ຈະເຮັັດແນວໃດຖ້້າມີີ
ບຸຸກຄົົນໃດໜຶ່່�ງມີີອາການຢູ່່�
ແຜນຜັັງວຽກນີ້້�ແມ່່ນນຳຳໃຊ້້ກັັບໂຮງຮຽນ K-12, ສະຖານທີ່່�ໃຫ້້ການເບິ່່�ງແຍງເດັັກ, ແລະ ກິິດຈະກໍາານອກຫຼັັ�ກສູູດທີ່່�ເຊື່່�ອມໂຍງ.

ຖ້້າມີີຄົົນຜູ້້�ໜຶ່່�ງ ຫຼືື� ຫຼຼາຍຄົົນມີີອາການເຫຼົ່່��ານີ້້� :
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

ເປັັນໄຂ້້ (≥100.4°F/38°C) ຫຼືື� ໜາວສັ່່�ນ
ຫາຍໃຈຝືືດ ຫຼືື� ຫາຍໃຈຍາກ
ເຈັັບປວດກ້້າມເນື້້�ອ ຫຼືື� ຕົົນຕົົວ
ສູູນເສຍກິ່່�ນ ແລະ ລົົດຊາດເກີີດຂຶ້້�ນໃໝ່່
ໄອ (ເກີີດຂຶ້້�ນໃໝ່່, ປ່່ຽນແປງ, ຫຼືື� ຮ້້າຍແຮງຂຶ້້�ນ)
ປວດຮາກ, ຮາກ, ຫຼືື� ຖອກທ້້ອງ
ເມື່່�ອຍລ້້າ
ເຈັັບຄໍໍ
ຕັັນດັັງ ຫຼືື� ນໍ້້າມູູກໄຫຼຼ*

ການກັັກບໍໍລິິເວນຢູ່່�ເຮືືອນ ແລະ ກວດຫາເຊື້້�ອພະຍາດ Covid-19

ອາການບໍ່່ກ່່ຽວຂ້້ອງກັັບພະຍາດຊໍາາເຮື້້�ອທີ່່� ກວດພົົບແລ້້ວ
ຫຼືື� ເຂົົາເຈົ້້�າບໍ່່ໄດ້້ຮັັບທາງເລືືອກການວິິນິິດໄສຮູ້້�ຈັັກຊື່່�ພະຍາດ
ຈາກຜູ້້�ໃຫ້້ບໍໍລິິການດູູແລສຸຸຂະພາບ

ເຂົົາເຈົ້້�າກວດຫາພະຍາດ Covid-19
ໄດ້້ຜົົນ ເປັັນບວກ

ເຂົົາເຈົ້້�າກວດພະຍາດ Covid-19
ຜົົນກວດ ເປັັນລົົບ

ຫຼືື� ເຂົົາເຈົ້້�າບໍ່່ໄດ້້ຮັັບການກວດຫາເຊື້້�ອພະຍາດ

ສາມາດກັັບຄືືນໄປໂຮງຮຽນ, ສະຖານທີ່່�ໃຫ້້ການດູູແລ
ເດັັກ, ແລະ ຮ່່ວມກິິດຈະກຳຳໄດ້້ ຖ້້າວ່່າ:

ກັັກບໍໍລິິເວນຢູ່່�ເຮືືອນ
ເຂົົາເຈົ້້�າສາມາດກັັບຄືືນໄປໂຮງຮຽນ, ສະຖານທີ່່� ໃຫ້້ການດູູແລເດັັກ, ແລະ ຮ່່ວມກິິດຈະກຳຳໄດ້້
ຫຼັັ�ງຈາກ ຫ້້າ ມື້້�ຜ່່ານໄປຕັ້້�ງແຕ່່ເລີີມມີີອາການປະກົົດຖ້້າວ່່າ:

1. ບໍ່່ມີີອາການໄຂ້້ພາຍໃນ 24 ຊົ່່�ວໂມງຜ່່ານມາ (ໂດຍບໍ່່ຕ້້ອງກິິນຢາ)
ແລະ

1. ບໍ່່ມີີອາການໄຂ້້ພາຍໃນ 24 ຊົ່່�ວໂມງຜ່່ານມາ (ໂດຍບໍ່່ຕ້້ອງກິິນຢາ) ແລະ

2. ອາການໄດ້້ດີີຂຶ້� ນ້ ຢ່່າງເຫັັນໄດ້້ຊັັດເຈນ

2. ອາການໄດ້້ດີີຂຶ້� ນ້ ຢ່່າງເຫັັນໄດ້້ຊັັດເຈນ
ນອກຈາກນີ້້�, ແຕ່່ລະບຸຸກຄົົນຄວນໃສ່່ຜ້້າອັັດປາກອັັດດັັງເມື່່�ອຢູ່່�ໃກ້້ກັັບຄົົນອື່່�ນມື້້�ທີ່່� 6–10.**

ຖ້້າອາການຍັັງຄົົງຢູ່່�, ໃຫ້້ໄປກວດຄືືນທຸຸກໆ 24-48 ຊົ່່�ວໂມງ ຢ່່າງໜ້້ອຍ 5 ມື້້�
ຫຼັັ�ງຈາກເລີ່່�ມມີີອາການ.

ຜູ້້�ໃຫ້້ບໍໍລິິການດູູແລເດັັກຄວນທົົບທວນຂໍ້້ກໍາານົົດ Washington Administrative Code (WAC, ປະມວນກົົດໝາຍປົົກຄອງຂອງ ລັັດວໍໍຊິິງຕັັນ)
ແລະ ໃບອະນຸຸຍາດຂອງເຂົົາເຈົ້້�າ ແລະ ປະຕິິບັັດຕາມມາດຕະການເພີ່່�ມເຕີີມທີ່່�ຈຳຳເປັັນ.

DOH 820-229 August 4, 2022 Lao ເພື່່� ອຂໍເໍ ອົົາເອກະສານນີ້້�ໃນຮູູບ
ແບບອື່່�ນ, ໃຫ້້ໂທ 1-800-525-0127. ລູູກຄ້້າທີ່່�ຫູູໜວກ ຫຼືື� ບໍ່່ຄ່່ອຍໄດ້້ຍິິນ, ກະລຸຸນາໂທ
711 (Washington Relay) ຫຼືື� ອີີເມວຫາ civil.rights@doh.wa.gov.

* ຖ້້າເດັັກມີີອາຍຸຸຕໍ່່າກວ່່າ 2 ປີີ ແລະ ມີີພຽງແຕ່່ມີີອາການຕັັນດັັງ/ນໍ້້າມູູກໄຫຼຼທີ່່� ບໍ່່ມີີອາການອື່່�ນ, ບໍ່່ຈໍາາເປັັນຕ້້ອງກວດ ແລະ ກັັກບໍໍລິິເວນ.
ຖ້້າອາການຂອງເດັັກຮ້້າຍແຮງຂຶ້້�ນ ຫຼືື� ຍັັງຄົົງຢູ່່�ດົົນກວ່່າຫ້້າມື້້�, ປະຕິິບັັດຕາມຕາຕະລາງການເກີີດຂອງເດັັກທີ່່� ມີີອາຍຸຸເກີີນ 2 ປີີ ແລະ
ແນະນຳຳໃຫ້້ຕິິດຕໍ່່ຫາຜູ້້�ໃຫ້້ບໍໍລິິການດ້້ານສຸຸຂະພາບ.
** ຖ້້າທ່່ານບໍ່່ສາມາດໃສ່່ຜ້້າອັັດປາກອັັດດັັງທີ່່� ເໝາະສົົມໄດ້້: ທ່່ານຄວນຈຳຳກັັດບໍໍລິິເວນໃຫ້້ຄົົບ 10 ມື້້�ຢູ່່�ເຮືືອນ. ເຂົ້້�າເບິ່່�ງ ຄຳຳແນະນຳຳການ
ດູູແລເດັັກ/ຊັ້້�ນຮຽນ K–12 ສຳຳລັັບຂໍ້ມູູ້ ນເພີ່່� ມເຕີີມ.

ສິ່່� ງທີ່່�ຄວນເຮັັດຖ້້າທ່່ານໄດ້້ຮັັບການແຈ້້ງເຕືືອນການ
ສຳຳພັັດເຊື້້�ອ ຫຼືື� ຄິິດວ່່າເປັັນຜູ້້�ສຳຳພັັດ COVID-19
ແຜນຜັັງວຽກນີ້້�ແມ່່ນນຳຳໃຊ້້ກັັບໂຮງຮຽນ K-12, ສະຖານທີ່່�ໃຫ້້ການເບິ່່�ງແຍງເດັັກ, ແລະ ກິິດຈະກໍາານອກຫຼັັ�ກສູູດທີ່່�ເຊື່່�ອມໂຍງ.
❑
❑
❑
❑

ບໍ່່ວ່່າຈະໄດ້້ສັັກຢາວັັກຊິິນປ້້ອງກັັນແລ້້ວ ຫຼືື� ຍັັງ,
ຄວນນຳຳ ໃຊ້້ຄຳຳແນະນຳຳລຸ່່�ມນີ້້� :

ແມ່່ນແລ້້ວ

ສາມາດສືືບຕໍ່່ກັັບຄືືນໄປໂຮງຮຽນ, ສະຖານທີ່່� ໃຫ້້ການດູູແລເດັັກ, ແລະ ຮ່່ວມກິິດຈະກຳຳໄດ້້ ຖ້້າວ່່າ.
ໃຫ້້ຕິິດຕາມເບິ່່�ງອາການຕ່່າງໆ ເປັັນເວລາ 10 ມື້້� ຫຼັັ�ງຈາກການໄດ້້ສໍາາພັັດເຊື້້�ອ.
ຄວນກວດຫາເຊື້້�ອໃຫ້້ໄວເທົ່່�າທີ່່� ຈະໄວໄດ້້ຫຼັ�ັງຈາກການສໍາາຜັັດ.
ຄວນສວມໃສ່່ຜ້້າອັັດປາກອັັດດັັງທີ່່� ພໍໍດີີ ເປັັນເວລາ 10 ມື້້� ຫຼັັ�ງຈາກການໄດ້້ສໍາາພັັດເຊື້້�ອ

ຜູ້້�ສຳຳພັັດເຊື້້�ອຈະມີີອາການພາຍໃນ 10 ມື້້� ນັັບແຕ່່ມື້້�ໄດ້້ສໍາາພັັດເຊື້້�ອບໍໍ?

ການກັັກບໍໍລິິເວນຢູ່່�ເຮືືອນ ແລະ ກວດ
ຫາເຊື້້�ອພະຍາດ Covid-19
ເຂົົາເຈົ້້�າກວດພະຍາດ
Covid-19 ຜົົນກວດ
ເປັັນລົົບ

ເຂົົາເຈົ້້�າກວດຫາພະຍາດ
Covid-19 ໄດ້້ຜົົນ
ເປັັນບວກ

ບໍ່່ແມ່່ນ

ສາມາດສືືບຕໍ່່ກັັບໄປໂຮງຮຽນ, ສະຖານທີ່່�ໃຫ້້ການດູູແລ
ເດັັກ, ແລະ ຮ່່ວມກິິດຈະກຳຳໄດ້້
ພວກເຂົົາສາມາດສືືບຕໍ່່ກັັບຄືືນໄປໂຮງຮຽນ, ສະຖານທີ່່� ໃຫ້້ການດູູແລເດັັກ, ແລະ ເຂົ້້�າຮ່່ວມ
ກັັບທຸຸກກິິດຈະກຳຳໄດ້້ ແລະ:
❑ ຄວນສວມໃສ່່ຜ້້າອັັດປາກອັັດດັັງທີ່່� ພໍໍດີີເມື່່�ອຢູ່່�ໃກ້້ກັັບຄົົນອື່່�ນທີ່່� ມີີຄວາມສ່່ຽງຈະ
ເຈັັບເປັັນຮຸຸນແຮງໄດ້້ຈາກ COVID-19 ເປັັນເວລາ 10 ມື້້� ຫຼັັ�ງຈາກການໄດ້້ສໍາາ
ພັັດເຊື້້�ອ.
❑ ຄວນກວດຫາເຊື້້�ອໃຫ້້ໄວເທົ່່�າທີ່່� ຈະໄວໄດ້້ຫຼັ�ັງຈາກການສໍາາຜັັດ.
ຜູ້້�ສຳຳພັັດເຊື້້�ອໄດ້້ກວດຫາເຊື້້�ອ Covid-19 ບໍໍ?

ສາມາດກັັບຄືືນໄປ
ໂຮງຮຽນ, ສະຖານທີ່່�
ໃຫ້້ການດູູແລເດັັກ,
ແລະ ຮ່່ວມກິິດຈະກຳຳໄດ້້
ພວກເຂົົາສາມາດກັັບຄືືນໄປໂຮງຮຽນ,
ສະຖານທີ່່� ໃຫ້້ການດູູແລເດັັກ, ແລະ ເຂົ້້�າຮ່່ວມ
ກັັບທຸຸກກິິດຈະກຳຳໄດ້້ ຖ້້າວ່່າ:
1. ບໍ່່ມີີອາການໄຂ້້ພາຍໃນ 24 ຊົ່່�ວໂມງຜ່່ານ
ມາ (ໂດຍບໍ່່ຕ້້ອງກິິນຢາ) ແລະ
2. ອາການໄດ້້ດີີຂຶ້� ນ້ ຢ່່າງເຫັັນໄດ້້ຊັັດເຈນ
ຖ້້າອາການຍັັງຄົົງຢູ່່�, ໃຫ້້ໄປກວດຄືືນທຸຸກໆ
24-48 ຊົ່່�ວໂມງ ຢ່່າງໜ້້ອຍ 5 ມື້້�ຫຼັ�ັງຈາກ
ເລີ່່�ມມີີອາການ.

ກັັກບໍໍລິິເວນຢູ່່�ເຮືືອນ
ເຂົົາເຈົ້້�າສາມາດກັັບຄືືນໄປໂຮງຮຽນ,
ສະຖານທີ່່� ໃຫ້້ການດູູແລເດັັກ, ແລະ ຮ່່ວມ
ກິິດຈະກຳຳໄດ້້ຫຼັ�ັງຈາກ ຫ້້າ ມື້້�ຜ່່ານໄປຕັ້້�ງແຕ່່
ເລີີມມີີອາການປະກົົດຖ້້າວ່່າ:

ແມ່່ນແລ້້ວ

ເຂົົາເຈົ້້�າກວດຫາພະຍາດ
Covid-19 ໄດ້້ຜົົນ ເປັັນບວກ

ບໍ່່ແມ່່ນ

ເຂົົາເຈົ້້�າກວດພະຍາດ
Covid-19 ຜົົນກວດ ເປັັນ
ລົົບ

1. ບໍ່່ມີີອາການໄຂ້້ພາຍໃນ 24 ຊົ່່�ວໂມງ
ຜ່່ານມາ (ໂດຍບໍ່່ຕ້້ອງກິິນຢາ) ແລະ
2. ອາການໄດ້້ດີີຂຶ້� ນ້ ຢ່່າງເຫັັນໄດ້້ຊັັດເຈນ
ນອກຈາກນີ້້�, ແຕ່່ລະບຸຸກຄົົນຄວນໃສ່່ຜ້້າ
ອັັດປາກອັັດດັັງເມື່່�ອຢູ່່�ໃກ້້ກັັບຄົົນອື່່�ນມື້້�ທີ່່�
6–10.*

* ຖ້້າທ່່ານບໍ່່ສາມາດໃສ່່ຜ້້າອັັດປາກອັັດດັັງທີ່່� ເໝາະສົົມໄດ້້: ທ່່ານຄວນຈຳຳກັັດບໍໍລິິເວນໃຫ້້ຄົົບ 10 ມື້້�ຢູ່່�ເຮືືອນ.
ເຂົ້້�າເບິ່່�ງ ຄຳຳແນະນຳຳການດູູແລເດັັກ/ຊັ້້�ນຮຽນ K–12 ສຳຳລັັບຂໍ້ມູູ້ ນເພີ່່� ມເຕີີມ.

ສາມາດສືືບຕໍ່່ກັັບໄປໂຮງຮຽນ, ສະຖານທີ່່�ໃຫ້້ການ
ດູູແລເດັັກ, ແລະ ຮ່່ວມກິິດຈະກຳຳໄດ້້
ພວກເຂົົາສາມາດສືືບຕໍ່່ກັັບຄືືນໄປໂຮງຮຽນ, ສະຖານທີ່່� ໃຫ້້ການດູູແລເດັັກ, ແລະ
ເຂົ້້�າຮ່່ວມກັັບທຸຸກກິິດຈະກຳຳໄດ້້ ແລະ:
❑ ຄວນສວມໃສ່່ຜ້້າອັັດປາກອັັດດັັງທີ່່� ພໍໍດີີເມື່່�ອຢູ່່�ໃກ້້ກັັບຄົົນອື່່�ນທີ່່� ມີີຄວາມສ່່ຽງຈະ
ເຈັັບເປັັນຮຸຸນແຮງໄດ້້ຈາກ COVID-19 ເປັັນເວລາ 10 ມື້້� ຫຼັັ�ງຈາກການ
ໄດ້້ສໍາາພັັດເຊື້້�ອ.
❑ ແນະນຳຳໃຫ້້ກວດຫາເຊື້້�ອຄືືນທຸຸກໆ 24-48 ຊົ່່�ວໂມງເປັັນເວລາ 5 ມື້້�ຫຼັ�ັງຈາກ
ການສຳຳຜັັດເຊື້້�ອ.
❑ ຖ້້າຍັັງປະກົົດມີີອາການ, ໃຫ້້ອິິງໃສ່່ ໜ້້າທີ່່� 1.

