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ຂໍ້ ກຳນົດ ແລະ ຄຳແນະນຳເພື່ ອຫຼຸ ດຜື່ ອນກຳນແຜື່ ລະບຳດຂອງ ໂຄວິດ-19
ໃນໂຮງຮຽນ K-12, ສະຖຳນທື່ ໃຫໍ້ ກຳນເບື່ິ ງແຍງເດັກ,
ສະຖຳນທື່ ໃຫໍ້ ກຳນຮຽນຮໍ້ ກື່ອນໄວຮຽນ, ສະຖຳນທື່ ໃຫໍ້ ກຳນພັດທະນຳ
ໄວຫນື່ ຼຸ ມ, ແລະ ໂຄງກຳນຕໍ້ັ ງແຄໍ້ ມພັກກຳງເວັນ.
ສະຫຼຸ ບການປ່ ຽນແປງວັນທີ 7 ມີນາ 2022 – ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ ຕັ້ງແຕ່ ວັນທີ 12 ມີນາ 2022 ເປັນຕົ້ນໄປ
•

ຂະນະທ່ີ ການຮຽນການສອນ K-12 ຂອງວໍຊີງຕັນ ເຂ້ົ າສ່ ເດືອນທ້ າຍໆຂອງສົກສຶກສາປີ 2021-2022,
ເອກະສານສະບັບນ້ີ ຈະສະຫບຂໍ້ກໍານົດທ່ີ ຍັງເຫື ອສໍາລັບໂຮງຮຽນ K-12, ສະຖານທ່ີ ໃຫ້ ການເບ່ ງແຍງເດັກ,
ສະຖານທ່ີ ໃຫ້ ການຮຽນຮ້ ກ່ອນໄວຮຽນ, ສະຖານທີ່ໃຫ້ ການພັດທະນາໄວ ຫນຼຸ່ ມ, ແລະ ໂຄງການຕັ້ງແຄ້ ມພັກກາງເວັນ,
ພ້ ອມກັບທາງເລືອກທີ່ຈະພຈາລະນາເມື່ອ ສ້ າງກອບການຄວບຄຼຸ ມ ໂຄວດ-19 ແລະ
ການຫຼຸ ດຜ່ ອນຄວາມສ່ ຽງໃນສໍາຜັດເຊ້ື ອໃນສະ ຖານທ່ີ ການສຶກສາ ແລະ ການດແລເດັກ.
o ສ່ ວນທີ 1 ໄດ້ ກໍານົດມາດຕະການ ທື່ ຈຳເປັນ.
o ສ່ ວນທີ 2 ແລະ ສ່ ວນທີ 3 ລວມມີທາງເລືອກ ແລະ ຂ້ໍ ພຈາລະນາເພ່ີ ມເຕີມສໍາລັບ ໂຮງຮຽນ ແລະຜ້ ໃຫ້ ບໍລການ.
ມາດຕະການເຫ່ົ ານີ້ບໍແມ່ ນຂໍ້ກໍານົດ.

•

ສ່ ວນທີ 4 ແລະ ເອກະສານຊ້ ອນທ້ າຍ ປະກອບມີແຫ່ ງຂໍ້ມນ ແລະ ຂໍ້ມນເພີ່ມເຕີມ.
ຂໍ້ກໍານົດ K-12 ທີ່ຜ່ ານມາສໍາລັບສົກຮຽນ 2021-2022 ແລະ ຂໍ້ພຈາລະນາເພີ່ມຕືມຂອງ K-12

•

ໄດ້ ຖືກລວມເຂ້ົ າເປັນເອກະສານດຽວກັນ ແລະ ປັບປຼຸ ງແລ້ ວ.
ຄໍາແນະນໍາທ່ີ ຜ່ ານມາສໍາລັບສະຖານທ່ີ ໃຫ້ ການເບ່ ງແຍງເດັກ, ສະຖານທ່ີ ໃຫ້ ການຮຽນຮ້ ກ່ອນໄວຮຽນ,

o

ສະຖານທ່ີ ໃຫ້ ການພັດທະນາໄວຫນຼຸ່ ມ, ແລະ ໂຄງ ການຕ້ັ ງແຄ້ ມພັກກາງເວັນ
ໄດ້ ຖືກລວມເຂົ້າໃນເອກະສານທີ່ສົມບນແລະສອດຄ່ ອງກັບ ຂໍ້ກໍານົດສະບັບນີ້.
ສໍາລັບຈຼຸ ດປະສົງຂອງເອກະສານນ້ີ :
•

ໂຮງຮຽນ ໝາຍເຖງ ໂຮງຮຽນລັດ ແລະ/ຫື ເອກະຊົນທ່ີ ໃຫ້ ບໍລການຕ້ັ ງແຕ່ ຊ້ັ ນອະນຼຸ ບານເຖງ ຊ້ັ ນມັດທະຍົມປີທ່ີ 12(K12).

•

ຜໍ້ ໃຫໍ້ ບລິກຳນ ໝາຍເຖງສະຖານທີ່ໃຫ້ ການເບ່ ງແຍງເດັກ, ສະຖານທີ່ໃຫ້ ການຮຽນຮ້ ກ່ອນ ໄວຮຽນ,
ສະຖານທ່ີ ໃຫ້ ການພັດທະນາໄວຫນຼຸ່ ມ, ແລະ ໂຄງການຕ້ັ ງແຄ້ ມພັກກາງເວັນ. ສໍາລັບລາຍຊ່ື ໂປແກມທ່ີ ຮວມຢ່ ໃນກຼຸ ່ ມນ້ີ ,
ກະລຼຸ ນາເບ່ ງທ່ີ ຄໍາສັບ.

ສາລະບານ
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ສື່ ວນທ 1: ຂໍ້ ກຳນົດກຳນົດຕື່ ຳງໆ
ໂຮງຮຽນ ແລະ ຜໍ້ ໃຫໍ້ ບລິກຳນ ຈະຕໍ້ ອງ ສບຕື່ ປະຕິບັດຕຳມຂໍ້ ກຳນົດໃນພຳກນໍ້ ເມື່ ອມ:
•
•

ການສັກຢາວັກຊີນປ້ ອງກັນພະຍາດ ໂຄວດ-19 ຂອງພະນັກງານ
ການແຍກຄົນທີ່ມີອາການຕ່ າງໆຂອງພະຍາດ ໂຄວດ-19

•

ມາດຕະການການແຍກປ່ ຽວຢ່ ເຮືອນ ແລະ ການກັບໄປໂຮງຮຽນ, ສະຖານການເບ່ ງແຍງ ຫື ໂຄງການໃດໜ່ຶ ງ
ການແຍກປ່ ຽວກໍລະນີຕດໂຄວດ-19 ພາຍໃນສະຖານທ່ີ

•
•

ການແຈ້ ງການໃຫ້ ກຼຸ ່ ມ ຫື ບຼຸ ກຄົນຮ້ ກ່ຽວກັບຄວາມສ່ ຽງຕ່ໍ ການສໍາຜັດເຊ້ື ອ
ຮັບປະກັນການເຂົ້າເຖງການກວດຫາເຊື້ອພະຍາດໂຄວດ-19

•

ການລາຍງານກໍລະນີຕດໂຄວດ-19 ແລະ ການລະບາດ ແລະ ການເຮັດວຽກກັບ Public Health

•

)ໜ່ ວຍງານສາທາລະນະສຼຸ ກ(
ການຕອບສະໜອງຈຼຸ ດເກີດການລະບາດ ແລະ ການລະບາດຕ່ າງໆ

•

ໂຮງຮຽນ, ເມອງ, ຜໍ້ ໃຫໍ້ ບລິກຳນ, ໂປແກມ, ແລະ/ຫ ໜື່ ວຍງຳນຄວບຄຼຸ ມດໍ້ ຳນສຳທຳລະນະສຼຸ ກປະຈຳ ທໍ້ ອງຖື່ ນ
ອຳດຈະເລອກທື່ ຈະວຳງນະໂຍບຳຍປໍ້ ອງກັນເພື່ ມເຕມ, ເຊິື່ງຈະຕໍ້ ອງປະຕິບັດຕຳມ.
ການສັກຢາວັກຊີນປ້ ອງກັນພະຍາດ ໂຄວດ-19 ຂອງພະນັກງານ
ພະນັກງານທັງໝົດໃນສະຖານທີ່ໃຫ້ ການສຶກສາ ຈະຕໍ້ ອງ ໄດ້ ຮັບການສັກຢາວັກຊນຢ່ າງຄົບຖ້ ວນ ຫື
ໄດ້ ຮັບການຍົກເວ້ັ ນທາງການແພດ ຫື ທາງສາສະໜາຕ່ໍ ການຖະແຫງການຂອງເຈ້ົ າຄອງສະບັບ 21-14.3
(ເປັນພາສາອັງກດເທົ່ານ້ັ ນ).
ການຍແຍກບຼຸ ກຄົນທ່ີ ມີອາການພະຍາດ ໂຄວດ-19
ນັກຮຽນ, ເດັກນ້ ອຍ ແລະ ພະນັກງານທີ່ມີອາການຂອງ ໂຄວດ-19 (ເປັນພາສາອັງກດ), ແມ່ ນ ຈະຕໍ້ ອງ ຢ່ ບ້ານ ແລະ
ຄວນໄດ້ ຮັບການກວດຫາເຊື້ອ ແລະ/ຫື ເຂົ້າພົບຜ້ ໃຫ້ ບໍລການທາງການແພດ ແລະ ປະຕບັດຕາມ
ຂ້ັ ນຕອນການກັບຄືນໄປບ່ ອນເຮັດວຽກ/ການດແລເດັກ/ໂຮງຮຽນຕາມຄວາມເໝາະສົມ (ເບ່ ງສ່ ວນ ລະບຽບການແຍກປ່ ຽວຢ່ ບ້ານ
ແລະການກັບໄປທ່ີ ໂຮງຮຽນ ຫື ໂປແກມ). ນອກຈາກນ້ີ ຍັງສາ ມາດເບ່ີ ງຜັງ ຈະເຮັດແນວໃດຖ້ າມີຄົນຜ້ ໜ່ຶ ງມີອາການຢ່
(ເປັນພາສາອັງກດ) ເປັນຂໍ້ມນອ້ າງອີງ.
ເດັກນ້ ອຍ, ນັກຮຽນ ຫື ພະນັກງານທຼຸ ກຄົນທ່ີ ກວດໂຄວດ-19 ເປັນບວກ ຈະຕໍ້ ອງ ແຍກປ່ ຽວຢ່ ບ້ານ
ແລະປະຕບັດຕາມຄໍາແນະນໍາປ້ ດຈຼຸ ບັນຂອງ Department of Health (DOH, ພະແນກສາທາ ລະນະສຼຸ ກ) (ເບ່ ງສ່ ວນ
ລະບຽບການແຍກປ່ ຽວຢ່ ບ້ານ ແລະການກັບໄປທີ່ໂຮງຮຽນ ຫື ໂປແກມ) ແລະ Centers for Disease Control and
prevention(CDC, ສນຄວບຄຼຸ ມ ແລະ ປ້ ອງກັນພະຍາດ) (ເປັນພາສາອັງກດ). ຄໍາແນະ ນໍາການແຍກປ່ ຽວນີ້ນໍາໃຊ້
ບໍ່ວ່ າຈະຢ່ ໃນສະຖານະການສັກຢາວັກຊີນຫື ບໍ່
ມາດຕະການການແຍກປ່ ຽວຢ່ ເຮືອນ ແລະການກັບໄປໂຮງຮຽນ, ສະຖານການເບ່ ງແຍງ ຫື ໂຄງການໃດໜຶ່ງ
ເດັກນ້ ອຍ, ນັກຮຽນ ຫື ພະນັກງານທ່ີ ກວດໂຄວດ-19 ເປັນບວກ ຈະຕໍ້ ອງ ແຍກປ່ ຽວ, ບໍ່ວ່ າຈະສັກ ວັກຊີນຫຶ ບໍ່ກໍ່ຕາມ.
ບຼຸ ກຄົນດ່ັ ງກ່ າວອາດສາມາດກັບຄືນໄປທ່ີ ໂຮງຮຽນ/ສະຖານທ່ີ ໃຫ້ ການດແລເດັກໄດ້ ຫັ ງຈາກແຍກ ປ່ ຽວ 5 ມ້ື ເຕັມຖ້ າຫາກວ່ າ:
•

ອາການ (ເປັນພາສາອັງກດ) ຂອງພວກເຂົາດີຂ້ື ນຫື ບໍມີອາການ, ແລະ

•

ພວກເຂົາບໍ່ມີໄຂ້ ມາເປັນເວລາ 24 ຊົ່ວໂມງໂດຍບໍ່ຕ້ ອງໃຊ້ ຢາລົດໄຂ້ .

ຖ້ າກັບຄືນໄປໂຮງຮຽນ/ສະຖານທ່ີ ໃຫ້ ການດແລເດັກຫັ ງຈາກ 5 ມ້ື , ບຼຸ ກຄົນນ້ັ ນຕ້ ອງ:
• ໄດ້ ຮັບການ ແນະນໍາຢ່ າງສງ ໃຫ້ ໃສ່ ໜ້າກາກອະນາໄມ ຫື ໜ້ າກາກທ່ີ ມີຜ້ າຄຼຸ ມດັງໃນລະ ຫວ່ າງມ້ື ທ່ີ 6-10
ຂອງໄລຍະການແຍກປ່ ຽວ, ຫື
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•

ມີຜົນກວດເປັນລົບເມື່ອໃຊ້ ຊຼຸດກວດແອນຕີເຈນ ຫື ຊຼຸດກວດທີ່ບ້ ານໃນມື້ໃດກໍ່ໄດ້ ຫັ ງຈາກ ມື້ທີ່ 5.
ທັ້ງນີ້ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ ອງກວດຫັ ງຈາກມື້ທີ່ 10 ໄປແລ້ ວ.

ຖ້ າບຼຸ ກຄົນທ່ີ ບໍ່ສາມາດໃສ່ ໜ້າກາກທ່ີ ເຫມາະສົມຫື ໜ້ າກາກທ່ີ ມີຜ້ າຄຼຸ ມດັງ, ແລະ ບໍ່ໄດ້ ກວດເປັນ ລົບ,
ພວກເຂົາຄວນສືບຕໍ່ແຍກປ່ ຽວຈົນເຖງມື້ທີ 10.
ນອກຈາກນ້ີ ຍັງສາມາດເບ່ີ ງຜັງ ສ່ ງທ່ີ ຄວນເຮັດຖ້ າມີບຼຸ ກຄົນໃດໜ່ຶ ງມີອາການຢ່ ເປັນຂ້ໍ ມນອ້ າງອີງ.
ການແຍກປ່ ຽວກໍລະນີຕດໂຄວດ-19 ພາຍໃນສະຖານທ່ີ
ເດັກ, ນັກຮຽນ ຫື ພະນັກງານຜ້ ທີ່ລາຍງານ ຫື ສະແດງ ອາການຄ້ າຍຄືພະຍາດ ໂຄວດ-19 (ເປັນພາສາອັງກດ) ຈະຕໍ້ ອງ
ແຍກປ່ ຽວທັນທີຈາກຜ້ ອື່ນ, ສົ່ງກັບບ້ ານ ແລະ ຖືກສົ່ງໄປກວດເພື່ອວນດໄສທັນທີທີ່ເປັນໄປໄດ້ ,
ບ່ໍ ວ່ າຈະຢ່ ໃນສະຖານະການສັກຢາວັກຊີນ ຫື ບ່ໍ ກ່ໍ ຕາມ. ໃນຂະນະທ່ີ ລໍຖ້ າອອກຈາກໂຮງຮຽນ ຫື ໂປຣແກຣມ, ບຼຸ ກຄົນທ່ີ ມີອາການ
ຈະຕໍ້ ອງ ຖືກແຍກປ່ ຽວຢ່ ໃນບ່ ອນແຍກປ່ ຽວທ່ີ ກໍານົດໄວ້ . ພວກເຂົາ ຈະຕໍ້ ອງ ໃສ່ ໜ້າກາກອະນາໄມທ່ີ ພໍດີ, ຖ້ າສາມາດເຮັດໄດ້ ແລະ
ເໝາະສົມກັບອາຍຼຸ . ໃຜກໍຕາມທ່ີ ໃຫ້ ການດແລ ຫື ການປະເມີນຜົນແກ່ ບຼຸກຄົນທ່ີ ແຍກປ່ ຽວ ຈະຕໍ້ ອງ ສວມໃສ່
ອຼຸ ປະກອນປ້ ອງກັນສ່ ວນບຼຸ ກຄົນ ທີ່ເໝາະສົມ (ພາສາອັງກດເທົ່ານັ້ນ).
ເດັກ, ພະນັກງານ ແລະ ແຂກທຼຸ ກຄົນທ່ີ ມີອາຍຼຸ 2 ປີຂ້ື ນໄປ ຈະຕໍ້ ອງ ໃສ່ ໜ້າກາກອະນາໄມໃນຫ້ ອງ ພະຍາບານ/ຫ້ ອງກວດສຼຸ ຂະພາບ
ແລະ ຫ້ ອງແຍກຕົວ ເນື່ອງຈາກສະຖານທ່ີ ເຫົ່ ານ້ີ ຖືເປັນສະພາບ ແວດລ້ ອມສໍາລັບການດແລສຼຸ ຂະພາບ.
ພະນັກງານອາດຈະຕ້ ອງໃຊ້ ອຼຸປະກອນປົກປ້ ອງທາງເດີນ ຫາຍໃຈໃນລະດັບໃດໜ່ຶ ງ
ເມ່ື ອເຮັດວຽກກັບບຼຸ ກຄົນທ່ີ ກໍາລັງແຍກປ່ ຽວຊ່ື ງແນ່ ໃຈ ຫື ສົງໃສວ່ າເປັນ ໂຄວດ-19. ອງໃສ່ ຂ້ໍ ກໍານົດໃນການປົກປດໃບໜ້ າ ແລະ
ການໃສ່ ໜ້າກາກອະນາໄມປ້ ອງກັນ ໂຄໂຣນາໄວຣັດ (ເປັນພາສາອັງກດເທ່ົ ານ້ັ ນ) ຂອງ Department of Labor and
Industries (L&I, ກົມແຮງງານ ແລະ ອຼຸ ດສາຫະກໍາ) ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພ່ີ ມເຕີມ.
ພ້ື ນທ່ີ ແຍກປ່ ຽວທ່ີ ກໍານົດໄວ້ ສໍາລັບບຼຸ ກຄົນທ່ີ ມີອາການຄ້ າຍຄືໂຄວດ-19 ແມ່ ນ ຈະຕໍ້ ອງ ແຍກອອກ
ຈາກພ້ື ນທ່ີ ປະຖົມພະຍາບານທ່ົ ວໄປ ຫື ພ້ື ນທ່ີ ແຈກຢາໃນໂຮງຮຽນ, ຫື ແຍກຈາກພ້ື ນທ່ີ ໃຊ້ ຮ່ວມກັບ
ເດັກນ້ ອຍຄົນອ່ື ນໃນສະຖານລ້ ຽງເດັກ/ການຮຽນຮ້ ກ່ອນໄວຮຽນ. ສໍາລັບໂຮງຮຽນ, ຖ້ າຫ້ ອງການ
ພະຍາບານມີຫ້ ອງກວດທີ່ຖືກອອກແບບໃຫ້ ມີການໄຫຂອງອາກາດຕດລົບ ແລະ ອາກາດທີ່ ລະບາຍອອກໂດຍກົງ,
ໂຮງຮຽນຄວນໃຊ້ ຫ້ອງນີ້ເປັນຫ້ ອງແຍກປ່ ຽວ. ຖ້ າຫາກບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້ ,
ຫ້ ອງທີ່ໃຊ້ ແຍກປ່ ຽວຄວນຈະເປັນຫ້ ອງທີ່ມີປະຕທີ່ສາມາດປດ ແລະ ປ່ ອງຢ້ ຽມທີ່ສາມາດເປີດໄດ້ ເພື່ອເພີ່ມການລະບາຍອາກາດ.
ເຄື່ອງກັ່ນຕອງອາກາດ ເຄື່ອງກອງອາກາດອະນຼຸ ພາກທີ່ມີ ປະສດທພາບສງ
ຂະໜາດທ່ີ ເໝາະສົມສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ ເພື່ອເພ່ີ ມການກອງ, ເບ່ ງ ຄໍາແນະນໍາການລະບາຍອາກາດຂອງ DOH
(ເປັນພາສາອັງກດເທົ່ານັ້ນ) ສໍາລັບຂໍ້ມນເພີ່ມ ເຕີມ.
ຖ້ າຫາກວ່ າບ່ໍ ມີພ້ື ນທ່ີ ໃນຮ່ົ ມທ່ີ ເໝາະສົມ (ເຊ່ັ ນ: ມີຄົນຢ່ ແລ້ ວ) ແລະ ນັກຮຽນ ຫື ເດັກສາມາດຢ່ ພາຍໃຕ້ ການດແລ ແລະ
ສ້ າງຄວາມສະດວກສະບາຍໄດ້ , ການຈັດສະຖານທ່ີ ກາງແຈ້ ງເປັນທາງ ເລືອກສຼຸ ກເສີນທ່ີ ຍອມຮັບໄດ້
ຖ້ າຫາກມີຄວາມເອື້ອອໍານວຍດ້ ານສະພາບອາກາດ ແລະ ຄວາມ ເປັນສ່ ວນຕົວ.
ການແຈ້ ງກຼຸ ່ ມ ຫື ບຼຸ ກຄົນກ່ ຽວກັບຄວາມສ່ ຽງຕ່ໍ ການສໍາຜັດເຊ້ື ອທ່ີ ອາດເປັນໄປໄດ້
ພະນັກງານແມ່ ນ ຈະຕໍ້ ອງ ໄດ້ ຮັບແຈ້ ງກ່ ຽວກັບການສໍາຜັດຕາມຂ້ໍ ກໍານົດໃນ WAC 296-62-600 (ພາສາອັງກດເທ່ົ ານ້ັ ນ).
ເບ່ ງເອກະສານແນະນໍາຂອງ L&I ສໍາລັບ ຄໍາຖາມ ແລະຄໍາຕອບ: ຂ້ໍ ກໍານົດການລາຍງານ ແລະ ການແຈ້ ງການນໍາໃຊ້ Health
Emergency Labor Standards Act (HELSA, ບົດບັນຍັດກໍານົດມາຕະຖານແຮງງານ ສໍາລັບ ເຫດສຼຸ ກເສີນທາງສຼຸ ຂະພາບ)
ແລະ ເຄື່ອງປ້ ອງກັນສ່ ວນບຼຸ ກຄົນ (ພາສາອັງກດເທົ່ານັ້ນ).
ນອກຈາກນ້ີ , ໂຮງຮຽນ ແລະ ຜ້ ໃຫ້ ບໍລການແມ່ ນ ຈະຕໍ້ ອງ ແຈ້ ງໂດຍກົງກັບນັກຮຽນທ່ີ ຖືກລະບຼຸ ວ່ າ ມີພມຄຼຸ ້ ມກັນບົກຜ່ ອງ,
ມີຄວາມສ່ ຽງທາງການແພດ, ຫື ອື່ນໆທີ່ ມີຄວາມສ່ ຽງສງ (ເປັນພາສາອັງກດ) ທີ່ຈະມີອາການ ໂຄວດ-19

4

ຮ້ າຍແຮງໃນການສໍາຜັດທີ່ອາດຈະເກດຂື້ນ. ຄວນແຈ້ ງໃຫ້ ພະນັກງານທຼຸ ກຄົນ ແລະ ບຼຸ ກຄົນທີ່ມີຄວາມສ່ ຽງສງຮ້ ,
ບໍ່ວ່ າຈະໄດ້ ສັກວັດຊີນ ຫື ເພ່ ງຕດເຊື້ອພາຍໃນ 90 ວັນທີ່ຜ່ ານມາກໍ່ ຕາມ.
ສໍາລັບປະຊາກອນທ່ີ ເຫື ອໃນໂຮງຮຽນແລະສະຖານທ່ີ ໃຫ້ ບໍລການແກ່ ຍາວະຊົນທົ່ວໄປ, ໂຮງຮຽນ ແລະ ຜ້ ໃຫ້ ບໍລການ ຈະຕໍ້ ອງ
ມີຂະບວນການແຈ້ ງໃຫ້ ເດັກ, ນັກຮຽນ, ຄອບຄົວ, ແລະ ພະນັກງານ ຮ້ ໃນເວລາທີ່ມີການລະບາດຢ່ ໃນໂຮງຮຽນ.
ໃຊ້ ພາສາໃນການສື່ສານທີ່ຄອບຄົວສາມາດເຂົ້າໃຈໄດ້ . ຫາກມີຊັບພະຍາກອນຈໍາກັດ, ໃຫ້ ເນັ້ນໃສ່ ການແຈ້ ງໃຫ້ ເດັກ, ນັກຮຽນ,
ຄອບຄົວ, ແລະ ພະນັກງານ ທ່ີ ມີຄວາມສ່ ຽວທາງການແພດ, ລວມທັງຜ້ ອ່ື ນໆທ່ີ ມີຄວາມສ່ ຽງສງຮ້ ກ່ອນສະເໝີ.

ຂ້ າງລຼຸ ່ ມນີ້ແມ່ ນທາງເລືອກໃນການແຈ້ ງກ່ ຽວກັບກໍລະນີຕດເຊື້ອ ແລະ ການລະບາດໃຫ້ ຄອບຄົວຮ້ :
•

ຈົດຫມາຍຂ່ າວປະຈໍາອາທດ ຫື ກະດານບອດອອນໄລນ໌ຂອງກໍລະນີຕດເຊື້ອ ຫື ການ ລະບາດ.
ການແຈ້ ງເຕືອນ (ເຊ່ັ ນ: ທາງອີເມລ໌ ຫື ລະບົບສ່ົ ງຂ້ໍ ຄວາມ) ເປັນ “ກຼຸ ່ ມ” ແທນທ່ີ ຈະຈໍາກັດສະ ເພາະ “ຜ້ ສໍາພັດໃກ້ ຊດ.”

•

ກຼຸ ່ ມເຫ່ົ ານ້ີ ຄວນປະກອບໄປດ້ ວຍໝ່ ຮ່ ວມຫ້ ອງຮຽນ, ໝ່ ຮ່ ວມທີມ ຮຽນ, ໝ່ ຮ່ ວມຊ້ັ ນຮຽນ, ກຼຸ ່ ມຄະນະ, ຜ້ ຂັບຂ່ີ ຫື ຜ້ ອ່ື ນໆ.
ການແຈ້ ງເຕືອນເປັນກຼຸ ່ ມອາດຈະເໝາະສົມໃນກໍລະນີທ່ີ ມີກຈຼຸ ດເກີດລະບາດ ຫື ການ ລະບາດ.

•

•

ອາດມີບາງກໍລະນີທີ່ຕ້ ອງຕດຕາມການສໍາຜັດເປັນລາຍຄົນ (ເຊັ່ນ: ໃນຊ່ ວງທີ່ມີການ ລະບາດ).
ປຶກສາກັບໜ່ ວຍງານຄວບຄຼຸ ມດ້ ານສາທາລະນະສຼຸ ກປະຈໍາທ້ ອງຖີ່ນຂອງທ່ ານ.

ໂດຍບ່ໍ ຄໍານຶງເຖງສະຖານະການສັກວັກຊີນ, ນັກຮຽນ, ເດັກນ້ ອຍ, ແລະ ພະນັກງານທີ່ມີຄວາມສ່ ຽງ ຕໍ່ການສໍາຜັດໂຄວດ-19
ຄວນໄດ້ ຮັບການແນະນໍາດັ່ງນີ້:
•
•

ຕດຕາມ ອາການ (ເປັນພາສາອັງກດ), ແລະ
ພຈາລະນາໃສ່ ໜ້າກາກທ່ີ ພໍດີ (ຖ້ າອາຍຼຸ ເໝາະສົມ) ເປັນເວລາ 10 ມ້ື ຫັ ງຈາກມ້ື ສຼຸ ດທ້ າຍຂອງ ການສໍາຜັດ,
ໂດຍສະເພາະໃນລະຫວ່ າງກດຈະກໍາຕ່ າງໆ ເຊ່ັ ນ: ກລາໃນຮ່ົ ມທ່ີ ມີຄວາມສ່ ຽງ ສງ, ການສະແດງສລະປະ, ແລະ ອ່ື ນໆ., ແລະ

•

ໄດ້ ຮັບການກວດ 3-5 ມື້ຫັ ງຈາກການສໍາພັດ. ສາມາດໃຊ້ ຊຼຸດກວດໂມເລກຼຸ ນ (Polymerase chain reaction (PCR,
ປະຕກລຍາລກໂສ້ ພໍຣີເມີເຣສ)/Nucleic Acid Amplification Tests (NAAT, ການກວດ ສານພັນທຼຸ ກໍາ),
ແອນຕເຈນ, ແລະ ຊຼຸດກວດທີ່ບ້ ານແມ່ ນໃຊ້ ໄດ້ . ຖ້ າຜົນກວດພວກເຂົາ ເປັນບວກ, ພວກເຂົາຈະຕ້ ອງ ແຍກປ່ ຽວ.
o

ສໍາລັບຜ້ ຕດເຊື້ອ (ພາຍໃນ 90 ວັນທີ່ຜ່ ານມາ), ຄວນໃຊ້ ການກວດແອນຕເຈນ ເນື່ອງຈາກຜົນກວດ PCR
ອາດເປັນບວກຕະຫອດ ແລະ ບ່ໍ ສາມາດລະບຼຸ ໄດ້ ວ່າເປັນ ການຕດເຊ້ື ອໃຫມ່ ຫື ເຊ້ື ອເກ່ົ າ.

ນອກຈາກນ້ີ ຍັງສາມາດເບີ່ງຜັງ ສ່ ງທີ່ຈະຕ້ ອງເຮັດຖ້ າທ່ ານໄດ້ ຮັບແຈ້ ງວ່ າທ່ ານມີການສໍາຜັດເຊື້ອ ເປັນຂໍ້ມນອ້ າງອີງ.
ເດັກ, ນັກຮຽນ, ແລະ ພະນັກງານຜ້ ທ່ີ ສໍາຜັດເຊື້ອອາດຈະສາມາດສືບຕໍ່ມີສ່ ວນຮ່ ວມໃນການຮຽນ ການສອນ ແລະ
ການດແລດ້ ວຍຕົນເອງທັງໝົດໄດ້ , ລວມທັງກລາ, ການສະແດງສລະປະ, ແລະ ກດຈະກໍານອກຫັ ກສດອື່ນໆ,
ຕາບໃດທີ່ເຂົາເຈົ້າບໍ່ມີອາການ. ແຕ່ ຖ້າຫາກເດັກ, ນັກຮຽນ, ຫື ພະນັກງານທີ່ສໍາຜັດເຊື້ອເລີ່ມມີອາການ, ພວກເຂົາ ຈະຕໍ້ ອງ
ໃດ້ ແຍກຕົວຢ່ ທ່ີ ບ້ ານທັນທີໂດຍປະຕ ບັດຕາມມາດຕະການທ່ີ ລະບຼຸ ໄວ້ ໃນສ່ ວນ ການແຍກຜ້ ທ່ີ ມີອາການຂອງ ໂຄວດ-19.
ຮັບປະກັນການເຂົ້າເຖງການກວດຫາເຊື້ອພະຍາດໂຄວດ-19
ໂຮງຮຽນ K-12 ຈະຕໍ້ ອງ ຮັບປະກັນການເຂົ້າເຖງການກວດເພື່ອວນດໄສທ່ີ ທັນເວລາສໍາລັບນັກ ຮຽນ ແລະ
ພະນັກງານທີ່ມີອາການ ຫື ຜ້ ອາດສໍາຜັດເຊື້ອທີ່ຕ້ ອງການກວດ. ອັນນີ້ສາມາດເຮັດໄດ້ ຢ່ ໂຮງຮຽນ, ຢ່ ໃນຈຼຸ ດສນກາງຂອງເມືອງ,
ແລະ/ຫື ຮ່ ວມມືກັບຜ້ ໃຫ້ ບໍລການກວດພະຍາດ ທີ່ເຊື່ອຖື ໄດ້ ແລະ ເຂົ້າເຖງຊຼຸມຊົນ ແລະ ສາທາລະນະສຼຸ ກທ້ ອງຖ່ ນ.
ການກວດຫາອາການຂອງນັກຮຽນ ແລະ
ພະນັກງານໃຫ້ ທັນເວລາຊ່ ວຍຫຼຸ ດຜ່ ອນຈໍານວນມ້ື ຂອງການສນເສຍການຮຽນແບບເຊ່ ງໜ້ າ. ນອກຈາກນ້ັ ນ,
ບຼຸ ກຄົນທ່ີ ມີອາການທ່ີ ມີຜົນກວດເຊື້ອພະຍາດໂຄວດ-19 ເປັນລົບອາດຈະສາມາດ ກັບຄືນໄປໂຮງຮຽນໄດ້ ໄວກວ່ າເກົ່າ.
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ສາມາດໃຊ້ ຊຼຸດກວດໂມເລກຼຸ ນ (PCR/NAAT), ແອນຕເຈນທີ່ຈຼຸ ດ ປ່ ນປົວ (POC), ແລະ ຊຼຸດກວດທີ່ບ້ ານແມ່ ນໃຊ້ ໄດ້ .
ໂປແກມການທົດສອບ Learn to Return (ຮຽນຮ້ ເພ່ື ອໃຫ້ ກັບຄືນສ່ ປົກກະຕ) (ພາສາອັງກດເທ່ົ ານ້ັ ນ) ຂອງ DOH
ຈະຊ່ ວຍໃຫ້ ໂຮງຮຽນ K-12 ປະຕບັດໄດ້ ຕາມຂໍ້ກໍານົດການກວດວໃຈ. ໂຮງຮຽນ ຫື ເມືອງທ່ີ ຕ້ ອງການຂໍ້ມນເພ່ີ ມເຕີມກ່ ຽວ
ກັບໂປແກມກວດຫາເຊື້ອໂຄວດ-19 ຄວນຕດຕໍ່ຫາ schools@healthcommonsproject.org. ເບ່ ງຂໍ້ມມເພີ່ມເຕີມໃນໜ້ າ
ການກວດຫາເຊື້ອໃນໂຮງຮຽນ (ພາສາອັງກດເທົ່ານັ້ນ) ຂອງ DOH ສໍາລັບຂໍ້ມນເພີ່ມເຕີມ.
ການລາຍງານກໍລະນີຕດໂຄວດ-19 ແລະ ການລະບາດ ແລະ ການເຮັດວຽກກັບ Public Health
ໂຮງຮຽນ ແລະ ຜ້ ໃຫ້ ບໍລການມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການກໍານົດກໍລະນີຕດໂຄວດ-19 ແລະ ການສໍາ ຜັດໃກ້ ຊດ ແລະ
ຈໍາກັດການແຜ່ ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວດ-19. ໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ສະຖານທ່ີ ຜ້ ໃຫ້ ບໍລການ ຈະຕໍ້ ອງ
ລາຍງານທຼຸ ກໆກໍລະນີຕດເຊື້ອພະຍາດໂຄວດ-19 ໃຫ້ ໜ່ ວຍງານຄວບຄຼຸ ມ ດ້ ານສາທາລະນະສຼຸ ກປະຈໍາທ້ ອງຖີ່ນ/DOH
(ພາສາອັງກດເທົ່ານັ້ນ) ຕາມຄໍາແນະນໍາຂອງໜ່ ວຍງານ ຄວບຄຼຸ ມດ້ ານສາທາລະນະສຼຸ ກປະຈໍາທ້ ອງຖີ່ນ/DOH ແລະ
ກົດໝາຍຂອງລັດວໍຊງຕັນ (WAC 246-101 (ພາສາອັງກດເທົ່ານັ້ນ)). ແລະ ຈະຕໍ້ ອງ
ລາຍງານທຼຸ ກການແຜ່ ລະບາດຂອງໂຄວດ-19 ຕ່ໍ ໜ່ ວຍງານຄວບຄຼຸ ມດ້ ານສາທາລະນະສຼຸ ກປະຈໍາທ້ ອງຖ່ີ ນ/ຜ້ ອອກໃບອານຼຸ ຍາດ
(WAC 246-101) (ພາສາອັງກດເທ່ົ ານ້ັ ນ). ຜົນກວດເຊ້ື ອພະຍາດ ໂຄວດ-19 ຄວນຖືກລາຍງານໃຫ້ DOH ຕາມຄໍາ
ແນະນໍາທ່ີ ມີຢ່ ໃນຫນ້ າເວັບ ກໍາລັງລາຍງານຜົນກວດເຊື້ອພະຍາດ ໂຄວດ-19 (ເປັນພາສາອັງກດ ເທົ່ານ້ັ ນ). ນອກຈາກນ້ັ ນ,
ໂຮງຮຽນ, ຜ້ ໃຫ້ ບໍລການ ແລະ ປະຊາຊົນທົ່ວໄປ ຈະຕໍ້ ອງ ຮ່ ວມມືກັບເຈົ້າ ໜ້ າທີ່ສາທາລະນະສຼຸ ກໃນການສືບສວນກໍລະນີຕດເຊື້ອ
ແລະ ການລະບາດທີ່ອາດຈະພົວພັນກັບ ໂຮງຮຽນ ຫື ຜ້ ໃຫ້ ບໍລການ (WAC 246-101) (ເປັນພາສາອັງກດເທົ່ານັ້ນ).
ນາຍຈ້ າງ ຈະຕໍ້ ອງ ແຈ້ ງໃຫ້ L&I ຮ້ ກ່ຽວກັບການແຜ່ ລະບາດທີ່ມີພະນັກງານຕດເຊື້ອ 10 ຄົນ ຂື້ນໄປໃນສະຖານທີ່.
ເບ່ ງເອກະສານແນະນໍາຂອງ L&I ສໍາລັບ ຄໍາຖາມ ແລະຄໍາຕອບ: ຂໍ້ກໍານົດການລາຍງານ ແລະ ການແຈ້ ງການນໍາໃຊ້ HELSA
ແລະ ເຄື່ອງປ້ ອງກັນສ່ ວນບຼຸ ກຄົນ (ພາສາອັງກດເທົ່ານັ້ນ).
ການຕອບສະໜອງຈຼຸ ດເກີດການລະບາດ ແລະ ການລະບາດຕ່ າງໆ
ກຼຸ ່ ມແລະການແຜ່ ລະບາດໝາຍເຖງສະຖານະການທ່ີ ສະພາບແວດລ້ ອມໃນໂຮງຮຽນຫື ຜ້ ໃຫ້ ບໍລການຄວນປະສານງານກັບສາທາລະນະ
ສຼຸ ກທ້ ອງຖ່ ນເພື່ອພຈາລະນາ ແລະ ອຳດຈຳຕໍ້ ອງ ໃຊ້ ຄວາມ ພະຍາຍາມບັນເທົາທ່ີ ປັບປຼຸ ງໃຫ້ ດີຂື້ນ
ລວມເຖງບາງກຍຼຸ ດທະສາດທ່ີ ລະບຼຸ ໄວ້ ໃນ ສ່ ວນທ່ີ 2 ເພ່ື ອປ້ ອງ ກັນການແຜ່ ລະບາດຂອງພະຍາດ.

ສື່ ວນທ 2: ຂໍ້ ມນກື່ ຽວກັບກຍຼຸ ດທະສຳດທື່ ອຳດນຳມຳໃຊໍ້ ເພື່ ອກຳນປໍ້ອງກັນອກຂໍ້ັ ນ
Department of Health (DOH) ຂອງລັດວໍຊງຕັນ ແນະນໍາໃຫ້ ໂຮງຮຽນ ປະສານງານກັບໜ່ ວຍງານ
ຄວບຄຼຸ ມດ້ ານສາທາລະນະສຼຸ ກປະຈໍາທ້ ອງຖ່ ນ ໃນການຕັດສນໃຈທີ່ກ່ ຽວຂ້ ອງກັບຍຼຸ ດທະສາດ ທາງເລືອກທີ່ລະບຼຸ ໄວ້ ໃນເອກະສານນີ້.
ໃນຂະນະທ່ີ ພວກເຮົາກໍາລັງເກ້ົ າເຂ້ົ າສ່ ໄລຍະໃໝ່ ຂອງການແຜ່ ລະບາດທ່ົ ວໂລກ, ໂຄວດ-19 ຍັງຄົງຢ່ ກັບພວກເຮົາ
ແລະພວກເຮົາຄວນຍອມຮັບວ່ າການຮັບມືກັບ ການແຜ່ ລະບາດທ່ົ ວໂລກຂອງໂຄວດ-19
ຕ້ ອງມຕ້ ອງມີຄວາມຢຶດຢຼຸ ່ ນກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ ທ່ີ ຈະມີ ການປ່ ຽນແປງທີີີ່ຈະເກີດຂື້ນໃນລະດັບລັດ ແລະ ທ້ ອງຖ່ ນ.
ເງື່ ອນໄຂຕື່ ຳງໆອຳດຕໍ້ ອງໃຊໍ້ ແນວທຳງປະຕິບັດໃນກຳນບັນເທົຳເພື່ ມເຕມເພື່ ອລົດຜົນກະທົບຂອງພະຍຳດໃນໂຮງຮຽນ
ແລະສະຖຳນປະກອບກຳນຂອງຜໍ້ ໃຫໍ້ ບລິກຳນ ແລະ ເພື່ ອໃຫໍ້ ມັື່ນໃຈວື່ ຳຈະຍັງຄົງ
ມກຳນຮຽນກຳນສອນແລະກຳນດແລດໍ້ ວຍຕົນເອງໄດໍ້ ຢື່ຳງຕື່ ເນື່ ອງ.
ການທ່ີ ຈະຈໍາກັດການແຜ່ ລະບາດຂອງ ໂຄວດ-19 ແລະເພ່ີ ມການຮຽນການສອນດ້ ວຍຕົວເອງໃຫ້ ປະສົບຜົນສໍາເລັດນ້ັ ນ
ໂຮງຮຽນ, ຜ້ ໃຫ້ ບໍລການ, ແລະ ເຈ້ົ າຫນ້ າທ່ີ ສາທາລະນະສຼຸ ກໃນທ້ ອງຖ່ ນ ຕ້ ອງມີການສ່ື ສານກັນ.
ການສ່ື ສານບາງຢ່ າງນີ້ອາດຈະລວມເອົາຂໍ້ມນສ່ ວນຕົວທີ່ຕົກຢ່ ພາຍໃຕ້ Family Educational Rights and Privacy Act
(FERPA, ກົດຫມາຍວ່ າດ້ ວຍສດທການສຶກສາ ແລະ ຄວາມເປັນສ່ ວນຕົວຂອງຄອບຄົວ). FERPA (ພາສາອັງກດເທົ່ານັ້ນ)
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ອະນຼຸ ຍາດໃຫ້ ໂຮງຮຽນແບ່ ງ ປັນຂ້ໍ ມນສ່ ວນຕົວທ່ີ ສາມາດລະບຼຸ ໄດ້ ກັບສາທາລະນະສຼຸ ກໃນທ້ ອງຖ່ ນໂດຍບ່ໍ ໄດ້ ຮັບຄວາມເຫັນ
ພ້ ອມເມ່ື ອຕອບສະຫນອງພາວະສຼຸ ກເສີນດ້ ານສຼຸ ຂະພາບ.
ຂ້ໍ ມນຕໍ່ໄປນີ້ ແມ່ ນ ນໍາມາຈາກວທະຍາສາດໃນປັດຈຼຸ ບັນ1,2 ແລະໃຊ້ ຂໍ້ມນຈາກ ຄ່ ມືສໍາລັບການ ປ້ ອງກັນ ໂຄວດ-19 ໃນໂຮງຮຽນ
K-12 ແລະ ຄ່ ມືຄໍາແນະນໍາໂຄວດ-19 ໃນການດໍາເນີນການເບ່ ງ ແຍງເດັກ ແລະການສຶກສາ/ໂປແກມດແລເດັກ
(ເປັນພາສາອັງກດ) ຂອງ Centers for Disease Control and Prevention (CDC).
ຫັ ກຖານມາຮອດປະຈຼຸ ບັນຊ້ີ ໃຫ້ ເຫັນວ່ າເມ່ື ອນໍາຍຼຸ ດທະສາດການປ້ ອງກັນໄປໃຊ້ ເສີມກັນຢ່ າງຖຶກຕ້ ອງ,
ຈະສາມາດຈໍາກັດອັດຕາການແຜ່ ເຊື້ອໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ໂປແກມການດແລເດັກໄດ້ . ນອກຈາກ ນ້ີ , ການແຜ່ ເຊື້ອ SARS-CoV-2
(ໄວຣັດທີ່ເຮັດໃຫ້ ເປັນໂຄວດ-19) ໃນຊຼຸມຊົນມີຄວາມເຊື່ອມໂຍງກັບ ເຫດການມີຜ້ ຕດເຊື້ອໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ສະຖານຜ້ ໃຫ້ ບໍລການ.
ເມື່ອຊຼຸມຊົນມີອັດຕາໂຄວດ-19 ສງ, ກໍ່ຈະຖືກນໍາເຊ່ ງຄວາມເປັນໄປໄດ້ ວ່າມີ SARS-CoV-2 ເພີ່ມຂຶ້ນ, ແລະອາດຈະມີການແຜ່ ເຊື້ອ
ພາຍໃນສະພາບແວດລ້ ອມຂອງໂຮງຮຽນ ຫື ຜ້ ໃຫ້ ບໍລການ.
ບົດຮຽນທ່ີ ຖອດຖອນໄດ້ ໃນໄລຍະສອງປີທໍາອດຂອງການແຜ່ ລະບາດໄດ້ ລະບຼຸ ເຖງຄວາມສໍາຄັນຂອງການຕດຕາມເພື່ອປ້ ອງກັນການ
ແຜ່ ລະບາດຂອງ ໂຄວດ-19 ແລະ ການລະບາດທ່ີ ກ່ ຽວຂ້ ອງ:
•

ຕດຕາມຂ່ າວສານກ່ ຽວກັບ ການສັກຢາວັກຊີນ.

•
•

ສວມໃສ່ ໜ້ າກາກ ເພື່ອການປົກປ້ ອງສ່ ວນບຼຸ ກຄົນ ແລະການຄວບຄຼຸ ມແຫ່ ງທ່ີ ເກດ.
ເສີມສ້ າງ ການລະບາຍອາກາດ ເພື່ອຫຼຸ ດຜ່ ອນການແຜ່ ກະຈາຍຂອງເຊື້ອໄວຣັສທີ່ເປັນ ລະອອງ.

•

ຢ່ ບ້ານເມື່ອບໍສະບາຍ.

•

ດໍາເນີນການກວດຫາເຊື້ອແບບໄວ.
ມີການປະຕບັດທ່ີ ດີຕ່ໍ ່ ແນວທາງການປ້ ອງກັນໂລກທາງເດີນຫາຍໃຈ ແລະ ສຼຸ ຂະອະນາໄມມື.
ໃຫ້ ປະຕບັດຕາມ ການຮັກສາໄລຍະຫ່ າງ ໃນລະດັບທ່ີ ເໝາະສົມ ແລະ ສາມາດປະຕບັດໄດ້ .

•
•
•
•

ການອະນາໄມ ແລະ ການຂ້ າເຊື້ອ ຕາມທ່ີ ໄດ້ ລະບຼຸ ໄວ້ .
ເພີ່ມກດຈະກໍາກາງແຈ້ ງ.

ໂຮງຮຽນ ແລະ ຜ້ ໃຫ້ ບໍລການຈໍາເປັນຕ້ ອງຮັກສາຄວາມຢຶດຢຼຸ ່ ນໃນການນໍາວທີການຫຼຸ ດຜ່ ອນຜົນ ກະທົບໄປໃຊ້ .
ການຍົກເລີກໃຊ້ ການປົກປ້ ອງບາງຢ່ າງອາດຈະຖຶກດໍາເນີນໂດຍປັດໃຈພຈາລະນາ ເຊັ່ນ: ລະດັບການແຜ່ ເຊື້ອໃນຊຼຸມຊົນ,
ການແຜ່ ລະບາດໃນທ້ ອງຖ່ ນ, ແລະ ອັດຕາການສັກວັກຊີນ. ນອກຈາກນີ້ ໂຮງຮຽນ ແລະ

ຜ້ ໃຫ້ ບໍລການຄວນກວດສອບໃຫ້ ແນ່ ໃຈວ່ າສະພາບແວດລ້ ອມຂອງ
ຕົນພ້ ອມທ່ີ ຈະຮອງຮັບບຼຸ ກຄົນຜ້ ທ່ີ ເລືອກຈະໃຊ້ ແນວທາງປ້ ອງກັນຕ່ໍ ເນ່ື ອງເຊ່ັ ນ, ການໃສ່ ໜ້າກາກ.
ເມື່ອພະຍາດມີການແຜ່ ລະບາດເພ່ີ ມຂ້ຶ ນ, ໂຮງຮຽນ ແລະ ຜ້ ໃຫ້ ບໍລການຄວນພຈາລະນາທ່ີ ຈະນໍາ
ມາດຕະການປ້ ອງກັນຫື ບັນເທົາກັບມາໃຊ້ . ການປະສານງານກັບສາທາລະນະສຼຸ ກທ້ ອງຖ່ ນຈະຊ່ ວຍໃນການປະຕດບັດຍຼຸ ດທະສາດເຫົ່ າ
ນີ້ໄດ້ ດີທີ່ສຼຸ ດເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງເດັກ, ນັກຮຽນ, ພະນັກງານ, ຄອບຄົວ ແລະ ຊຼຸມຊົນ.
ບຼຸ ກຄົນຜ້ ທ່ີ ເລືອກຈະສືບຕໍ່ໃຊ້ ມາດຕະການປ້ ອງກັນເອງຄວນໄດ້ ຮັບການສະຫນັບສະຫນນ.
ບ່ໍ ຄວນສະແດງຄໍາຄດເຫັນຫື ວພາກວຈານກ່ ຽວກັບຄວາມເຊື່ອຫື ສະພາວະທາງສຼຸ ຂະພາບຂອງຄົນອື່ນ.
ໂຮງຮຽນແລະໂປແກມບ່ໍ ຄວນປ່ ວຍໃຫ້ ມີການລະເມດ ຫື ຂົ່ມເຫັງໃດໆ.

1

Science Brief: Transmission of SARS-CoV-2 in K-12 Schools and Early Care and Education Programs - Updated |
CDC https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/science/science-briefs/transmission_k_12_schools.html
(ເຂົ້າເຖງວັນທີ່ 03/06/2022)
2
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/science/science-briefs/indicators-monitoring-communitylevels.html (ເຂ້ົ າເຖງວັນທ່ີ 03/06/2022)
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ການສັກຢາວັກຊນ
ການສັກວັກຊີນເປັນຍຼຸ ດທະສາດການປ້ ອງກັນທ່ີ ມີປະສດທຜົນທ່ີ ສຼຸ ດເພ່ື ອປົກປ້ ອງເດັກ ແລະ
ຜ້ ໃຫຍ່ ທີ່ມີສດໄດ້ ຮັບວັກຊີນເພື່ອບໍ່ໃຫ້ ເກດອາການທີ່ຮຼຸ ນແຮງທີ່ສຼຸ ດຈາກການເປັນ ໂຄວດ-19. ດັ່ງທີ່ໄດ້ ກ່າວໄວ້ ຂ້າງເທງ,
ພະນັກງານທັງໝົດໃນສະຖານທີ່ໃຫ້ ການສຶກສາຈໍາຕ້ ອງໄດ້ ຮັບການສັກ ຢາວັກຊນຢ່ າງຄົບຖ້ ວນ ຫື
ໄດ້ ຮັບການຍົກເວ້ັ ນທາງການແພດ ຫື ທາງສາສະໜາຕ່ໍ ການຖະແຫງ ການຂອງເຈ້ົ າຄອງສະບັບ 21-14.3
(ເປັນພາສາອັງກດເທົ່ານ້ັ ນ).
ໂຮງຮຽນແລະຜ້ ໃຫ້ ບໍລການຄວນສ່ົ ງເສີມໃຫ້ ເດັກ, ນັກຮຽນ, ພະນັກງານ, ແລະ ຄອບຄົວທ່ີ ມີມີສດເຂ້ົ າຮັບວັກຊີນໃຫ້ ຄົບ
ຕາມຄໍາແນະນໍາລ່ າສຼຸ ດ (ເປັນພາສາອັງກດ) ລວມທັງວັກຊີນໂຄວດ-19. DOH ໄດ້ ສ້າງ ຊຼຸດເຄ່ື ອງມື ວັດຊີນປ້ ອງກັນໂຄວດ-19
ສໍາລັບໂຮງຮຽນ (ພາສາອັງກດເທົ່ານ້ັ ນ) ເພື່ອເປັກເອກະສານ ແລະ ແຫ່ ງ
ຂ້ໍ ມນທີ່ຊ່ ວຍໃຫ້ ໂຮງຮຽນສາມາດຕອບຄໍາຖາມຂອງຜ້ ປົກຄອງ ແລະ ສົ່ງເສີມການຊັກວັກຊີນປ້ ອງ ກັນໂຄວດ-19. DOH ຍັງໄດ້ ສ້າງ
ຊຼຸດເຄື່ອງມືຄລີນກວັກຊີນປ້ ອງກັນໂຄວດ-19 ສໍາລັບໂຮງຮຽນ (ພາສາອັງກດເທົ່ານັ້ນ)
ເພ່ື ອຊ່ ວຍໂຮງຮຽນໃນການປະສານງານດ້ ານຄລີນກກັບຄ່ ຮ່ວມມືໃນຊຼຸມ ຊົນ ແລະ ສ່ົ ງເສີມການສັກວັກຊນປ້ ອງກັນພະຍາດໂຄວດ19. ຊຼຸດເຄ່ື ອງມືທັງສອງຢ່ ທ່ີ ໜ້ າເວັບ ການສ້ າງພມຕ້ ານທານໃນໂຮງຮຽນແລະສະຖານລ້ ຽງເດັກ (ພາສາອັງກດເທ່ົ ານ້ັ ນ) ຂອງ
DOH.
ຍັງສາມາດເບ່ ງ ຄໍາແນະນໍາຂອງ CDC (ເປັນພາສາອັງກດ) ວ່ າ ໂຮງຮຽນສາມາດສ່ົ ງເສີມການສັກຢາກັນພະຍາດແນວ ໃດ
(ເປັນພາສາອັງກດ). ໄປທ່ີ ໜ້ າເວບ ຂ້ໍ ມນວັກຊີນຂອງ DOH (ພາສາລາວ) ເພ່ື ອເບ່ ງຂ້ໍ ມນທ່ົ ວໄປກ່ ຽວກັບວັກຊີນປ້ ອງ ກັນໂຄວດ19, ລວມເຖງເຄື່ອງມື ຕົວລະບຼຸ ຕໍາແໜ່ ງວັກຊີນ (ພາສາລາວ).
ໜ້ າກາກ
ການໃສ່ ໜ້າກາກທີ່ພໍດີຫື ອຼຸ ປະກອນປດໃບໜ້ າຢ່ າງຖຶກຕ້ ອງຈະຊ່ ວຍປ້ ອງກັນຜ້ ສວມໃສ່ ແລະ ຜ້ ອື່ນໆ
ດ່ັ ງນ້ັ ນຈ່ຶ ງຊ່ ວຍປ້ ອງກັນການແຜ່ ເຊ້ື ອໂຄວດ-19.
ເຖງແມ່ ນວ່ າຫນ້ າກາກແມ່ ນບໍ່ຈໍາເປັນໃນທຼຸ ກສະພາບແວດລ້ ອມຂອງໂຮງຮຽນ ຫື ຜ້ ໃຫ້ ບໍລການ, ຈະມີສະຖານະການ DOH ແລະ/ຫື
ໜ່ ວຍງານສາທາລະນະສຼຸ ກຮຽກຮ້ ອງໃຫ້ ມີການນໍາໃຊ້ ຫນ້ າກາກທ່ີ ເຫມາະສົມຊ່ົ ວຄາວສໍາລັບບຼຸ ກຄົນ (ເຊ່ັ ນ, ມ້ື ທ່ີ 6-10 ເມ່ື ອນັກຮຽນ,
ເດັກນ້ ອຍ, ຫື ພະນັກງານກັບຄືນ ມາຈາກການແຍກປ່ ຽວຫັ ງຈາກ 5 ມ້ື , ໃຫ້ ເບ່ ງພາກສ່ ວນ ລະບຽບການແຍກປ່ ຽວຢ່ ທ່ີ ບ້ ານ ແລະ
ການກັບຄຶນໄປໂຮງຮຽນ ຫື ໂຄງການ). ນອກຈາກນີ້ຍັງອາດຈໍາເປັນຕ້ ອງໃສ່ ໜ້າກາກທຼຸ ກທີ່ໃນຊ່ ວງ
ທ່ີ ມີການແຜ່ ລະບາດເປັນກຼຸ ່ ມແລະ/ຫື ການແຜ່ ລະບາດໃນຫ້ ອງຮຽນຫື ກັບນັກຮຽນໃນຫາຍໆກຼຸ ່ ມ (ເຊັ່ນ: ຫ້ ອງຮຽນປະສານສຽງ ຫື
ທີມກລາ) ຫື ໃນສະພາບແວດລ້ ອມຂອງຜ້ ໃຫ້ ບໍລການ ເພື່ອຈໍາກັດ
ການແຜ່ ເຊ້ື ອໂຣດແລະຊ່ ວຍໃຫ້ ສາມາດດໍາເນີນການຮຽນການສອນແລະດແລດ້ ວຍຕົວເອງໄດ້ (ເບ່ ງໃນສ່ ວນ
ການຕອບສະໜອງເມ່ື ອເກດມີກຼຸ ່ ມແລະການລະບາດ).
ເດັກ, ນັກຮຽນ, ແລະ ພະນັກ ງານສາມາດເລືອກໄດ້ ວ່າຈະໃສ່ ໜ້າກາກຢ່ ໂຮງຮຽນ ແລະ/ຫື ສະຖານ ທ່ີ ຜ້ ໃຫ້ ບໍລການຫື ບໍ,
ໂດຍຄວນເຄົາລົບທາງເລືອກຂອງຜ້ ອື່ນອີກດ້ ວຍ. ບາງຄົນອາດຈະຕ້ ອງໃສ່ ໜ້ າກາກເນື່ອງຈາກຕົວເອງຫື ຄົນໃນບ້ ານ
ມີຄວາມສ່ ຽງສງ (ເປັນພາສາອັງກດ) ທີ່ຈະມີອາການເຈັບປ່ ວຍຮຼຸ ນແຮງຈາກ ໂຄວດ-19.
ເດັກ, ນັກຮຽນ, ແລະ ພະນັກງານທີ່ມີພມຄຼຸ ້ ມກັນບົກຜ່ ອງ, ສຼຸ ຂະພາບບໍ່ແຂງແຮງ, ແລະ/ຫື ມີ
ຄວາມສ່ ຽງສງທ່ີ ຈະມີອາການຮ້ າຍແຮງຄວນປຶກສາຜ້ ໃຫ້ ບໍລການດແລດ້ ານສຼຸ ຂະພາບວ່ າຄວນຈະສືບຕ່ໍ ໃສ່ ໜ້າກາກຕ່ໍ ໄປຫື ບ່ໍ .
ພະນັກງານທ່ີ ສະໜອງການດແລແກ່ ນັກຮຽນ ແລະ ເດັກພການທ່ີ ຕ້ ອງມີການສໍາພັດໃກ້ ຊດ
ຄວນພຈາລະນາສວມໃສ່ ເຄື່ອງປ້ ອງກັນສ່ ວນບຼຸ ກຄົນທີ່ເໝາະສົມໃນ ເວລາໃຫ້ ການດແລ. ນອກຈາກນັ້ນ,
ໂຮງຮຽນຄວນໃຊ້ ມາດຕະການຫຼຸ ດຜ່ ອນທີ່ແນະນໍາເພື່ອຕອບ
ສະຫນອງຄວາມຕ້ ອງການຂອງປະຊາກອນທ່ີ ມີຄວາມສ່ ຽງສງຂອງພວກເຂົາ, ປະຕບັດຕາມກົດ ຫມາຍຂອງລັດ ແລະ
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ລັດຖະບານກາງທີ່ມີຢ່ ທັງຫມົດ.
ໂຮງຮຽນ ແລະ ຜ້ ໃຫ້ ບໍລການຄວນສະໜອງໜ້ າກາກ ແລະ ເຄ່ື ອງປ້ ອງກັນສ່ ວນບຼຸ ກຄົນທ່ີ ເໝາະ ສົມອ່ື ນໃຫ້ ແກ່ ພະນັກງານ,
ນັກຮຽນ, ແລະ ເດັກນ້ ອຍຕາມຄວາມຕ້ ອງການ ຫື ຈໍາເປັນຕ້ ອງໃຊ້ .
ໃນຂະນະທ່ີ ນໍາໃຊ້ ໜ້າກາກອະນາໄມຢ່ າງຖືກຕ້ ອງຈະຊ່ ວຍປ້ ອງກັນການແຜ່ ລະບາດຂອງ ໂຄວດ-19,
ມີຂ້ໍ ຍົກເວ້ັ ນສະເພາະຕ່ໍ ກັບຄໍາແນະນໍາການນໍາໃຊ້ ໜ້າກາກທ່ີ ອີງໃສ່ ອາຍຼຸ , ການພັດທະນາການ ຫື ຄວາມພການ. ເບ່ ງ ຄໍາແນະນໍາຂອງ
DOH ກ່ ຽວກັບການປົກປດໃບໜ້ າ (ເປັນພາສາອັງກດ ເທົ່ານັ້ນ) ແລະ ຄໍາແນະນໍາຂອງ CDC
ກ່ ຽວກັບການນໍາໃຊ້ ຜ້າປົກປດໃບໜ້ າ ສໍາລັບຂໍ້ມນເພີ່ມເຕີມ. ພະນັກງານມີສດທີ່ຈະເລືອກໃສ່ ໜ້າກາກ ຫື
ເລືອກໜ້ າກາກປ້ ອງກັນທີ່ເໝາະສົມກວ່ າ. ອ້ າງເຖງ ຄວາມຕ້ ອງການປົກປດໃບໜ້ າ ແລະ ການໃສ່ ໜ້າກາກອະນາໄມປ້ ອງກັນ
ໂຄໂຣນາໄວຣັດ (ເປັນພາ ສາອັງກດເທ່ົ ານ້ັ ນ) ຂອງ L&I ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພ່ີ ມເຕີມ.
ການກວດຄັດກອງ
ນັກຮຽນ, ເດັກ, ແລະ ເຈົ້າໜ້ າທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ ອງກວດຄັດກອງ (ແບບຄັ້ງດຽວ ຫື ເປັນອາທດ) ແຕ່
ສາມາດຊ່ ວຍການລະບຼຸ ໄດ້ ບຼຸກຄົນທີ່ໄດ້ ຕດເຊື້ອ ແລະ ແຜ່ ເຊື້ອສ່ ຄົນອື່ນໄດ. ການລະບຼຸ ຕົວຕົນອາດ
ຈະເຮັດໃຫ້ ມີການຫຼຸ ດຜ່ ອນການແຜ່ ລະບາດໂດຍການຮັບປະກັນວ່ າຜ້ ຕດເຊື້ອໄດ້ ຖືກແຍກປ່ ຽວຢ່ າງທ່ ວງທັນການເພື່ອຈໍາກັດການ
ແຜ່ ລະບາດຂອງພະຍາດຕ່ື ມອີກ.
ນອກຈາກການເຂ້ົ າເຖງການກວດວນດໄສແລ້ ວ, ໂຄງການ Learn to Return ຍັງສາມາດຊ່ ວຍສະ
ໜັບສະໜນການກວດກ່ັ ນກອງສໍາລັບນັກຮຽນ ແລະ/ຫື ພະນັກງານໃນບັນດາໂຮງຮຽນທ່ີ ເລືອກທ່ີ ຈະໃຊ້ ຍຼຸດທະສາດນ້ີ . ໂຮງຮຽນ ຫື
ເມືອງທ່ີ ຕ້ ອງການຂ້ໍ ມນເພ່ີ ມເຕີມກ່ ຽວກັບໂຄງການກວດ ໂຄວດ-19 ຄວນຕດຕ່ໍ schools@healthcommonsproject.org.
ແຫ່ ງຂ້ໍ ມນການກວດສໍາລັບຜ້ ໃຫ້ ບໍລການອາດຈະຕ້ ອງຮ້ ອງຂໍຜ່ ານໜ່ ວຍງານຄວບຄຼຸ ມດ້ ານສາທາລະນະສຼຸ ກປະຈໍາທ້ ອງຖ່ີ ນ.
ເຂ້ົ າໄປທ່ີ ໜ້ າເວັບ ການກວດຫາເຊ້ື ອ ໂຄວດ-19 (ເປັນພາສາລາວ) ຂອງ DOH
ເພ່ື ອເບ່ ງຂ້ໍ ມນທ່ົ ວໄປກ່ ຽວກັບວທີຮັບຊຼຸດກວດຫາເຊ້ື ອ, ລວມທັງຊຼຸດກວດຢ່ ເຮືອນ, ແລະ ສະຖານທ່ີ ຮັບການກວດຫາເຊ້ື ອ.
Test to Stay
ໂຮງຮຽນຫາຍແຫ່ ງ, ຮ່ ວມມືກັບສາທາລະນະສຼຸ ກທ້ ອງຖ່ ນ, ໃນການຈັດຕັ້ງໂປແກມ Test to Stay (ກວດເພື່ອຢ່ ເຮັດວຽກຕໍ່ໄປ)
ທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ ເພື່ອເປັນອີກທາງເລືອກໜຶ່ງແທນການກັກໂຕຢ່ ບ້ານ ໂດຍມີຈຼຸ ດປະສົງເພື່ອໃຫ້ ເດັກໆໄດ້ ມາໂຮງຮຽນ
ແລະເຂ້້ົ າຮ່ ວມໂປແກມຂອງຜ້ ໃຫ້ ບໍລການລ້ ຽງເດັກ ຖ້ າບ່ໍ ເຈັບປ່ ວຍ ຫື ມີຜົນນກວດ ໂຄວດ-19 ເປັນບວກ.
ເຖງແມ່ ນວ່ າໂຮງຮຽນຈະບໍຕດຕາມຜ້ ສໍາ ຜັດໃກ້ ຊດອີກຕ່ໍ ໄປແລ້ ວ,
ແຕ່ ຍັງສາມາດສືບຕ່ໍ ໃຊ້ ໂປແກມກວດຫາເຊ້ື ອໃນປັດຈຼຸ ບັນຕ່ໍ ໄປໄດ້
ເພື່ອໃຫ້ ເດັກໆໄດ້ ເຂົ້າໂຮງຮຽນເຕັມເວລາດ້ ວຍຕົນເອງຢ່ າງຕໍ່ເນື່ອງ.
ການພຈາລະນາການມີສ່ ວນຮ່ ວມໃນກົດບັງຄັບ Test to Stay ລວມມີ, ແຕ່ ບໍ່ຈໍາກັດສໍາລັບ:
• ການສໍາພັດທີ່ມີຄວາມສ່ ຽງສງ [ເຊັ່ນ: ກລາໃນຮົ່ມທີ່ມີຄວາມສ່ ຽງສງ, ກດຈະກໍາທີ່ຜະລດລະ ອອງຝອຍສງ (ເຊັ່ນ:
ການເຊຍໃນຮ່ົ ມ, ການຮ້ ອງເພງ, ຫື ການຫີ້ ນເຄື່ອງດົນຕີປະເພດເຄື່ອງເປົ່າ), ການອອກກໍາລັງກາຍຢ່ ໃນຫ້ ອງຝຶກອົບຮົມ,
ຫື ເວລາປະເມີນຜົນບຼຸ ກຄົນທ່ີ ເຈັບປ່ ວຍ].
•

ການສໍາຜັດເຊ້ື ອໃນບ້ ານ, ເຊ່ ງມີໂອກາດໄດ້ ຮັບເຊ້ື ອຊ້ໍ າໆເປັນເວລາຍາວນານ.
ບຼຸ ກຄົນທີ່ຮ້ ວ່າມີການສໍາພັດທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ ຮັບການສັກຢາວັກຊນປ້ ອງກັນໂຄວດ-19 ຄົບຖ້ ວມຕາມກໍານົດຫ້ າສຼຸ ດ.

•

ບຼຸ ກຄົນທີ່ມີຄວາມສ່ ຽງສງຕໍ່ພະຍາດສໍາຄັນ.

•

ໃນຊ່ ວງລະຫວ່ າງເກດການລະບາດເປັນກຼຸ ່ ມ ແລະ ລະບາດທົ່ວໄປເພື່ອໃຫ້ ຍັງຄົງດໍາເນີນການ ຮຽນການສອນດ້ ວຍຕົນເອງ.

•
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ມາດຕະການ Test to Stay
ບຼຸ ກຄົນອາດຈະສືບຕໍ່ເຂົ້າຮ່ ວມວຽກ, ເຂົ້າຫ້ ອງຮຽນ, ສະຖານທີ່ໃຫ້ ການດແລເດັກ, ແລະ ເຂົ້າຮ່ ວມ
ໃນກດຈະກໍານອກຫັ ກສດໃນຂະນະທີ່ໄດ້ ປະຕບັດຄົບຕາມກົດບັງຄັບຂອງໂຄງການ Test to Stay, ຖ້ າພວກເຂົາ:
•

ໄດ້ ຮັບການກວດຫາເຊ້ື ອ* ຢ່ າງຕ່ໍ ເນ່ື ອງໃນໄລຍະ 10 ມ້ື (ເຊ່ັ ນ: ສອງຄ້ັ ງຕ່ໍ ອາທດ) ຕາມກົດ ບັງຄັບ ແລະ

•

ບໍສະແດງອາການ.

ບຼຸ ກຄົນທ່ີ ປະຕບັດຄົບຕາມກົດບັງຄັບຂອງໂຄງການ Test to Stay ແມ່ ນແນະນໍາຢ່ າງຍ່ ງໃຫ້ ຕດ ຕາມອາການ ແລະ
ໃສ່ ໜ້າກາກທ່ີ ພໍດີເມ່ື ອຢ່ ໃກ້ ກັບຜ້ ອ່ື ນ. ບຼຸ ກຄົນໃດກ່ໍ ຕາມເມ່ື ອຖືກກວດພົບວ່ າມີເຊ້ື ອພະຍາດໂຄວດ-19, ພວກເຂົາຕ້ ອງໄດ້ ແຍກ
ປ່ ຽວຢ່ ເຮືອນແລະປະຕບັດຕາມ ຄໍາແນະນໍາການແຍກປ່ ຽວ ຂອງ DOH.
*ເປັນທ່ີ ຍອມຮັບໄດ້ ແລະ ຄວນໃຊ້ ຊຼຸດກວດແອນຕີເຈນ ຫື ຊຼຸດກວດລະດັບໂມເລກນ (POC, ກວດ ທ່ີ ຈຼຸ ດຮັກສາຄົນເຈັບ),
ຊຼຸດກວດຫາເຊ້ື ອທ່ີ ກວດໄດ້ ຢ່ ເຮືອນທ່ີ ສາມາດໃຫ້ ຜົນກວດໃນເວລາບ່ໍ ເທ່ົ າ ໃດນາທີ ແລະ
ໄດ້ ຕາມຄວາມຕ້ ອງການໃນການລະບຼຸ ຜ້ ສໍາຜັດໃກ້ ຊດກັບຜ້ ຕດເຊື້ອ ແລະ ແຍກປ່ ຽວ ທ່ ວງທັນເວລາ.
ການເກັບຕົວຢ່ າງເພ່ື ອວນດໄສສໍາລັບບຼຸ ກຄົນທ່ີ ບ່ໍ ມີອາການໃນໄລຍະຂອງມາດຕະການ Test to Stay ອາດເກີດຂ້ຶ ນໃນໂຮງຮຽນ,
ສະຖານທ່ີ ດແລສຼຸ ຂະພາບ, ຫື ສະຖານທ່ີ ອື່ນໆທ່ີ ຢ່ ພາຍໃຕ້ ການເບ່ ງແຍງ ລແລຂອງໂຮງຮຽນ ຫື ພະນັກງານແພດ.
ໂຮງຮຽນຕ້ ອງໄດ້ ຮັບອະນຼຸ ຍາດຈາກພ່ໍ ແມ່ /ຜ້ ປົກຄອງນັກຮຽນເພ່ື ອຮັບການກວດຢ່ ໂຮງຮຽນ.
ການລະບາຍອາກາດ
ການມີການລະບາຍອາກາດ ແລະ ມີຄຼຸ ນນະພາບຂອງອາກາດທ່ີ ດີພາຍໃນເຮືອນແມ່ ນມີຄວາມ
ສໍາຄັນຕໍ່ການຫຼຸ ດຜ່ ອນການແຜ່ ເຊື້ອທາງອາກາດຕໍ່ກັບເຊື້ອພະຍາດທາງເດີນຫາຍໃຈ, ລວມເຖງພະຍາດ ໂຄວດ-19, ແລະ
ສານເຄມີ ແລະ ກ່ ນ.
DOH ແນະນໍາການປະຕບັດກ່ ຽວກັບການລະບາຍອາກາດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
• ຍົກລະດັບການກ່ັ ນຕອງເປັນ Minimum Efficiency Reporting Value (MERV,
•

ຄ່ າການລາຍງານປະສດທພາບຂ້ັ ນຕ່ໍ າ) 13 ຖ້ າລະບົບສາມາດຮັບມືກັບແຮງຕ້ ານຂອງອາກາດ.
ໃຫ້ ລະບາຍອາກາດດ້ ານນອກເຂ້ົ າໃຫ້ ຫາຍເທ່ົ າທ່ີ ເປັນໄປໄດ້ - ໂດຍຜ່ ານ HVAC (Heating, ventilation, and air
conditioning, ປັບຄວາມຮ້ ອນ, ການລະບາຍອາກາດ, ແລະ ການປັບຄວາມເຢັນ) ຫື
ໂດຍການເປີດປ່ ອງຢ້ ຽມຂອງຫ້ ອງ.

•

ປຶກສາກັບວສະວະກອນມືອາຊີບ ຫື ຜ້ ຊ່ ຽວຊານດ້ ານ HVAC ເພື່ອກໍານົດວທີທີ່ດີທີ່ສຼຸ ດ
ເພື່ອເພີ່ມປະສດທພາບລະບົບໃຫ້ ການລະບາຍອາກາດ ແລະ ຄວາມສາມາດການກອງ ອາກາດ
ສໍາລັບແຕ່ ລະພ້ື ນທ່ີ ໃນອາຄານ.

•

ຄວນໃຊ້ ພັດລົມລະບາຍຄວາມຮ້ ອນ. ພັດລົມຕ້ ອງພັດຈາກຜ້ ຄົນໄປໃນທີ່ອື່ນ. ຖ້ າຫາກ ເປັນພັດລົມເພດານ,
ໃຫ້ ປີ້ນທດທາງການພັດລົມ ເພື່ອສົ່ງລົມຂຶ້ນເທງ ຫື ປດພວກມັນໄວ້ .

•

ເຄື່ອງທໍາຄວາມສະອາດອາກາດ ເຄື່ອງກອງອາກາດອະນຼຸ ພາກທີ່ມີ ປະສດທພາບສງ
ແບບພົກພາສາມາດສະຫນອງອາກາດ ສໍາລັບຫ້ ອງທ່ີ ມີ ການລະບາຍອາກາດທ່ີ ບ່ໍ ດີ ຫື ຢ່ ໃນສະຖານທ່ີ ແຍກປ່ ຽວ.
ເລືອກເຄ່ື ອງທໍາຄວາມສະອາດອາ ກາດ ເຄ່ື ອງກອງອາກາດອະນຼຸ ພາກທ່ີ ມີ ປະສດທພາບສງ
ທີ່ໄດ້ ຮັບການຮັບຮອງຈາກຄະນະກໍາມາທການ California Air Resources Board (ແຫ່ ງສະໜອງເຄື່ອງປັບ
ອາກາດຂອງລັດຄາລຟໍເນຍ) ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ ປ່ອຍໂອໂຊນໃນລະດັບ ອັນຕະລາຍ. ຫ້ າມໃຊ້ ເຄື່ອງສ້ າງໂອໂຊນ,
ເຄ່ື ອງເຮັດນ້ໍ າຝົນໄຟຟ້ າສະຖດ ແລະ ທາດໄອ ອອນ, ເຄ່ື ອງຟອກອາກາດລົບ, ແລະ ອ່ື ນໆ
ເພາະສ່ ງເຫ່ົ ານ້ີ ສາມາດຜະລດຜົນລັບທ່ີ ເປັນອັນ ຕະລາຍໄດ້ . ຢ່ າໃຊ້ ເຄ່ື ອງຟອກອາກາດສ່ ວນຕົວ.

ສໍາລັບຂ້ໍ ມນເພ່ີ ມເຕີມ ແລະ ທາງເລືອກທ່ີ ກ່ ຽວຂ້ ອງກັບການລະບາຍອາກາດ, ເບ່ ງຄໍາແນະນໍາຂອງ DOH ສໍາລັບ
ການລະບາຍອາກາດ ແລະ ຄຼຸ ນນະພາບອາກາດເພ່ື ອຫຼຸ ດຜ່ ອນການແຜ່ ລະບາດຂອງ ພະຍາດໂຄວດ-19
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(ເປັນພາສາອັງກດເທົ່ານັ້ນ), ຄໍາແນະນໍາຂອງ CDC ສໍາລັບ ປັບປຼຸ ງການລະບາຍ ອາກາດ ແລະ ເພີ່ມການຕອງ ໃນໂຮງຮຽນ, ແລະ
Association for Heating, Ventilating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE)
ຄໍາແນະນໍາກ່ ຽວກັບການລະບາຍອາກາດໃນລະຫວ່ າງພະຍາດ ໂຄວດ-19 (ພາສາອັງກດເທົ່ານັ້ນ).
ການຮັກສາໄລຍະຫ່ າງທາງກາຍ
ຂ້ໍ ກໍານົດໃນການຮັກສາໄລຍະຫ່ າງທາງກາຍບໍ່ຄວນເປັນອຼຸ ປະສັກກີດຂວາງໂຮງຮຽນໃນການໃຫ້ ການຮຽນເຕັມເວລາ,
ຮຽນແບບເຊ່ ງໜ້ າໃຫ້ ແກ່ ນັກຮຽນ/ຄອບຄົວທັງໝົດ, ບໍ່ວ່ າຈະເປັນອຼຸ ປະສັກ ກີດຂວາງຜ້ ໃຫ້ ບໍລການຈາກການໃຫ້ ການດແລ.
ເລືອກຍຼຸ ດທະສາດເພື່ອເພີ່ມໄລຍະຫ່ າງທາງກາຍ ທີ່ຈະໃຊ້ ໄດ້ ສໍາລັບໂຮງຮຽນຂອງທ່ ານ ແລະ ໂຄງການໃນພື້ນທີ່ທີ່ມີຢ່ .
ອາດຈະມີຊ່ ວງເວລາເຊ່ັ ນ: ຄົນອ່ື ນຍ່ າງຜ່ ານຫ້ ອງໂຖງ ຫື ໃນເວລາຫ້ ນ ໃນເວລາພັກຜ່ ອນ ເມ່ື ອເດັກ ແລະ ນັກຮຽນບ່ໍ ໄດ້ ຢ່ ຫ່າງ
ກັນຢ່ າງເຕັມທ່ີ ຈາກກັນ. ຂະຫຍາຍໂອກາດໃນການເພ່ີ ມພ້ື ນທ່ີ ລະຫວ່ າງນັກຮຽນ ແລະ ເດັກໃນລະ
ດັບທ່ີ ເປັນໄປໄດ້ ໃນລະຫວ່ າງການເຮັດກດຈະກໍາທ່ີ ໄດ້ ກໍານົດໄວ້ ທັງໝົດ ແລະ ຈໍາກັດການເຂ້ົ າສໍາ ພັດໃນສະຖານທ່ີ ທ່ີ ມີຄົນຫາຍ.
ຂະຫຍາຍໄລຍະຫ່ າງລະຫວ່ າງເດັກ ແລະ ນັກຮຽນໃຫ້ ສງສຼຸ ດເຖງລະດັບທ່ີ ເປັນໄປໄດ້ ສໍາລັບສະຖານະ ການຕ່ໍ ໄປນ້ີ :
•

ເມ່ື ອຢ່ ໃນໂຮງອາຫານ.

•

ໃນເຂດທ່ົ ວໄປນອກຫ້ ອງຮຽນ.
ໃນລະຫວ່ າງກດຈະກໍາທີ່ມີຄວາມສ່ ຽງສງໃນເວລາມີການຫາຍໃຈອອກ ຫື ລະອອງລອຍ ເພີ່ມຂຶ້ນ (ເຊັ່ນ: ກລາ ຫື ການ
ອອກກໍາລັງກາຍໃນຮົ່ມ, ການຮ້ ອງເພງ ຫື ການຫ້ ນເຄື່ອງດົນຕຄ ແລະ ການເຊຍ ຫື ຮ້ ອງຂື້ນ).

•

ກດຈະກໍາເຫ່ົ ານ້ີ ຄວນຖືກຍ້ າຍອອກໄປນອກ ຫື ໄປບ່ ອນກວ້ າງ, ມີການລະບາຍອາກາດໄດ້ ດີທຼຸ ກຄ້ັ ງທ່ີ ເປັນໄປໄດ້ .
ໂຮງຮຽນແລະຜ້ ໃຫ້ ບໍລການຕ້ ອງປະຕບັດຕາມກົດທີ່ມີຢ່ ໃນໃບອະນຼຸ ຍາດກ່ ຽວກັບກຼຸ ່ ມແລະຂະໜາດອັດຕາສ່ ວນພະນັກງານ.
ການຂົນສ່ົ ງໂດຍລົດເມ
ຍຼຸ ດທະສາດເພ່ື ອຫຼຸ ດຜ່ ອນຄວາມສ່ ຽງຕ່ໍ ການແຜ່ ລະບາດຂອງ ໂຄວດ-19 ລະຫວ່ າງໂຮງຮຽນ ແລະ
ຜ້ ໃຫ້ ບໍລການການຂົນສ່ົ ງຂອງລວມມີ:
•
•

ຄວນພຈາລະນາສວມໃສ່ ໜ້າກາກທ່ີ ພໍດີ.
ຮັກສາໃຫ້ ຜ້ ຂັບຂີ່ຢ່ ຫ່າງໄກກັນເທົ່າທີ່ສາມາດເຮັດໄດ້ ຢ່ ໃນລົດເມ.

•

ເພ່ີ ມການລະບາຍອາກາດໃນລົດເມໃຫ້ ໄດ້ ຫາຍສຼຸ ດໂດຍການເປດປ່ ອງຢ້ ຽມດ້ ານໜ້ າໄວ້ 2 ປ່ ອງ ແລະ ດ້ ານຫັ ງໄວ້ 2 ປ່ ອງ
ຢ່ າງໜ້ ອຍດ້ ານລະສອງສາມນ້ ວ.

•

ຢ່ າຂ້ າເຊ້ື ອໃຫ້ ລົດເມໂດຍເຮັດໃຫ້ ມີຄັວນ. ເປີດປ່ ອງຢ້ ຽມ ເພ່ື ອລະບາຍອາກາດອອກ ຫັ ງຈາກເສັດສ້ ນການຂົນສ່ົ ງ ແລະ

•

ທໍາຄວາມສະອາດຕາມຄວາມຈໍາເປັນ.
ສົ່ງເສີມການຍ່ າງ ຫື ຂີ່ລົດຖີບ ໃນບ່ ອນ ທີ່ປອດໄພ.

•

ສ່ົ ງເສີມໃຫ້ ນັກຮຽນລ້ າງ ຫື ອະນາໄມມືເມື່ອອອກຈາກເຮືອນ ຫື ຫ້ ອງຮຽນກ່ ອນຂຶ້ນລົດເມ.

ການລ້ າງມື ແລະ ແນວທາງການປ້ ອງກັນໂລກທາງເດີນຫາຍໃຈ
ໂຮງຮຽນ ແລະ ຜ້ ໃຫ້ ບໍລການຄວນສືບຕໍ່ຊຼຸກຍ້ ໃຫ້ ມີການລ້ າງມືເລື້ອຍໆ ແລະ ແນວທາງການປ້ ອງ ກັນໂລກທາງເດີນຫາຍໃຈທີ່ດີ
ເພື່ອປ້ ອງກັນການສໍາຜັດ ແລະ ການແຜ່ ລະບາດຂອງພະຍາດຕດ ຕໍ່, ລວມທັງພະຍາດ ໂຄວດ-19.
ໂດຍຜ່ ານໜ່ ວຍງານສຶກສາສຼຸ ຂະພາບຢ່ າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ບົດຮຽນ, ສອນເດັກນ້ ອຍໃຫ້ ລ້າງມືຢ່ າງຖືກຕ້ ອງ ແລະ ເສີມສ້ າງພຶດຕກໍາ.
ສະໜັບສະໜນ ສຼຸ ຂະອະນາໄມ ສຼຸ ຂະພາບ (ເປັນພາສາອັງກດ) ພຶດຕກໍາໂດຍການສະໜອງອຼຸ ປະກອນທີ່ພຽງພໍ, ລວມທັງສະບ,
ວທີການເຮັດມືໃຫ້ ແຫ້ ງ, ເຈ້ ຍທຊ່ , ແລະ ຖັງຂ້ີ ເຫຍ້ື ອແບບຫ້ າມສໍາພັດ/ມີບ່ ອນຢຽບ. ຮັບປະກັນໃຫ້ ພະນັກງານປະຕ
ບັດການລ້ າງມື ແລະ ແນວທາງການປ້ ອງກັນໂລກທາງເດີນຫາຍໃຈຢ່ າງເໝາະສົມ.
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ການອະນາໄມ ແລະ ການຂ້ າເຊ້ື ອ
ອະນາໄມ ແລະ ຂ້ າເຊື້ອພື້ນຜີວທ່ີ ມີການສໍາຜັດປະຈໍາ ເຊ່ັ ນ ລກບດປະຕ, ບ່ ອນຈັບເປີດ-ປດ ກັອກ ນໍ້າ, ສະຖານທ່ີ ຮາຍນໍ້າ,
ເຄົາເຕີເຊັກອນ, ແລະ ຫ້ ອງນໍ້າ. ໂດຍທົ່ວໄປ, ການທໍາຄວາມສະອາດມື້ລະຄັ້ງ ແມ່ ນພຽງພໍທີ່ຈະກໍາຈັດໄວຣັສທີ່ອາດຢ່ ເທງພື້ນຜີວ.
ເຮັດຄວາມສະອາດໂຕະດ້ ວຍສະບ ແລະ ນໍ້າ. ພຽງແຕ່ ຂ້າເຊື້ອໂຕະເມື່ອຕດຄາບຮາກ, ເລືອດ, ຫື ອາຈົມ, ຫື
ໃນລະຫວ່ າງການແຜ່ ລະບາດ. ລ້ າງມື ຫັ ງຈາກທ່ ານທໍາຄວາມສະອາດ.
ນ້ໍ າຢາຂ້ າເຊື້ອແລະທໍາຄວາມສະອາດຕ້ ອງເປັນກໍາຈັດເບັກທີເຣຍທີ່ຂື້ນທະບຽນກັບ Environmental Protection Agency
(EPA, ອົງການປ້ ອງກັນສ່ ງແວດລ້ ອມ). ຖ້ າບໍ່ໄດ້ ລົງທະບຽນຜ່ ານ EPA, ແມ່ ນຜະ ລດຕະພັນທີ່ບໍ່ເຫມາະສົມ. ສໍາລັບ ໂຄວດ-19,
ໃຫ້ ເລືອກນ້ໍ າຢາຂ້ າເຊ້ື ອທ່ີ ຂ້ື ນທະບຽນສໍາລັບໃຊ້ ກໍາຈັດ ໄວຣັດ SARS-CoV-2 (ພາສາອັງກດເທ່ົ ານ້ັ ນ). ເມ່ື ອເປັນໄປໄດ້ ,
ເລືອກຢາຂ້ າເຊ້ື ອໂລກ ແລະ ຢາລ້ າງມື ຂ້ າເຊ້ື ອທ່ີ ບ່ໍ ມີກ່ ນທ່ີ ປອດໄພກວ່ າ.
ຜະລດຕະພັນທ່ີ ເຮັດຈາກໄຮໂດເຈນເພີອ໊ອດໄຊຫືີ ເຫ້ົ າແມ່ ນປອດ ໄພຕ່ໍ ສຼຸ ຂະພາບຂອງມະນຼຸ ດກວ່ າ
ແລະດີກວ່ າສໍາລັບຜ້ ເປັນໂຣດຫອບຫືດ.
ແນວທາງປະຕບັດເພ່ື ອຄວາມປອດໄພທ່ົ ວໄປ:
• ໃຊ້ ນໍ້າຢາຂ້ າເຊື້ອໃນບໍລເວນທີ່ມີອາກາດຖ່ າຍເທ. ຄວນໃຊ້ ຜະລດຕະພັນຢາຂ້ າເຊື້ອໃນປະລ
ມານໃຫ້ ຫາຍເມື່ອບໍ່ມີເດັກນ້ ອຍຢ່ ນໍາ. ສ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຄວນມີເວລາພຽງພໍໃນ ການລະບາຍອາກາດອອກ
ກ່ ອນທີ່ຈະມີຄົນກັບມາ (ເຊັ່ນ: ໃນຕອນທ້ າຍຂອງວັນ).
•

ໃຊ້ ຢາຂ້ າເຊ້ື ອທ່ີ ມີຄວາມເຂ້ັ ມຂຼຸ ້ ນໃນປະລມານທ່ີ ເໝາະສົມ.

•

ທໍາຄວາມສະອາດພ້ື ນຜີວກ່ ອນໃຊ້ ນ້ໍ າຢາຂ້ າເຊ້ື ອສະເໝີ.

•

ປ່ ອຍ ນໍ້າຢາຂ້ າເຊື້ອໄວ້ ບົນພື້ນຜີວຕາມໄລຍະເວລາສໍາຜັດປຽກທ່ີ ກໍານົດໃຫ້ .

•

ປະຕບັດຕາມ ຄໍາເຕືອນ ແລະຄໍາແນະນໍາຂອງຜະລດຕະພັນສໍາລັບການນໍາໃຊ້ ເຄື່ອງປ້ ອງ ກັນສ່ ວນບຼຸ ກຄົນເຊັ່ນ: ຖົງມື,
ການປ້ ອງກັນຕາ ແລະ ການລະບາຍອາກາດ.

•

ຈັດເກັບສານເຄມີທັງຫມົດໃຫ້ ພ້ົ ນມືເດັກນ້ ອຍ. ເດັກນ້ ອຍອາຍຼຸ ຕ່ໍ າກວ່ າ 18 ປີບ່ໍ ສາມາດ ນໍາໃຊ້ ຢາທໍາຄວາມສະອາດ ແລະ
ຢາຂ້ າເຊ້ື ອທ່ີ ຈົດທະບຽນຂອງ EPA, ລວມທັງທບຊຼຸຂ້ າເຊ້ື ອ.

•

ສ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ຕ້ ອງມີເອກະສານຂ້ໍ ມນຄວາມປອດໄພຂອງວັດຖຼຸ Safety Data Sheet (SDS,
ຄ່ ມືໃຫ້ ຂໍ້ມນດ້ ານຄວາມປອດໄພ) ສໍາລັບສານເຄມີແຕ່ ລະຊະນດທີ່ໃຊ້ ໃນສະ ຖານທີ່ດັ່ງກ່ າວ.

•

ພ່ໍ ແມ່ ແລະ ພະນັກງານບໍ່ຄວນແຈກຈ່ າຍຢາຂ້ າເຊື້ອ ແລະ ນໍ້າຢາທໍາຄວາມສະອາດ.

•

ໃຊ້ ທບຊຼຸປຽກ ຫື ເອວກໍຮໍ isopropyl 70% ເພື່ອທໍາຄວາມສະອາດແປ້ ນພມ ແລະ ເຄື່ອງເອເລັກໂຕຣນກ.
ຫ້ າມໃຊ້ ວທີການພ່ົ ນໝອກຄວັນ, ການລົມຄວັນ ຫື ການສີດພ່ົ ນໃນພ້ື ນທ່ີ ກ້ ວາງເພ່ື ອຄວບ

•

ຄຼຸ ມການແຜ່ ລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວດ-19. ວທີການເຫ່ົ ານ້ີ ບ່ໍ ມີປະສດຕຜົນ, ຫ້ າມອະນາ ໄມພ້ື ນຜວທ່ີ ປົນເປ້ື ອນ ແລະ
ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສຼຸ ຂະພາບຂອງມະນຼຸ ດ.
ຊອກຫາຂ້ໍ ມນເພ່ີ ມເຕີມກ່ ຽວກັບການທໍາຄວາມສະອາດ, ການຂ້ າເຊ້ື ອ, ແລະ ການເລືອກຜະລດຕະ ພັນທໍາຄວາມສະອາດ
ແລະຂ້ າເຊ້ື ອທ່ີ ປອດໄພກວ່ າໃນ ຄໍາແນະນໍາການອະນາໄມ ແລະ ຂ້ າເຊ້ື ອທ່ີ ປອດໄພສໍາລັບສະຖານທ່ີ ສາທາລະນະ
(ສະເພາະພາສາອັງກດເທົ່ານັ້ນ).

ສື່ ວນທ 3: ຂໍ້ ພິຈຳລະນຳເພື່ ມເຕມ
ດ້ ານພຶດຕກໍາ ແລະ ສຼຸ ຂະພາບຈດ
ຄວາມຮ້ ສຶກວຕົກກາງວົນກ່ ຽວກັບການປ່ ຽນແປງທ່ີ ອາດຈະເກດຂ້ື ນກັບກດຈະວັດຂອງໂຮງຮຽນ/ຜ້ ໃຫ້ ບໍລການ, ເຊ່ັ ນ:
ການຢຼຸ ດເຊົາການໃສ່ ໜ້າກາກ, ຫື ເມ່ື ອການຕດເຊ້ື ອມີລະດັບເພ່ີ ມຂ້ຶ ນ, ເປັນ ເລ່ື ອງປົກກະຕ ແລະ ຄາດວ່ າຈະເກດຂ້ື ນໄດ້ .
ປະສົບການຂອງເດັກ, ໄວລຼຸ ້ ນ, ຄອບຄົວ, ແລະ ພະນັກ ງານໃນຊ່ ວງການແຜ່ ລະບາດຂອງ ໂຄວດ-19 ມັກຈະມີຄວາມສັບຊ້ ອນ ແລະ
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ທ້ າທາຍ; ເຊ່ ງສົ່ງຜົນ ກະທົບຕໍ່ຮ່ າງກາຍ, ຈດໃຈ, ແລະ ອາລົມ. ໃນຂະນະທີ່ເດັກ, ໄວລຼຸ ້ ນ, ພໍ່ແມ່ , ຜ້ ເບ່ ງແຍງ, ແລະ ພະນັກ
ງານໂຮງຮຽນມຼຸ່ ງໜ້ າທໍາຄວາມເຂົ້າໃຈໄລຍະຕໍ່ໄປຂອງການແຜ່ ລະບາດທົ່ວໂລກ ແລະ ຜົນກະທົບທີ່ ຈະມີຕໍ່ໂຮງຮຽນ ແລະ ຄອບຄົວ,
ປັດໃຈເຫົ່ ານີ້ອາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການເຮັດວຽກຂອງຮ່ າງກາຍໃນ ດ້ ານອາລົມຂອງແຕ່ ລະບຼຸ ກຄົນ. ນັກຮຽນບາງຄົນຈະຮ້ ສຶກໂລ່ ງ
ແລະ ສະບາຍໃຈ, ແຕ່ ບາງຄົນອາດວ ຕົກກັງວົນ ແລະ ຍັງບ່ໍ ພ້ ອມໃນການປ່ ຽນແປງ. ເຊ່ ງຈະໃຊ້ ເວລາໃຫ້ ທຼຸກຄົນປັບຕົວໃຫ້ ເຂ້ົ າ
ໂຮງຮຽນ ຈະຕ້ ອງມອບການສະໜັບສະໜນ ແລະ ໃຫ້ ຄໍາແນະນໍານັກຮຽນ, ລວມເຖງການໃຫ້ ເວລາປັບຕົວ ກັບຄໍາແນະນໍາໃໝ່່ ,
ແລະ ອະນຼຸ ຍາດໃຫ້ ເຍົາວະຊົນ ແລະ ພະນັກງານມີສດເລືອກທ່ີ ຈະໃສ່ ໜ້າກາກ ຫື
ຮັກສາໄລຍະຫ່ າງຕໍ່ໄປຖ້ າຫາກພວກເຂົາຮ້ ສຶກບໍ່ສະບາຍໃຈກັບການປ່ ຽນແປງ.
ການປະຊຼຸມດ້ ານຄວາມປອດໄພກ່ ຽວກັບພຶດຕກໍາດ້ ານສຼຸ ຂະພາບສໍາລັບຄອບຄົວ: ການຊ່ ວຍເຫື ອ ເດັກນ້ ອຍ ແລະໄວລຼຸ ້ ນ
ໃນລະຫວ່ າງການລະບາດຂອງ ໂຄວດ-19 (ມພາສາອັງກດເທົ່ານັ້ນ) ໃຫ້ ຂໍ້ມນ
ທ່ົ ວໄປກ່ ຽວກັບປະຕກລຍາທາງອາລົມທົ່ວໄປຂອງເດັກນ້ ອຍ, ໄວລຼຸ ້ ນ, ແລະ ຄອບຄົວໃນລະຫວ່ າງໄພ ພບັດ.
ມັນຍັງມີຄໍາແນະນໍາກ່ ຽວກັບວທີຊ່ ວຍໃຫ້ ເດັກນ້ ອຍ, ໄວລຼຸ ້ ນ, ແລະ ຄອບຄົວຟ້ື ນຕົວຈາກໄພ ພບັດ ແລະ
ເຕີບໃຫຍ່ ໃຫ້ ເຂ້ັ ມແຂງກວ່ າເກ່ົ າ.
ຊຼຸດ ເຄື່ອງມື THINK ສໍາລັບການກັບມາທີ່ໂຮງຮຽນໃນຊ່ ວງໂຄວດ-19 (ພາສາອັງກດເທົ່ານັ້ນ) ມີເຄັດ ລັບພຶດຕກໍາດ້ ານສຼຸ ຂະພາບ
ແລະ ແຫ່ ງຂ້ໍ ມນໃນການທໍາຄວາມເຂ້ົ າໃຈການຕອບສະໜອງທາງອາ ລົມທ່ີ ອາດພົບທ່ົ ວໄປໃນເດັກ, ໄວລຼຸ ້ ນ, ແລະ
ຜ້ ໃຫ່ ຍໃນຊ່ ວງວກດ ແລະ ລັກສະນະຂອງການຕອບສະ ໜອງເຫ່ົ ານ້ີ ໃນຫ້ ອງຮຽນ ແລະ ດ້ ານອ່ື ນໆຂອງຊີວດ.
ກວດເບ່ ງ ແຫລ່ ງຂ້ໍ ມນ ແລະ ຄໍາແນະນໍາກ່ ຽວກັບພຶດຕກໍາດ້ ານສຼຸ ຂະພາບຂອງ DOH (ພາສາ ອັງກດເທ່ົ ານ້ັ ນ) ແລະ
ມາດຕະການຕອບໂຕ້ ໂຄວດ-19 ຂອງລັດວໍຊງຕັນ: ຄວາມສຼຸ ກທາງຈດໃຈ ແລະ ອາລົມ (ພາສາອັງກດເທ່ົ ານ້ັ ນ)
ໄປທ່ີ ຫນ້ າເວັບສໍາລັບຂ້ໍ ມນເພ່ີ ມເຕີມ.
ແຫ່ ງຂ້ໍ ມນເພ່ີ ມເຕີມ:
•

ການພະຍາກອນພຶດຕກໍາສຼຸ ຂະພາບລາຍເດືອນ (ພາສາອັງກດເທ່ົ ານ້ັ ນ)

•
•

ການສັງເກດ ແລະ ການລາຍງານການລະເລີຍ ແລະ ລ່ ວງລະເມີດເດັກໃນສະພາບ ແວດລ້ ອມການສຶກສາອອນໄລນ໌
(ພາສາອັງກດເທົ່ານັ້ນ)
ຮັບມືກັບຄວາມໂສກເສົ້າ ແລະ ການສນເສຍໃນຊ່ ວງ ໂຄວດ-19 (ພາສາອັງກດເທົ່ານັ້ນ)

•

ຄໍາແນະນໍາພຶດຕກໍາດ້ ານສຼຸ ຂະພາບສໍາລັບເດັກນ້ ອຍ, ເຍົາວະຊົນ ແລະ ໄວໜຼຸ ່ ມໃນ ຊ່ ວງວກດ (ພາສາອັງກດເທ່ົ ານ້ັ ນ)

ຄວາມເທ່ົ າທຽມ
ເຊ້ື ອຊາດ/ຊົນເຜົ່າ ຫື ສັນຊາດຂອງບຼຸ ກຄົນນັ້ນບໍ່ໄດ້ ເຮັດໃຫ້ ເຂົາເຈົ້າມີຄວາມສ່ ຽງສງຕໍ່ການຕດເຊື້ອ ພະຍາດ ໂຄວດ-19.
ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ຂໍ້ມນທີ່ລວບລວມໃນຊ່ ວງສອງປີທີ່ຜ່ ານມາສະແດງໃຫ້ ເຫັນ
ຊຼຸມຊົນທີ່ມີຫາຍເຊື້ອຊາດວ່ າໄດ້ ຮັບຜົນກະທົບຈາກພະຍາດ ໂຄວດ-19 ຢ່ າງບໍ່ສົມສ່ ວນ. ນີ້ແມ່ ນ
ເນ່ື ອງມາຈາກຜົນກະທົບຂອງການຈໍາແນກເຊ້ື ອຊາດ ແລະ ໂດຍສະເພາະ ໂຄງສ້ າງການຈໍາແນກ ເຊ້ື ອຊາດ,
ທ່ີ ເຮັດໃຫ້ ບາງກຼຸ ່ ມມີໂອກາດຫນ້ ອຍທ່ີ ຈະປົກປ້ ອງຕົນເອງ ແລະ ຊຼຸມຊົນຂອງເຂົາເຈ້ົ າ. ຄວາມອັບອາຍຈະບ່ໍ ຊ່ ວຍໃຫ້ ຕ່ໍ ສ້ ກັບພະຍາດ
(ພາສາອັງກດເທົ່ານັ້ນ). ແບ່ ງປັນແຕ່ ຂໍ້ມນທີ່ຖືກຕ້ ອງ ເພື່ອຢຼຸ ດຕຂ່ າວລື ແລະຂໍ້ມນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ ອງ. ເບ່ ງ
ການຫຼຸ ດຜ່ ອນຄວາມອັບອາຍ ຊັບພະຍາກອນ (ພາສາອັງກດເທົ່ານັ້ນ).
ບຼຸ ກຄົນທ່ີ ມີຄວາມສ່ ຽງສງ ແລະ ຜ້ ພການ
ຜ້ ທ່ີ ມີ ຄວາມສ່ ຽງສງ ສໍາລັບບັນຫາສຼຸ ຂະພາບຈາກພະຍາດ ໂຄວດ-19 ຄວນປຶກສາກັບຜ້ ໃຫ້ ບໍ ລການດ້ ານສຼຸ ຂະພາບຂອງຕົນ
ເມ່ື ອພຈາລະນາວ່ າຈະໃຫ້ ຫື ມີສ່ ວນຮ່ ວມໃນການດແລເດັກ ຫື ບໍ, ໂອກາດໃນການພັດທະນາເຍົາວະຊົນ ຫື
ຄ້ າຍພັກຜ່ ອນກາງເວັນ. ເບ່ ງ ຄໍາຖາມທີ່ຖືກຖາມ ເລື້ອຍໆສໍາລັບການປົກປ້ ອງຜ້ ເຮັດວຽກທີ່ມີຄວາມສ່ ຽງສງ
(ພາສາອັງກດເທົ່ານັ້ນ) ຂອງ L&I ສໍາລັບຂໍ້ມນເພີ່ມເຕີມ.
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ເມ່ື ອໃຫ້ ບໍລການເດັກນ້ ອຍ ຫື ເຍົາວະຊົນທີ່ມີຄວາມພການ, ກະລຼຸ ນາເບ່ ງ ຄໍາແນະນໍາຂອງ CDC ສໍາລັບຜ້ ໃຫ້ ບໍລການໂດຍກົງ
ສໍາລັບຄົນພການ (ເປັນພາສາອັງກດ).
ການດແລເດັກເກີດໃໝ່ ແລະ ເດັກນ້ ອຍ
ຕ້ ອງອຼຸ ້ ມເດັກເກີດໃໝ່ ແລະ ເດັກນ້ ອຍ. ໃນຂະນະທ່ີ ເປັນໄປໄດ້ ໃນເວລາທ່ີ ອຼຸ ້ ມ, ລ້ າງ ຫື ໃຫ້ ອາຫານເດັກນ້ ອຍ, ພະນັກງານດແລເດັກ
ຄວນຈະ:
•

ໝ່ັ ນລ້ າງມືພວກເຂົາເລື້ອຍໆ.

•

ລ້ າງມື, ຄໍ ແລະ ບ່ ອນໃດກໍໄດ້ ທີ່ແຕະຕ້ ອງຂອງເຫວໃນຮ່ າງກາຍຂອງເດັກ.
ຫີ ກເວ້ັ ນການສໍາຜັດຕາໃນຂະນະທ່ີ ອຼຸ ້ ມ, ລ້ າງ ຫື ໃຫ້ ອາຫານເດັກ.

•
•
•

ຖ້ າຫາກຂອງແຫວໃນຮ່ າງກາຍໄປໃສ່ ເຄ່ື ອງນຼຸ່ ງຂອງເດັກ, ໃຫ້ ປ່ຽນມັນທັນທີ, ເມ່ື ອເປັນໄປໄດ້ , ແລ້ ວລ້ າງມື.
ລ້ າງມືກ່ ອນ ແລະ ຫັ ງຈາກຈັບຂວດນົມເດັກເກີດໃໝ່ ທ່ີ ກຽມໄວ້ ຢ່ ເຮືອນ ຫື ໃນສະຖານທ່ີ ໃຫ້ ການດແລ.

ການກັບຄືນໄປໂຮງຮຽນ ຫື ໂຄງການຫັ ງຈາກການເດີນທາງ
ນັກທ່ ອງທ່ ຽວຄວນອີງຕາມ ຄໍາແນະນໍາການເດີນທາງຂອງ CDC (ເປັນພາສາອັງກດ) ສໍາລັບຂໍ້ມນເພີ່ມເຕີມ. ບັນດາ ໂຮງຮຽນ
ແລະ ໂຄງການຄວນພຈາລະນາການລວມເອົາຂ້ໍ ແນະນໍາຈາກ CDC ເຂ້ົ າໃນນະໂຍບາຍຂອງ ພວກເຂົາ. ຕດຕ່ໍ ສ່ື ສານກັບພ່ໍ ແມ່ ແລະ
ຜ້ ປົກຄອງກ່ ຽວກັບຄວາມຄາດຫວັງໃນການກັບຄືນໄປ ໂຮງຮຽນ ຫື ໂຄງການຫັ ງຈາກການເດີນທາງ.
ການກວດຄັດກອງສໍາລັບກດຈະກໍາ ແລະ/ຫື ຫັ ງຈາກພັກຮຽນ
ໂຮງຮຽນ ແລະ ໂປແກມຕ່ າງໆອາດຈະພຈາລະນາການກວດ 'ກັບຄືນ' ຫັ ງຈາກຊ່ ວງລະດຮ້ ອນ, ລະດຫນາວ, ລະດໃບໄມ້ ປົ່ງ,
ຫື ວັນພັກອື່ນໆ ຫື ກ່ ອນກດຈະກໍາ/ການຊຼຸມນຼຸ ມໃຫຍ່ ອຶ່ນໆ ເພື່ອຫຼຸ ດ

ຜ່ ອນຄວາມສ່ ຽງໃນການແຜ່ ເຊ້ື ອລະຫວ່ າງປະຊາກອນຂອງໂຮງຮຽນ ແລະ ຜ້ ໃຫ້ ບໍລການ. ການ
ກວດຄວນເຮັດໃນລັກສະນະທ່ີ ບ່ໍ ແຊກຫື ລົບກວນການສອນຫື ການດແລ. ການກວດຢ່ ບ້ານເປັນ ທາງເລືອກທ່ີ ສາມາດຍອມຮັບໄດ້ .
ການສະແດງສລະປະ
ນັກສະແດງທີ່ໃຊ້ ລະອອງລອຍສງ [ເຊັ່ນ: ນັກຮ້ ອງ, ເປົ່າຂຼຸ ່ ຍ ແລະ ເປົ່າເຄື່ອງດົນຕີ, ການໃຫ້ ຄໍາປາ ໄສ/ການໂຕ້ ວາທີ, ການເຕັ້ນ
(ການແຂ່ ງຂັນ ແລະ ການເຕັ້ນລໍາ) ແລະ ນັກສະແດງລະຄອນ] ຈໍາຕ້ ອງພຈາລະນາໃສ່ ຜ້າອັດປາກທີ່ເຫມາະສົມ/ຜ້ າປົກປດໃບຫນ້ າ
ແລະ/ຫື ໃຊ້ ຜ້າຄຼຸ ມລະຄັງ ທ່ີ ເໝາະສົມໃນຂະນະທ່ີ ຝຶກຊ້ ອມ ແລະ/ຫື ທໍາການສະແດງ.
• ຜ້ າປົກອຼຸ ປະກອນດົນຕີດ້ ວຍວັດສະດຼຸ ທ່ີ ເຫມາະສົມ - MERV 13 ຫື ຜ້ າອັດປາກທາງການ ແພດ 3 ຊ້ັ ນ ຫື
ອຼຸ ປະກອນທ່ີ ຄ້ າຍຄືກັນ - ແມ່ ນແນະນໍາໃຫ້ ໃຊ້ ສໍາລັບ:
o
o
•

ເປ່ົ າເຄື່ອງດົນຕີທອງເຫື ອງ ແລະ ເປົ່າຂຼຸ ່ ຍໃນເວລາທີ່ສະແດງໃນຮົ່ມ.
ການປົກປາຍ ຫື ຖັງຂອງເຄື່ອງດົນຕີເປົ່າຂຼຸ ່ ຍໃນເວລາທີ່ສະແດງໃນຮົ່ມ.

ການປັກປດດ້ ວຍວັດສະດຼຸ ທ່ີ ເຫມາະສົມ - ຫນ້ າກາກທາງການແພດ 3 ຊ້ັ ນ ຫື ອຼຸ ປະກອນ ທ່ີ ຄ້ າຍຄືກັນ ແມ່ ນຄວນພຈະລະນາໃຊ້ ໃນດົນຕີທ່ົ ວໄປ ແລະ ຫ້ ອງຮຽນປະຖົມໃນເວລາທ່ີ ຮ້ ອງເພງ.
ພະນັກງານຄວນຈະໃຫ້ ນັກຮຽນມີໜ້ າກາກທ່ີ ອອກແບບມາໃຫ້ ພໍດີ ໃນຂະນະທ່ີ
ອະນຼຸ ຍາດໃຫ້ ມີການເຄື່ອນໄຫວຂອງໃບໜ້ າໃນເວລາຮ້ ອງເພງ.

ນັກສະແດງ, ຜ້ ກໍາກັບ ແລະ ພະນັກງານສະຫນັບສະຫນນອື່ນໆຄວນຮັກສາໄລຍະຫ່ າງໃນຮົ່ມໃນລະ ດັບທ່ີ ເປັນໄປໄດ້ .
ຮັບປະກັນວ່ ານັກຮຽນທຼຸ ກຄົນສາມາດເຂົ້າເຖງຫັ ກສດການສະແດງສລະປະການທີ່ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ ເລືອກ.
ພ້ື ນຈໍາກັດທີ່ບໍ່ຄວນເປັນອຼຸ ປະສັກໃນການເຂົ້າເຖງຊັ້ນຮຽນເຫົ່ ານີ້.
•

ການໃຊ້ ກຼຸ່ມນັກສະແດງຕາມລຼຸ ່ ນພາຍໃນກຼຸ ່ ມນັກສະແດງຈະຈໍາກັດຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໃນການແຜ່ ເຊື້ອທົ່ວກຼຸ ່ ມໃຫ່ ຍ ຫື
ກຼຸ ່ ມໃຫຍ່ ໃນກໍລະນີທ່ີ ມີການຕດເຊ້ື ອ ຫື ການລະບາດ.

ຂະຫຍາຍການລະບາຍອາກາດຂອງພ້ື ນທີ່ໃຫ້ ຫາຍເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້ . ຖ້ າພື້ນທີ່ນ້ ອຍກວ່ າ ແລະ/ຫື ບໍ່ລະບາຍອາກາດໄດ້ ດີ,
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ໃຫ້ ພຈາລະນາໃຊ້ ເຄື່ອງກັ່ນຕອງອາກາດ ເຄື່ອງກອງອາກາດອະນຼຸ ພາກທີ່ມີ ປະສດທພາບສງ ແບບພົກພາເພື່ອເສີມ. ເບ່ ງ
ການລະບາຍອາກາດ ຂ້ າງເທງສໍາລັບການປະຕບັດທີ່ດີທີ່ສຼຸ ດ ເພື່ອໃຫ້ ເວລາທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບ ການປ່ ຽນອາກາດ.
ປະຕບັດສຼຸ ຂະອະນາໄມທ່ີ ດີໃນການເກັບນໍ້າຍ້ ອຍຈາກເຄື່ອງເຄື່ອງດົນຕີເປົ່າທອງເຫື ອງ. ພຈາລະນາ
ນໍາໃຊ້ ແພດດຊຶມສໍາລັບນັກຮຽນເພື່ອເປົ່າປ່ ຽງນໍ້າລາຍ ແທນທີ່ຈະຖົ່ມໂດຍກົງໃສ່ ພື້ນ.
ນັກກລາ
ເພ່ີ ມການລະບາຍອາກາດຂອງພ້ື ນທ່ີ ພາຍໃນອາຄານໃຫ້ ຫາຍເທ່ົ າທ່ີ ເປັນໄປໄດ້ . ຖ້ າພ້ື ນທ່ີ ນ້ ອຍກວ່ າ ແລະ/ຫື ບ່ໍ ລະບາຍອາກາດໄດ້ ດີ,
ໃຫ້ ພຈາລະນາໃຊ້ ເຄ່ື ອງກ່ັ ນຕອງອາກາດ ເຄ່ື ອງກອງອາກາດອະນຼຸ ພາກທ່ີ ມີ ປະສດທພາບສງ ແບບພົກພາເພ່ື ອ ເສີມ ຫື
ຍ້ າຍກດຈະກໍາໄປເຮັດນອກຫ້ ອງ. ເບ່ ງ ການລະບາຍອາກາດ ຂ້ າງເທງສໍາລັບການປະຕບັດ ທີ່ດີທີ່ສຼຸ ດ
ເພ່ື ອໃຫ້ ເວລາທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບການປ່ ຽນອາກາດ.
ນັກກລາ, ຄຝຶກສອນ, ຄຝຶກນັກກລາແລະພະນັກງານຊ່ ວຍເຫື ອຜ້ ອື່ນໆຄວນພຈາລະນາໃສ່ ຫນ້ າ
ກາກໃນເວລາທີ່ເຂົ້າຮ່ ວມກດຈະກໍາໃນຮົ່ມ, ໂດຍສະເພາະແມ່ ນກລາໃນຮົ່ມທີ່ມີຄວາມສ່ ຽງສງ (ເຊັ່ນ: ບານບ້ ວງ, ມວຍປໍ້າ, ໂປໂລນ້ໍ າ,
ການເຊຍໃນຮົ່ມ), ບ່ ອນທີ່ອາດຈະເກີດລະອອງລອຍຂຶ້ນໄດ້ ແລະ ພື້ນທີ່ໃນຮົ່ມທີ່ບໍລະບາຍອາກາດໄດ້ ດີ; ແລະ
ຄວນຮັກສາໄລຍະຫ່ າງໃຫ້ ຫາຍທ່ີ ສຼຸ ດກເທ່ົ າທ່ີ ເປັນໄປໄດ້ ໃນທຼຸ ກໆຄ້ັ ງທ່ີ ບ່ໍ ໄດ້ ຫ້ີ ນ.
•

ການນໍາໃຊ້ ກຼຸ່ມພາຍໃນທີມງານຈໍາກັດທ່ າແຮງສໍາລັບການແຜ່ ລະບາດທ່ົ ວທີມໃນກໍລະນີທ່ີ ມີການສໍາຜັດ ຫື ການລະບາດ
ແລະ ຄວນພຈາລະນາການຝຶກຊ້ ອມ, ການອຼຸ ່ ນຕົວ ແລະ ໃນ ເວລາພວນເດີນທາງ.

ການກວດຄັດກອງສໍາລັບການກລາ, ການສະແດງສລະປະ, ຫື ກດຈະກໍາ/ງານອ່ື ນໆ
ເພ່ື ອສົ່ງເສີມການມີສ່ ວນຮ່ ວມທີ່ປອດໄພຍ່ ງຂື້ນໃນກດຈະກໍາທີ່ໄດ້ ຮັບການສະຫນັບສະໜນຈາກໂຮງຮຽນ,
ໂຮງຮຽນອາດຈະໃຊ້ ມາດຕະການກວດຄັດກອງນັກກລາທຼຸ ກຄົນໃນ ກລາໃນຮ່ົ ມທ່ີ ມີ ຄວາມສ່ ຽງສງ (ເຊ່ັ ນ: ບານບ້ ວງ, ມວຍປ້ໍ າ,
ໂປໂລນ້ໍ າ, ເຊຍໃນຮ່ົ ມ), ສລະປະການສະແດງ (ເຊ່ັ ນ: ຄະນະນັກຮ້ ອງປະສານສຽງ, ວົງດົນຕີ, ໂຮງລະຄອນ), ແລະ/ຫື ກດຈະກໍາອ່ື ນໆ.
• ການກວດຄັດກອງຜ້ ເຂົ້າຮ່ ວມສາມາດເຮັດໄດ້ ບໍ່ວ່ າຈະຢ່ ໃນຈັງຫວະປົກກະຕປະຈໍາອາທດ (ເຊັ່ນ: ຫນ່ຶ ງຫື ສອງຄ້ັ ງຕໍ່ອາທດ)
ຫື ປະຕບັດໃນມື້ມີງານ, ການແຂ່ ງຂັນ, ຫື ກດຈະກໍາ. ບຼຸ ກຄົນຜ້ ທີ່ກວດພົບວ່ າເປັນບວກຕດເຊື້ອພະຍາດ ໂຄວດ-19 ໃນ
90 ມື້ທີ່ຜ່ ານມາ ແລະ ໄດ້ ຫາຍດີບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ ອງເຂົ້າຮ່ ວມໃນການກວດກັ່ນຕອງເວັ້ນເສຍແຕ່ ມີອາການ, ໃນເວ
ລານ້ັ ນຈແນະນໍາໃຫ້ ມີການກວດເອນຕເຈນ.
•

•

ຜ້ ເຂ້ົ າຮ່ ວມທັງໝົດໃນກລາໃນຮ່ົ ມທ່ີ ມີຄວາມສ່ ຽງຕ່ໍ າ ຫື ປານກາງ, ຫື ກດຈະກໍາອ່ື ນໆອາດ
ຕ້ ອງເຂ້ົ າຮ່ ວມໃນການກວດຄັດກອງເຊ່ັ ນກັນ. ນ້ີ ຍ່ ງເປັນສ່ ງສໍາຄັນຫາຍໂດຍສະເພາະໃນ
ເວລາທ່ີ ມີລະດັບການແຜ່ ເຊື້ອຢ່ ໃນຊຼຸມຊົນສງ. ກະລຼຸ ນາເບ່ ງເອກະສານຂອງ ລະດັບຊຼຸມຊົນ ໂຄວດ-19 ຂອງ CDC
(ເປັນພາສາອັງກດ) ສໍາລັບຂໍ້ມນເພີ່ມເຕີມ.
ນັກກລາ, ນັກສະແດງ, ຫື ພະນັກງານທ່ີ ມີຜົນການກວດເປັນບວກແມ່ ນຈໍາຕ້ ອງແຍກ ປ່ ຽວ ແລະ
ບ່ໍ ຄວນເຂົ້າຮ່ ວມໃນການຝຶກອົບຮົມ, ການຝຶກຊ້ ອມ, ການແຂ່ ງຂັນ, ງານສະ ຫອງ, ຫື
ກດຈະກໍາຕ່ າງໆໃນຊ່ ວງເວລາກັກຕົວ. ໃຫ້ ປະຕບັດຕາມ ການແຍກຄົນທີ່ມີອາ ການຕ່ າງໆຂອງພະຍາດ ໂຄວດ-19 ແລະ
ການແຍກປ່ ຽວກໍລະນີຕດພະຍາດ ໂຄວດ-19 ຈາກພາກສ່ ວນຂ້ າງເທງສໍາລັບຂ້ໍ ມນເພ່ີ ມເຕີມ.
ການແຈ້ ງເຕືອນການສໍາຜັດເຊ້ື ອ ຂອງ ທີມງານເປັນກຼຸ ່ ມອາດຈະຮັບການຮັບປະກັນກ່ ວາ. ລາຍງານກໍລະນີຕດເຊ້ື ອ
ຕາມຄວາມ ຈໍາເປັນ.

ກດຈະກໍາຮ່ ວມຫັ ກສດ ຫື ກດຈະກໍານອກຫັ ກສດອ່ື ນໆ (CTSO, ສະໂມສອນ, ກຼຸ ່ ມທ່ີ ສົນໃຈ, ງານຕະຫາດນັດ STEM,
ການໄປທັດສະນະສຶກສາ, ແລະ ອ່ື ນໆ)
ເດັກ, ນັກຮຽນ, ພະນັກງານ, ພະນັກງານຊ່ ວຍເຫື ອ, ແລະ ອາສາສະໝັກຄວນພຈາລະນາຂໍ້ແນະ
ນໍາພາຍໃນເອກະສານສະບັບນ້ີ ເມ່ື ອເປັນເຈ້ົ າພາບ ຫື ເຂ້ົ າຮ່ ວມໃນກດຈະກໍາ, ການແຂ່ ງຂັນ, ການ ສະແດງ ແລະ
ອ່ື ນໆທ່ີ ໄດ້ ຮັບການສະໜັບສະໜນຈາກໂຮງຮຽນ ຫື ໂຄງການ, ເພ່ື ອຫຼຸ ດຜ່ ອນຄວາມ ສ່ ຽງຕ່ໍ ການຕດເຊ້ື ອ ໂຄວດ-19.
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ສື່ ວນທ 4: ຂໍ້ ມນ ແລະ ແຫລື່ ງຂໍ້ ມນກື່ ຽວກັບ ໂຄວິດ-19
ແຫ່ ງຂ້ໍ ມນເພ່ີ ມເຕີມກ່ ຽວກັບ ໂຄວດ-19 ສໍາລັບໂຮງຮຽນ ແລະ ຜ້ ໃຫ້ ບໍລການ

•

DOH: ສ່ ງທີ່ຄວນເຮັດຖ້ າທ່ ານກວດພະຍາດ ໂຄວດ-19 ພົບວ່ າເປັນບວກ (ພາສາອັງກດເທົ່ານັ້ນ)
DOH: ສ່ ງທ່ີ ຄວນເຮັດຖ້ າທ່ ານໄດ້ ສໍາຜັດກັບຜ້ ທ່ີ ເປັນພະຍາດ ໂຄວດ-19 (ພາສາອັງກດເທ່ົ ານ້ັ ນ)

•

DOH: ການລ້ າງມື ເພ່ື ອປ້ ອງກັນການເຈັບປ່ ວຍຢ່ ໂຮງຮຽນ (ພາສາອັງກດເທ່ົ ານ້ັ ນ)

•

DOH: ການທໍາຄວາມສະອາດຫ້ ອງຮຽນ - ເຄັດລັບ ສໍາລັບຄສອນ (ພາສາອັງກດເທົ່ານັ້ນ)

•

DOH: ການທໍາຄວາມສະອາດ ແລະ ການຂ້ າເຊື້ອ ສໍາລັບໂຄງການໃຫ້ ປອດໄພຈາກ ພະຍາດຫອບຫືດ (ພາສາອັງກດເທົ່ານັ້ນ)

•
•

L&I: Workplace Safety and Health Requirements for Employers
L&I: ໜ້ າກາກອັນໃດເໝາະສົມສໍາລັບໜ້ າວຽກ? (ເປັນພາສາອັງກດເທ່ົ ານ້ັ ນ)

•

CDC: ຄ່ ມືສໍາລັບການປ້ ອງກັນ ໂຄວດ-19 ໃນໂຮງຮຽນ K-12 (ເປັນພາສາອັງກດ).

•

CDC: ດໍາເນີນໂຄງການດແລເດັກໃນຊ່ ວງການແຜ່ ລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວດ-19 (ເປັນພາສາອັງກດ)

•

CDC: ການເຕ້ົ າໂຮມຂະໜາດນ້ ອຍ ແລະ ໃຫຍ່ (ເປັນພາສາອັງກດ)

•
•

AAP: ຜ້ າປດປາກດັງສໍາລັບເດັກນ້ ອຍໃນຊ່ ວງການແຜ່ ລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວດ-19 (ເປັນພາສາອັງກດ)
OSPI: ຄໍາແນະນໍາ ແລະ ແຫ່ ງຂໍ້ມນສໍາລັບໂຮງຮຽນກ່ ຽວກັບ ໂຄວດ-19 (ພາສາອັງກດເທົ່ານັ້ນ)

•

NFHS: ບົດລາຍງານການສຶກສາລະອອງລອຍ ຂອງສະຫະພັນສນລະປະການສະແດງນາໆຊາດ 3 (ພາສາອັງກດເທົ່ານັ້ນ)

•

ແຫລ່ ງຂໍ້ມນທົ່ວໄປກ່ ຽວກັບ ໂຄວດ-19
ປັບປຼຸ ງໃໝ່ ສະເໝີໃນ ສະຖານະການ ໂຄວດ-19 ປະຈຼຸ ບັນໃນວໍຊງຕັນ (ພາສາລາວ), ການປະກາດ ຖະແຫງຂອງ ເຈົ້າຄອງນະຄອນ
Inslee (ພາສາອັງກດເທົ່ານັ້ນ), ອາການຕ່ າງໆ (ພາສາອັງກດ ເທົ່ານັ້ນ), ມັນແຜ່ ລາມແນວໃດ (ພາສາອັງກດເທົ່ານັ້ນ), ແລະ
ເປັນແນວໃດ ແລະ ເວລາໃດ ທີ່ຄົນຄວນໄດ້ ຮັບການກວດຫາເຊື້ອ (ພາສາອັງກດເທົ່ານັ້ນ). ເບ່ ງ ຄໍາຖາມທີ່ຖືກຖາມເລື້ອຍໆ
(ເປັນພາສາອັງກດ) ຂອງພວກເຮົາ ສໍາລັບຂ້ໍ ມນເພ່ີ ມເຕີມ.
•

Department of Health ຂອງລັດວໍຊງຕັນ 2019 ການລະບາດຂອງໄວຣັດໂຄໂຣນາ ສາຍພັນໃໝ່ (ໂຄວດ-19)
(ພາສາລາວ)

•

ການຕອບໂຕ້ ພະຍາດໂຄໂຣນາໄວຣັດ (ໂຄວດ-19) ຂອງລັດ ວໍຊງຕັນ. (ພາສາລາວ)
ຄ້ົ ນຫາພະແນກສາທາລະນະສຼຸ ກໃນທ້ ອງຖ່ ນ ຫື ເມືອງຂອງທ່ ານ (ພາສາອັງກດເທ່ົ ານ້ັ ນ)

•

CDC ພະຍາດ ໂຄໂຣນາໄວຣັດ (ໂຄວດ-19) (ເປັນພາສາອັງກດ)

•

ມຄຳຖຳມເພື່ ມເຕມບ? ໂທຫາສາຍດ່ ວນດ້ ານຂ້ໍ ມນພະຍາດ ໂຄວດ-19 ຂອງພວກເຮົາ: 1-800-525-0127
ວັນຈັນ – 6 ໂມງເຊົ້າ ຫາ 10 ໂມງແລງ, ວັນອັງຄານ – ວັນອາທດ ແລະ ມື້ທີ່ເປັນວັນຢຼຸ ດພັກຂອງລັດ (ພາສາອັງກດເທົ່ານັ້ນ), 6
ໂມງເຊ້ົ າ ຫາ 6 ໂມງແລງ. ສໍາລັບບໍລການແປພາສາ, ກົດ # ເມ່ື ອພວກ ເຂົາຮັບສາຍແລ້ ວ ແລະ ເວໍ້ົ ຳຊື່ ພຳສຳຂອງທື່ ຳນ.
ສໍາລັບຄໍາຖາມກ່ ຽວກັບສຼຸ ຂະພາບຂອງທ່ ານເອງ, ການກວດຫາເຊ້ື ອພະຍາດ ໂຄວດ-19, ຫື ຜົນການກວດ,
ກະລຼຸ ນາຕດຕໍ່ຜ້ ໃຫ້ ບໍລການດ້ ານສຼຸ ຂະ ພາບ.
ເພ່ື ອຂໍເອົາເອກະສານນ້ີ ໃນຮບແບບອ່ື ນ, ໃຫ້ ໂທ 1-800-525-0127. ລກຄ້ າຜ້ ຫໜວກ ຫື ບ່ໍ ໄດ້ ຍນດີ, ກະລຼຸ ນາໂທຫາ 711
(Washington Relay) ຫື ອີເມວ civil.rights@doh.wa.gov.
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ເອກະສຳນຊໍ້ ອນທໍ້ ຳຍ A: ນິຍຳມຄຳສັບ
ບສະແດງອຳກຳນ: ບຼຸ ກຄົນເຈັບປ່ ວຍທ່ີ ບ່ໍ ສະແດງ ອາການໂຄວດ-19 (ເປັນພາສາອັງກດ).
ກຳນກວດເຝໍ້ົ ຳລະວັງກຳນບື່ ສະແດງອຳກຳນ: ການກວດຫາເຊື້ອໃນບຼຸ ກຄົນທີ່ບໍ່ມີອາການເພື່ອຕດ
ຕາມການເກີດພະຍາດໃນກຼຸ ່ ມຄົນ ຫື ປະຊາກອນ.
ກຳນສຶບສວນກລະນຕິດເຊໍ້ ອ (ພາສາອັງກດເທົ່ານັ້ນ): ເປັນສ່ ວນຫນຶ່ງຂອງຂະບວນການສະຫນັບ
ສະຫນນບຼຸ ກຄົນທີ່ໄດ້ ຮັບການຢືນຢັນ ຫື ສົງໄສວ່ າຕດເຊື້ອ ໂຄວດ-19. ພະນັກງານ Public Health
ເຮັດວຽກຮ່ ວມກັບປະຊາຊົນເພ່ື ອລະບຼຸ ຜ້ ສໍາຜັດໃກ້ ຊດເຊ່ ງອາດຈະເຈັບປ່ ວຍເນ່ື ອງຈາກ ໂຄວດ-19, ໃຫ້ ຂ້ໍ ມນກ່ ຽວກັບຄວາມປອດໄພ
ແລະການມີສຼຸ ຂະພາບດີ, ຊ່ ວຍປະຊາຊົນກວດສອບອາການ, ຊ່ ວຍ ໃຫ້ ຜ້ ຄົນເຂ້ົ າເຖງການຊ່ ວຍເຫລືອເພ່ື ອການແຍກປ່ ຽວ ແລະ
ກັກຕົວຢ່ າງມີຄວາມປອດໄພ, ແລະ ຢຼຸ ດຕການແຜ່ ລະບາດຂອງ ໂຄວດ-19.
ຜໍ້ ສຳຜັດໃກໍ້ ຊິດ (ເປັນພາສາອັງກດເທ່ົ ານ້ັ ນ): ຜ້ ສໍາຜັດໃກ້ ຊດແມ່ ນບຼຸ ກຄົນທ່ີ ເຄີຍສໍາຜັດກໍລະນີຕດ ເຊ້ື ອ ໂຄວດ-19.
ຜ້ ສໍາຜັດໃກ້ ຊດໂດຍທ່ົ ວໄປຈະຖືກກໍານົດໂດຍ CDC ແລະ DOH ວ່ າເປັນບຼຸ ກຄົນທ່ີ ຢ່ ພາຍໃນບໍລເວນ 6 ຟຼຸ ດກັບກໍລະນີຕດເຊ້ື ອ
ໂຄວດ-19 ເປັນເວລາສະສົມ 15 ນາທີ ຫື ຫາຍກວ່ ານ້ັ ນ ຕະຫອດໄລຍະເວລາ 24 ຊົ່ວໂມງໃນຊ່ ວງໄລຍະເວລາຂອງການຕດເຊື້ອ.
ຫ້ ອງຮຽນກາງແຈ້ ງ ຫື ໃນຮ່ົ ມໃນ K-12, ຄວາມຫມາຍຂອງຜ້ ສໍາຜັດໃກ້ ຊດແມ່ ນອາດບ່ໍ ລວມບຼຸ ກ
ຄົນທ່ີ ຢ່ ຫ່າງຈາກບຼຸ ກຄົນທ່ີ ຕດເຊ້ື ອຢ່ າງຫນ້ ອຍສາມຟຼຸ ດ ເມ່ື ອທັງສອງໄດ້ ສວມໃສ່ ຫນ້ າກາກປົກປດ
ໃບຫນ້ າ/ຫນ້ າກາກອະນາໄມຢ່ າງສະຫມໍ່າສະເຫມີ ແລະ ຖືກຕ້ ອງ.
ຄວາມຫມາຍຂອງຜ້ ສໍາຜັດໃກ້ ຊດອາດມີຄວາມໝາຍທ່ີ ແຕກຕ່ າງກັນໃນບາງສະຖານະການ (ເຊ່ັ ນ:
ໃຊ້ ເວລາຫນ້ ອຍໃນການສໍາຜັດໃກ້ ຊດກັບບຼຸ ກຄົນທີ່ບໍ່ໄດ້ ສວມໃສ່ ຫນ້ າກາກອະນາໄມທີ່ກໍາລັງ ໄອຢ່ , ໄອເຊ່ ງຫນ້ າໂດຍກົງ/ຈາມກະຈາຍ
ຫື ການສໍາຜັດອື່ນໆທີ່ຮຼຸ ນແຮງກວ່ າເຊັ່ນ ການໃຊ້ ຈອກ, ຖ້ ວຍບ່ ວງ ແລະ ອື່ນໆ ຮ່ ວມກັນ).
ການກໍານົດຂັ້ນສຼຸ ດທ້ າຍຂອງຜ້ ສໍາຜັດໃກ້ ຊດແມ່ ນກໍານົດໂດຍ ໜ່ ວຍງານຄວບຄຼຸ ມດ້ ານສາທາລະນະສຼຸ ກປະຈໍາທ້ ອງຖີ່ນ
ໃນລະຫວ່ າງການສືບສວນສອບສວນ; ມັນອາດມອບຕ່ໍ ການຕັດສນໃຈນ້ີ ໃຫ້ ພາກສ່ ວນອ່ື ນ ຖ້ າຫາກວ່ າເໝາະສົມ.
ໝື່ ຄະນະ: ກຼຸ ່ ມນ້ ອຍໆ (ຂອງນັກຮຽນ) ທີ່ໄດ້ ຮັບມອບຫມາຍພ້ ອມດ້ ວຍພະນັກງານທີ່ອຼຸ ທດຕົນທີ່ຍັງ ຄົງຢ່ ນໍາກັນຕະຫອດມື້. ເດັກ,
ນັກຮຽນ ແລະ ພະນັກງານໃນໝ່ ຄະນະຄວນມີຄວາມສອດຄ່ ອງກັນ ໃນແຕ່ ລະມ້ື ແລະ ບ່ໍ ຄວນໄປປະປົນກັບຄະນະອ່ື ນໆ.
ກຳນຕິດຕຳມຜໍ້ ສຳຜັດໃກໍ້ ຊິດ (ເປັນພາສາອັງກດເທົ່ານັ້ນ): ແມ່່ ນຂະບວນການໃນການສໍາພາດ ກໍລະນີຕດເຊື້ອ ໂຄວດ-19
ເພື່ອລະບຼຸ ບຼຸ ກຄົນທີ່ໃກ້ ຊດກັບຜ້ ຕດເຊື້ອ ໂຄວດ-19 ແລະ ແຈ້ ງໃຫ້ ຜ້ ສໍາ ຜັດໃກ້ ຊດຮ້ ກ່ຽວກັບການໃກ້ ຊດດັ່ງກ່ າວ,
ພ້ ອມກັບເກັບເປັນຄວາມລັບ, ເພ່ື ອໃຫ້ ການຊ້ີ ນໍາດ້ ານ ສາທາລະນະສຼຸ ກ.
ການຕດຕາມຜ້ ສໍາຜັດໃກ້ ຊດຈະຊ່ ວຍໃຫ້ ສາທາລະນະສຼຸ ກຕດຕາມ ແລະ ປ້ ອງກັນ ການແຜ່ ລະບາດຂອງໂຄວດ-19. ກະລຼຸ ນາເບ່ ງ
ແຜນພມການຕັດສນອາການສໍາລັບໂຮງຮຽນ ແລະ ຜ້ ໃຫ້ ບໍລການ (ພາສາອັງກດເທົ້ານ້ັ ນ) ແລະ
ຄໍາແນະນໍາການຕດຕາມຜ້ ສໍາຜັດໃກ້ ຊດ ໂຄວດ-19 ແລະ ຄໍາຖາມທີ່ຖາມມາເລື້ອຍໆສໍາລັບໂຮງຮຽນ ແລະ ຜ້ ໃຫ້ ບໍລການ
(ພາສາອັງກດເທົ່ານັ້ນ) ສໍາລັບ ຂໍ້ມນເພີ່ມເຕີມ.
ພະຍຳດ ໂຄວິດ-19 (ເປັນພາສາອັງກດ): ພະຍາດໂຄໂຣນາໄວຣັດ 2019 (ໂຄວດ-19) ເປັນພະຍາດຕດເຊື້ອທີ່ເກີດຈາກ ພະຍາດ
ໄວຣັດ SARS-CoV-2. ບຼຸ ກຄົນທີ່ຕດເຊື້ອອາດຈະບໍ່ສະແດງອາການ (ບໍ່ມີອາການ) ຫື ສະແດງ ອາການດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້
(ເປັນພາສາອັງກດ). ໄວຣັສນີ້ຄດວ່ າມີການແຜ່ ເຊື້ອຈາກຄົນສ່ ຄົນເປັນສ່ ວນໃຫຍ່ :
•

ລະຫວ່ າງຜ້ ສໍາຜັດໃກ້ ຊດກັບຄົນອ່ື ນ (ປະມານຫົກຟຼຸ ດ ຫື ສອງແມັດ), ໂດຍສະເພາະພ້ື ນທ່ີ ໃນຮ່ົ ມ
ແລະຖ້ າພ້ື ນທ່ີ ມີຄົນແອອັດ ແລະ/ຫື ມີການລະບາຍອາກາດທ່ີ ບ່ໍ ດີ.
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•

ໂດຍຜ່ ານຢົດ ແລະລະອອງອາກາດທີ່ເກີດຂື້ນເມື່ອຄົນທີ່ມີເຊື້ອ ໂຄວດ-19 ໄອ, ຈາມ, ຮ້ ອງເພັງ, ລົມກັນ, ຫື ຫາຍໃຈ. ຢົດ
ແລະ ລະອອງອາກາດເຫົ່ ານີ້ສາມາດລອຍຢ່ ໃນອາກາດ ແລະ ຫາຍໃຈເອົາເຂົ້າໄດ້ ໂດຍຄົນອື່ນ, ແລະ
ໄລຍະການເດີນທາງຂອງເຊື້ອພະຍາດບໍ່ເກີນ ຫົກຟຼຸ ດ (ຕົວຢ່ າງ – ໃນລະຫວ່ າງການຊ້ ອມຮ້ ອງປະສານສຽງ,
ໃນຮ້ ານອາຫານ, ຫື ໃນຫ້ ອງ ອອກກໍາລັງກາຍ).

ກລະນຕິດເຊໍ້ ອ-19: ສໍາລັບຈຼຸ ດປະສົງຂອງເອກະສານສະບັບນີ້, ຢ່ າງຫນ້ ອຍ, ກໍລະນີຕດເຊື້ອ ໂຄວດ-19
ແມ່ ນບຼຸ ກຄົນທ່ີ ມີຜົນກວດໂຄວດ-19 ກັບຊຼຸດກວດລະດັບໂມເລກຼຸ ນ ຫື ແອນຕີເຈນເປັນບວກ.

ປຶກສາຫາລືກັບໜ່ ວຍງານຄວບຄຼຸ ມດ້ ານສາທາລະນະສຼຸ ກປະຈໍາທ້ ອງຖີ່ນຂອງທ່ ານເພື່ອກໍານົດວ່ າ
ພວກເຂົາຕ້ ອງການບຼຸ ກຄົນອ່ື ນເພ່ີ ມເຕີມເຂ້ົ າຮ່ ວມໃນນຍາມນ້ີ ເພ່ື ອກໍານົດວ່ າຄວນດໍາເນີນການ ຕດຕາມຜ້ ສໍາຜັດໃກ້ ຊດເມ່ື ອໃດ ຫື
ເມື່ອໃດທີ່ໂຮງຮຽນຄວນລາຍງານກໍລະນີຕດເຊື້ອໃຫ້ ໜ່ວຍ ງານຄວບຄຼຸ ມດ້ ານສາທາລະນະສຼຸ ກປະຈໍາທ້ ອງຖີ່ນ (ເຊັ່ນ:
ກໍລະນີຜ້ ໃກ້ ຊດກັບບຼຸ ກຄົນທ່ີ ກວດໂມເລ ກຼຸ ນ ຫື ແອນຕີເຈນມີຜົນເປັນບວກ, ມີອາການຂອງ ໂຄວດ-19,
ແລະຍັງບ່ໍ ໄດ້ ຮັບການກວດ).
ຈຼຸ ດເກດກຳນລະບຳດຂອງ ໂຄວິດ-19:
DOH ໄດ້ ກໍານົດຈຼຸ ດເກີດການລະບາດຂອງ ໂຄວດ-19 ໃນສະພາບແວດລ້ ອມ K-12 ດ່ັ ງນ້ີ :
• ຫາຍໆກໍລະນີທ່ີ ອາດຈະເປັນໄປໄດ້ ຫື ໄດ້ ຮັບການຢືນຢັນວ່ າຕດເຊ້ື ອພະຍາດ ໂຄວດ-19 ປະກອບມີຢ່ າງໜ້ ອຍ 10%
ຂອງນັກຮຽນ, ຄສອນ ຫື ພະນັກງານພາຍໃນກຼຸ ່ ມຫັ ກທ່ີ ກໍາ ນົດໄວ້ 1
ຫື
•

ຢ່ າງຫນ້ ອຍ 3 ກໍລະນີພາຍໃນກຼຸ ່ ມຫັ ກທີ່ກໍານົດໄວ້

1

ບັນລຼຸ ຕາມເງື່ອນໄຂສໍາລັບກໍລະນີທີ່ອາດ ຈະເປັນໄປໄດ້ ຫື

ໄດ້ ຮັບການຢືນຢັນວ່ າຕດເຊ້ື ອພະຍາດ ໂຄວດ-19;
ແລະ
•
•

ກໍລະນີເລ່ີ ມມີອາການ ຫື ມີຜົນກວດເປັນບວກພາຍໃນ 14 ວັນ ຂອງກັນ ແລະ ກັນ, ແລະ
ກໍລະນີບໍ່ໄດ້ ຖືກລະບຼຸ ວ່ າເປັນຜ້ ສໍາຜັດໃກ້ ຊດຂອງກັນ ແລະ ກັນໃນການສະຖານທີ່ອື່ນ(ເຊັ່ນ: ຄອບຄົວ) ນອກສະຖານທີ່ຂອງ
ໂຮງຮຽນ

ກຳນລະບຳດຂອງ ໂຄວິດ-19:
DOH ແລະ CDC ກໍານົດການລະບາດຂອງ ໂຄວດ-19 ໃນສະພາບແວດລ້ ອມ K-12 ດັ່ງນີ້:
• ຫາຍໆກໍລະນີທີ່ອາດຈະເປັນໄປໄດ້ ຫື ໄດ້ ຮັບການຢືນຢັນວ່ າຕດເຊື້ອພະຍາດ ໂຄວດ-19 ປະກອບມີຢ່ າງໜ້ ອຍ 10%
ຂອງນັກຮຽນ, ຄສອນ ຫ ພະນັກງຳນພຳຍໃນກຼຸ ື່ ມຫັ ກທື່ ກຳ ນົດໄວໍ້ 1
ຫື
•

ຢ່ າງຫນ້ ອຍ 3 ກລະນພຳຍໃນກຼຸ ື່ ມຫັ ກທື່ ກຳນົດໄວໍ້

1

ບັນລຼຸ ຕາມເງື່ອນໄຂສໍາລັບກໍລະນີທີ່ອາດ ຈະເປັນໄປໄດ້

ຫື ໄດ້ ຮັບການຢືນຢັນວ່ າຕດເຊື້ອພະຍາດ ໂຄວດ-19;
ແລະ
• ກໍລະນີເລ່ີ ມມີອາການ ຫື ມີຜົນກວດເປັນບວກພາຍໃນ 14 ວັນ ຂອງກັນ ແລະ ກັນ, ແລະ
• ກໍລະນີບໍ່ໄດ້ ຖືກລະບຼຸ ວ່ າເປັນຜ້ ສໍາຜັດໃກ້ ຊດຂອງກັນ ແລະ ກັນໃນການສະຖານທ່ີ ອື່ນ (ເຊັ່ນ: ຄອບຄົວ) ນອກ
ສະຖານທີ່ຂອງໂຮງຮຽນ, ແລະ
•

ກໍລະນີຕ່ າງໆແມ່ ນຕດພັນກັບການລະບາດຂອງພະຍາດຢ່ ໃນໂຮງຮຽນ ຫື ກດຈະກໍານອກ
ຫັ ກສດທ່ີ ຖືກກໍານົດຈາກໂຮງຮຽນ2

"ກຼຸ ່ ມຫັ ກ" ປະກອບມີແຕ່ ບໍ່ຈໍາກັດກດຈະກໍານອກຫັ ກສດ2, ກຼຸ ່ ມຕາມລຼຸ ່ ນ, ຫ້ ອງຮຽນ, ການເບ່ ງ ແຍງກ່ ອນ/ຫັ ງເລີກໂຮງຮຽນ
ແລະ ອື່ນໆ.
1

2

ກດຈະກໍານອກຫັ ກສດທີ່ຖືກກໍານົດຈາກໂຮງຮຽນແມ່ ນຖືກກໍານົດວ່ າເປັນກດຈະກໍາສະຫມັກຫລີ້ນທີ່ສະໜັບສະໜນໂດຍໂຮງຮຽ
ນ ຫື ອົງການການສຶກສາທ້ ອງຖ່ ນ ຫື ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ຖືກກໍາ ນົດໂດຍ ອົງການການສຶກສາທ້ ອງຖ່ ນ.
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ກດຈະກໍານອກຫັ ກສດປະກອບມີ, ແຕ່ ບໍ່ຈໍາກັດ, ການ ກະກຽມ ແລະການມີສ່ ວນຮ່ ວມໃນການສະແດງສາທາລະນະ,
ການແຂ່ ງຂັນ, ການແຂ່ ງຂັນ ກລາ, ການສາທດ, ການວາງສະແດງ ແລະ ກດຈະກໍາສະໂມສອນ.
DOH ກໍານົດການລະບາດຂອງ ໂຄວດ-19 ໃນສະຖານລ້ ຽງເດັກດ່ັ ງນ້ີ :
• ມີຜ້ ຕດເຊື້ອໂຄວດ-19 ຢ່ າງນ້ ອຍສອງກໍລະນີຫື ຫາຍກວ່ າທີ່ມີຜົນກວດເປັນບວກຈາກການ ກວດຫາໄວຣັດ, ແລະ
•

ຢ່ າງນ້ ອຍສອງກໍລະນີເລີ່ມມີອາການ (ຫື ວັນທີ່ເກັບຕົວຢ່ າງມາກວດເປັນຫາກແຕ່ ວ່າບໍມີ ອາການ) ພາຍໃນ 14 ວັນ
ຂອງກັນ ແລະ ກັນ, ແລະ

•
•

ກໍລະນີຕ່ າງໆແມ່ ນຕດພັນກັບການລະບາດຂອງພະຍາດຢ່ ໃນສະຖານລ້ ຽງເດັກ ຫື ກດຈະກໍາ
ທີ່ກ່ ຽວຂ້ ອງກັບການດແລເດັກ (ເຊັ່ນ, ທັດສະນະສຶກສາ), ແລະ
ບໍ່ມີຫັ ກຖານການເຊື່ອມໂຍງທາງລະບາດວທະຍາທ່ີ ນ່ າເຊື່ອຖືເພື່ອບົ່ງຊ້ີ ວ່ າການແຜ່ ເຊື້ອ
ຂອງພະຍາດທ່ີ ອາດຈະເກີດຂ້ຶ ນໃນບ່ ອນອ່ື ນ (ເຊ່ັ ນ: ຄົວເຮືອນ) ຢ່ ນອກສະຖານທ່ີ ລ໊ຽງເດັກ.

ກຳນຂໍ້ ຳເຊໍ້ ອ: ການຂ້ າເຊື້ອຫມາຍເຖງການໃຊ້ ສານເຄມີເພື່ອຂ້ າເຊື້ອພະຍາດທີ່ອາດມີຢ່ ບົນພື້ນຜີວ. Environmental
Protection Agency (EPA) ມີ ລາຍຊື່ຂອງຢາຂ້ າເຊື້ອ (ມີສະເພາະພາສາອັງກດ)
ທ່ີ ສາມາດໃຊ້ ໃນການຂ້ າເຊ້ື ອໄວຣັສທ່ີ ເຮັດໃຫ້ ເກີດ ໂຄວດ-19.
ກຳນສຳຜັດເຊໍ້ ອ: ເມື່ອບຼຸ ກຄົນມີການສໍາຜັດໃກ້ ຊດກັບບຼຸ ກຄົນທີ່ມີເຊື້ອ ໂຄວດ-19 ທີ່ສະແດງອາການ ຫື ບໍ່ສະແດງອາການ
(ເບ່ ງຄວາມຫມາຍຂອງຜ້ ສໍາຜັດໃກ້ ຊດຂ້ າງເທງ).
ກຳນແຈໍ້ ງເຕອນຄວຳມສື່ ຽງຕື່ ກຳນສຳພັດເຊໍ້ ອ ເປັນ ການແຈ້ ງເຕືອນທາງຂໍ້ຄວາມ, ອີເມວ, ໂທລະສັບ, ຫື
ການສື່ສານອື່ນໆກ່ ຽວກັບຄວາມສ່ ຽງທີ່ອາດຈະເກດຂື້ນ. ແຈ້ ງການນີ້ອາດມາຈາກ ການຕດຕາມການສໍາຜັດ ຫື ໂດຍທົ່ວໄປ
ເນ່ື ອງຈາກຄົນຢ່ ໃນພ້ື ນທ່ີ ໃດໜ່ຶ ງຮ່ ວມກັນ (ເຊ່ັ ນ: ຢ່ ໃນ ລົດເມ ຫື ຢ່ ໃນຫ້ ອງຮຽນ) ກັບຄົນທ່ີ ກວດໂຄວດ-19 ເປັນບວກ,
ໂດຍບ່ໍ ຄໍານຶງເຖງໄລຍະຂອງ ການສໍາຜັດ ຫື ໄລຍະຫ່ າງລະຫວ່ າງບຼຸ ກຄົນ, ຊ່ຶ ງຫມາຍຄວາມວ່ າບຼຸ ກຄົນທ່ີ ໄດ້ ຮັບການແຈ້ ງເຕືອນ
ອາດຈະກົງ ຫື ອາດຈະບ່ໍ ກົງກັບນຍາມທາງດ້ ານວຊາການຂອງການສໍາຜັດໃກ້ ຊດ.
ກຳນທຳຄວຳມສະອຳດມ: ຫມ່ັ ນລ້ າງມືດ້ ວຍສະບ ແລະ ລ້ າງຢ່ າງຫນ້ ອຍ 20 ວນາທີ ຫື ໃຊ້ ນ້ໍ າຢາຂ້ າ
ເຊ້ື ອທ່ີ ມີທາດເຫລ້ົ າປະສົມຫນ້ ອຍ 60%.
ຄວຳມສື່ ຽງສງ (ເປັນພາສາອັງກດ) ຕື່ ກັບພະຍຳດຮໍ້ ຳຍແຮງ: ບຼຸ ກຄົນທີ່ມັກເຈັບປ່ ວຍໜັກກວ່ າຄົນອື່ນ ຖ້ າຕດເຊື້ອ ໂຄວດ-19
ແມ່ ນຈະມີຄວາມຮຼຸ ນແຮງ.
ໄລຍະກຳນແຜື່ ເຊໍ້ ອ: ໄລຍະເວລາທີ່ຄົນເຮົາມີໂອກາດແຜ່ ເຊື້ອໄວຣັສໄປຫາຜ້ ອື່ນຫາຍທີ່ສຼຸ ດ. ຍັງ
ໝາຍເຖງໄລຍະເວລາທີ່ຜ້ ໃດຜ້ ໜຶ່ງສາມາແຜ່ ເຊື້ອໄດ້ . ໄລຍະການແຜ່ ເຊື້ອຂອງຜ້ ຕດເຊື້ອ ໂຄວດ-19
ເລ່ີ ມຕ້ົ ນສອງມ້ື ກ່ ອນສະແດງອາການ ຫື ຄາດຄະເນວ່ າເລ່ີ ມສອງມ້ື ກ່ ອນມ້ື ເກັບຕົວຢ່ າງ ກວດ ຫາກຜ້ ຕດເຊ້ື ອໂຄວດ-19
ບ່ໍ ສະແດງອາການ. ໄລຍະການແຜ່ ເຊ້ື ອຂະຫຍາຍໄປເຖງຈຼຸ ດສ້ ນສຼຸ ດຂອງ ໄລຍະການກັກຕົວຂອງບຼຸ ກຄົນ.
ກຳນແຍກປື່ ຽວ (ເປັນພາສາອັງກດ) ແມ່ ນເວລາທ່ີ ຜ້ ທ່ີ ມີອາການ ໂຄວດ-19, ຫື ມີຜົນກວດເປັນບວກ, ຢ່ ແຕ່ ເຮືອນ ແລະ
ຢ່ ຫ່າງຈາກຜ້ ອ່ື ນ (ລວມທັງສະມາຊກຄອບໃນຄົວ) ເພ່ື ອຫີ ກລ່ ຽງການແຜ່ ລະບາດຂອງພະຍາດຂອງ ເຂົາເຈ້ົ າ.
ໜື່ ວຍງຳນຄວບຄຼຸ ມດໍ້ ຳນສຳທຳລະນະສຼຸ ກປະຈຳທໍ້ ອງຖື່ ນ (ພຳສຳອັງກິດເທົື່ຳນໍ້ັ ນ):
ໜ່ ວຍງານຄວບຄຼຸ ມດ້ ານສາທາລະນະສຼຸ ກປະຈໍາທ້ ອງຖີ່ນແມ່ ນຫນ່ ວຍງານທ້ ອງຖ່ ນ ຫື ຫນ່ ວຍງານ
ເຂດທ່ີ ສະໜອງການບໍລການສຼຸ ຂະພາບໃຫ້ ແກ່ ບຼຸກຄົນພາຍໃນພື້ນທ່ີ .
ໜໍ້ຳກຳກ (ເປັນພາສາອັງກດ): ການສວມຫນ້ າກາກທ່ີ ເຫມາະສົມແມ່ ນການ ປົກຄຼຸ ມປາກ ແລະ ດັງທັງໝົດ ແລະ ເກາະ
ຕດກັບຫສອງຂ້ າງ ແລະ ໃຕ້ ຄາງຂອງທ່ ານຢ່ າງປອດໄພ. ມັນຕ້ ອງເຮັດດ້ ວຍຜ້ າຝ້ າຍທ່ີ ແຫນ້ ນ ຫນາສອງຊ້ັ ນ ຫື ຫາຍຊ້ັ ນ
ພ້ ອມກັບມີສາຍມັດ ຫື ສາຍຮັດຮອບຫົວ ຫື ຫ ຂອງທ່ ານ. ຫນ້ າກາກໃສທ່ີ
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ມີຜ້ າຝ້ າຍສາມາດນໍາໃຊ້ ໄດ້ ໂດຍຄົນທີ່ມີບັນຫາທາງດ້ ານການພັດທະນາ, ພຶດຕກໍາ, ຫື ການແພດ
ເພ່ື ອຫລີກລ່ ຽງການໃສ່ ຜ້າປົກຫນ້ າ.
ອຼຸ ປະກອນປໍ້ ອງກັນສື່ ວນບຼຸ ກຄົນ (ເປັນພຳສຳອັງກິດ): ອຼຸ ປະກອນປ້ ອງກັນສ່ ວນບຼຸ ກຄົນ, ໂດຍທົ່ວໄປເອ້ີ ນວ່ າ
ອຼຸ ປະກອນປ້ ອງກັນສ່ ວນບຼຸ ກຄົນ, ແມ່ ນອຼຸ ປະກອນທີ່ໃສ່ ເພື່ອຫຼຸ ດຜ່ ອນຄວາມສ່ ຽງທີ່ເຮັດໃຫ້ ເກີດການບາດເຈັບ ແລະ ພະຍາດຮ້ າຍ
ແຮງ. ອຼຸ ປະກອນປ້ ອງກັນສ່ ວນບຼຸ ກຄົນສະເພາະດ້ ານແມ່ ນໃຊ້ ເພື່ອປ້ ອງກັນການແຜ່ ລະບາດຂອງ ໂຄວດ-19.
ອຼຸ ປະກອນປ້ ອງກັນສ່ ວນບຼຸ ກຄົນບາງຢ່ າງອາດຕ້ ອງການໃຊ້ ໃນພ້ື ນທ່ີ ທ່ີ ແຕກຕ່ າງກັນ ຂ້ຶ ນກັບລະດັບການລະບາດຕ່ໍ ຜ້ ອ່ື ນ.
ໄລຍະຫື່ ຳງທຳງກຳຍ: ເປັນທີ່ຮ້ ກັນວ່ າໄລຍະຫ່ າງທາງສັງຄົມ, ນີ້ແມ່ ນປະຕບັດການເພື່ອຫຼຸ ດຜ່ ອນ ການສໍາຜັດໃກ້ ຊດກັບຄົນອື່ນ.
ຜໍ້ ໃຫໍ້ ບລິກຳນ: ໃນເອກະສານສະບັບນ້ີ , "ຜ້ ໃຫ້ ບໍລການ" ແມ່ ນຄໍາທ່ີ ໃຊ້ ເພ່ື ອລວມປະເພດໂປຣແກມຕ່ໍ ໄປນ້ີ :
•

•

Department of Children, Youth and Families (DCYF, ພະແນກເດັກ, ຊາວໜຼຸ ່ ມ ແລະ
ຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າ) ໂຄງການການດແລເດັກທີ່ໄດ້ ຮັບໃບອະນຼຸ ຍາດ ແລະ Early Childhood Education and
Assistance Program (ECEAP, ໂຄງການຈັດຫາການສຶກສາ ແລະ ໃຫ້ ການຊ່ ວຍເຫື ອວາຍກ່ ອນເປັນວາຍເດັກ).
ໂຄງການທີ່ໄດ້ ຮັບການຍົກເວັ້ນທີ່ໄດ້ ຮັບໃບອະນຼຸ ຍາດດໍາເນີນການໃນລັກສະນະທີ່ສອດຄ່ ອງກັບການຈັດກຼຸ ່ ມເດັກ ແລະ
ພະນັກງານ ແລະ ຂະໜາດກຼຸ ່ ມໃນຄໍາແນະນໍານ້ີ .

•

ໂຄງການ Head Start (ໂຄງການເລີ້ມຕົ້ນ) ທີ່ໄດ້ ຮັບທຶນຈາກລັດຖະບານ.
ຄ້ າຍພັກຜ່ ອນກາງເວັນ, ລວມທັງຄ້ າຍພເສດເຊັ່ນ:ຄ້ າຍກລາ.

•

ໂຄງການອະນຼຸ ບານກາງແຈ້ ງ, ລວມທັງໂຄງການຍົກເວ້ັ ນໃບອະນຼຸ ຍາດເປັນບາງມ້ື .

•

ການຮ່ ວມມືຜ້ ປົກຄອງ.

•

ໂຄງການ Youth Development (ໂຄງການພັດທະນາເຍົາວະຊົນ) ໃຫ້ ການດແລເດັກ ແລະ
ການຊ່ ວຍເຫື ອຂັ້ນພື້ນຖານອື່ນໆ ເພື່ອຊ່ ວຍເຫື ອເດັກນ້ ອຍ ແລະ ເຍົາວະຊົນເຂົ້າເຖງການ ສອນລະດັບ K-12 ທາງໄກ.
ຂະຫຍາຍໂອກາດການຮຽນຮ້ , ລວມທັງໂຄງການ ສໍາລັບເຊົາວະຊົນທີ່ເສີມສ້ າງການຮຽນຮ້ ທາງດ້ ານຈດໃຈທາງວຊາການ

•

•

ແລະ/ຫື ສັງຄົມເຊັ່ນ: ໂຄງການ Boys & Girls Clubs, YMCA ແລະ ໂຄງການທີ່ອີງໃສ່ ວັດທະນະທໍາ ແລະ
•

ເອກະລັກອ່ື ນໆ.
ໂຄງການທ່ີ ໄດ້ ຮັບທຶນພາຍໃຕ້ ໂຄງການ Nita M. Lowery 21st Century Community Learning Centers.

•

ສະຖາບັນການຮຽນຮ້ ທ່ີ ໄດ້ ຮັບການປັບປຼຸ ງເຊັ່ນ ໂຄງການໃຫ້ ຄໍາປຶກສາຢ່ າງເປັນທາງການ, ສນວຊາການ ແລະ
ໂຄງການກະກຽມຄວາມພ້ ອມຂອງວທະຍາໄລ.

•

ການດແລເດັກ, ການພັດທະນາເຍົາວະຊົນ ແລະ ຄ້ າຍພັກຜ່ ອນກາງເວັນທີ່ຈັດຂຶ້ນຢ່ ໃນສະ ຖານທີ່ ຫ້ ອງອະນຼຸ ບານ - K12.

ກຳນລະບຳດ: ເບ່ ງ “ການລະບາດໂຄວດ-19” ຢ່ ຂ້າງເທງ.
ກຳນກັກຕົວ (ພາສາອັງກດເທົ່ານັ້ນ) ແມ່ ນເວລາທີ່ຜ້ ທີ່ຖືກສໍາຜັດກັບ ເຊື້ອພະຍາດ ໂຄວດ-19 ຢ່ ເຮືອນ ແລະ
ຢ່ ຫ່າງຈາກຜ້ ອ່ື ນເປັນໄລຍະເວລາທ່ີ ແນະນໍາໃນກໍລະນີທ່ີ ພວກເຂົາຕດເຊ້ື ອ ແລະ ແພ່ ເຊ້ື ອໄດ້ .
ການກັກຕົວຈະກາຍເປັນການແຍກປ່ ຽວ ຖ້ າທ່ ານໄດ້ ກວດພົບວ່ າເປັນພະຍາດ ໂຄວດ-19 ຫື ມີອາການ.
SARS-CoV-2: ໂລກທໍາລາຍລະບົບຫາຍໃຈຮຼຸ ນແຮງ ໂຄໂຣນາໄວຣັສ 2 (SARS-CoV-2) ແມ່ ນເຊື້ອ
ໄວຣັດທ່ີ ເຮັດໃຫ້ ເກີດພະຍາດໂຄໂຣນາໄວຣັສ 2019 (ໂຄວດ-19). ເຊ້ື ອໄວຣັສມີ ຫາຍສາຍພັນ (ເປັນພາສາອັງກດ) ທ່ີ ໄດ້ ຖືກລະບຼຸ .
DOH ດໍາເນີນການຕາມລໍາດັບເພ່ື ອຕດຕາມ ສາຍພັນຕ່ າງໆໃນລັດວໍຊີງຕັນ (ເປັນພາສາອັງກດເທ່ົ ານ້ັ ນ).
ກຳນຄວບຄຼຸ ມແຫື່ ງທື່ ມຳ (ເປັນພຳສຳອັງກິດເທື່ົ ຳນໍ້ັ ນ):
ໃນຂະນະທີ່ອຼຸ ປະກອນປ້ ອງກັນສ່ ວນບຼຸ ກຄົນຊ່ ວຍຫຼຸ ດຜ່ ອນການສໍາຜັດຂອງຜ້ ສວມໃສ່ ຈາກການຫາຍໃຈທາງອາກາດທີ່ອາດມີສານປົນ
ເປື້ອນ, ການຄວບຄຼຸ ມແຫ່ ງຫມາຍເຖງການນໍາໃຊ້ ຫນ້ າກາກ
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ເພ່ື ອຫຼຸ ດຜ່ ອນການແຜ່ ຈະຈາຍຂອງລະອອງທາງເດີນຫາຍໃຈເພື່ອໃຫ້ ຜ້ ອື່ນມີໂອກາດສໍາຜັດຫນ້ ອຍລົງ ໂດຍສະເພາະຜ້ ທີ່ຕດເຊື້ອແຕ່ ບໍ່ໄດ້ ຮ້ . ການປ້ ອງກັນທາງເດີນຫາຍໃຈ, ເຊັ່ນ ອຼຸ ປະກອນປ້ ອງ ກັນສ່ ວນບຼຸ ກຄົນ, ປົກປ້ ອງຜ້ ສວມໃສ່ ;
ການຄວບຄຼຸ ມແຫ່ ງແຜ່ ເຊື້ອສາມາດປົກປ້ ອງຜ້ ອື່ນ.
ອຳກຳນຕື່ ຳງໆຂອງພະຍຳດ ໂຄວິດ-19 (ເປັນພາສາອັງກດ): ອາການເບື້ອງຕົ້ນທົ່ວໄປປະກອບມີ ການສນເສຍການຮັບຮ້
ລົດຊາດ ຫື ກ່ ນ, ມີໄຂ້ (ສງກວ່ າ 100.4 F ຫື 38 C), ໄອ, ຫາຍໃຈຝືດ, ໜາວສັ່ນ, ເຈັບຫົວ, ເມື່ອຍລ້ າ, ເຈັບກ້ າມຊີ້ນ, ເຈັບຄໍ, ດັງ ຫື
ນ້ໍ າມກໄຫ. ປວດຮາກ, ແລະຖອກທ້ ອງ.
Test to Stay (TTS): ມາດຕະການທີ່ນັກຮຽນ ຫື ພະນັກງານຕ້ ອງໄດ້ ກວດຫາເຊື້ອເປັນປົກກະຕພາຍ
ຫັ ງໄດ້ ມີການສໍາຜັດໃກຊດ ໃນໄລຊ່ ວງຍະເວລາອັນຈໍາກັດເພື່ອຈະຢ່ ໃນໂຮງຮຽນ/ສະຖານລ້ ຽງເດັກ
ຕາບໃດທ່ີ ພວກເຂົາຍັງບ່ໍ ມີອາການແລະຍັງຄົງມີຜັນກວດເປັນລົບຢ່ າງຕ່ໍ ເນ່ື ອງ.
ກຳນກວດຫຳເຊໍ້ ອພະຍຳດໂຄວິດ-19 (ພຳສຳລຳວ): ການກວດຫາເຊື້ອ ໂຄວດ-19 ແມ່ ນນມີຫາຍວທີ ທີ່ແຕກຕ່ າງກັນ.
ສາມາດນໍາໃຊ້ ການກວດ ວິນິດໄສ ສອງປະເພດເພ່ື ອຢືນຢັນກໍລະນີຕດເຊື້ອເຊງລຼຸ ກຂອງ ໂຄວດ-19:
•

ກຳນກວດໂມເລກຼຸ ນ: ການກວດໂມເລກຼຸ ນຂະຫຍາຍບດຂອງໄວຣັສ RNA ເພ່ື ອໃຫ້ ສາມາດ
ກວດພົບການຕດເຊ້ື ອໄວຣັດໄດ້ . ການກວດເຫ່ົ ານ້ີ ຍັງຖືກເອ້ີ ນອີກຢ່ າງວ່ າເປັນ (NAAT) (ພາສາອັງກດເທ່ົ ານ້ັ ນ).
ການກວດໂມເລກຼຸ ນທ່ີ ໃຊ້ ທົ່ວໄປຫາຍທ່ີ ສຼຸ ດແມ່ ນ Reverse Transcription Polymerase-Chain Reaction
(ການກວດແບບການປະຕກລຍາລກ ໂສ້ ໂພລີເມີເຣສ ແບບຢ້ ອນກັບ), ຫື ເອີ້ນວ່ າ RT-PCR. ມັນຖືກນໍາໃຊ້ ເພື່ອກໍານົດ
ແລະ ຜກມັດກັບ ສານພັນທຼຸ ກໍາຂອງ SARS-CoV-2, ເຊື້ອໄວຣັສທີ່ເຮັດໃຫ້ ເກີດພະຍາດ ໂຄວດ-19. ການກວດ
ວນດໄສປະເພດນ້ີ ຍັງປະກອບມີ loop-mediated isothermal amplification (LAMP,
ການກວດດ້ ວຍເຕັກນກສາມາດເພ່ີ ມປະລມານສານພັນຖຼຸກໍາ), ແລະ clustered, regularly interspaced short
palindromic repeat (CRISPR,ການກວດຫາເຊ້ື ອໂດຍອງໃສ່ ລະບົບພມຄຼຸ ້ ມກັນໃນການຈັດສາຍ
ພັນຖຼຸກໍາແປກປອມຊໍ້າທີ່ກໍ່ໃຫ້ ເກີດການຕດເຊື້ອ).

•

ກຳນກວດແອນຕເຈນ: ການ ກວດນ້ີ ຜກມັດກັບໂປຣຕີນຢ່ ພື້ນຜີວຂອງ SARS-CoV-2, ເຊື້ອ ໄວຣັດທີ່ເຮັດໃຫ້ ເກີດ
ໂຄວດ-19. ພວກເຂົາເຈົ້າກວດພົບການປະກົດຕົວຂອງແອນຕີເຈນ ໄວຣັສສະເພາະ,
ເຊ່ ງຫມາຍເຖງການຕດເຊ້ື ອໄວຣັດໃນປະຈຼຸ ບັນ. ປັດຈຼຸ ບັນການກວດແອນ
ຕເຈນແມ່ ນໄດ້ ຮັບອະນຼຸ ຍາດໃຫ້ ດໍາເນີນການເກັບຕົວຢ່ າງບໍລເວນລໍາຄໍ (nasopharyngeal) ຫື ຫັ ງໂພ້ ງດັງ (nasal
swab specimens). ການທົດສອບແອນຕເຈນຖືກນໍາໃຊ້ ເພື່ອວນດໄສ ກໍລະນີຂອງການຕດເຊື້ອ ໂຄວດ-19 ແລະ
ສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ ໃນການຄັດກອງບຼຸ ກຄົນທີ່ບໍ່ມີ ການຕດເຊື້ອ, ສະແດງຜົນກວດໄວກວ່ າການກວດແບບ RT-PCR.

ການກວດປະເພດທີສາມແມ່ ນການ ກວດພມຕໍ້ ຳນທຳນ, ເຊ່ ງສະແດງໃຫ້ ເຫັນວ່ າບຼຸ ກຄົນໃດຫນ່ຶ ງ ເຄີຍຕດເຊື້ອ ໂຄວດ-19
ມາກ່ ອນບໍ. ມັນລະບຼຸ ພມຕ້ ານທານຕໍ່ກັບ SARS-CoV-2, ເຊື້ອໄວຣັສທີ່ເຮັດ ໃຫ້ ເກີດພະຍາດ ພະຍາດ-19.
ການກວດພມຕ້ ານທານບໍ່ໄດ້ ນໍາໃຊ້ ເພື່ອວນດໄສກໍລະນີຕດເຊື້ອ ໂຄວດ-19 ໃນປະຈຼຸ ບັນ.
ການກວດຢ່ ຈຼຸດປ່ ນປົວ ໃຊ້ ການກວດແບບໄວເພ່ື ອປະເມີນຫື ຕີຄວາມເປັນບຼຸ ກຄົນອ່ື ນທ່ີ ບ່ໍ ແມ່ ນບຼຸ ກຄົນທ່ີ ຖືກກວດ ຫື
ພໍ່ແມ່ ຫື ຜ້ ປົກຄອງຂອງພວກເຂົາແລະສາມາດປະໃຊ້ ໄດ້ ໃນຫາຍສະ ຖານທີ່. ການກວດແບບໄວທີ່ໃຊ້ ໃນຈຼຸ ດປ່ ນປົວສາມາດໃຊ້ ຊຼຸດກວດ
NAAT, ແອນທີເຈນ, ຫື ພມຄຼຸ ້ ມກັນກໍໄດ້ .
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