າທ່ານກວດພົບວ່າເປັນບວກ ແລະ ມີໂອກາດຫຼາຍທີ່ຈະເຈັບປ່ວຍໜັກຈາກ COVID-19 ເນ່ືອງຈາກອາຍຸ ຫືຼ 
ເງື່ອນໄຂທາງການແພດແບບຊໍາເຮື້ອ, ການປ່ິນປົວທີ່ມີຢູ່ສາມາດຫຸຼດຜ່ອນໂອກາດໃນການນອນໂຮງໝໍ ຫືຼ 
ເສຍຊີວິດຍ້ອນ ພະຍາດດ່ັງກ່າວ. ຢາເພື່ອປ່ິນປົວ COVID-19 ຕ້ອງໄດ້ຮບັການກໍານົດໂດຍຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ 
ດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ເລ່ີມໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້ຫັຼງຈາກການວິນິດໄສເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຜົນ. 
ຕິດຕໍ່ຫາຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບທັນທີເພື່ອກໍານົດວ່າທ່ານມີສິດໄດ້ຮັບການປ່ິນປົວ, 
ເຖິງແມ່ນວ່າອາການຂອງທ່ານໃນປັດຈຸບັນບ່ໍຮຸນແຮງ. ເຂ້ົາເບ່ິງໜ້າເວັບຂອງ  ພະແນກສຸຂະພາບ (DOH) 
ສໍາລັບຂ້ໍມູນເພີ່ມເຕີມສໍາລັບທ່ານ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບ ຂອງທາ່ນກ່ຽວກັບ ການບໍາບັດພະຍາດ ໂຄວິດ-
19 (ມີພາສາອື່ນອີກ) ແລະ ວິທີ່ເຂ້ົາປ່ິນປົວ. 

ກັກບ�ລິເວນຢູ�ເຮືອນ 
ຄົນທີ່ຜົນກວດ COVID-19 ເປັນບວກ ຫືຼ ຜູ້ທີ່ມີອາການຂອງ COVID-19 ແລະ 
ກໍາລັງລໍຖ້າຜົນກວດຄວນກັກບໍລິເວນຢູ່ເຮືອນຢູ່ຫ່າງໄກຈາກຜູ້ອື່ນຍົກເວ້ັນໄປຮັບການ ປ່ິນປົວທາງການແພດ. ຄົນທີ່ມີ 
COVID-19 ສາມາດສ່ົງມັນໄປຫາຜູ້ອື່ນ. ການກັກບໍລິເວນຢູ່ເຮືອນຊ່ວຍໃຫ້ຄົນອື່ນບ່ໍເປັນພະຍາດ. 
ທ່ານຄວນກັກບໍລິເວນໂດຍບ່ໍຄໍານຶງເຖິງສະຖານະການສັກຢາວັກຊິນປ້ອງກັນພະຍາດຂອງທ່ານ. ຖ້າຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບວັກຊີນ 
ປ້ອງກັນ COVID-19, ເຂົາເຈ້ົາຍັງສາມາດຖ່າຍທອດ ເຊື້ອໄປໃຫ້ຜູ້ອື່ນໄດ້, ແຕ່ການໄດ້ຮັບວັກຊີນປ້ອງກັນ 
COVID-19 ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈ້ົາມີໂອກາດນອນໂຮງໝໍ ຫືຼ ເສຍຊີວິດຈາກ COVID-19 ໜ້ອຍລົງ. 
ຂໍໃຫ້ຄົນອື່ນຊື້ເຄ່ືອງຂອງທ່ານໃຫ້ ຫືຼ ໃຊ້ບໍລິການຈັດສ່ົງສິນຄ້າ. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການອາຫານ ຫືຼ ການຊ່ວຍເຫືຼອອື່ນໆ 
ໃນຂະນະທີ່ທ່ານກັກບໍລິເວນ ຢູ່ເຮືອນ, Care Connect Washington (ວໍຊິງຕັນເຊື່ອມຕໍ່ການປ່ິນປົວ)  
(ມີພາສາອື່ນອີກ) ຍັງມີໃຫ້. ສໍາລັບຂ້ໍມູນກ່ຽວກັບພະຍາດ COVID-19 ໂທຫາສາຍດ່ວນທ່ີ 1-800-525-0127, 

https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/healthcare-providers/infection-prevention
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/healthcare-providers/infection-prevention
https://doh.wa.gov/lo/emergencies-covid-19/kaanpiinpowphanyaad-okhwid-19
https://doh.wa.gov/lo/emergencies-covid-19/kaanpiinpowphanyaad-okhwid-19
https://doh.wa.gov/lo/emergencies-covid-19/care-connect-washington
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ແລ້ວກົດ # ຫືຼ  ຕິດຕໍ່ຫາ Care Connect (ມີພາສາອື່ນອີກ). ມີບໍລິການຊ່ວຍເຫືຼອດ້ານພາສາ. ບ່ໍຄວນເດີນທາງ, ໄປ
ເຮັດວຽກ, ໄປໂຮງຮຽນ, ບ່ອນເບ່ິງແຍງເດັກ, ຫືຼ ພື້ນທີ່ສາທາລະນະ ຫືຼ ໃຊ້ການຂົນສ່ົງສາທາລະນະ, 
ການແບ່ງປັນການຂັບຂ່ີ, ຫືຼ ລົດແທັກຊີ່. ໃນລະຫວ່າງການກັກບໍເວນ: 

• ຢູ່ໃຫ້ຫ່າງຈາກຄົນອື່ນໃນບ້ານໃຫ້ຫຼາຍທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ເຮັດໄດ້ດ້ວຍ, ລວມທັງ ສະມາຊິກຄອບຄົວ ແລະ ສັດລ້ຽງ, 
ຢູ່ໃນຫ້ອງສະເພາະໃຫ້ຫ່າງຈາກຜູ້ອື່ນ ແລະ ໃຊ້ຫ້ອງນ້ໍາແຍກ ຖ້າມີ. Centers for Disease Control 
and Prevention (CDC, ສູນຄວບຄຸມ ແລະ ປ້ອງກັນພະຍາດ) ມີຂ້ໍມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ພະຍາດ 
COVID-19 ແລະ ສັດ (ມີພາສາອື່ນອີກ).  

• ໃສ່ ໜ້າກາກອະນາໄມ ຫືຼ ເຄ່ືອງຊ່ວຍຫາຍໃຈທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ (ມີພາສາອື່ນອີກ) 
ໃນເມື່ອຢູ່ອ້ອມຂ້າງຜູ້ອື່ນໃນເຮືອນ ຫືຼ ໃນບ່ອນສາທາລະນະ. 

• ປະຕິບັດຕາມຂ້ັນຕອນເພື່ອປັບປຸງ ການລະບາຍອາກາດ (ມີພາສາອື່ນອີກ) ຢູເ່ຮືອນ, ຖ້າເປັນໄປໄດ້. 
• ຢ່າແບ່ງປັນເຄ່ືອງໃຊ້ສ່ວນຕົວໃນຄົວເຮືອນເຊັ່ນ ຈອກ, ຜ້າເຊັດຕົວ, ແລະ ເຄ່ືອງໃຊ້ສອຍ. 
• ຕິດຕາມອາການຂອງທ່ານ ຖ້າທ່ານມີ ອາການສຸກເສີນ (ມີພາສາອື່ນອີກ) (ເຊັ່ນບັນຫາການຫາຍໃຈ), 

ເບ່ິງການດູແລແບບເລ່ັນດ່ວນທາງການແພດ.  
• ຖ້າທ່ານມີການນັດພົບແພດຕາມເປັນປະຈໍາ (ບ່ໍແມ່ນການດູແລສຸກເສີນ), ໃຫ້ໂທຫາກ່ອນທີ່ຈະໄປ ແລະ 

ບອກຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບຂອງທ່ານວ່າທ່ານມີ COVID-19 ຫືຼ ກໍາລັງຖືກປະເມີນສໍາລັບ COVID-
19.  

ຂ�າພະເຈົ້າຈ�າເປັນຕ�ອງກັກບ�ລິເວນຕົນເອງ ແລະ ໃສ�ໜ�າກາກອານາໄມ ດົນປານໃດ? 
ຖ້າທ່ານກວດພົບວ່າເປັນ COVID-19, ໃຫ�ຢູ�ເຮືອນຢ�າງໜ�ອຍ 5 ມ້ື ແລະ 
ກັກບ�ລິເວນຫ�າງຈາກຜູ�ອ່ືນໃນເຮືອນ ເພື່ອຫີຼກເວ້ັນການແຜ່ກະຈາຍພະຍາດ COVID-19 ໄປຫາຜູ້ອື່ນ.   

ໃນລະຫວ່າງການກັກບໍເວນ  
ໄລຍະເວລາທີ່ທ່ານຄວນກັກບໍລິເວນແມ່ນຂ້ຶນກັບຫຼາຍປັດໃຈ: 

• ບ່ໍວ່າທ່ານສາມາດໃສ່ໜ້າກາກອານາໄມທີ່ພໍດີ, 
• ບ່ໍວ່າທ່ານຈະສືບຕໍ່ກວດຫາເຊື້ອ COVID-19 ໃນລະຫວ່າງມ້ື 6-10 ຫັຼງຈາກ 5 ມື້ຂອງການກັກບໍລິເວນ, 
• ບ່ໍວ່າທ່ານຈະເຈັບປ່ວຍໜັກຈາກ COVID-19 ຫືຼ ມີລະບົບພູມຄຸ້ມກັນທີ່ອ່ອນແອ ແລະ  
• ບ່ໍວ່າທ່ານຈະຢູ່ ຫືຼ ເຮັດວຽກຢູ່ໃນບ່ອນທີີ່ແອອັດ.  

ຖ�າທ�ານກວດພະຍາດ COVID-19 ພົບວ�າເປັນບວກ ແລະ ມີອາການ (ມີພາສາອື່ນອີກ):  
ໃຫ້ກັກບໍລິເວນຢ່າງນ້ອຍ 5 ມ້ື ຫັຼງຈາກສະແດງອາການຄ້ັງທໍາອິດຂອງທ່ານ. 
ທ່ານສາມາດອອກຈາກການກັກບໍລິເວນຫັຼງຈາກຄົບ 5 ມື້ຖ້າ: 

• ອາການຂອງທ່ານແມ່ນດີຂ້ຶນ 5 ມື້ຫັຼງຈາກເລ່ີມການໂດດກັກບໍລິເວນຂອງທ່ານ ແລະ 
• ທ່ານບ່ໍໄດ້ເປັນໄຂ້ເປັນເວລາ 24 ຊົ່ວໂມງໂດຍບ່ໍຕ້ອງໃຊ້ຢາຫຸຼດໄຂ້ 

ຖ�າທ�ານກວດພະຍາດ COVID-19 ພົບວ�າເປັນບວກແຕ�ບ�່ມີ ມີອາການ (ມີພາສາອື່ນອີກ): 
ໃຫ້ກັກບໍລິເວນຢ່າງນ້ອຍ 5 ມ້ື ຫັຼງຈາກກວດພະຍາດ COVID-19 ເປັນຜົນບວກ. 
ທ່ານສາມາດອອກຈາກການກັກບໍລິເວນຫັຼງຈາກຄົບ 5 ມື້ຖ້າທ່ານບ່ໍມີອາການອື່ນເກີດຂ້ືນອີກ.  
ຖ້າທ່ານມີອາການຫັຼງຈາກການກວດເຊື້ອເປັນບວກ, ຄວນຈະເລ່ີມຕົ້ນໃໝ່ການກັກບໍລິເວນຂອງທ່ານໄປອີກ 5 ມື.້ 
ປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາຂ້າງເທິງນ້ີສໍາລັບການຢຸດການກັກບໍລິເວນຖ້າຫາກທ່ານມີອາການ.  
ໂດຍບ�່ຄ�ານຶງເຖິງເວລາທ່ີທ�ານຢຸດການກັກບ�ເວນ, ປະຕິບັດຕາມຂ້ັນຕອນ ຕ�່ໄປນ້ີສ�າລັບ 10 
ມ້ືຫຼັງຈາກທ່ີທ�ານມີອາການ (ຫືຼທົດສອບເປັນບວກ, ຖ�າທ�ານບ�່ເຄີຍມີອາການ): 

https://doh.wa.gov/lo/emergencies-covid-19/care-connect-washington
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/animals.html
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-05/820-131-COVID19MaskGuidance-Lao.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html#ventilation
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html#Emergency
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
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• ໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມ ຫືຼ ເຄ່ືອງຊ່ວຍຫາຍໃຈທີ່ພໍດີ ແລະ ຄຸນນະພາບສູງເວລາຢູ່ ອ້ອມຜູ້ອືນ່ຢູ່ເຮືອນ ແລະ 
ໃນບ່ອນສາທາລະນະ ຢ່າງໜ້ອຍ 5 ມື້ເພີ່ມເຕີມ (ມື້ທີ 6 ຫາວັນທີ 10) 
ຫັຼງຈາກສ້ິນສຸດໄລຍະການກັກບໍລິເວນ 5 ມື້ຂອງທ່ານ. 

• ໃຫ້ຫີຼກລ້ຽງຄົນທີ່ ມີພູມຄຸ້ມກັນຜິດປົກກະຕິ ຫືຼ ມີຄວາມສ່ຽງສູງທີ່ຈະເປັນພະຍາດຮ້າຍແຮງ (ມີພາສາອື່ນອກີ) 
ແລະ ຢ່າໄປສະຖານທ່ີສຸກສາລາ (ລວມທັງບ້ານດູແລຄົນເຈັບ) ແລະ ສະຖານທີ່ອື່ນໆທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງ. 

• ຢ່າໄປບ່ອນທີ່ທ່ານບ່ໍສາມາດສວມໃສ່ຜ້າອັດປາກ, ເຊັ່ນ: ຮ້ານອາຫານ ແລະ ບ່ອນອອກກໍາລັງກາຍ, ແລະ 
ຫີຼກລ່ຽງການໄປກິນເຂ້ົາຮ່ວມກັບຄົນອື່ນທີ່ບ້ານ ແລະ ບ່ອນເຮັດວຽກ. 

• ຖ້າອາການເກີດອີກ ຫືຼ ຮ້າຍແຮງຂ້ຶນ, ທ່ານຄວນເລ່ີມໄລຍະການກັກບໍລິເວນ ຂອງທ່ານຄືນໃໝ່ເປັນມື້ທີ່ 0. 
• ເບ່ິງ ການເດີນທາງ | CDC ສໍາລັບຂ້ໍມູນກ່ຽວກັບການເດີນທາງ. 

ວິທີຄິດໄລ�ໄລຍະເວລາການກັກບ�ລິເວນ ຫຼື ກັກຕົວຂອງທ�ານ: 
ຖ້າທ່ານມີອາການ, ມື້ທີ 0 ແມ່ນມື້ທໍາອິດທີ່ມີອາການຂອງທ່ານ. ມື້ທີ 1 
ແມ່ນມື້ທໍາອິດຫັຼງຈາກອາການຂອງທ່ານໄດ້ສະແດງຊັດເຈນ. 
ຖ້າທ່ານບ່ໍມີອາການໃດໆ, ມື້ທີ 0 ວັນທີທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບການກວດຫາເຊື້ອ. ມື້ທີ 1 
ແມ່ນມື້ທໍາອິດຫັຼງຈາກເກັບຕົວຢ່າງໄປກວດພົບຜົນເປັນບວກຂອງທ່ານ. 
ເບ່ິງ DOH ເຄ່ືອງຄໍານວນການກັກບໍລິເວນ ແລະ ການກັກຕົວ (ມີພາສາອື່ນອີກ) ສໍາລັບການຊ່ວຍເຫືຼອ. 

ເອົາໜ້າກາກອານາໄມຂອງທ່ານອອກໄດ້ 
ທ່ານອາດຈະຕິດເຊື້ອໄດ້ຫັຼງຈາກ 5 ມື້ຂອງການກັກບໍລິເວນ. ສືບຕໍ່ ໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມ ຫືຼ ເຄ່ືອງຊ່ວຍຫາຍໃຈທີ່ພໍດີ 
ແລະ ຄຸນນະພາບສູງ (ມີພາສາອື່ນອີກ) ເວລາຢູ ່ອ້ອມຜູ້ອື່ນຢູເ່ຮືອນ ແລະ ໃນບ່ອນສາທາລະນະ ຢ່າງໜ້ອຍ 5 
ມື້ເພີ່ມເຕີມ (ມື້ທີ 6 ຫາວັນທີ 10) ຫັຼງຈາກສ້ິນສຸດໄລຍະການກັກບໍລິເວນ 5 ມື້ຂອງທ່ານ. ນອກຈາກນ້ີ, 
ລອງພິຈາລະນານໍາໃຊ້ການທົດສອບແອນຕີເຈນເພື່ອກໍານົດເວລາ ທີ່ຈະສ້ິນສຸດການກັກບໍລິເວນ ແລະ 
ເອົາໜ້າກາກອານາໄມຂອງທ່ານອອກ (ເບ່ິງລຸ່ມນ້ີ) ຖ້າທ່ານບ່ໍສາມາດໃສ່ໜ້າກາກອານາໄມໄດ້ໃຫ້ພໍດີ, 
ທ່ານຄວນກັກບໍລິເວນຕື່ມອີກ 10 ມື້.  
ການນໍາໃຊ້ໜ້າກາກອານາໄມສອດຄ່ອງໝາຍເຖິງການໃສ່ ໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມ ຫືຼ ເຄ່ືອງຊ່ວຍຫາຍໃຈທີ່ພໍດີ ແລະ 
ຄຸນນະພາບສູງ (ມີພາສາອື່ນອີກ) ທຸກຄ້ັງທີ່ທາ່ນຢູ່ອ້ອມແອມ້ຜູ້ອື່ນພາຍໃນ ຫືຼ ນອກເຮືອນ. 
ບ່ໍໃຫ້ຮ່ວມກິດຈະກໍາທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບຜູ້ອື່ນໃນເວາລາທີ່ທ່ານບ່ໍສາມາດສວມໃສ່ໜ້າກາກອານາໄມໄດ້ ເຊັ່ນ ຕອນນອນ, 
ກິນເຂ້ົາ ຫືຼ ລອຍນ້ໍາ. ທາງເລືອກໃນການໃສ່ໜ້າກາກອານາໄມ (ເຊັ່ນ ຕົວກັນໃບໜ້າພ້ອມຜ້າກ້າງ)  
ບ່ໍໃຫ້ການປົກປ້ອງຫຼາຍເທົ່າກັບໜ້າກາກອານາໄມທີ່ພໍດີ ແລະ ມີຄຸນນະພາບສູງ. 
ທ່ານບ່ໍສາມາດໃສ່ຜ້າອັດປາກທີ່ພໍດີເມື່ອຢູ່ໃກ້ຄົນອື່ນ, ຄວນກັກບໍລິເວນເປັນເວລາ 10 ມື້.  

ການນໍາໃຊ້ການທົດສອບແອນຕີເຈນເພື່ອກໍານົດເວລາ ທີ່ຈະສ້ິນສຸດການກັກບໍລິເວນ ແລະ 
ເອົາໜ້າກາກອານາໄມຂອງທ່ານອອກ 
ຖ້າທ່ານເຂ້ົາເຖິງການກວດດ້ວຍ ແອນຕີເຈນ (ມີພາສາອື່ນອີກ) 
ທ່ານສາມາດຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຕິດເຊື້ອແກ່ຜູ້ອື່ນຕື່ມ 
ອີກໂດຍການກວດເມື່ອທ່ານວາງແຜນອອກຈາກການກັກບໍລິເວນ, ບ່ໍໃຫ້ກາຍມື້ທີ່ 6. 
ເລ່ີມທົດສອບຖ້າທ່ານບ່ໍເປັນໄຂ້ເປັນເວລາ 24 ຊົ່ວໂມງໂດຍບ່ໍໄດ້ໃຊ້ຢາຫຸຼດໄຂ້ ແລະ 
ອາການອື່ນໆຂອງທ່ານດີຂ້ຶນແລ້ວ. ການສູນເສຍລົດຊາດ ຫືຼ ກິ່ນອາດຈະຄົງຢູ່ເປັນອາທິດ ຫືຼ ຫຼາຍເດືອນ 
ຫັຼງຈາກການຟ້ືນຕົວ ແລະ ບ່ໍຈໍາເປັນຕ້ອງເລ່ືອນການກັກບໍລິເວນ.  

• ຖ້າຜົນກວດຂອງທ່ານເປັນບວກ, ທ່ານຍັງສາມາດແຜ່ເຊື້ອ. ທ່ານຄວນສືບຕໍ່ກັກບໍລິເວນ ແລະ ໃສ່ໜ້າກາກ 
ແລະ ລໍຖ້າ 24-48 ຊົ່ວໂມງເພື່ອທົດສອບອກີຄ້ັງ.  

• ຖ້າທ່ານທົດສອບເປັນລົບໃນສອງຄ້ັງຕາມລໍາດັບ (ກວດແລ້ວກວດອີກ) ແຕ່ລະຄ້ັງຫ່າງກັນ 24-48 ຊົ່ວໂມງ, 
ທ່ານສາມາດຢຸດການກັກບໍເວນ ແລະ ຢຸດການໃສ່ໜ້າກາກອານາໄມກ່ອນມື້ທີ່ 10.  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html#do-not-travel
https://doh.wa.gov/lo/emergencies-covid-19-isolation-and-quarantine-covid-19/ekhyyngkhamnwnkaankkbmliewn-eila-kaankkhow
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-05/820-131-COVID19MaskGuidance-Lao.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-05/820-131-COVID19MaskGuidance-Lao.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-05/820-131-COVID19MaskGuidance-Lao.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-05/820-131-COVID19MaskGuidance-Lao.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/testing.html


   

9 
 

ຖ້າທ່ານສືບຕໍ່ທົດສອບຜົນເປັນບວກຕະຫຼອດ 10 ມື້, ທ່ານຄວນສືບຕໍ່ໃສ່ໜ້າ ກາກອານາໄມ ແລະ 
ຫີຼກເວ້ັນຄົນທີ່ມີພູມຕ້ານທານອ່ອນແອ ຫືຼ ມີຄວາມສ່ຽງສູງ 
ທີ່ຈະເປັນພະຍາດຮ້າຍແຮງຈົນກວ່າທ່ານຈະໄດ້ຮັບຜົນການທົດສອບແອນຕີແຈນເປັນລົບສອງຄ້ັງຕໍາລໍາດັບ. 

ຖ້າທ່ານມີອາການເຈັບຮຸນແຮງຈາກ COVID-19 ຫືຼ ມີລະບົບພູມຄຸ້ມກັນຕໍ່າ. 
ຄົນທີ່ເຈັບປ່ວຍໜັກຈາກພະຍາດ COVID-19 (ລວມທັງຜູ້ທີ່ຕ້ອງນອນຮກັສາຢູ່ໂຮງໝໍ ຫືຼ ຕ້ອງການການດູແລວິກິດ 
ຫືຼ ຕ້ອງໃຊ້ເຄ່ືອງຊ່ວຍຫາຍໃຈ) ແລະ ຄົນທີ່ມີ ລະບົບພູມຄຸ້ມກັນຜິດປົກກະຕິ (ມີເປັນພາສາອື່ນອີກ) 
ອາດຈະຕ້ອງກກັບໍລິເວນຢູ່ເຮືອນຢ່າງໜ້ອຍ 10 ວັນ ແລະ ສູງເຖິງ 20 ວັນ. 
ພວກເຂົາຍັງອາດຈະຕ້ອງກວດຫາເຊື້ອດ້ວຍ ການກວດຫາເຊື້ອໄວຣັດ 
(ມີເປັນພາສາອື່ນອີກ)ເພື່ອກໍານົດວ່າເມື່ອໃດທີ່ເຂົາເຈ້ົາສາມາດຢູ່ໃກ້ຄົນອື່ນໄດ້. 
ປຶກສາກັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບຂອງທ່ານວ່າເມື່ອໃດທີ່ທ່ານສາມາດກັບຄືນຢູ່ໃກ້ກັບຄົນອື່ນໄດ້. ເບ່ິງ 
ພາກສ່ວນການປ່ິນປົວຢູ່ດ້ານເທິງ   
ຖ້າທ່ານຢູ່ ຫືຼ ເຮັດວຽກຢູ່ໃນສະຖານທີ່ຢູ່ໂຮມກັນຫຼາຍຄົນເຫ່ົຼານ້ີ: 
ຄົນທີ່ຢູ່ ຫືຼ ເຮັດວຽກຢູ່ໃນສະຖານທີ່ຕ່າງໆຢູ່ໂຮມກັນຫຼາຍຄົນດ່ັງຕໍ່ໄປນ້ີຄວນປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາການ
ກັກບໍລິເວນດ່ັງທີ່ໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ຂ້າງລຸ່ມນ້ີ. ຖຸ້າທ່ານເຮັດວຽກແຕ່ບ່ໍໄດ້ຢູ່ໃນສະຖານທີ່ແອອັດເຫ່ົຼານ້ີ, 
ປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາການກັກບໍລິເວນສໍາລັບວິທີທີ່ຈະຢູ່ຫ່າງຈາກຄົນອື່ນຈາກສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ; 
ທ່ານອາດປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາຂ້າງເທິງໃນການກັກບໍລິເວນຢູ່ເຮືອນທີ່ສ້ັນກວ່າສໍາລັບກິດຈະກໍາອື່ນ. 

• ສະຖານທີ່ກັກຂັງ ຫືຼ ສະຖານທີ່ຄຸມຂັງ 
• ສະຖານທີ່ສົງເຄາະຄົນບ່ໍມີທີ່ຢູ່ອາໄສ ຫືຼ ສະຖານທີ່ພັກຊົ່ວຄາວ 
• ສະຖານທີ່ເຮັດການຄ້າທາງທະເລ (ເຊັ່ນ ເຮືອຂົນອາຫານທະເລເພື່ອການຄ້າ, ເຮືອບັນທຸກ, ເຮືອຂົນສ່ົງ) 
• ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກທີ່ແອອັດທີ່ບ່ໍສາມາດຢູ່ຫ່າງກັນໄດ້ເນ່ືອງຈາກລັກສະນະການເຮັດວຽກເຊັ່ນ: ໃນສາງ, 

ໂຮງງານ, ແລະ ສະຖານທີ່ຫ່ໍອາຫານ ແລະ ໂຮງງານປຸງແຕ່ງຊີ້ນ. 
• ທີ່ຢູ່ອາໄສຊົ່ວຄາວຂອງພະນັກງານ 

ຖ�າທ�ານກວດພະຍາດ COVID-19 ໄດ�ຜົນເປັນບວກ ແລະ ມີອາການ, 
ທ່ານສາມາດຢຸດເຊົາການກັກບໍລິເວນໃນສະຖານທີ່ຢູ່ໂຮມກັນຫຼາຍຄົນຫັຼງຈາກ 10 ມ້ື 
ຜ່ານໄປນັບຕັ້ງແຕ່ເລ່ີມມີອາການທໍາອິດຂອງທ່ານ ຖ້າວ່າ: 

• ທ່ານບ່ໍໄດ້ເປັນໄຂ້ເປັນເວລາ 24 ຊົ່ວໂມງໂດຍບ່ໍຕ້ອງໃຊ້ຢາຫຸຼດໄຂ້ ແລະ 
• ອາການຕ່າງໆຂອງທ່ານໄດ້ດີຂ້ຶນ 

ຖ�າທ�ານໄດ�ກວດພະຍາດ COVID-19 ເປັນບວກ, ແຕ�ວ�າບ�່ມີອາການຫຍັງ, 
ທ່ານສາມາດຢຸດເຊົາການກັກບໍລິເວນໃນສະຖານທີ່ຢູ່ໂຮມກັນຫຼາຍຄົນຫັຼງຈາກ 10 ມ້ື ຜ່ານໄປ 
ນັບຕັ້ງແຕ່ທ່ານກວດພະຍາດ COVID-19 ໄດ້ຜົນເປັນບວກ ຖ້າວ່າທ່ານບ່ໍມີອາການ. 
ຖ້າທ່ານມີອາການຫັຼງຈາກການກວດເຊື້ອເປັນບວກ, ຄວນຈະເລ່ີມຕົ້ນກັກບໍລິເວນໃໝ່ຈາກສະຖານທີ່ນ້ີໄປອີກ 10 ມື້. 
ປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາຂ້າງເທິງນ້ີສໍາລັບການຢຸດການກັກບໍລິເວນຖ້າຫາກທ່ານມີອາການ.  
ທ�ານສາມາດນ�າໃຊ�ການທົດສອບແອນຕີເຈນເພື່ອກ�ານົດວ�າທ�ານສາມາດເອົາໜ�າກາກອານາໄມອອ
ກໄດ�ບ� ແລະ ສ້ິນສຸດການກັກບ�ເວນກ�ອນ 10 ມ້ືຈະໝົດໄປ. ບ່ໍໃຫ້ເລ່ີມກວດກ່ອນມື້ທີ 6 ແລະ 
ເລ່ີມກວດພຽງແຕ່ຖ້າທ່ານບ່ໍເປັນໄຂ້ເປັນເວລາ 24 ຊົ່ວໂມງໂດຍບ່ໍໃຊ້ຢາຫຸຼດໄຂ້ ແລະ ອາການອື່ນໆຂອງທ່ານດີຂ້ຶນ. 
ການສູນເສຍລົດຊາດ ຫືຼ ກິ່ນອາດຈະຍັງຄົງຢູ່ເປັນເວລາຫຼາຍອາທິດ ຫືຼ ຫຼາຍເດືອນຫັຼງຈາກການຟ້ືນຕົວ ແລະ ບ່ໍຄວນ
ສືບຕໍ່ເວລາສ້ິນສຸດການກັກບໍລິເວນ. 

•   ຖ້າການທົດສອບຂອງທ່ານເປັນບວກ, ທ່ານຍັງອາດຈະຕິດເຊື້ອຢູ່. ທາ່ນຄວນສືບຕໍ່ກັກບໍລິເວນ ແລະ 
  ໃສ່ໜ້າກາກອານາໄມ ແລະ ລໍຖ້າ 24-48 ຊົ່ວໂມງເພື່ອທດົສອບອີກເທື່ອຫນ່ຶງ. 

•   ຖ້າທ່ານທົດສອບເປັນລົບສອງຄ້ັງຕາມລໍາດັບ (ກວດແລ້ວກວດອີກ) ໄລຍະຫ່າງກັນ 24-48 ຊົ່ວໂມງ, ທ່ານ   

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/testing/diagnostic-testing.html
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  ສາມາດຢຸດການກັກບໍລິເວນ ແລະ ຢຸດການໃສ່ໜ້າກາກອານາໄມກ່ອນມື້ທີ່ 10. 
ນ້ີໝາຍຄວາມວ່າອອກຈາກ   
  ບ່ອນກັກບໍລິເວນກ່ອນຖ້າເປັນໄປໄດ້ ແລະ ຢຸດເຊົາການໃສ່ໜ້າກາກອານາໄມໃນມື້ທີ 7, ເຊິ່ງຈະເກີດຂ້ຶນ 
  ຖ້າທ່ານກວດພົບວ່າເປັນລົບໃນມືທີ 6 ແລະ 7. 

ຖ້າທ່ານສືບຕໍ່ທົດສອບເປັນບວກໃນການທົດສອບຊ້ໍາຊ້ອນຕະຫຼອດ 10 ມື້, ທ່ານຄວນສືບຕໍ່ໃສ່ໜ້າກາກອານາໄມ ແລະ 
ຫີຼກເວ້ັນຄົນທີ່ມີພູມຕ້ານທານຕໍ່າ ຫືຼ 
ມີຄວາມສ່ຽງສູງທີ່ຈະເປັນພະຍາດຮ້າຍແຮງຈົນກວ່າທ່ານຈະໄດ້ຮັບຜົນການທົດສອບແອນຕີເຈນເປັນລົບສອງຄ້ັງຕາມລໍາ
ດັບ. 
ຖ້າທ່ານມີອາການ, ມື້ທີ 0 ແມ່ນມື້ທໍາອິດທີ່ມີອາການຂອງທ່ານ. ມື້ທີ 1 
ແມ່ນມື້ທໍາອິດຫັຼງຈາກອາການຂອງທ່ານໄດ້ສະແດງຊັດເຈນ. ຖ້າທ່ານບ່ໍມີອາການໃດໆ, ມື້ທີ 0 
ວັນທີທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບການກວດຫາເຊື້ອ. ມື້ທີ 1 ແມ່ນມື້ທໍາອິດຫັຼງຈາກເກັບຕົວຢ່າງໄປກວດພົບຜົນເປັນບວກຂອງທ່ານ. 
ໃນຊ່ວງເວລາທີ່ຂາດແຄນພະນັກງານທີ່ສໍາຄັນ, ສະຖານທີ່ກັກຂັງ, ສະຖານທີ່ຄຸມຂັງ, 
ສະຖານທີ່ສົງເຄາະຄົນບ່ໍມີທີ່ຢູ່ອາໄສ, ສະຖານທີ່ພັກຊົ່ວຄາວ, ແລະ ບ່ອນເຮັດວຽກພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ສໍາຄັນ 
ອາດຈະພິຈາລະນາຫຸຼດໄລຍະການກັກບໍລິເວນຂອງພະນັກງານ ເພື່ອຮັບປະກັນການດໍາເນີນງານຢ່າງຕໍ່ເນ່ືອງໄດ້. 
ການຕັດສິນໃຈເພື່ອຫຸຼດການກັກບໍລິເວນໃນສະຖານທີ່ເຫ່ົຼານ້ີ 
ຄວນຈະຕ້ອງປຶກສາຫາລືກັບໜ່ວຍງານສາທາລະນະສຸກປະຈໍາທ້ອງຖິ່ນ. 

ຂ�າພະເຈົ້າຄວນເຮັດແນວໃດຖ�າວ�າອາການກັບມາມອີີກ? 
ຫັຼງຈາກທີ່ທ່ານສ້ິນສຸດການຢູ່ໂດດດ່ຽວແລ້ວ, ຖ້າອາການ COVID-19 ຂອງທ່ານເກີດອີກ ຫືຼ ຮ້າຍແຮງຂ້ຶນ, 
ໃຫ້ເລ່ີມການກັກບໍລິເວນຂອງທ່ານຄືນໃໝ່ ເປັນມື້ທີ່ 0 ແລະປະຕິບັດຕາມ ຂ້າພະເຈ້ົາຈໍາເປັນຕ້ອງກັກບໍລິເວນຕົນເອງ 
ແລະ ໃສ່ໜ້າກາກອານາໄມ ດົນປານໃດ? ຢູ່ດ້ານເທິງ. 
ສົນທະນາກັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບຖ້າທ່ານມີຄໍາຖາມກ່ຽວກັບອາການຂອງທ່ານຫືຼ 
ເວລາທີ່ຈະຢຸດການກັກບໍລິເວນ. 

ເມື່ອໃດທ່ີຂ�າພະເຈົ້າອາດຈະຕິດເຊ້ືອໄດ� ແລະ ແຜ�ເຊ້ືອສູ�ຄົນອ່ືນ? 
ຄົນທີ່ເປັນພະຍາດ COVID-19 ສາມາດແຜ່ເຊື້ອໄວຣັດໄປຫາຜູ້ອື່ນໄດ້ໂດຍ ເລ່ີມແຕ່ສອງ 
ມື້ກ່ອນທີ່ເຂົາເຈ້ົາຈະມີອາການ (ຫືຼ 2 ມື້ ກອ່ນມື້ຜົນກວດເປັນບວກ ຖ້າພວກເຂົາບ່ໍມີອາການ) ຈົນຮອດ 10 
ມື້ຫັຼງຈາກເລ່ີມມີອາການ (ຫືຼ 10 ມື້ ຫັຼງຈາກຜົນກວດເປັນບວກຖ້າພວກເຂົາບ່ໍມີອາການ). ຖ້າຜູ້ທີ່ໄດ້ກວດ COVID-
19 ພົບວ່າເປັນບວກ ໄດ້ຮັບຜົນກວດ COVID-19 ດ້ວຍແອນຕີແຈນເປັນລົບສອງຄ້ັງຕາມລໍາດັບຫ່າງກັນ 24-48 
ຊົ່ວໂມງ ເມື່ອຮູສຶ້ກດີຂ້ຶນຫັຼງຈາກຢູ່ກັກບໍລິເວນຢ່າງໜ້ອຍ 5 ມື້, ຈະບ່ໍຖືວ່າຕິດເຊື້ອພວກ ເຂົາອີກຕໍ່ໄປແລ້ວ. 
ຖ້າຄົນທີ່ມີໄລຍະການກັກບໍລິເວນຍາວກວ່າ 10 ມື້ (ເຊັ່ນ: ເນ່ືອງຈາກພວກເຂົາປ່ວຍໜັກ ຫືຼ 
ມີພູມຄຸ້ມກັນທີ່ມີບົກຜ່ອງ), ພວກເຂົາຈະແຜ່ເຊື້ອພະຍາດໄດ້ໃນໄລຍະສ້ິນສຸດການກັກຕົວຂອງພວກເຂົາ.  

ແຈ�ງເຕືອນຄົນທ່ີທ�ານອາດຕິດເຊ້ືອໃສ� 
ບອກ ຜູ້ສໍາພັດໄກ້ສິດຂອງທ່ານວ່າ ພວກເຂົາເຈ້ົາອາດຈະສໍາຜັດໄດ້ COVID-19 ແລະ ສ່ົງໃຫ້ເຂົາເຈ້ົາ 
ສ່ິງທີ່ຄວນເຮັດຖ້າທ່ານໄດ້ສໍາຜັດກັບຜູ້ທີ່ເປັນພະຍາດ (ມີພາສາອື່ນອີກ). 
ການເປັນຄົນໃກ້ຊິດໂດຍທົ່ວໄປໝາຍຄວາມວ່າບຸກຄົນນ້ັນຢູ່ພາຍໃນ 6 ຟຸດ (2 ແມັດ) ກັບຜູ້ທີ່ມີພະຍາດ COVID-
19 ຢ່າງໜ້ອຍ 15 ນາທີຕໍ່ເນ່ືອງ ຫືຼ ຫຼາຍກວ່ານ້ັນໃນໄລຍະເວລາ 24 ຊົ່ວໂມງ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, 
ຖ້າທ່ານຢູ່ໃນສະຖານະການທີ່ເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການສໍາຜັດເຊື້ອ, ເຊັ່ນ ສະຖານທີ່ຈໍາກັດ, 
ສະຖານທີ່ທີ່ມີລະບາຍອາກາດທີ່ບ່ໍດີ ຫືຼ ບ່ອນທີ່ປະຊາຊົນກໍາລັງປະຕິບັດກິດຈະກໍາເຊັ່ນ ການຮ້ອງ ຫືຼ ການຮ້ອງເພງ, 
ຍັງມີຄວາມສ່ຽງທີ່ທ່ານອາດຈະໄດ້ຮັບການສໍາຜັດເຊື້ອເຖິງວ່າພວາເຂົາ ຢູ່ຫ່າງຈາກທ່ານຫຼາຍກວ່າ 6 ຟຸດ (2 ແມັດ) 
ກໍ່ຕາມ.  ຖ້າທາ່ນຢູ່ບ່ອນເຮັດວຽກໃນເວລາທີ່ທ່ານອາດຈະຕິດເຊື້ອ, ແຈ້ງນາຍຈ້າງ 
ຂອງທ່ານສາບເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາແຈ້ງເພື່ອນຮ່ວມງານຮູ.້  

https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/420-309-COVIDExposed-Lao.pdf
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ເຂ້ົາຮ�ວມ ການສ�າພາດດ�ານສາທາລະນະສຸກ 
ຜູ້ສໍາພາດຈາກໜ່ວຍງານສາທາລະນະສຸກຈະຕິດຕໍ່ຫາທ່ານ ຖ້າຜົນກວດພະຍາດ COVID-19 ຂອງທ່ານເປັນບວກ, 
ມີຄົນທີ່ມາຈາກໜ່ວຍງານສາທາລະນະສຸກຈະຕິດຕໍ່ຫາທ່ານ, ໂດຍປົກກະຕິແມ່ນຜ່ານທາງໂທລະສັບ. 
ຜູ້ສໍາພາດຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເຂ້ົາໃຈສ່ິງທີ່ຄວນເຮັດຕໍ່ໄປ ແລະ ປະເພດຂອງການຊ່ວຍເຫືຼອທີ່ມີ. ຜູ້ສໍາພາດຈະຖາມຊື່ ແລະ 
ຂ້ໍມູນຕິດຕໍ່ຂອງຄົນທີ່ທ່ານເຄີຍຢູ່ໃກ້ຊິດເມື່ອບ່ໍດົນມານ້ີ ເພື່ອແຈ້ງໃຫ້ພວກເຂົາຮູ້ກ່ຽວກັບການສໍາພັດໄດ້. 
ພວກເຂົາຂໍຂ້ໍມູນນ້ີເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດບອກໃຫ້ບຸກຄົນຜູ້ທີ່ອາດສໍາພັດໄດ້ເຊື້ອພະຍາດຮູ້. 
ຜູ້ສໍາພາດຈະບ່ໍບອກຊື່ຂອງທ່ານກັບຜູ້ທີ່ທ່ານຢູ່ໃກ້ຊິດ.  

ຖ�າທ�ານກວດເຊ້ືອພົບຜົນບວກໂດຍໃຊ�ຊຸດກວດດ�ວຍຕົນເອງ 
ກະລຸນາເບ່ິງ ຄໍາແນະນໍາຊົ່ວຄາວສໍາລັບການກວດຫາເຊື້ອພະຍາດ SARS-CoV-2 ດ້ວຍຕົນເອງ 
(ພາສາອັງກິດເທົ່ານ້ັນ) ເພື່ອຂ້ໍມູນເພີ່ມເຕີມ. 

ຄວາມແຕກຕ�າງລະຫວ�າງ ການກັກບ�ລິເວນ ແລະ ການກັກຕວົ ມີຫຍັງແດ�? 
• ການກັກບ�ລິເວນ ແມ່ນສ່ິງທີ່ທ່ານເຮັດຖ້າທ່ານມີອາການຂອງພະຍາດ COVID-19, ກໍາລັງລໍຖ້າຜົນກວດ 

ຫືຼ ໄດ້ຮັບຜົນກວດຂອງພະຍາດ COVID-19 ເປັນບວກ. ການກັກບໍລິເວນ ໝາຍຄວາມວ່າທ່ານຢູ່ເຮືອນ 
ແລະ ຢູ່ຫ່າງຈາກຄົນອື່ນ (ລວມທັງສະມາຊິກໃນຄົວເຮືອນ) ຕາມການແນະນໍາ ຊ່ວງໄລຍະເວລາ 
(ພາສາອັງກິດເທົ່ານ້ັນ) ເພື່ອຫີຼກເວ້ັນການແຜ່ກະຈາຍເຊື້ອພະຍາດ.  

• ການກັກຕົວ ໝາຍເຖິງການຢູ່ເຮືອນ ແລະ ຫ່າງໄກຈາກຜູ້ອື່ນ ຫັຼງຈາກທີ່ໄດ້ສໍາຜັດກັບພະຍາດ COVID-19 
ໃນກໍລະນີທີ່ທ່ານຕິດເຊື້ອ ແລະ ມີການແຜ່ກະຈາຍພະຍາດ. ການກັກຕົວຈະກາຍເປັນການກັກບໍລິເວນ 
ຖ້າທ່ານໄດ້ກວດພົບວ່າເປັນພະຍາດ COVID-19 ຫືຼ ມີອາການຂອງພະຍາດ COVID-19. 

ຊັບພະຍາກອນສຸຂະພາບຈິດ ແລະ ພຶດຕິກ�າ 
ກະລຸນາເຂ້ົາເບ່ິງໜ້າເວັບຂອງ DOH ຊັບພະຍາກອນສຸຂະພາບພຶດຕິກໍາ ແລະ ຄໍາແນະນໍາ (ພາສາອັງກິດເທົ່ານ້ັນ). 

ແຫຼ່ງຂ�້ມູນ ແລະ ຂ�້ມູນເພ່ີມເຕີມກ�ຽວກັບພະຍາດ COVID-19 
ຕິດຕາມຂ່າວ ກ່ຽວກັບ ສະຖານະການຂອງພະຍາດ COVID-19 ປະຈຸບັນໃນລັດວໍຊິງຕັນ (ພາສາອັງກດິເທົ່ານ້ັນ), , 
ອາການຕ່າງໆ (ມີພາສາເພີ່ມເຕີມ), ເຊືອ້ແຜ່ກະຈາຍແນວໃດ (ມີພາສາເພີ່ມເຕີມ), 
ປະຊາຊົນຄວນເຂ້ົາຮັບການກວດຫາເຊື້ອແນວໃດ ແລະ ເມື່ອໃດ (ມີພາສາເພີ່ມເຕີມ), ແລະ ບ່ອນທີ່ຈະຊອກຫາວັກຊີນ 
(ມີບາງພາສາເພີ່ມເຕີມ). ເບ່ິງ ຄໍາຖາມທີ່ຖືກຖາມເລ້ຶອຍໆ ຂອງພວກເຮົາ (ພາສາອັງກິດເທົ່ານ້ັນ) ສໍາລັບຂ້ໍມູນເພີ່ມເຕີມ. 
ເຊື້ອຊາດ/ຊົນເຜ່ົາ ຫືຼ ສັນຊາດຂອງບຸກຄົນນ້ັນບ່ໍໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈ້ົາມີຄວາມສ່ຽງສູງຕໍ່ການຕິດເຊື້ອພະຍາດ COVID-
19. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, 
ຂ້ໍມູນກໍາລັງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຊຸມຊົນຄົນທີ່ບ່ໍແມ່ນຊາວຜິວຂາວກໍາລັງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢ່າງບ່ໍສົມສ່ວນຈາກພະຍາດ 
COVID-19 ນ້ີແມ່ນເນ່ືອງມາຈາກຜົນກະທົບຂອງການຈໍາແນກເຊື້ອຊາດ ແລະ ໂດຍສະເພາະ 
ໂຄງສ້າງການຈໍາແນກເຊື້ອຊາດ, ທີ່ເຮັດໃຫ້ບາງກຸ່ມມີໂອກາດໜ້ອຍທີ່ຈະປົກປ້ອງຕົນເອງ ແລະ ຊຸມຊົນຂອງພວກເຂົາ. 
ຄວາມອັບອາຍຈະບ່ໍຊ່ວຍໃຫ້ຕໍ່ສູ້ກັບພະຍາດ (ພາສາອັງກິດເທົ່ານ້ັນ). ແບ່ງປັນຂ້ໍມູນທີ່ຖືກຕ້ອງເທົ່ານ້ັນເພື່ອຮັກສາຂ່າວລື 
ແລະ ຂ້ໍມູນທີ່ບ່ໍຖືກຕ້ອງຈາກການແຜ່ກະຈາຍ. 

• ພະແນກສຸຂະພາບຂອງລັດ ວໍຊິງຕັນ ຕອບສະໜອງ COVID-19 

• ຊອກຫາພະແນກສຸຂະພາບຂອງທ່ານໃນທ້ອງຖີ່ນ ຫຼື ໃນເຂດ 

• CDC ໂຄໂຣນາໄວຣັດ (COVID-19) 

https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/420-360-SARSCoV2SelfTesting.pdf
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/CaseInvestigationsandContactTracing/IsolationandQuarantineforCOVID19
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/healthcare-providers/behavioral-health-resources
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/data-dashboard
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-covid-spreads.html
https://doh.wa.gov/lo/emergencies-covid-19/kaankwdhaaesyyphanyaadokhwid-19
https://doh.wa.gov/lo/emergencies-covid-19/yaawksiin-okhwid-19
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/frequently-asked-questions
https://medium.com/wadepthealth/it-takes-all-of-us-to-reduce-stigma-during-disease-outbreaks-310db60dce29
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/
https://doh.wa.gov/about-us/washingtons-public-health-system/washington-state-local-health-jurisdictions
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
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ມີຄ�າຖາມເພີ່ມເຕີມບ�? ໂທຫາສາຍດ່ວນດ້ານຂ້ໍມູນພະຍາດ COVID-19 ຂອງພວກເຮົາທີ່ 1-800-525-0127. 
ຊົ່ວໂມງບໍລິການສາຍດ່ວນ: 

• ວັນຈັນຈາກ 6 ໂມງເຊົ້າຫາ 10 ໂມງແລງ 
• ວັນອັງຄານເຖິງວັນອາທິດຈາກ 6 ໂມງເຊົ້າຫາ 6 ໂມງແລງ  
• ສັງເກດເຫັນວັນພັກຂອງລັດ (ເປັນພາສາອັງກິດເທົ່ານ້ັນ) ຈາກ 6 ໂມງເຊົ້າຫາ 6 ໂມງແລງ  

ສໍາລັບການບໍລິການແປພາສາ, ໃຫ�ກົດ # ເມື່ອພວກເຂົາຕອບ ແລະ ເວ້ົາພາສາຂອງທ�ານ. 
ສໍາລັບຄໍາຖາມກ່ຽວກັບສຸຂະພາບຂອງທ່ານເອງ ຫືຼ ຜົນການກວດ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບ. 
ເພື່ອຂໍເອົາເອກະສານນ້ີໃນຮູບແບບອື່ນ, ໃຫ້ໂທ 1-800-525-0127. ລູກຄ້າທີ່ຫູໜວກ ຫືຼ ບ່ໍຄ່ອຍໄດ້ຍິນ, ກະລຸນາ
ໂທ 711 (Washington Relay)(ພາສາອັງກິດເທົ່ານ້ັນ) ຫືຼ ອີເມວ civil.rights@doh.wa.gov. 
 

https://www.doh.wa.gov/AboutUs/ContactUs/StateHolidays
https://hamiltonrelay.com/washington/
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