หากบุุคคลใดบุุคคลหนึ่่ง� มีี
อาการจะทำำ�อย่่างไร
ำ หรั ับโรงเรีียน K-12 สถานดููแลเด็็ก และกิิจกรรมนอกหลั ักสููตร
ผั ังงานนี้้�มีไี ว้้สำ�

หากบุุคคลมีีอาการเหล่่านี้้�ตั้้�งแต่่หนึ่่ง� อาการขึ้้�นไป:
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

�
มีีไข้ ้ (≥100.4°F หรืือ 38°C) หรืือมีีอาการหนาวสั่่น
หายใจลำำ�บากหรืือหายใจติิดขััด
ปวดกล้ ้ามเนื้้�อหรืือปวดเมื่่อ
� ยตััว
สููญเสีียการรัับรู้้�รสชาติิหรืือกลิ่่น
� ที่่เ� คยรัับรู้้�ได้ ้
ไอ (เพิ่่ง� มีีอาการ อาการเปลี่่�ยนแปลง หรืือมีีอาการแย่่ลง)
คลื่่น
� ไส้ ้ อาเจีียน หรืือท้ ้องเสีีย
อ่่อนเพลีีย
เจ็็บคอ
คััดจมููกหรืือน้ำำ� �มููกไหล*

� COVID-19
แยกตั ัวอยู่่�ที่่บ้
� า้ นและตรวจหาเชื้้อ

หากอาการไม่่สอดคล้ ้องกัับที่่ร� ะบุุว่า่ เป็็ น
โรคเรื้้�อรััง
หรืือพวกเขาไม่่ได้ ้รัับการวิินิิจฉัั ยทาง
เลืือกจากผู้้�ให้ ้บริิการดููแลสุุขภาพ

พวกเขามีีผลตรวจ
COVID-19 เป็็ นบวก

พวกเขามีีผลตรวจ
COVID-19 เป็็ นลบ

หรืือไม่่ได้ ้รัับการตรวจหาเชื้้�อ

แยกตั ัวอยู่่�ที่่บ้
� า้ น

สามารถกลั ับไปยั ังโรงเรีียน สถาน
ดููแลเด็็ก และทำำ�กิจ
ิ กรรมได้้ หาก:

พวกเขาสามารถกลัับไปยัังโรงเรีียน สถานดููแลเด็็ก และทำำ�
กิิจกรรมได้ ้หลัังจากผ่่านไปห้ ้าวัันนัับแต่่เริ่่มมี
� อ
ี าการ หาก

1.ไม่่มีไี ข้ ้ภายใน 24 ชั่่ว� โมงที่่ผ่
� า่ นมา (โดยไม่่ได้ ้รัับยา)

1. ไม่่มีไี ข้ ้ภายใน 24 ชั่่ว� โมงที่่ผ่
� า่ นมา (โดยไม่่ได้ ้รัับยา) และ

และ

2. อาการดีีขึ้น
้� เป็็ นอย่่างมากแล้ ้ว

2.อาการดีีขึ้น
้� เป็็ นอย่่างมากแล้ ้ว

นอกจากนี้้� บุุคคลที่่มี
� อ
ี าการควรสวมหน้ ้ากากเมื่่อ
� อยู่่�กัับคนอื่่น
� ๆ
ต่่ออีีก 6–10 วััน**

หากยัังมีีอาการอยู่่� ให้ ้ตรวจซ้ำำ��ทุก
ุ 24–48 ชั่่ว� โมง ตลอด
ห้ ้าวัันหลัังจากที่่เ� ริ่่มมี
� อ
ี าการ

ผู้้�ให้้บริิการดููแลเด็็กควรตรวจสอบ Washington Administrative Code (WAC, ระเบีียบการจั ัดการรั ัฐวอชิงิ ตั ัน)
และข้้อกำำ�หนดการได้้รั ับใบอนุุญาต และปฏิิบั ัติิตามมาตรการเพิ่่ม
� เติิมใดๆ ก็็ตามที่่�จำ�
ำ เป็็น

DOH 820-229 August 4, 2022 Thai หากต้ ้องการขอเอก
สารนี้้�ในรููปแบบอื่่น
� โปรดโทร 1-800-525-0127 สำำ�หรัับบุุคคล
ที่่หูู
� หนวกหรืือมีีความบกพร่่องทางการได้ ้ยิิน โปรดโทร 711
(Washington Relay) หรืือส่่งอีีเมลไปที่่� civil.rights@doh.wa.gov

* หากเด็็กอายุุต่ำำ�� กว่่าสองปีี และมีีอาการคััดจมููกหรืือน้ำำ� �มููกไหลเท่่านั้้�นโดยไม่่มีอ
ี าการอื่่น
� ไม่่
จำำ�เป็็ นต้ ้องตรวจหาเชื้้�อและกัักตััว หากเด็็กมีีอาการแย่่ลงและเป็็ นอยู่่น
� านกว่่าห้ ้าวััน ให้ ้ปฏิิบััติิ
ตามแผนภาพสำำ�หรัับเด็็กอายุุเกิินสองปีี และควรติิดต่่อหาผู้้�ให้ ้บริิการดููแลสุุขภาพเป็็ นอย่่างยิ่่ง�
** หากคุุณไม่่สามารถสวมหน้ ้ากากที่่พ
� อดีีได้ ้ คุุณควรกัักตััวที่่บ้
� ้านเป็็ นเวลา 10 วัันเต็็ม สำำ�หรัับ
ข้ ้อมููลเพิ่่ม
� เติิม โปรดดููคำำ
คำำ�แนะนำำ �สำำ�หรัับโรงเรีียน K–12 หรืือสถานดููแลเด็็ก

สิ่่ง� ที่่�ต้อ
้ งทำำ�หากคุุณได้้รั ับ
� หรืือคิิดว่่าตั ัว
ั ัสเชื้้อ
แจ้้งว่่าสัมผั
� COVID-19
ั ัสเชื้้อ
คุุณสัมผั
ำ หรั ับโรงเรีียน K-12 สถานดููแลเด็็ก และกิิจกรรมนอกหลั ักสููตร
ผั ังงานนี้้� มีีไว้้สำ�

ี หรืือไม่่
ไม่่ว่่าคุุณเคยฉีีดวั ัคซีน
โปรดปฏิิบั ัติิตามหลั ักเกณฑ์์ต่่อไปนี้้�

มีี

❑
❑
❑
❑

ไปโรงเรีียน สถานดููแลเด็็ก และทำำ�กิิจกรรมต่่อไป
เฝ้้ าสัังเกตอาการเป็็ นเวลา 10 วัันหลัังการสััมผััสเชื้้�อ
ควรตรวจหาเชื้้�อทัันทีีที่ทำ
่� ำ�ได้ ้หลัังการสััมผััสเชื้้�อ
ควรสวมหน้ ้ากากที่่พ
� อดีีเป็็ นเวลา 10 วัันหลัังการสััมผััสเชื้้�อ

บุุคคลที่่สััมผัั
�
สเชื้้�อมีีอาการภายใน
10 วั ันหลัังการสััมผััสเชื้้�อหรืือไม่่

แยกตั ัวอยู่่�ที่่บ้
� า้ นและ
� COVID-19
ตรวจหาเชื้้อ

พวกเขามีีผลตรวจ
COVID-19
เป็็ นลบ

พวกเขามีีผลตรวจ
COVID-19
เป็็ นบวก

ไม่่มีี

กลั ับไปยั ังโรงเรีียน สถานดููแลเด็็ก และ
ทำำ�กิจ
ิ กรรมต่่อไป
พวกเขาสามารถกลัับไปยัังโรงเรีียน สถานดููแลเด็็ก และมีีส่ว่
มร่่วมในกิิจกรรมทั้้�งหมดต่่อไปได้ ้
❑ ควรสวมหน้ ้ากากที่่พ
� อดีีเมื่่อ
� อยู่่�กัับผู้้�ที่มี
่� ค
ี วามเสี่่�ยงสููงว่่า
จะมีีอาการเจ็็บป่่ วยรุุนแรงเพราะ COVID-19 เป็็ นเวลา 10
วัันหลัังการสััมผััสเชื้้�อ
❑ ควรตรวจหาเชื้้�อทัันทีีที่ทำ
่� ำ�ได้ ้หลัังการสััมผััสเชื้้�อ
บุุคคลที่่สััมผัั
�
สเชื้้�อเข้ ้ารัับการตรวจหาเชื้้�อ COVID-19 แล้ ้วหรืือไม่่

กลั ับไปยั ัง
โรงเรีียน สถาน
ดููแลเด็็ก และ
ทำำ�กิจ
ิ กรรมต่่อ
ไปได้้
พวกเขาสามารถกลัับไปยััง
โรงเรีียน สถานดููแลเด็็ก และ
มีีส่ว่ มร่่วมในกิิจกรรมทั้้�งหมด
ได้ ้ หาก
1.ไม่่มีไี ข้ ้ภายใน 24 ชั่่ว� โมง
ที่่ผ่
� า่ นมา (โดยไม่่ได้ ้รัับยา)
และ
2.อาการดีีขึ้น
้� เป็็ นอย่่างมาก
แล้ ้ว
หากยัังมีีอาการอยู่่� ให้ ้ตรวจซ้ำำ��
ทุุก 24–48 ชั่่ว� โมง ตลอดห้ ้า
วัันหลัังจากที่่เ� ริ่่มมี
� อ
ี าการ

แยกตั ัวอยู่่�ที่่�
บ้้าน
พวกเขาสามารถกลัับไปยััง
โรงเรีียน สถานดููแลเด็็ก และ
ทำำ�กิิจกรรมได้ ้หลัังจากผ่่าน
ไปห้ ้าวัันนัับแต่่เริ่่มมี
� อ
ี าการ
หาก
1.ไม่่มีไี ข้ ้ภายใน 24 ชั่่ว� โมง
ที่่ผ่
� า่ นมา (โดยไม่่ได้ ้รัับ
ยา) และ
2.อาการดีีขึ้น
้� เป็็ นอย่่างมาก
แล้ ้ว
นอกจากนี้้� บุุคคลที่่มี
� อ
ี าการ
ควรสวมหน้ ้ากากเมื่่อ
� อยู่่�กัับ
คนอื่่น
� ๆ ต่่ออีีก 6–10 วััน*

* หากคุุณไม่่สามารถสวมหน้ ้ากากที่่พ
� อดีีได้ ้ คุุณควรกัักตััวที่่บ้
� ้านเป็็ นเวลา
10 วัันเต็็ม สำำ�หรัับข้ ้อมููลเพิ่่ม
� เติิม โปรดดููคำำ
คำำ�แนะนำำ �สำำ�หรัับโรงเรีียน K–12
หรืือสถานดููแลเด็็ก

ใช่่

พวกเขามีีผลตรวจ
COVID-19 เป็็ นบวก

ไม่่

พวกเขามีีผลตรวจ
COVID-19 เป็็ นลบ

กลั ับไปยั ังโรงเรีียน สถานดููแลเด็็ก
และทำำ�กิจ
ิ กรรมต่่อไป
พวกเขาสามารถกลัับไปยัังโรงเรีียน สถานดููแลเด็็ก และ
มีีส่ว่ มร่่วมในกิิจกรรมทั้้�งหมดต่่อไปได้ ้
❑ ควรสวมหน้ ้ากากที่่พ
� อดีีเมื่่อ
� อยู่่�กัับผู้้�ที่มี
่� ค
ี วามเสี่่�ยงสููง
ว่่าจะมีีอาการเจ็็บป่่ วยรุุนแรงเพราะ COVID-19 เป็็ น
เวลา 10 วัันหลัังการสััมผััสเชื้้�อ
❑ ควรตรวจซ้ำำ��ทุก
ุ 24–48 ชั่่ว� โมงเป็็ นเวลาห้ ้าวัันหลััง
การสััมผััสเชื้้�อ
❑ หากมีีอาการ ให้ ้ปฏิิบััติิตามหน้ ้า 1

