
 
Updated September 12, 2022 

DOH 820-131 Lao 

 

ຄໍ າແນະນໍ າກ່ຽວກັບໜ້າກາກອະນາໄມໃນຊ່ວງການແຜ່ລະບາດຂອງ 
ພະຍາດ COVID-19 
ສະຫຸຼບການປ່ຽນແປງວັນທີ  12 ກັນຍາ 2022  

• ຂໍ ້ ມູນເພ່ີມເຕີມກ່ຽວກັບລະດັບການປ້ອງກັນ ທີ່ ແຕກຕ່າງກັນຂອງໜ້າກາກ ແລະ ເຄື່ ອງຊ່ວຍຫາຍໃຈ 
• ປັບປຸງເພ່ືອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບ ຄໍ າແນະນໍ າການໃສ່ໜ້າກາກຂອງ Centers for Disease Control and Prevention 

(CDC, ສູນຄວບຄຸມ ແລະ ປ້ອງກັນພະຍາດ) ສໍ າລັບການຂົນສ່ົງສາທາລະນະໃນຮ່ົມ 
• ປັບປຸງຄໍ າແນະນໍ າເມື່ ອຄວນໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມ ຢູ່ໃນສະຖານທີ່ ເຕ້ົາໂຮມກັນທີ່ ບໍ່ ແມ່ນການດູແລສຸຂະພາບ 
• ປັບປຸງຄໍ າແນະນໍ າເມື່ ອທີ່  ສາທາລະນະທ່ົວໄປ ຄວນໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມຢູ່ໃນຮ່ົມ, 

ຕາມລະດັບການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ໃນຊຸມຊົນທີ່ ກໍານົດໂດຍ CDC 

ຄໍ າແນະນໍ າ  

ເມື່ ອທີ່ ທ່ານໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມ ຫຼື  ເຄື່ ອງຊ່ວຍຫາຍໃຈ (ເຊັ່ ນ ໜ້າກາກອະນາໄມທີ່ ມີ ການກ່ັນຕອງສະເພາະເຊັ່ ນ 
N95s), ທ່ານຊ່ວຍປົກປ້ອງຜູ້ອື່ ນທີ່ ຢູ່ອ້ອມທ່ານ ເຊັ່ ນດຽວກັນກັບຕົວທ່ານເອງ. ການໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມ ຫຼື  
ເຄື່ ອງຊ່ວຍຫາຍໃຈສາມາດຫຸຼດຜ່ອນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19, ຊ່ວຍຊີ ວິ ດຄົນ ແລະ 
ຮັກສາເສດຖະກິດທີ່ ເປີ ດກວ້າງ. ຍຸດທະສາດລວມ, ເຊັ່ ນ ຕິດຕາມ (ມີ ບາງພາສາເພ່ີມເຕີມ) 
ການສັກຢາວັກຊີ ນມາເຖີງປະຈຸບັນ ແລະ ການໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມ ຫຼື  ເຄື່ ອງຊ່ວຍຫາຍໃຈ, 
ສາມາດຊ່ວຍປ້ອງກັນພະຍາດຮ້າຍແຮງ ແລະ ຫຸຼດຜ່ອນພາລະໃນລະບົບການດູແລສຸຂະພາບ. 

ທ່ານຄວນໃສ່ ໜ້າກາກອະນາໄມ ຫຼື  ເຄື່ ອງຊ່ວຍຫາຍໃຈ (ຍັງມີເປັນພາສາອືນ່) ທີ່ ພໍດີ ທີ່ ສຸດ ແລະ ມີ ຄຸນນະພາບສູງທີ່ ສຸດ 
(ມີ ບາງພາສາເພ່ີມເຕີມ) ທີ່ ມີ ໃຫ້ທ່ານ. ເມື່ ອໃສ່ຢ່າງຖື ກຕ້ອງ, ເຄື່ ອງຊ່ວຍຫາຍໃຈ ທີ່ ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກ National 
Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH, ສະຖາບັນຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບອາຊີ ບແຫ່ງຊາດ) 
(ພາສາອັງກິດເທ່ົານ້ັນ) (ເຊັ່ ນ: N95s) ຈະໃຫ້ການປົກປ້ອງສູງສຸດ, ຕິດຕາມດ້ວຍເຄື່ ອງຊ່ວຍຫາຍໃຈສາກົນ (ເຊັ່ ນ: 
KN95s ແລະ KF94s) ແລະ ໜ້າກາກອະນາໄມການຜ່າຕັດ ແລະ ໜ້າກາກອະນາໄມແບບຜ້າ. ຖ້າທ່ານມີ 
ຄວາມສ່ຽງທີ່ ຈະເກີດພະຍາດ COVID-19 ຮ້າຍແຮງ (ພາສາອັງກິດເທ່ົານ້ັນ), 
ໃຫ້ປຶ ກສາກັບຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການດ້ານສຸຂະພາບຂອງທ່ານວ່າ 
ທ່ານຄວນໄດ້ຮັບການທົດສອບຄວາມພໍດີ ກັບກັບເຄື່ ອງຊ່ວຍຫາຍໃຈທີ່ ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກ NIOSH ຫຼື  
ວ່າທ່ານຄວນພິຈາລະນາທາງເລື ອກອື່ ນໆຂອງເຄື່ ອງຊ່ວຍຫາຍໃຈ ທີ່ ບໍ່ ຈໍ າເປັນຕ້ອງມີການທົດສອບຄວາມພໍດີ ບໍ . 
ສໍ າລັບຂໍ ້ ມູນເພ່ີມເຕີມກ່ຽວກັບການທົດສອບຄວາມພໍດີ  ແລະ ການເລື ອກໜ້າກາກອະນາໄມ, ໃຫ້ເຂົ ້ າໄປເບິ່ ງ 
ໜ້າເວັບຂອງ Washington State Department of Labor and Industries (L&I, ພະແນກແຮງງານ ແລະ 
ອຸດສາຫະກໍາຂອງລັດ Washington ກ່ຽວກັບການໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມແບບສະໝັກໃຈ (ມີ ບາງພາສາເພ່ີມເຕີມ). 

ສໍ າລັບຂໍ ້ ມູນເພ່ີມເຕີມກ່ຽວກັບໜ້າກາກອະນາໄມ ແລະ ເຄື່ ອງຊ່ວຍຫາຍໃຈປະເພດຕ່າງໆ ແລະ 
ວິ ທີ ປັບໃຫ້ພໍດີ ກັບໃບໜ້າ, ເບິ່ ງ ປະເພດໜ້າກາກອະນາໄມ ແລະ ເຄື່ ອງຊ່ວຍຫາຍໃຈ (ມີ ບາງພາສາເພ່ີມເຕີມ). 
ໜ້າເວັບໄຊທ໌ ນີ ້  (ພາສາອັງກິດເທ່ົານ້ັນ) ໃຫ້ຂໍ ້ ມູນບາງຢ່າງກ່ຽວກັບວ່າໜ້າກາກອະນາໄມ ແລະ 
ເຄື່ ອງຊ່ວຍຫາຍໃຈປະເພດຕ່າງໆຈະກ່ັນຕອງອະນຸພາກອອກໄດ້ດີ ປານໃດ, 
ລວມທັງເມື່ ອມີການດັດແປງໜ້າກາກອະນາໄມເພ່ືອປັບປຸງພໍດີ . ຜູ້ທີ່ ບໍ່ ສາມາດໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມ 
ເນື່ ອງຈາກສະພາບທາງການພັດທະນາ, ພຶດຕິກໍາ, ຫຼື  ສະພາບທາງການແພດສາມາດໃຊ້ກະບັງໜ້າທີ່ ມີ ຜ້າມ່ານໄດ້. 
ສິ່ ງເຫ່ົຼານີ ້ ອາດຈະຖື ກນໍ າໃຊ້ໂດຍເດັກນ້ອຍຢູ່ໃນສະຖານທີ່ ດູແລເດັກ, ແຄ້ມລ້ຽງເດັກກາງເວັນ, ແລະ ໂຮງຮຽນ K-12 
ຖ້າຫາກວ່າຍອມຮັບໜ້າກາກອະນາໄມແບບພໍດີ ບໍ່ ໄດ້. ແນວໃດກ່ໍຕາມ, ມັນຄວນຈະໄດ້ຮັບການຍອມຮັບວ່າ, 
ໜ້າກາກອະນາໄມ ຫຼື  ເຄື່ ອງຊ່ວຍຫາຍໃຈແບບພໍດີ ເຫ່ົຼານີ ້  ບໍ່ ໄດ້ໃຫ້ການປ້ອງກັນໃນລະດັບດຽວກັນໃຫ້ຜູ້ໃສ່. ເບິ່ ງ 
Washington State Department of Health (WA DOH, ພະແນກສາທາລະນະສຸກຂອງລັດ Washington) K-12 Schools 
(ໂຮງຮຽນ K-12), Child Care (ສະຖານທີ່ໃຫ້ການເບິ່ງແຍງເດັກ), Early Learning 
(ສະຖານທີ່ໃຫ້ການຮຽນຮູ້ກ່ອນໄວຮຽນ), Youth Development 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/stay-up-to-date.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/types-of-masks.html
https://www.cdc.gov/niosh/npptl/topics/respirators/disp_part/default.html
https://www.cdc.gov/niosh/npptl/topics/respirators/disp_part/default.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://lni.wa.gov/agency/outreach/coronavirus/choosing-to-mask-up
https://lni.wa.gov/agency/outreach/coronavirus/choosing-to-mask-up
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/types-of-masks.html
https://www.epa.gov/sciencematters/epa-researchers-test-effectiveness-face-masks-disinfection-methods-against-covid-19
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-03/821-165-K12SchoolsChildCare.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-03/821-165-K12SchoolsChildCare.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-03/821-165-K12SchoolsChildCare.pdf
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(ສະຖານທີ່ໃຫ້ການພັດທະນາໄວຫນຸ່ມ), ແລະ ໂຄງການ Day Camp (ຕັ້ງແຄ້ມພັກກາງເວັນ) 
(ມີ ບາງພາສາເພ່ີມເຕີມ) ຄໍ າແນະນໍ າໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມ. ນອກຈາກນີ ້  ເບິ່ ງ ການພິຈາລະນາສໍ າລັບກຸ່ມຄົນສະເພາະ 
ຂອງ CDC (ມີ ບາງພາສາເພ່ີມເຕີມ). DOH ແນະນໍ າໃຫ້ບໍ່ ໃຊ້ໜ້າກາກອະນາໄມທີ່ ມີ ວາວຫາຍໃຈ ຫຼື  ທ່ໍລະບາຍອາກາດ, 
ໜ້າກາກຊ້ັນດຽວ, ຜ້າພັນຄໍ ແບບຊ້ັນດຽວ, ຫຼື  ຜ້າປົກໜ້າ. 

ເຄື່ ອງຊ່ວຍຫາຍໃຈທີ່ ມີ ວາວຫາຍໃຈອາດຈະຖື ກນໍ າໃຊ້ໃນບ່ອນເຮັດວຽກຕາມຄໍ າແນະນໍ າທີ່ ເຜີຍແຜ່ໂດຍ L&I 
(ພາສາອັງກິດເທ່ົານ້ັນ).  

ກະລຸນາເຂົ ້ າເບິ່ ງລາຍການຄໍ າຖາມທີ່ ຖື ກຖາມເລຶ ້ ອຍໆກ່ຽວກັບໜ້າກາກອະນາໄມ ໜ້າເວັບຂອງ DOH 
ກ່ຽວກັບໜ້າກາກອະນາໄມ (ພາສາອັງກິດເທ່ົານ້ັນ).  

ຕະຫຼອດສ່ວນທີ່ ເຫຼື ອຂອງເອກະສານນີ ້ , ໜ້າກາກອະນາໄມຖືກນໍ າໃຊ້ເພ່ືອອ້າງເຖິງທັງໜ້າກາກອະນາໄມ ແລະ 
ເຄື່ ອງຊ່ວຍຫາຍໃຈ. 

ບັນດາຂໍ ້ ບັງຄັບ ແລະ ຄໍ າສ່ັງກ່ຽວກັບສຸຂະພາບໃນປະຈຸບັນ 

ຄໍ າສ່ັງສາທາລະນະໃນປະຈຸບັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມໃນ ສະຖານທີ່ ບໍ ລິ ການການດູແລສຸຂະພາບ, 
ຄຸກຜູ້ໃຫຍ່, ແລະ ບ່ອນກັກຂັງຜູ້ໃຫຍ່. 
ເຈົ ້ າໜ້າທີ່ ສາທາລະນະສຸກອາດຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມໃນບາງສະຖານະການ ເຊັ່ ນ: ການລະບາດ. 

ຄໍ າສ່ັງຂອງ Department of Health ຂອງລັດ Washington 

 ຄໍ າສ່ັງໃຫ້ໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມຂອງເລຂາທິການ (ພາສາອັງກິດເທ່ົານ້ັນ) 
ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມໃນບາງສະຖານທີ່ , ໂດຍບໍ່ ຄໍ ານຶ ງເຖິງສະຖານະການສັກຢາວັກຊີ ນ: 

• ສະຖານທີ່ ບໍ ລິ ການດູແລສຸຂະພາບ   
• ບ່ອນກັກຂັງ ແລະ ຄຸກຜູ້ໃຫຍ່ ເມື່ ອເຂດປົກຄອງສະຖານທີ່ ນ້ັນຢູ່ໃນບ່ອນທີ່ ມີ  

ລະດັບການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ໃນຊຸມຊົນທີ່ ກໍານົດໂດຍ CDC ປານກາງ ຫືຼ ສູງ 
(ມີ ພາສາສະເປນ) 

ມີ ຂໍ ້ ຍົກເວ້ັນຢ່າງຈໍ າກັດສໍ າລັບຂໍ ້ ກໍານົດນີ ້ ; ສິ່ ງເຫ່ົຼານີ ້ ສາມາດພົບເຫັນຢູ່ໃນ ຄໍ າສ່ັງ (ພາສາອັງກິດເທ່ົານ້ັນ). 
ນອກເໜືອໄປຈາກຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການດູແລສຸຂະພາບແລ້ວ, ພະນັກງານ ແລະ ຜູ້ມາຢ້ຽມຢາມ
ທຸກຄົນຕ້ອງໄດ້ໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມໃນເວລາທີ່ ຢູ່ໃນ ສະຖານທີ່ ບໍ ລິ ການດູແລສຸຂະພາບ. 
ແຕ່ລະຄົນມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການປະຕິບັດຕາມ; ນອກຈາກນີ ້  
ທຸລະກິດກໍຍັງມີ ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການບັງຄັບໃຊ້ຄໍ າສ່ັງນີ ້ ກັບພະນັກງານ ແລະ ລູກຄ້າ.  

ຍົກເລີ ກແລ້ວ: ຄໍ າສ່ັງຂອງລັດຖະບານກາງ  

ເມື່ ອວັນທີ  18 ເມສາ 2022, ເປັນຜົນມາຈາກຄໍ າສ່ັງຂອງສານ, ຄໍ າສ່ັງ CDC 
ທີ່ ກໍານົດໃຫ້ໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມໃນການຂົນສ່ົງສາທາລະນະ ແລະ ສູນການຂົນສ່ົງແມ່ນບໍ່ ມີ ຜົນບັງຄັບໃຊ້ອີ ກຕ່ໍໄປ. 
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໜ້າກາກອະນາໄມຍັງຄົງເປັນເຄື່ ອງມືທີ່ ສໍ າຄັນທີ່ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ການເດີ ນທາງ ແລະ 
ການຂົນສ່ົງສາທາລະນະມີຄວາມປອດໄພກວ່າສໍ າລັບທຸກຄົນ. ເພ່ືອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບ CDC (ມີ ບາງພາສາເພ່ີມເຕີມ), 
WA DOH ແນະນໍ າໃຫ້ພະນັກງານ ແລະ 
ຜູ້ໂດຍສານທີ່ ມີ ອາຍຸສອງປີ ຂຶ ້ ນໄປຕ້ອງໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມໃນທຸກການຂົນສ່ົງສາທາລະນະໃນຮ່ົມ, 
ລວມທັງການຂົນສ່ົງ ແລະ ສູນກາງການຂົນສ່ົງ. ເບິ່ ງຂໍ ້ ມູນເພ່ີມເຕີມທີ່  ສະຖານທີ່ ການຂົນສ່ົງສາທາລະນະ.  

ບົດຖະແຫຼງການຂອງເຈົ ້ າຄອງຂອງລັດ Washington  

ຂໍ ້ ມູນກ່ຽວກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງທຸລະກິດສໍ າລັບລູກຄ້າ ແລະ ພະນັກງານຢູ່ໃນລາຍການ Proclamation 20-25.19 
COVID-19 Washington Ready (ບົດຖະແຫຼງການສະບັບທີ  20-25.19 ແຜນກຽມຄວາມພ້ອມຂອງລັດ Washington 
ໃນການຮັບມືກັບພະຍາດ COVID-19) ຂອງເຈົ ້ າຄອງລັດ (ພາສາອັງກິດເທ່ົານ້ັນ) ແລະ Proclamation 21-08 – Safe 
Workers (ບົດຖະແຫຼງການສະບັບທີ  21-08 – ຄວາມປອດໄພໃຫ້ກັບພະນັກງານ) ຂອງເຈົ ້ າຄອງລັດ 
(ພາສາອັງກິດເທ່ົານ້ັນ). 

https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-03/821-165-K12SchoolsChildCare.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/about-face-coverings.html
https://lni.wa.gov/agency/outreach/coronavirus/requirements-and-guidance-for-preventing-covid-19
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/masks-and-face-coverings
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/masks-and-face-coverings
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/Secretary_of_Health_Order_20-03_Statewide_Face_Coverings.pdf
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view?list_select_state=all_states&list_select_county=all_counties&data-type=CommunityLevels
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/Secretary_of_Health_Order_20-03_Statewide_Face_Coverings.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/masks-public-transportation.html
https://www.governor.wa.gov/sites/default/files/proclamations/20-25.19%20-%20COVID-19%20Washington%20Ready%20%28tmp%29.pdf
https://www.governor.wa.gov/sites/default/files/proclamations/20-25.19%20-%20COVID-19%20Washington%20Ready%20%28tmp%29.pdf
https://www.governor.wa.gov/sites/default/files/proclamations/20-25.19%20-%20COVID-19%20Washington%20Ready%20%28tmp%29.pdf
https://www.governor.wa.gov/sites/default/files/proclamations/21-08.1%20-%20COVID-19%20Safe%20Workers%20%28tmp%29_0.pdf
https://www.governor.wa.gov/sites/default/files/proclamations/21-08.1%20-%20COVID-19%20Safe%20Workers%20%28tmp%29_0.pdf
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Washington State Labor and Industries (L&I) ແລະ ຖະແຫຼງການຜູ້ປົກຄອງ 

ເຖິງແມ່ນວ່າໂດຍທ່ົວໄປແລ້ວບໍ່ ມີ ການໃຊ້ໜ້າກາກອະນາໄມໃນບ່ອນເຮັດວຽກສ່ວນໃຫຍ່ຕາມຖະແຫຼງການຂອງເຈົ ້ າຄ
ອງລັດທີ່ ລະບຸໄວ້ຂ້າງເທິງກໍຕາມ, ແຕ່ນາຍຈ້າງຍັງຄົງມີ ໜ້າທີ່ ປະຕິບັດຕາມ ຂໍ ້ ກໍານົດ ແລະ ຄໍ າແນະນໍ າ 
ໃນການປ້ອງກັນພະຍາດ COVID-19 ຂອງ L&I (ພາສາອັງກິດເທ່ົານ້ັນ). ນອກຈາກນ້ັນ, 
ທຸລະກິດສ່ວນຕົວສາມາດເລື ອກທີ່ ຈະກໍານົດໃຫ້ໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມ ແລະ ຜູ້ຢ້ຽມຢາມຄວນເຄົ າລົບ 
ກົດລະບຽບຂອງຫ້ອງ. ຜ່ານ Proclamation 21-08 – Safe Workers (ບົດຖະແຫຼງສະບັບທີ  21-08 – 
ຄວາມປອດໄພໃຫ້ກັບພະນັກງານ) ຂອງເຈົ ້ າຄອງລັດ (ພາສາອັງກິດເທ່ົານ້ັນ), 
ພະນັກງານມີສິ ດໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມໃນບ່ອນເຮັດວຽກ. Washington Administrative Code 296-62-609 (WAC, 
ກົດໝາຍການປົກຄອງຂອງລັດ Washington 296-62-609) (ພາສາອັງກິດເທ່ົານ້ັນ) ປົກປ້ອງສິ ດຂອງພະນັກງານ 
ໃນການໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມໃນກໍລະນີ ສຸກເສີ ນດ້ານສາທາລະນະສຸກ. ອີ ງຕາມ WAC 296-62-609 
(ພາສາອັງກິດເທ່ົານ້ັນ), ນາຍຈ້າງບໍ່ ສາມາດຂັດຂວາງບໍ່ ໃຫ້ພະນັກງານໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມ, ເຄື່ ອງຊ່ວຍຫາຍໃຈ, ຫຼື  
ອຸປະກອນ ຫືຼ ອຸປະກອນປ້ອງກັນສ່ວນບຸກຄົນອື່ ນໆ ຍົກເວ້ັນ ກໍລະນີ ທີ່ ກົດໝາຍອະນຸຍາດຢ່າງເຄັ່ ງຄັດ. ເບິ່ ງ 
ການປ້ອງກັນພະຍາດ COVID-19 ຂອງ L&I: ການເລື ອກໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມຢູ່ໃນບ່ອນເຮັດວຽກເມື່ ອທ່ານບໍ່ ຈํາເປັນ 
(ມີ ບາງພາສາເພ່ີມເຕີມ) ສํາລັບຂໍ ້ ມູນເພ່ີມເຕີມ.  

ໜ່ວຍງານ ແລະ ເຈົ ້ າໜ້າທີ່ ສາທາລະນະສຸກໃນທ້ອງຖ່ິນ 

ເຈົ ້ າໜ້າທີ່ ສາທາລະນະສຸກໃນທ້ອງຖ່ິນມີອໍ ານາດໃນການອອກຄໍ າສ່ັງດ້ານສຸຂະພາບ 
ເພ່ືອຄວບຄຸມພະຍາດພາຍໃນຂອບເຂດສິ ດອໍ ານາດຂອງພວກເຂົ າ. ຄໍ າສ່ັງເຫ່ົຼານີ ້ ອາດຈະເຂ້ັມງວດກວ່າຄໍ າສ່ັງທ່ົວລັດ 
ແຕ່ຈະເຂ້ັມງວດກວ່ານີ ້ ບໍ່ ໄດ້. ກວດສອບເບິ່ ງຂໍ ້ ມູນກັບ ໜ່ວຍງານຄວບຄຸມດ້ານສາທາລະນະສຸກປະຈໍ າທ້ອງຖ່ິນ 
ຂອງທ່ານ (ພາສາອັງກິດເທ່ົານ້ັນ) ແລະ ປະຕິບັດຄໍ າສ່ັງດ້ານສຸຂະພາບທັງໝົດທີ່ ມີ ຢູ່ສໍ າລັບພ້ືນທີ່ ນ້ັນ. 

ຄໍ າແນະນໍ າ 

ຂ້າງລຸ່ມນີ ້ ແມ່ນຄໍ າແນະນໍ າທາງດ້ານສຸຂະພາບສາທາລະນະທ່ົວໄປ ນອກເໜືອໄປຈາກຂໍ ້ ກໍານົດສະເພາະຂ້າງເທິງ.  

ສະຖານທີ່ ການຂົນສ່ົງສາທາລະນະ  

WA DOH ແນະນໍ າໃຫ້ພະນັກງານ ແລະ ຜູ້ໂດຍສານທີ່ ມີ ອາຍຸ ສອງປີ ຂຶ ້ ນໄປຕ້ອງໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມ ຫຼື  
ເຄື່ ອງຊ່ວຍຫາຍໃຈທີ່ ພໍດີ ໃນ ສະຖານທີ່ ການຂົນສ່ົງສາທາລະນະໃນຮ່ົມ (ມີ ບາງພາສາເພ່ີມເຕີມ), ລວມທັງການຂົນສ່ົງ 
(ເຊັ່ ນ: ເຮື ອບິ ນ, ລົດເມ, ລົດໄຟ, ເຮື ອບັກ, ລົດໄຟໃຕ້ດິ ນ, ລົດແທັກຊີ່ , ລົດຮ່ວມໃຊ້, ແລະ 
ການຂົນສ່ົງທາງການແພດທີ່ ບໍ່ ສຸກເສີ ນ) ແລະ ສູນກາງ (ເຊັ່ ນ: ສະໜາມບິ ນ, ສະຖານີ ລົດເມ ຫຼື  ເຮື ອຂ້າມຟາກ, 
ສະຖານີ ລົດໄຟ ຫຼື  ລົດໄຟໃຕ້ດິ ນ, ແລະ ທ່າເຮື ອທະເລ). 
ສິ່ ງເຫ່ົຼານີ ້ ແມ່ນສະຖານທີ່ ທີ່ ປະຊາຊົນຈໍ ານວນຫຼາຍມັກຜ່ານໄປມາ, ແລະ ມີ ຄວາມແອອັດ ແລະ/ຫຼື  ລະບາຍອາກາດບໍ່ ດີ  
(ເຊັ່ ນ: ທາງສະໜາມບິ ນ). ນັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ພະນັກງານສາມາດປົກປ້ອງຕົນເອງ ແລະ 
ຄົນທີ່ ຢູ່ອ້ອມຮອບເຂົ າເຈົ ້ າດ້ວຍການໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມ ຫຼື  ເຄື່ ອງຊ່ວຍຫາຍໃຈທີ່ ພໍດີ  ເພ່ືອຊ່ວຍຮັກສາການເດີ ນທາງ 
ແລະ ການຂົນສ່ົງສາທາລະນະໃຫ້ປອດໄພກວ່າສໍ າລັບທຸກຄົນ. ກະລຸນາເບິ່ ງ ຄໍ າແນະນໍ າຂອງ CDC 
ກ່ຽວກັບການໃຊ້ໜ້າກາກອະນາໄມໃນສະຖານທີ່ ການຂົນສ່ົງສາທາລະນະ (ມີ ບາງພາສາເພ່ີມເຕີມ) ສໍ າລັບລາຍລະອຽດ, 
ແຕ່ໃຫ້ຮູ້ວ່າຂໍ ້ ກໍານົດລ່ວງໜ້າກ່ອນນີ ້ ເປັນຄໍ າແນະນໍ າແລ້ວ. ເບິ່ ງ ຂໍ ້ ກໍານົດ ແລະ 
ຄໍ າແນະນໍ າເພ່ືອຫຸຼດຜ່ອນການແຜ່ລະບາດຂອງ COVID-19 ໃນ K-12 Schools (ໂຮງຮຽນ K-12), Child Care 
(ສະຖານທີ່ ໃຫ້ການເບິ່ ງແຍງເດັກ), Early Learning (ສະຖານທີ່ ໃຫ້ການຮຽນຮູ້ກ່ອນໄວຮຽນ), Youth Development 
(ສະຖານທີ່ ໃຫ້ການພັດທະນາໄວຫນຸ່ມ), ແລະ ໂຄງການ Day Camp (ຕ້ັງແຄ້ມພັກກາງເວັນ) (wa.gov) 
(ມີ ບາງພາສາເພ່ີມເຕີມ) ສໍ າລັບຄໍ າແນະນໍ າກ່ຽວກັບການໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມໃນລົດເມໂຮງຮຽນ. WA DOH 
ຊຸກຍູ້ໃຫ້ຜູ້ປະກອບການຂົນສ່ົງສາທາລະນະສະໜັບສະໜູນການໃຫ້ທຸກຄົນໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມ.   

ການໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມຢູ່ໃນສະຖານທີ່ ບໍ ລິ ການການດູແລສຸຂະພາບ 
ຕ້ອງໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມຢູ່ໃນສະຖານທີ່ ບໍ ລິ ການການດູແລສຸຂະພາບຕາມ ຄໍ າສ່ັງຂອງເລຂາທິການສຸຂະພາບ. 
ສະຖານທີ່ ບໍ ລິ ການການດູແລສຸຂະພາບທັງໝົດສາມາດເຂົ ້ າເຖິງອຸປະກອນປ້ອງກັນສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ 

https://www.lni.wa.gov/agency/outreach/coronavirus/requirements-and-guidance-for-preventing-covid-19
https://www.lni.wa.gov/agency/outreach/coronavirus/requirements-and-guidance-for-preventing-covid-19
https://www.governor.wa.gov/sites/default/files/proclamations/21-08.1%20-%20COVID-19%20Safe%20Workers%20%28tmp%29_0.pdf
https://www.governor.wa.gov/sites/default/files/proclamations/21-08.1%20-%20COVID-19%20Safe%20Workers%20%28tmp%29_0.pdf
https://lni.wa.gov/safety-health/_docs/covid/HELSA-emergency-rule.pdf
https://lni.wa.gov/safety-health/_docs/covid/HELSA-emergency-rule.pdf
https://lni.wa.gov/safety-health/_docs/covid/HELSA-emergency-rule.pdf
https://www.lni.wa.gov/agency/outreach/coronavirus/choosing-to-mask-up
https://www.doh.wa.gov/AboutUs/PublicHealthSystem/LocalHealthJurisdictions
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/masks-public-transportation.html
https://www.cdc.gov/quarantine/masks/face-masks-public-transportation.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Ftravelers%2Fface-masks-public-transportation.html
https://www.cdc.gov/quarantine/masks/face-masks-public-transportation.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Ftravelers%2Fface-masks-public-transportation.html
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-03/821-165-K12SchoolsChildCare.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-03/821-165-K12SchoolsChildCare.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-03/821-165-K12SchoolsChildCare.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-03/821-165-K12SchoolsChildCare.pdf
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ຄໍ າແນະນໍ າການຄວບຄຸມແຫ່ຼງທີ່ ມາໃນ ຄໍ າແນະນໍ າຊ່ົວຄາວສໍ າລັບການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມການຕິດເຊື ້ ອ SARS-
CoV-2 ໃນສະຖານທີ່ ບໍ ລິ ການການດູແລສຸຂະພາບ, DOH 420-391 (wa.gov) (ພາສາອັງກິດເທ່ົານ້ັນ). 

ຄໍ າແນະນໍ າກ່ຽວກັບການໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມສໍ າລັບສະຖານທີ່ ຊຸມນຸມທີ່ ບໍ່ ແມ່ນການດູແລສຸຂະພາບ 

ແນະນໍ າໃຫ້ໃຊ້ໜ້າກາກອະນາໄມໃນຮ່ົມ ສໍ າລັບຜູ້ທີ່ ມີ ອາຍຸສອງປີ ຂຶ ້ ນໄປ ເມື່ ອ ລະດັບການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ 
COVID-19 ໃນຊຸມຊົນທີ່ ກໍານົດໂດຍ CDC (ມີ ພາສາສະເປນ) ແມ່ນປານກາງ ຫຼື  ສູງໃນສະຖານທີ່ ຂ້າງລຸ່ມນີ ້ :  

• ສະຖານທີ່ ໃຫ້ບໍ ລິ ການຄົນທີ່ ບໍ່ ມີ ບ້ານ (ພາສາອັງກິດເທ່ົານ້ັນ) 
• ສະຖານທີ່ ເຮັດການຄ້າທາງທະເລ (ພາສາອັງກິດເທ່ົານ້ັນ) (ເຊັ່ ນ ເຮື ອຂົນອາຫານທະເລເພ່ືອການຄ້າ, 

ເຮື ອບັນທຸກ, ເຮື ອຂົນສ່ົງ) 
• ສະຖານທີ່ ເຮັດວຽກທີ່ ແອອັດ ທີ່ ບໍ່ ສາມາດຢູ່ຫ່າງກັນໄດ້ ເນື່ ອງຈາກລັກສະນະການເຮັດວຽກເຊັ່ ນ: ໃນສາງ, 

ໂຮງງານ, ແລະ ສະຖານທີ່ ຫ່ໍອາຫານ ແລະ ໂຮງງານປຸງແຕ່ງຊີ ້ ນ, ແລະ ການຂົນສ່ົງໂດຍນາຍຈ້າງ  
• ພ້ືນທີ່ ຢູ່ອາໄສທີ່ ໃຊ້ຮ່ວມກັນຂອງສະຖານທີ່ ຕ່າງໆທີ່ ອາໄສຢູ່ຮ່ວມກັນ (ບໍ່ ແມ່ນຫ້ອງນອນ) 

ລວມທັງສະຖານທີ່ ປ່ອຍວຽກ, ບ່ອນພັກອາໄສໃນຊ່ວງປ່ຽນຜ່ານ, ສະຖານທີ່ ດັດສ້າງໄວໜຸ່ມ ຫຼື  
ສະຖານທີ່ ກັກຂັງ, ແລະ ບ່ອນພັກອາໄສຊ່ົວຄາວຂອງພະນັກງານ. 

• ພາຍໃນສະຖານທີ່ ຄົນຖືກຄຸມຂັງ ຢູ່ໃນຄຸກຜູ້ໃຫຍ່, ຄ້າຍຄຸມຂັງຜູ້ໃຫຍ່, ສະຖານທີ່ ດັດສ້າງໄວໜຸ່ມ, ຫຼື  
ສະຖານທີ່ ກັກຂັງໄວໜຸ່ມ (ຕົວຢ່າງເຊັ່ ນ: ຫ້ອງໃນສານ). 

o ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າ ຄໍ າສ່ັງຂອງເລຂາທິການສຸຂະພາບກໍານົດໃຫ້ຜູ້ທີ່ ມີ ອາຍຸ 
ຫ້າປີ ຂຶ ້ ນໄປຕ້ອງໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມໃນຄຸກຜູ້ໃຫຍ່ ແລະ ຄ້າຍຄຸມຂັງເມື່ ອ 
ລະດັບການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ໃນຊຸມຊົນທີ່ ກໍານົດໂດຍ CDC (ມີ ພາສາສະເປນ) 
ແມ່ນປານກາງ ຫຼື  ສູງ. 

o ແນະນໍ າໃຫ້ໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມໃນສະຖານທີ່ ດັດສ້າງເມື່ ອ ປັດໃຈລະດັບສະຖານທີ່  
(ມີ ບາງພາສາເພ່ີມເຕີມ) ສະແດງເຖິງຄວາມສ່ຽງເພ່ີມຂຶ ້ ນ.  

ຜູ້ທີ່ ອາໄສ ຫຼື  ເຮັດວຽກໃນສະຖານທີ່ ທີ່ ກ່າວມາຂ້າງເທິງນ້ັນ ຄວນປະຕິບັດຕາມຄໍ າແນະນໍ າຄື ກັນກັບສາທາລະນະທ່ົວໄປ
ໃນເວລາທີ່ ບໍ່ ຢູ່ສະຖານທີ່ ເຫ່ົຼານີ ້  (ຕົວຢ່າງເຊັ່ ນ: ໃນເວລາທີ່ ອອກໄປໃນຊຸມຊົນ).  

ສະຖານທີ່ ປະກອບການທີ່ ບໍ່ ແມ່ນການດູແລສຸຂະພາບ (ເຊັ່ ນ: ທຸລະກິດ ແລະ ອົງການຈັດຕ້ັງຕ່າງໆ) 
ອາດຈະຕ້ອງໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມຢູ່ໃນສະຖານທີ່ ຂອງພວກເຂົ າ. 
ສະຖານທີ່ ປະກອບການເຫ່ົຼານີ ້ ຄວນພິຈາລະນາແຕ່ລະປັດໃຈຕ່ໍໄປນີ ້  
ໃນເວລາທີ່ ຈະຕັດສິ ນວ່າຈະຕ້ອງໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມຢູ່ໃນສະຖານທີ່ ຂອງຕົນ ຫຼື  ບໍ : 

• ຄວາມສ່ຽງຂອງຄົນຢູ່ໃນສະຖານທີ່  
o ຜູ້ທີ່ ບໍ່  ຕິດຕາມ (ມີ ບາງພາສາເພ່ີມເຕີມ) ການສັກຢາວັກຊີ ນ COVID-19 

ມາເຖິງປະຈຸບັນທີ່ ມີ ແນວໂນ້ມທີ່ ຈະຕິດເຊື ້ ອພະຍາດ COVID-19 ແລະ ເປັນພະຍາດທີ່ ຮ້າຍແຮງ. 
o ຄົນທີ່ ມີ  ສະພາບທາງການແພດບາງຢ່າງ (ມີ ບາງພາສາເພ່ີມເຕີມ) 

ແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງສູງທີ່ ຈະເປັນພະຍາດ COVID-19 ທີ່ ຮ້າຍແຮງ.  
• ຄຸນນະພາບຂອງການລະບາຍອາກາດໃນສະຖານທີ່  - ເບິ່ ງ ການລະບາຍອາກາດ ແລະ 

ຄຸນນະພາບອາກາດເພ່ືອຫຸຼດຜ່ອນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໃນອາກາດ (ພາສາອັງກິດເທ່ົານ້ັນ) ແລະ 
ຄວາມທ້າທາຍອາກາດສະອາດໃນອາຄານ, Environmental Protection Agency (EPA, 
ອົງການປົກປ້ອງສິ່ ງແວດລ້ອມ) (ພາສາອັງກິດເທ່ົານ້ັນ) ສໍ າລັບຂໍ ້ ມູນ ແລະ ທາງເລື ອກການລະບາຍອາກາດ, 
ລວມທັງສິ່ ງອໍ ານວຍຄວາມສະດວກທີ່ ມີ  ແລະ ບໍ່ ມີ ຄວາມຮ້ອນ, ລະບາຍອາກາດ, ແລະ ລະບົບປັບອາກາດ 
(HVAC) 

• ຄວາມສາມາດຂອງຄົນໃນການເວ້ັນໄລຍະຫ່າງໃນສະຖານທີ່  
• ມີ ການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ທີ່ ສົງໄສ ຫຼື  ຢື ນຢັນໃນສະຖານທີ່  

o ຂໍ ແນະນໍ າໃຫ້ນໍ າໃຊ້ໜ້າກາກອະນາໄມພາຍໃນໃນເວລາທີ່ ມີ ການລະບາດໃນສະຖານທີ່ ຊຸມນຸມທີ່ ບໍ່ ແມ່
ນການດູແລສຸຂະພາບ. 

https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-06/420-391-SARS-CoV-2-InfectionPreventionControlHealthcareSettings.pdf?uid=62f3d86bb5d65
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-06/420-391-SARS-CoV-2-InfectionPreventionControlHealthcareSettings.pdf?uid=62f3d86bb5d65
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view?list_select_state=all_states&list_select_county=all_counties&data-type=CommunityLevels
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view?list_select_state=all_states&list_select_county=all_counties&data-type=CommunityLevels
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/13-RecommendationsforHomelessShelters.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-05/420-397-COVID19CommercialMaritimeSettings.pdf
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view?list_select_state=all_states&list_select_county=all_counties&data-type=CommunityLevels
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/correction-detention/guidance-correctional-detention.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/stay-up-to-date.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-07/333-256.pdf?uid=62c5d9543e0d8&uid=62c74852a6dbd
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-07/333-256.pdf?uid=62c5d9543e0d8&uid=62c74852a6dbd
https://www.epa.gov/system/files/documents/2022-03/508-cleanairbuildings_factsheet_v5_508.pdf
https://www.epa.gov/system/files/documents/2022-03/508-cleanairbuildings_factsheet_v5_508.pdf
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ເມື່ ອ ລະດັບການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ໃນຊຸມຊົນທີ່ ກໍານົດໂດຍ CDC (ມີ ບາງພາສາເພ່ີມເຕີມ) ແມ່ນສູງ, 
CDC ແລະ DOH ແນະນໍ າໃຫ້ທຸກຄົນຕ້ອງໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມໃນຮ່ົມ ໂດຍບໍ່ ຄໍ ານຶ ງເຖິງສະຖານະການສັກວັກຊີ ນ. 
ສະຖານທີ່ ປະກອບການບໍ່ ຄວນຂັດຂວາງບຸກຄົນຈາກການໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມຖ້າຫາກວ່າເຂົ າເຈົ ້ າເລື ອກທີ່ ຈະໃສ່. 
ເບິ່ ງຄໍ າແນະນໍ າກ່ຽວກັບການໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມສ່ວນຕົວ ແລະ ຂໍ ້ ຄວນພິຈາລະນາຕາມຄວາມສ່ຽງລຸ່ມນີ ້ . 

ຄໍ າແນະນໍ າກ່ຽວກັບໜ້າກາກອະນາໄມສ່ວນຕົວ 

ຄົນທີ່ ມີ ອາການ, ຜົນກວດອອກມາເປັນບວກ, ຫຼື  ມີ ການສໍ າພັດໃກ້ຊິ ດກັບຄົນທີ່ ເປັນພະຍາດ COVID-19 
ຄວນໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມ ຫຼື  ເຄື່ ອງຊ່ວຍຫາຍໃຈທີ່ ມີ ຄຸນນະພາບສູງ, ໂດຍສອດຄ່ອງກັບ 
ĕťńņē ț ģľ űēğũŏĝůŏģč ľ ē ī şġī ėŏē  COVID-19 ťņģġľ č , ĥņďęşũģūĩ ũűģč ŏģęņē ļōģűĕčů ľ čņġŏč ŏģĉďī ėŏē  
COVID-19, ແລະ ĕťńņē ț ģľ űēğũŏĝůŏģĩ ǿŭč ŏē ļẁŏī ņēűčũěōēčņġĥśũĝǿůęōē ťěřũī ėŏē  COVID-19. 
ບຸກຄົນຕ້ອງໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມຖ້າມີ ຄວາມຈໍ າເປັນສໍ າລັບສະຖານທີ່ ທີ່ ພວກເຂົ າຢູ່ໃນຕາມ ບັນດາຂໍ ້ ບັງຄັບ ແລະ 
ຄໍ າສ່ັງກ່ຽວກັບສຸຂະພາບໃນປະຈຸບັນ. 

ທ່ານສາມາດເລື ອກທີ່ ຈະໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມໃນກໍລະນີ ໃດກ່ໍໄດ້. ພິຈາລະນາເຖິງປັດໃຈຕ່ໍໄປນີ ້  
ເມື່ ອທີ່ ຈະຕັດສິ ນໃຈວ່າຈະໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມຫືຼບໍ : 

• ສະຖານະການສັກຢາວັກຊີ ນຂອງທ່ານ ແລະ ສະຖານະການສັກຢາຂອງວັກຊີ ນຄົນທີ່ ຢູ່ອ້ອມທ່ານ. 
ຜູ້ທີ່ ບໍ່ ມີ ການ ຕິດຕາມ (ມີ ບາງພາສາເພ່ີມເຕີມ) ການສັກຢາວັກຊີ ນ COVID-19 ມາເຖິງປະຈຸບັນ ແລະ 
ເຂັມກະຕຸ້ນ ແມ່ນມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕ່ໍກັບ COVID-19 ແລະ ເປັນພະຍາດທີ່ ຮ້າຍແຮງ.   

• ສະພາບທາງການແພດ ຂອງທ່ານ (ມີ ບາງພາສາເພ່ີມເຕີມ).  ແລະ 
ສະພາບທາງການແພດຂອງຄົນອ້ອມຂ້າງທ່ານທີ່ ມີ ຄວາມສ່ຽງເພ່ີມຂຶ ້ ນຂອງພະຍາດ COVID-19 ຮ້າຍແຮງ.  
ຜູ້ທີ່ ມີ ສະພາບທາງການແພດບາງຢ່າງແມ່ນມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕ່ໍພະຍາດ COVID-19 ແລະ 
ເປັນພະຍາດທີ່ ຮ້າຍແຮງ.   

• ລັກສະນະຂອງສະຖານທີ່ ທີ່ ທ່ານຢູ່ (ຕົວຢ່າງເຊັ່ ນ: ແອອັດ, ລະບາຍບໍ່ ອາກາດບໍ່ ສະດວກ, ພາຍໃນເຮື ອນ)  
• ລະດັບການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ໃນຊຸມຊົນທີ່ ກໍານົດໂດຍ CDC (ມີ ບາງພາສາເພ່ີມເຕີມ) 

o ເມື່ ອລະດັບຂອງພະຍາດໃນຊຸມຊົນສູງ, CDC ແລະ WA 
DOHແນະນໍ າໃຫ້ໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມພາຍໃນໂດຍບໍ່ ຄໍ ານຶ ງເຖິງສະຖານະການສັກວັກຊີ ນ.  

o ເມື່ ອລະດັບຂອງພະຍາດໃນຊຸມຊົນ ປານກາງ ຫຼື  ສູງ, CDC ແລະ WA DOH ແນະນໍ າໃຫ້ຜູ້ທີ່ ມີ  
ຄວາມສ່ຽງສູງທີ່ ຈະເຈັບປ່ວຍຮ້າຍແຮງ (ມີ ບາງພາສາເພ່ີມເຕີມ) ຈາກພະຍາດ COVID-19 
ຕ້ອງໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມ ຫຼື  ເຄື່ ອງຊ່ວຍຫາຍໃຈທີ ມີ ຄຸນນະພາບສູງເມື່ ອຢູ່ໃນຮ່ົມສາທາລະນະ. 
ຜູ້ທີ່ ມີ ການຕິດຕ່ໍໃນຄອບຄົວ ຫຼື  
ສັງຄົມກັບຜູ້ທີ່ ມີ ຄວາມສ່ຽງສູງທີ່ ຈະເຈັບປ່ວຍຮ້າຍແຮງຄວນພິຈາລະນາໃສ່
ໜ້າກາກອະນາໄມທີ່ ມີ ຄຸນນະພາບສູງເມື່ ອຢູ່ໃນເຮື ອນກັບເຂົ າເຈົ ້ າ. 

ຂໍ ້ ມູນ ແລະ ເອກະສານເພ່ີມເຕີມກ່ຽວກັບພະຍາດ COVID-19 

ຕິດຕາມຂ່າວກ່ຽວກັບ ສະຖານະການຂອງພະຍາດ COVID-19 ປະຈຸບັນໃນລັດ Washington (ພາສາອັງກິດເທ່ົານ້ັນ), 
ບົດຖະແຫຼງການຂອງເຈົ ້ າຄອງລັດ Inslee (ພາສາອັງກິດເທ່ົານ້ັນ), ອາການຕ່າງໆ (ມີ ບາງພາສາເພ່ີມເຕີມ), 
ເຊື ້ ອແຜ່ກະຈາຍແນວໃດ (ມີ ບາງພາສາເພ່ີມເຕີມ), ປະຊາຊົນຄວນເຂົ ້ າຮັບການກວດຫາເຊື ້ ອແນວໃດ ແລະ ເມື່ ອໃດ 
(ມີ ພາສາສະເປນ) ແລະ ບ່ອນທີ່ ຈະຊອກຫາວັກຊີ ນ (ມີ ພາສາສະເປນ). ເບິ່ ງ ຄໍ າຖາມທີ່ ຖື ກຖາມເລຶ ້ ອຍໆ ຂອງພວກເຮົ າ 
(ພາສາອັງກິດເທ່ົານ້ັນ) ສໍ າລັບຂໍ ້ ມູນເພ່ີມເຕີມ.  

ເຊື ້ ອຊາດ/ຊົນເຜ່ົາ ຫຼື  ສັນຊາດຂອງບຸກຄົນນ້ັນບໍ່ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຂົ າເຈົ ້ າມີ ຄວາມສ່ຽງສູງຕ່ໍການຕິດເຊື ້ ອພະຍາດ COVID-19. 
ແນວໃດກ່ໍຕາມ, 
ຂໍ ້ ມູນກໍາລັງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຊຸມຊົນຄົນທີ່ ບໍ່ ແມ່ນຊາວຜິວຂາວກໍາລັງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢ່າງບໍ່ ສົມສ່ວນຈາກພະຍາດ 
COVID-19. ນີ ້ ແມ່ນເນື່ ອງມາຈາກຜົນກະທົບຂອງການຈໍ າແນກເຊື ້ ອຊາດ ແລະ ໂດຍສະເພາະ 
ໂຄງສ້າງການຈໍ າແນກເຊື ້ ອຊາດ, ທີ່ ເຮັດໃຫ້ບາງກຸ່ມມີ ໂອກາດໜ້ອຍທີ່ ຈະປົກປ້ອງຕົນເອງ ແລະ ຊຸມຊົນຂອງພວກເຂົ າ. 

https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view?list_select_state=all_states&list_select_county=all_counties&data-type=CommunityLevels
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/COVIDcasepositive-Lao.pdf
ttps://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/COVIDcasepositive-Lao.pdf
ttps://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/COVIDcasepositive-Lao.pdf
hhttps://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/420-309-COVIDExposed-Lao.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/stay-up-to-date.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view?list_select_state=all_states&list_select_county=all_counties&data-type=CommunityLevels
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/data-dashboard
https://www.governor.wa.gov/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/about-covid-19.html
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/testing-covid-19
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/vaccine-information
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/frequently-asked-questions
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ຄວາມອັບອາຍຈະບໍ່ ຊ່ວຍໃຫ້ຕ່ໍສູ້ກັບພະຍາດ (ພາສາອັງກິດເທ່ົານ້ັນ). ແບ່ງປັນແຕ່ຂໍ ້ ມູນທີ່ ຖື ກຕ້ອງ ເພ່ືອຢຸດຕິຂ່າວລື  
ແລະ ຂໍ ້ ມູນທີ່ ບໍ່ ຖື ກຕ້ອງ. 

• Department of Health ຂອງລັດ WA ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄໂຣນາໄວຣັດ 2019 (COVID-19) 
(ພາສາອັງກິດເທ່ົານ້ັນ) 

• č ŏģę ġļ  ďĉď WA State čů ľ čņġī ėŏē  ŭċ ŭķģŏūľ ķņē  (COVID-19) (ມີ ບາງພາສາເພ່ີມເຕີມ) 
• ຄ້ົນຫາພະແນກສາທາລະນະສຸກໃນທ້ອງຖ່ິນ ຫຼື  ເຂດຂອງທ່ານ (ພາສາອັງກິດເທ່ົານ້ັນ) 
• ພະຍາດ ໂຄໂຣນາໄວຣັດ (COVID-19) ຂອງ CDC (ມີ ບາງພາສາເພ່ີມເຕີມ) 

ມີ ຄໍ າຖາມເພ່ີມເຕີມບໍ ? ໂທຫາສາຍດ່ວນດ້ານຂໍ ້ ມູນພະຍາດ COVID-19 ຂອງພວກເຮົ າທີ່  1-800-525-0127. 
ຊ່ົວໂມງບໍ ລິ ການສາຍດ່ວນ: 

• ວັນຈັນຈາກ 6 ໂມງເຊົ ້ າຫາ 10 ໂມງແລງ 

• ວັນອັງຄານເຖິງວັນອາທິດຈາກ 6 ໂມງເຊົ ້ າຫາ 6 ໂມງແລງ  
• ສັງເກດເຫັນວັນພັກຂອງລັດ (ເປັນພາສາອັງກິດເທ່ົານ້ັນ) ຈາກ 6 ໂມງເຊົ ້ າຫາ 6 ໂມງແລງ  

ສໍ າລັບການບໍ ລິ ການແປພາສາ, ໃຫ້ກົດ # ເມື່ ອພວກເຂົ າຕອບ ແລະ ເວົ ້ າພາສາຂອງທ່ານ. 
ສໍ າລັບຄໍ າຖາມກ່ຽວກັບສຸຂະພາບຂອງທ່ານເອງ ຫືຼ ຜົນການກວດ, ກະລຸນາຕິດຕ່ໍຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການດ້ານສຸຂະພາບ. 

ເພ່ືອຂໍ ເອົ າເອກະສານນີ ້ ໃນຮູບແບບອື່ ນ, ໃຫ້ໂທ 1-800-525-0127. ລູກຄ້າຜູ້ຫູໜວກ ຫຼື  ບໍ່ ໄດ້ຍິ ນດີ , ກະລຸນາໂທຫາ 711 
(Washington Relay) ຫຼື  ອີ ເມວຫາ civil.rights@doh.wa.gov. 

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ A:   

ສະຖານທີ່ ດູແລສຸຂະພາບ 

ອີ ງຕາມ ຄໍ າສ່ັງຂອງເລຂາທິການສຸຂະພາບ (ພາສາອັງກິດເທ່ົານ້ັນ), ສະຖານທີ່ ໃຫ້ບໍ ລິ ການດູແລສຸຂະພາບ ແລະ 
ສະຖານທີ່ ໃຫ້ບໍ ລິ ການດູແລໄລຍະຍາວແມ່ນສະຖານທີ່ ຂອງລັດ ຫຼື  
ເອກະຊົນທີ່ ນໍ າໃຊ້ເປັນຫັຼກສໍ າລັບການໃຫ້ບໍ ລິ ການດູແລສຸຂະພາບແບບຕົວຕ່ໍຕົວໃຫ້ກັບຜູ້ຄົນໂດຍມີຂໍ ້ ຍົກເວ້ັນບາງຢ່າ
ງ. ຖ້າຫາກວ່າຕ້ັງຢູ່ໃນສະຖານທີ່ ທີ່ ຖື ກນໍ າໃຊ້ຫັຼກສໍ າລັບການໃຫ້ບໍ ລິ ການດູແລສຸຂະພາບ ເຊັ່ ນ: ໂຮງໝໍ, 
ຫັຼງຈາກນ້ັນສະຖານທີ່ ທັງໝົດເປັນສະຖານທີ່ ດູແລສຸຂະພາບ ຫຼື  ສະຖານທີ່ ດູແລໄລຍະຍາວ, ແລະ 
ໜ້າກາກປິ ດໜ້າຈະຕ້ອງໄດ້ໃສ່ທ່ົວອາຄານໂດຍຂຶ ້ ນກັບຂໍ ້ ຍົກເວ້ັນ ແລະ 
ການຍົກເວ້ັນທີ່ ມີ ຢູ່ໃນຄໍ າສ່ັງກ່ຽວກັບໜ້າກາກປິ ດໜ້າ. 
ຖ້າຫາກວ່າຕ້ັງຢູ່ໃນສະຖານທີ່ ທີ່ ຖື ກນໍ າໃຊ້ເປັນຫັຼກສໍ າລັບຈຸດປະສົງອື່ ນ ເຊັ່ ນ: 
ຮ້ານຂາຍຢາພາຍໃນມີຮ້ານຂາຍເຄື່ ອງແຫ້ງ ຫຼື  ຫ້ອງການຂອງພະຍາບານປະຈໍ າໂຮງຮຽນ, ສະຖານທີ່ ດູແລສຸຂະພາບ ຫຼື  
ສະຖານທີ່ ດູແລໄລຍະຍາວປະກອບມີ ພຽງແຕ່ພ້ືນທີ່ ທີ່ ຖື ກນໍ າໃຊ້ເປັນຫັຼກສໍ າລັບການໃຫ້ບໍ ລິ ການດູແລສຸຂະພາບ 
ແຕ່ວ່າບໍ່ ແມ່ນພ້ືນທີ່ ອື່ ນໆຂອງສະຖານທີ່ ນ້ັນ. 
ຕ້ອງໄດ້ໃສ່ໜ້າກາກປິ ດໜ້າໃນພ້ືນທີ່ ທີ່ ຖື ກນໍ າໃຊ້ເປັນຫັຼກສໍ າລັບການໃຫ້ບໍ ລິ ການດູແລສຸຂະພາບໂດຍຂຶ ້ ນກັບຂໍ ້ ຍົກເວ້ັ
ນ ຫຼື  ການຍົກເວ້ັນທີ່ ມີ ຢູ່ໃນຄໍ າສ່ັງກ່ຽວກັບໜ້າກາກປິ ດໜ້າ. ເວ້ັນເສຍແຕ່ວ່າມີ ການຍົກເວ້ັນຂ້າງລຸ່ມນີ ້ , 
ຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການດ້ານສຸຂະພາບລວມເຖິງບຸກຄົນທີ່ ມີ ໃບຢ້ັງຢື ນລະບຸໄວ້ໃນ 
ຂໍ ້ ກໍານົດດ້ານການອອກໃບປະກອບວິ ຊາຊີ ບສໍ າລັບຜູ້ຊ່ຽວດ້ານການດູແລສຸຂະພາບ (ພາສາອັງກິດເທ່ົານ້ັນ) 
ລາຍຊື່ ເຊັ່ ນດຽວກັນກັບບຸກຄົນທີ່ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ 
ໂດຍກົດໝາຍເພ່ືອໃຫ້ບໍ ລິ ການການດູແລສຸຂະພາບໂດຍບໍ່ ມີ ການຖືໃບຢ້ັງຢື ນ. 
ນອກເໜືອໄປຈາກຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການດູແລສຸຂະພາບແລ້ວ, ພະນັກງານ ແລະ ຜູ້ມາຢ້ຽມຢາມ
ທຸກຄົນຕ້ອງໄດ້ໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມໃນເວລາທີ່ ຢູ່ໃນ ສະຖານທີ່ ບໍ ລິ ການດູແລສຸຂະພາບ. 

ຕ່ໍໄປນີ ້ ແມ່ນລາຍຊື່ ທີ່ ບໍ່ ແມ່ນສະເພາະເຈາະຈົງຂອງສະຖານທີ່ ໃຫ້ບໍ ລິ ການດ້ານການດູແລສຸຂະພາບ ແລະ 
ສະຖານທີ່ ດ້ານການດູແລໄລຍະຍາວ: 

• ສະຖານພະຍາບານດູແລຄົນເຈັບສາຫັດ ລວມທັງ ແຕ່ບໍ່ ຈໍ າກັດພຽງແຕ່ໂຮງໝໍ;  
• ສະຖານພະຍາບານດູແລຄົນເຈັບສາຫັດໄລຍະຍາວ;  
• ສະຖານທີ່ ພັກຟື ້ ນຄົນເຈັບທີ່ ນອນໃນໂຮງໝໍ;  

https://medium.com/wadepthealth/it-takes-all-of-us-to-reduce-stigma-during-disease-outbreaks-310db60dce29
https://www.doh.wa.gov/emergencies/coronavirus
https://www.doh.wa.gov/emergencies/coronavirus
https://coronavirus.wa.gov/lo/node/3629
https://www.doh.wa.gov/AboutUs/PublicHealthSystem/LocalHealthJurisdictions
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.doh.wa.gov/AboutUs/ContactUs/StateHolidays
https://hamiltonrelay.com/washington/
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/Secretary_of_Health_Order_20-03_Statewide_Face_Coverings.pdf
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.doh.wa.gov%2FLicensesPermitsandCertificates%2FProfessionsNewReneworUpdate%2FHealthcareProfessionalCredentialingRequirements&data=04%7C01%7Ceric.sonju%40atg.wa.gov%7C48f3eb7333804a20fc1e08d947ec0aa5%7C2cc5baaf3b9742c9bcb8392cad34af3f%7C0%7C1%7C637619901397940872%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=XYAtOfny4dg8vNMoi4AsGQgPwwN%2FBKywbkfZT7kGtEo%3D&reserved=0
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• ສະຖານທີ່ ດູແລສຸຂະພາບທາງດ້ານພຶດຕິກໍາຂອງຄົນເຈັບທີ່ ນອນໂຮງໝໍ ລວມທັງ 
ແຕ່ບໍ່ ຈໍ າກັດພຽງແຕ່ສະຖານທີ່ ປະເມີນຜົນ ແລະ ປິ່ ນປົວ, ສະຖານທີ່ ປິ່ ນປົວທີ່ ຢູ່ອາໄສ, 
ສະຖານທີ່ ຖອດພິດທີ່ ປອດໄພ;  

• ສະຖານທີ່ ດູແລສຸຂະພາບໄລຍະຍາວແບບເປັນທີ່ ຢູ່ອາໄສ ລວມທັງ ແຕ່ບໍ່ ຈໍ າກັດພຽງແຕ່ບ້ານພັກຄົນຊະລາ, 
ສະຖານທີ່ ອາໄສແບບຮັບການຊ່ວຍເຫຼື ອ, ບ້ານຄອບຄົວສໍ າລັບຜູ້ໃຫຍ່, ບ່ອນທີ່ ມີ ການບໍ ລິ ການ ແລະ 
ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼື ອກ່ຽວກັບທີ່ ຢູ່ອາໄສຂອງຊຸມຊົນທີ່ ໄດ້ຮັບການຢ້ັງຢື ນ ແລະ 
ສະຖານທີ່ ໃຫ້ບໍ ລິ ການອື່ ນໆທີ່ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ:  

• ຄລິ ນິ ກເຄື່ ອນທີ່  ຫຼື  ພາຫານະອື່ ນໆທີ່ ໃຫ້ບໍ ລິ ການດ້ານການດູແລສຸຂະພາບ;  
• ສະຖານທີ່ ບໍ ລິ ການຄົນເຈັບເຂດນອກ ລວມທັງ ແຕ່ບໍ່ ຈໍ າກັດພຽງແຕ່ສູນຟອກເລື ອດ, ຫ້ອງການຂອງແພດ, 

ແລະ ສະຖານພະຍາບານດ້ານພຶດຕິກໍາ (ລວມມີຫ້ອງການຂອງຈິ ດຕະແພດ, ທີ່ ປຶ ກສາດ້ານສຸຂະພາບຈິ ດ, 
ແລະ ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານຄວາມຜິດປົກກະຕິຈາກການນໍ າໃຊ້ສານເສບຕິດ);  

• ສະຖານທີ່ ພິເສດທາງດ້ານທັນຕະກໍາ ແລະ ແຂ້ວ;  
• ສະຖານທີ່ ວັດແທກສາຍຕາສໍ າລັບເຮັດແວ່ນຕາ ແລະ ປົວຕາ; 
• ຮ້ານຂາຍຢາ (ບໍ່ ລວມເຂດຂາຍຍ່ອຍ);  
• ຫ້ອງນວດບໍ າບັດ 

(ນີ ້ ລວມມີພ້ືນທີ່ ທີ່ ຖື ກກໍານົດເຊິ່ ງໃຫ້ບໍ ລິ ການນວດພາຍໃນສະຖານທີ່ ທີ່ ບໍ່ ແມ່ນການດູແລສຸຂະພາບ ເຊັ່ ນວ່າ: 
ສະປາ ແລະ ສູນສຸຂະພາບ/ສູນອອກກໍາລັງກາຍ);  

• ຫ້ອງປິ່ ນປົວດ້ວຍການນວດ;  
• ສູນໃຫ້ບໍ ລິ ການພະດຸງຄັນ ແລະ ສູນຄອດລູກດ່ຽວ;  
• ສະຖານທີ່ ແຍກ ແລະ/ຫຼື  ສູນກັກກັນ;  
• ສະຖານທີ່ ຜ່າຕັດເຄື່ ອນທີ່ ;  
• ສູນດູແລດ່ວນ;  
• ສູນດູແລຄົນເຈັບໄລຍະສຸດທ້າຍ; ແລະ 
• ສະຖານທີ່ ໃຫ້ບໍ ລິ ການດ້ານການດູແລເຖິງບ້ານ, ການດູແລສ່ວນຕົວ, ຫຼື  

ການດູແລຄົນເຈັບໄລຍະສຸດທ້າຍໂດຍຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການໄດ້ຮັບໄດ້ຮັບຄ່າບໍ ລິ ການ.   

ສະຖານທີ່ ດູແລສຸຂະພາບ ແລະ ສະຖານທີ່ ດູແລໄລຍະຍາວບໍ່ ໄດ້ລວມເອົ າ:  
• ສະຖານທີ່ ຈັດງານກິລາ ແລະ ຜູ້ຊົມ ຫຼື  ການຊຸມນຸມອື່ ນໆ 

(ລວມທັງໃນເວລາທີ່ ຄູຝຶກກິລາທີ່ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ການດູແລກັບນັກຫ້ິຼນ), 
ນອກເໜືອຈາກພ້ືນທີ່ ທີ່ ຖື ກນໍ າໃຊ້ເປັນຫັຼກສໍ າລັບການໃຫ້ບໍ ລິ ການສຸຂະພາບ ເຊັ່ ນວ່າ: 
ສະຖານທີ່ ປະຖົມພະຍາບານທີ່ ກໍານົດໄວ້ (ເຊິ່ ງເປັນສະຖານທີ່ ໃຫ້ບໍ ລິ ການດ້ານສຸຂະພາບ);  

• ສະຖານທີ່ ສົງເຄາະທີ່ ມີ ໃບອະນຸຍາດຈາກ Department of Children, Youth and Family (DCYF, 
ພະແນກຄຸ້ມຄອງເດັກ, ໄວໜຸ່ມ ແລະ ຄອບຄົວ) ທີ່ ບໍ່ ໄດ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການດ້ານການດູແລສຸຂະພາບເປັນຫັຼກ;  

• ສະຖານທີ່ ວິ ໄຈທີ່ ບໍ່ ໄດ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການດ້ານການດູແລສຸຂະພາບໃຫ້ກັບປະຊາຊົນ;  
• ສະຖານທີ່ ໃຫ້ບໍ ລິ ການດ້ານການດູແລສຸຂະພາບສັດ;  
• ໜ່ວຍງານຄວບຄຸມສັດ; 
• ອົງການມະນຸດສະທໍາທີ່ ບໍ່ ຫວັງຜົນກໍາໄລ; ແລະ 
• ຮ້ານຂາຍກັນຊາຍ່ອຍ, ລວມທັງສະຖານທີ່ ອື່ ນໆທີ່ ມີ ທີ່ ປຶ ກສາໃຫ້ບໍ ລິ ການດ້ານກັນຊາໃນທາງການແພດ. 

ຖ້າຫາກວ່າສະຖານທີ່ ໃຫ້ບໍ ລິ ການດ້ານການດູແລສຸຂະພາບກໍານົດໃຫ້ໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມໃນກາງແຈ້ງ, 
ທ່ານຕ້ອງປະຕິບັດຕາມລະບຽບທາງດ້ານທຸລະກິດຂອງຕົນເອງ. ເບິ່ ງຂໍ ້ ມູນ “ກົດລະບຽບຂອງພ້ືນທີ່ ທີ່ ທ່ານຢູ່” 
ຂ້າງເທິງສໍ າລັບຂໍ ້ ມູນເພ່ີມເຕີມ. ກະລຸນາເຂົ ້ າເບິ່ ງໜ້າເວັບກ່ຽວກັບ ການປ້ອງກັນການຕິດເຊື ້ ອພະຍາດ COVID-19 
ໃນສະຖານທີ່ ໃຫ້ບໍ ລິ ການດ້ານການດູແລສຸຂະພາບ (ພາສາອັງກິດເທ່ົານ້ັນ) ສໍ າລັບຄໍ າແນະນໍ າໂດຍລະອຽດ ລວມທັງ 
ຄໍ າແນະນໍ າໃນການຄວບຄຸມແຫ່ຼງແຜ່ເຊື ້ ອ (ພາສາອັງກິດເທ່ົານ້ັນ) ແລະ 
ຄໍ າແນະນໍ າກ່ຽວກັບການເຂົ ້ າພົບສະຖານທີ່ ໃຫ້ບໍ ລິ ການດ້ານສຸຂະພາບໃດໜ່ຶງ. 

ກົດລະບຽບຂອງພ້ືນທີ່ ທີ່ ທ່ານຢູ່  

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/sites/default/files/2022-02/631-100-SourceControlHealthcare.pdf
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ບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ, ອົງການຈັດຕ້ັງ, ອາຄານສະຖານທີ່ , ແລະ 
ສະຖານທີ່ ປະກອບການມີ ສິ ດທີ່ ຈະກໍານົດກົດລະບຽບຂອງຕົນເອງສໍ າລັບການໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມໃນສະຖານທີ່ ປະກອ
ບການ ຫຼື  ອາຄານສະຖານທີ່ ຂອງພວກເຂົ າ. 
ບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຕ່າງໆຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຂໍ ້ ກໍານົດທັງໝົດທີ່ ກໍານົດໄວ້ໃນ ຂໍ ້ ກໍານົດ L&I (ພາສາອັງກິດເທ່ົານ້ັນ) 
ແລະ ອາດຈະຕ້ອງເລື ອກທີ່ ຈໍ າກໍານົດໃຫ້ໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມໃນສະຖານທີ່ ຕ່າງໆ (ຕົວຢ່າງເຊັ່ ນ: ກາງແຈ້ງ) 
ເພ່ືອປ້ອງກັນຫຼາຍກວ່າ ຄໍ າສ່ັງຂອງເລຂາທິການສຸຂະພາບ (ພາສາອັງກິດເທ່ົານ້ັນ). 

ເຈົ ້ າໜ້າທີ່ ສາທາລະນະສຸກໃນທ້ອງຖ່ິນອາດຈະຕ້ອງໄດ້ອອກຄໍ າສ່ັງເພ່ີມເຕີມອີ ກກ່ຽວກັບໜ້າກາກອະນາໄມເພ່ືອຈໍ າກັດ
ການແຜ່ລະບາດໃນຊຸມຊົນ. ກົດລະບຽບເຫ່ົຼານີ ້ ສາມາດປ້ອງກັນໄດ້ຫຼາຍກວ່າ ຄໍ າສ່ັງຂອງເລຂາທິການສຸຂະພາບ 
(ພາສາອັງກິດເທ່ົານ້ັນ), ແຕ່ວ່າຄໍ າສ່ັງເຫ່ົຼານີ ້ ບໍ່ ສາມາດປ້ອງກັນໄດ້ໜ້ອຍກວ່ານີ ້ . 

ນອກຈາກນ້ັນ, ບາງຄົນອາດຈະຕ້ອງການ, ເລື ອກ ຫຼື  ສື ບຕ່ໍໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມ. 
ເຂົ າເຈົ ້ າມີສິ ດທີ່ ຈະເລື ອກໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມໃນທີ່ ສາທາລະນະເຖິງແມ່ນວ່າຈະບໍ່ ມີ ຄໍ າສ່ັງກ່ຽວກັບການໃສ່ໜ້າກາກອ
ະນາໄມຈາກລັດ ຫຼື  ທ້ອງຖ່ິນກໍຕາມ. 
ກະລຸນາເຄົ າລົບທາງເລື ອກຂອງເຂົ າເຈົ ້ າໃນການໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມເພ່ືອປົກປ້ອງຕົວເຂົ າເຈົ ້ າເອງ, ຄອບຄົວ ແລະ 
ຊຸມຊົນຂອງເຂົ າເຈົ ້ າ. ໃຫ້ສັງເກດວ່າຖ້າຫາກທ່ານເລື ອກທີ່ ຈະໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມ 
ທ່ານອາດຈະຖືກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຖອດອອກໃນເວລາສ້ັນໆໃນສະຖານະການຕ່າງໆ ເຊັ່ ນວ່າ: 
ເພ່ືອຈຸດປະສົງໃນການລະບຸຕົວຕົນເປັນຕ້ົນ. 

 

https://www.lni.wa.gov/agency/outreach/coronavirus/requirements-and-guidance-for-preventing-covid-19
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/Secretary_of_Health_Order_20-03_Statewide_Face_Coverings.pdf
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/Secretary_of_Health_Order_20-03_Statewide_Face_Coverings.pdf
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