
 
Updated December 5, 2022 Lao 

DOH 420-360   

ຄໍາແນະນໍາການກວດພະຍາດ COVID-19 ດວ້ຍຕນົເອງຊົ່ ວຄາວ 

ສະຫຸຼບການປ່ຽນແປງຂອງວນັທ ີ5 ເດອືນທນັວາ 2022  

 ຂໍມູ້ນເພີ່ ມເຕມີກ່ຽວກບັການນໍາໃຊກ້ານກວດດວ້ຍຕນົເອງ ໃນເດກັນອ້ຍທີ່ ມອີາຍຸຕ່ໍາກວ່າ 2 ປີ 
 ຂໍມູ້ນທີ່ ໄດຮ້ບັການປັບປຸງກ່ຽວກບັ ສິ່ ງທີ່ ຄວນເຮດັ ຖາ້ຫາກວ່າທ່ານກວດຜນົເປັນບວກ 

ຄໍາແນະນາໍ 

ການກວດແມ່ນມຄີວາມສໍາຄນັຫຼາຍເພື່ ອຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການແຜ່ລະບາດ ຂອງພະຍາດCOVID-19. ການກວດມຜີນົປະໂຫຍດໃນຫຼາຍສະຖານະການ: 

 ຖາ້ທ່ານມອີາການຂອງພະຍາດ COVID-19, ທ່ານຄວນໄປກວດໃຫໄ້ວເທົ່ າທີ່ ຈະໄວໄດ ້ແລະ ປະຕບິດັຕາມຂັນ້ຕອນໃນ 
ແຜນຜງັການຕດັສນິອາການພະຍາດ COVID-19 (ມພີາສາເພີ່ ມເຕມີ).  

 ຖາ້ທ່ານສໍາຜດັກບັຜູຕ້ດິເຊືອ້ COVID-19, ທ່ານຄວນປະຕບິດັຕາມຄໍາແນະນໍາຢູ່ໃນ ສິ່ ງທີ່ ຄວນເຮດັ ຖາ້ທ່ານໄດສ້ໍາຜດັກບັຜູທ້ີ່ ຕດິເຊືອ້ພະຍາດ 
COVID-19 (ມພີາສາເພີ່ ມເຕມີ), ລວມທງັການກວດ.  

 ບາງຄັງ້ທ່ານອາດຈະສາມາດກວດລ່ວງໜາ້ທີ່ ກດິຈະກໍາຈະມາເຖງິ, ເຊັ່ ນ: ການເດນີທາງ, ເຖງິແມ່ນວ່າທ່ານຈະບໍ່ ມອີາການ ແລະ 
ບໍ່ ຮູວ່້າໄດສ້ໍາຜດັກບັຜູຕ້ດິເຊືອ້ COVID-19 ກໍ່ ຕາມ.  

ທ່ານສາມາດໄດຮ້ບັການກວດໂດຍຜູໃ້ຫບ້ໍລກິານດູແລດາ້ນສຸຂະພາບ, ສະຖານທີ່ ກວດສາທາລະນະສຸກ, ຫຼ ືສາມາດໃຊຊຸ້ດເກບັຕວົຢ່າງດວ້ຍຕວົເອງ ຫຼ ື
ການກວດດວ້ຍຕນົເອງທີ່ ສາມາດປະຕບິດັຢູ່ເຮອືນ ຫຼ ືບ່ອນອື່ ນ. ບາງຄັງ້ການກວດດວ້ຍຕນົເອງຍງັເອີນ້ວ່າ "ການກວດຢູ່ເຮອືນ," "ການກວດຢູ່ທີ່ ເຮອືນ," 
ຫຼ ື"ການກວດຕາມຮາ້ນໂດຍບໍ່ ມໃີບສັ່ ງແພດ." ປະຈບຸນັມນີໍາໃຊຊຸ້ດເກບັຕວົຢ່າງດວ້ຍຕນົເອງ ແລະ ການກວດດວ້ຍຕນົເອງ ເພື່ ອກວດຫາ 
ການຕດິເຊືອ້ໃນປະຈະບນັ, ເຊິ່ ງໝາຍຄວາມວ່າ ໃນຕອນນີທ່້ານມແີນວໂນມ້ເປັນພະຍາດ COVID-19 ຫຼ ືບໍ່ . ພວກເຂາົບໍ່ ໃຫຂ້ໍມູ້ນກ່ຽວກບັວ່າ 
ຜ່ານມາທ່ານເຄຍີເປັນພະຍາດ COVID-19 ຫຼ ືບໍ່ . 

ຊຸດເກບັຕວົຢ່າງດວ້ຍຕນົເອງ ແລະ ການກວດດວ້ຍຕນົເອງແມ່ນມໃີຫຕ້າມໃບສັ່ ງແພດ ຫຼ ືຜ່ານທາງຮາ້ນຂາຍ (ໂດຍບໍ່ ມໃີບສັ່ ງແພດ) ໃນຮາ້ນຂາຍຢາ ຫຼ ື
ຮາ້ນຂາຍຍ່ອຍ. ສ່ວນຫຼາຍການປະກນັໄພສ່ວນຕວົແມ່ນ ຈາໍເປັນ (ພາສາອງັກດິເທົ່ ານັນ້) ເພື່ ອຄຸມ້ຄອງການກວດດວ້ຍຕນົເອງ 8 
ຄັງ້ຕໍ່ ຄນົທີ່ ໄດຮ້ບັການຄຸມ້ຄອງຕໍ່ ເດອືນ. ບນັດາຄວົເຮອືນໃນທົ່ ວລດັຍງັມສີດິໄດຮ້ບັການກວດພະຍາດ COVID-19 ໂດຍບ່ໍເສຍຄ່າຈາກ Department 
of Health (DOH, ພະແນກສາທາລະນະສຸກ) ຜ່ານການລເິລີ່ ມ Say Yes! COVID Test (ເວົາ້ວ່າແມ່ນ! ການກວດພະຍາດ COVID). 
ນີແ້ມ່ນນອກເໜອືຈາກການລເິລີ່ ມຂອງລດັຖະບານກາງໃດໆ. ປະຈບຸນັ, ໃນແຕ່ລະເດອືນບນັດາຄວົເຮອືນສາມາດສັ່ ງໄດສ້ອງຄັງ້, 
ເຊິ່ ງລວມມກີານກວດໂດຍບ່ໍເສຍຄ່າເຖງິ 10 ຄັງ້ຕໍ່ ເດອືນ. ສາມາດສົ່ ງການສັ່ ງຊືທ້າງອອນໄລນໂ໌ດຍຜ່ານ Home (ໜາ້ຫຼກັ) - Say Yes! To Covid 
Test (sayyescovidhometest.org) (ມີພິາສາເພີ່ ມເຕມີ) ຫຼ ືຜ່ານທາງສາຍດ່ວນກ່ຽວກບັພະຍາດ COVID-19 ຂອງ DOH 1-800-525-0127. 
ມນັເປັນສິ່ ງສໍາຄນັທີ່ ຈະຕອ້ງກຽມພອ້ມ ແລະ ມອຸີປະກອນກວດຢູ່ໃນມ ືເພື່ ອກວດໃນເມື່ ອຈາໍເປັນ. ໂດຍທົ່ ວແລວ້ ຄາດວ່າອຸປະກອນກວດຈະມາຮອດໃນ 
2-4 ມື ້ນບັຈາກວນັທໄີດຮ້ບັການສັ່ ງຊື,້ ເຖງິແມ່ນວ່ານີອ້າດຈະແຕກຕ່າງກນັໄປຕາມພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງລດັກໍ່ ຕາມ. 

ໃນເວລານີ,້ US Food and Drug Administration (FDA, ອງົການອາຫານ ແລະ ຢາຂອງສະຫະລດັ) ຍງັບ່ໍໄດອ້ະນຸມດັ ຫຼ ືອະນຸຍາດໃຫມ້ກີານ
ກວດ COVID-19 ດວ້ຍແອນຕເິຈນໂດຍໄວຢູ່ເຮອືນສໍາລບັເດກັນອ້ຍທີ່ ມອີາຍຸຕໍ່ າກວ່າ 2 ປີ. ເຖງິຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມ,ການກວດແອນຕເິຈນໂດຍໄວຢູ່ເຮອືນອ
າດຈະຖກືໃຊຢ່້າງປອດໄພ ໃນເດກັທີ່ ມອີາຍຸຕໍ່ າກວ່າ 2 ປີ ເພື່ ອຈດຸປະສງົຫຼງັການສໍາຜດັເຊືອ້, ການກກັຕວົ ແລະ ການກວດອາການ. ຂໍແນະນໍາໃຫພ່ໍ້ແມ່ ຫຼ ື
ຜູປົ້ກຄອງທີ່ ຕດັສນິໃຈກວດເດກັນອ້ຍທີ່ ມອີາຍຸຕ່ໍາກວ່າ 2 ປີ ນໍາໃຊກ້ານກວດແອນຕເິຈນໂດຍໄວຢູ່ເຮອືນດວ້ຍຕນົເອງ.  
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ເນື່ ອ ງຈາກ ວ່າ  FDA ຍັງບໍ່ ໄດ ້ອະນຸມັດ  ຫຼ ື  ອະ ນຸຍາດໃຫ ້ກວດພະຍາດ  COVID- 19 
ດວ້ຍການກວດແອນຕເິຈນໂດຍໄວຢູ່ເຮອືນ
ໃຫ ້ເດັກນ ້ອຍທີ່ ມ ີອາ ຍຸ ຕ່ໍ າກ ວ່າ  2 ປີ ,  ບັນດາໂຮງຮຽນອະນຸບານ- 12 ແລະ ສະຖານທີ່ ລ ້ຽງ ເດັກທີ່ ມໃີບອະນຸຍາດຂອງ 
ສະຖານທີ່ ທດົສອບທາງການແພດ ທີ່ ໄດຮ້ບັການຍກົເວັນ້ ຈ ຶ່ ງບໍ່ ໄດຮ້ບັອະນຸຍາດໃຫປ້ະຕບິດັການກວດແອນຕເິຈນໂດຍໄວໃຫເ້ດກັ
ນ ້ອຍທີ່ ມີອາຍຸຕໍ່ າກວ່າ  2  ປີ .  ບັນດາໂຮງຮຽນອະນຸບານ- 12 ແລະ ສະຖານທີ່ ລ ້ຽງ ເດັກອາດຈະສະໜອງອຸປະກອນກວດແອນຕເິຈນໂດຍໄວ
ຢູ່ເຮອືນໃຫກ້ບັພ່ໍແມ່ ຫຼ ືຜູເ້ບິ່ ງແຍງດູແລສໍາລບັການນໍາໃຊຂ້ອງພວກເຂາົ.  

ເອກະສານນີໃ້ຫຄ້ໍາແນະນໍາກ່ຽວກບັສິ່ ງທີ່ ຄວນເຮດັ ຫຼງັຈາກການກວດດວ້ຍຕນົເອງ. ນີໝ້າຍຄວາມວ່າການກວດທີ່ ທ່ານເຮດັດວ້ຍຕວົທ່ານເອງ, 
ເຊິ່ ງບໍ່ ໄດຮ້ບັການກໍານດົ ຫຼ ືບໍລຫິານໂດຍຜູໃ້ຫບ້ໍລກິານດູແລ ດາ້ນສຸຂະພາບ ຫຼ ືຖກືສົ່ ງໄປຫາຫອ້ງທດົລອງ.  

ຖາ້ທ່ານກໍາລງັໃຊກ້ານກວດດວ້ຍຕນົເອງ, ເຮດັໃຫແ້ນ່ໃຈວ່າໄດອ່້ານ ຄໍາແນະນໍາຂອງຜູຜ້ະລດິຢ່າງຄບົຖວ້ນກ່ອນທີ່ ຈະໃຊອຸ້ປະກອນກວດ. ສນົທະນາກບັຜູໃ້ຫບ້ໍລກິານດູ
ແລດາ້ນສຸຂະພາບ ຖາ້ທ່ານມຄີໍາຖາມກ່ຽວ ກບັຜນົກວດຂອງທ່ານ. ບາງໂຮງຮຽນ ແລະ ບ່ອນເຮດັວຽກອາດຈະຍອມຮບັການດວ້ຍຕນົເອງ 
ເພື່ ອກບັຄນືໄປເຮດັວຽກ ຫຼ ືໄປໂຮງຮຽນ. ທ່ານຄວນປຶກສາຫາລຜືນົກວດຂອງທ່ານກບັນາຍຈາ້ງ, ໂຮງຮຽນ, ແລະ ສະຖານທີ່ ອື່ ນໆ 
ເພື່ ອກໍານດົວ່າທ່ານພອ້ມທີ່ ຈະກບັຄນືຫຼບືໍ. 

ລາຍງານຜນົກວດດວ້ຍຕນົເອງຂອງທ່ານ (ລວມທງັຜນົກວດເປັນລບົ ແລະ ບວກ) ທາງອອນໄລນໂ໌ດຍການນໍາໃຊ ້Digital Assistant 
(ເຄື່ ອງມຊ່ືວຍແບບດຈີຕີອລ) ຂອງ Say Yes!COVID Tes (ມເີປັນພາສາສະເປນ). ທ່ານສາມາດນໍາໃຊເ້ຄື່ ອງມນືີ ້
ເພື່ ອລາຍງານການກວດສອບດວ້ຍຕນົເອງ, ເຖງິແມ່ນວ່າທ່ານບໍ່ ໄດສ້ັ່ ງຊືອຸ້ປະກອນກວດຂອງທ່ານຈາກໂຄງການ Say Yes! COVID Test ກ່ໍຕາມ. 
ການລາຍງານການກວດຕນົເອງຈະຊ່ວຍໃຫພ້ວກເຮາົເຂົາ້ໃຈການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ໃນວໍຊງິຕນັໄດດ້ຂີຶນ້. 

ຖາ້ຜນົກວດຂອງທ່ານເປັນບວກ 
ຖາ້ທ່ານກວດດວ້ຍຕນົເອງຜນົເປັນບວກ, ໃຫເ້ບິ່ ງຄໍາແນະນໍາຂອງ DOH ໃນລດັວໍຊງິຕນັ ສິ່ ງທີ່ ຄວນເຮດັ ຖາ້ທ່ານກວດພະຍາດ COVID-19 
ພບົຜນົເປັນບວກ (ມພີາສາເພີ່ ມເຕມີ) ສໍາລບັຂໍມູ້ນລະອຽດກ່ຽວກບັວທິກີານປົກປອ້ງຕວົທ່ານເອງ ແລະ ຄນົອື່ ນໆ, ລວມທງັຂໍມູ້ນກ່ຽວກບັການກກັຕວົ 
ແລະ ວທິກີານເຂົາ້ເຖງິການປ່ິນປົວ ຖາ້ທ່ານມຄີວາມສ່ຽງເພີ່ ມຂຶນ້ເປັນພະຍາດຮາ້ຍແຮງ. 
ບໍ່ ແ ນະນໍາ ໃຫ ້ກວດ ຊໍ ້າ ຄືນໃຫ ້ກັບຜົນການກວດທີ່ ເ ປັ ນທາງບວກ .ບອກຜູໃ້ຫບໍ້ລກິານດູແລດາ້ນສຸຂະພາບຂອງທ່ານຮບັຮູກ່້ຽວກບັຜນົການກວດ
ທີ່ ເປັນບວກຂອງທ່ານ ແລະ ຕດິຕ່ໍກບັພວກເຂາົໃນລະຫວ່າງ ທີ່ ທ່ານເຈບັປ່ວຍ. ຖາ້ຫາກທ່ານມຄີໍາຖາມ ແລະ ບໍ່ ສາມາດເຂົາ້ເຖງິຜູໃ້ຫບໍ້ລກິານດູແລດາ້ນສຸ
ຂະພາບ, ໃຫໂ້ທຫາສາຍດ່ວນ WA DOH ທີ່  1-800-525-0127. 

ການເຂົ ້າ ບໍາບັດພະຍາດ COVID-19 ກ່ອນ (ການປ່ີນປົວ ແລະ ການໃຊ ້ຢາຮັກສາ)ສາມາດຊ່ວຍຫຼຸດຄວາມສ່ຽງການເຈບັປ່ວຍຮຸນແຮງ 
ແລະ ການເຂົາ້ນອນໂຮງໝໍ ສໍາລັບຄົນທີ່ ເປັນພະຍາດ COVID-19 ທີ່ ມີຄວາມສ່ຽງສູງທີ່ ຈະມີການເຈັບປ່ວຍຮຸນແຮງເພີ່ ມຂື ້ນ.
ຜູ ້ທີ່ ມີແນວໂນ ້ມທີ່ ຈະ ເຈັບ ປ່ວຍໜັກລວມມີຜູ ້ສູ ງອາ ຍຸ  (ອາ ຍຸ 50  ປີຂຶ້ນ ໄປ ,  ມີຄວາມ ສ່ຽ ງ ເພີ່ ມຂຶ ້ນຕາມອາ ຍຸ ) ,ຜູທ້ີ່ ບໍ່ ໄດສ້ກັ
ຢາປ້ອ ງກັນ  ຫຼ ື  ບໍ່ ໄດ ້ສັກຢ າປ້ອ ງກັນຄົບຕ າມແຕ່ລະ ເຂັມມ າ ເຖິ ງປະຈຸບັນ ,  ແລະ  ເດັກນ ້ອຍ  ແລະຜູໃ້ຫຍ່ທີ່ ມເີງ ື່ອນໄຂທາງການ
ແພດບາງຢ່າງເຊັ່ ນ:  ລະບົບພູມຕາ້ນທານອ່ອນເພຍ. ຖ້າທ່ານຄິດວ່າທ່ານອາດມີສິດໄດ ້ຮັບການຮັກສາ,ກະລຸນາປຶກສາກບັ 

ກບັຜູໃ້ຫບໍ້ລກິານດູແລດາ້ນສຸຂະພາບຂອງທ່ານ ເພື່ ອກໍານດົການມສີດິໄດຮ້ບັການບໍາບດັພະຍາດ COVID-19 (Pre-exposure prophylaxis (PrEP, ການປ້ອງ
ກັນ ລ່ ວ ) ,  ຢ າ ຕ ້ າ ນ  ໂ ມ ໂ ນ ໂ ຄ ລ ນ  ແ ອ ນ ຕີ ບໍ ດີ  ຫຼ ື  ຢ າ ຕ ້ າ ນ ໄ ວ ຣັ ດ ຊ ະ ນິ ດ ກິນ ) .  ຢ່ າ ລໍ ຊ ້ າ : ການປ່ິນປົວຕອ້ງໄດຮ້ບັການເລີ່ ມຕົນ້ພາ
ຍໃນສອງສາມມື ້ຫຼງັຈາກທີ່ ທ່ານເລີ່ ມມອີາການທໍາອດິເພື່ ອໃຫໄ້ດຜ້ນົ. 

ຖ ້າທ່ານສົນໃຈໃນການເຂົາ້ເຖິງຊັບພະຍາກອນການດູແລສຸຂະພາບໂດຍທາງໄກໂດຍບໍ່ ເສຍຄ່າ, ກະລຸນາເຂົາ້ໄປທີ່ ີ່ ການດູແລສຸຂະພາບໂດຍທ
າງໄກໂດຍບ່ໍເສຍຄ່າສໍາລບັການປ່ິນປົວພະຍາດ COVID-19 (ມເີປັນພາສາສະເປນ) ແລະ ປະຕບິດັຕາມຄໍາແນະນໍາເພື່ ອເຮດັການນດັໝາຍ. ເຂົາ້ເບິ່ ງ 
ໜາ້ເວບັຂອງ DOH (ມພີາສາເພີ່ ມເຕມີ) ສໍາລບັຂໍມູ້ນເພີ່ ມເຕມີໃຫທ່້ານ ແລະ ຜູໃ້ຫບ້ໍລກິານດູແລດາ້ນສຸຂະພາບຂອງທ່ານກ່ຽວກບັ ການບໍາບດັພະຍາດ 
COVID-19 ສະເພາະ. 

ຖາ້ທ່ານຕອ້ງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼອືໃນການກກັຕວົ, ເຊັ່ ນ: ອາຫານ, ຊຸດການດູແລສ່ວນຕວົ, ຫຼ ືຄວາມຕອ້ງການອື່ ນໆ, ທ່ານສາມາດໂທຫາສາຍດ່ວນ WA 
DOH ທີ່ ເບ ີ1-800-525-0127 ເພື່ ອລາຍງານຜນົກວດທີ່ ເປັນບວກຂອງທ່ານ ແລະ ຂໍລມົກບັ Care Connect, ຫຼ ືຕດິຕໍ່ ຫາສູນ Care Connect 
(ມພີາສາເພີ່ ມເຕມີ) ຂອງທ່ານ. ຖາ້ທ່ານຕອ້ງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼອືໃນການກກັຕວົ, ກະລຸນາລາຍງານຜນົກວດທ່ານຜ່ານທາງສາຍດ່ວນ 
ເພື່ ອປອ້ງກນັຄວາມລ່າຊາ້ໃນການເຂົາ້ເຖງິການຊ່ວຍເຫຼອື.  
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ບອກ ຜູຕ້ດິຕໍ່ ໃກສ້ດິ ຂອງທ່ານວ່າ ພວກເຂາົອາດຈະສໍາຜດັໄດພ້ະຍາດ COVID-19 ແລວ້ ແລະ ສົ່ ງ ສິ່ ງທີ່ ຄວນເຮດັ 
ຖາ້ທ່ານໄດສ້ໍາຜດັກບັຜູທ້ີ່ ຕດິເຊືອ້ພະຍາດ COVID-19 (ມພີາສາເພີ່ ມເຕມີ) ໃຫພ້ວກເຂາົ. 
ການເປັນຜູຕ້ດິຕໍ່ ໃກຊ້ດິໂດຍທົ່ ວໄປໝາຍຄວາມວ່າບຸກຄນົນັນ້ຢູ່ພາຍໃນ 6 ຟຸດ (2 ແມດັ) ກບັຜູທ້ີ່ ມພີະຍາດ COVID-19 ຢ່າງໜອ້ຍ 15 
ນາທີ ຕ່ໍ ເນື່ ອງ  ຫຼ ື ຫຼ າຍກວ່ານັ ້ນໃນໄລຍະເວລາ 24  ຊົ່ ວ ໂມງ .  ຢ່ າ ງໃດກໍຕາມ ,ຖາ້ທ່ານຢູ່ໃນສະຖານະການທີ່ ເພີ່ ມຄວາມສ່ຽງຕ່ໍການສໍາຜດັເຊື ້
ອ, ເຊັ່ ນ: ສະຖານທີ່ ຈາໍກດັ, ສະຖານທີ່ ທີ່ ມລີະບາຍອາກາດທີ່ ບ່ໍດ ີຫຼ ືບ່ອນທີ່ ປະຊາຊນົກໍາລງັປະຕບິດັກດິຈະກໍາເຊັ່ ນ: ການຮອ້ງ ຫຼ ືການຮອ້ງເພງ, 
ຍງັມຄີວາມສ່ຽງທີ່ ທ່ານອາດຈະແຜ່ເຊືອ້ສູ່ຄນົອື່ ນ ເຖງິແມ່ນວ່າພວກເຂາົ ຢູ່ຫ່າງຈາກທ່ານຫຼາຍກວ່າ 6 ຟຸດ (2 ແມດັ) ກໍ່ ຕາມ. ທ່ານສາມາດແຜ່ເຊືອ້ພະຍາດ 
COVID-19 ເລີ່ ມແຕ່ 48 ຊົ່ ວໂມງ (ຫຼ ື2 ມື)້ ກ່ອນທີ່ ທ່ານຈະມອີາການໃດໆ ແລະ ຢ່າງໜອ້ຍ 10 ມື ້ຫຼງັຈາກທ່ານມອີາການ. 
ຖາ້ທ່ານບໍ່ ມອີາການແຕ່ກວດພະຍາດ COVID-19 ພບົວ່າເປັນບວກ, ທ່ານສາມາດແຜ່ເຊືອ້ພະຍາດ COVID-19 ເລີ່ ມແຕ່ 48 ຊົ່ ວໂມງ (ຫຼ ື2 ມື)້ 
ກ່ອນທີ່ ທ່ານກວດຜນົເປັນບວກ ແລະ ຢ່າງໜອ້ຍ 10 ມື ້ຫຼງັຈາກຜນົກວດເປັນບວກຂອງທ່ານ. ຖາ້ໄລຍະເວລາການກກັຕວົຂອງທ່ານດນົກວ່າ 10 ມື,້ 
ເຊັ່ ນ: ເພາະວ່າທ່ານຍງັມອີາການຢູ່ ຫຼ ື
ເ ຈ ັບ ໜັກ  ຫຼ ື  ມີພູ ມ ຕ ້າ ນທ ານ ທີ່ ມ ີບົກ ຜ່ ອ ງ ,  ຈະຖື ວ່ າ ທ່ ານຕິດ ເຊື ້ອ ຕະຫຼ ອດ ໄລ ຍະ ເວລາກ ານກັກຕົວຂອ ງ ທ່ າ ນ .ໂດຍການແຈງ້ໃຫ ້
ຜູຕ້ດິຕໍ່ ໃກຊ້ດິຂອງທ່ານຮບັຮູວ່້າ ພວກເຂາົອາດຈະຕດິເຊືອ້ພະຍາດ COVID-19 ແລວ້, ແມ່ນທ່ານກໍາລງັຊ່ວຍປົກປອ້ງທຸກຄນົ.  

ຖາ້ທ່ານນໍາໃຊ ້WA Notify (ແຈງ້ເຕອືນ ລດັວໍຊງິຕນັ) (ມພີາສາເພີ່ ມເຕມີ) ແລະ ຜນົກວດດວ້ຍຕວົເອງຂອງພະຍາດ COVID-19 ເປັນບວກ, 
ທ່ານສາມາດນໍາໃຊ ້WA Notify ແຈງ້ເຕອືນໃຫຜູ້ໃ້ຊອ້ື່ ນໆທີ່ ທ່ານໄດສໍ້າຜດັໂດຍບໍ່ ລະບຸຊື່  ໂດຍການຮອ້ງຂໍລະຫດັຢືນຢັນ ແລະການຢືນຢັນຜນົກວດຂອງ
ທ່ານໃນແອບັ. ນີຈ້ະແຈງ້ເຕອືນໃຫຜູ້ທ້ີ່ ໃຊແ້ອບັທີ່ ອາດຈະໄດຮ້ບັການສໍາຜດັ ເພື່ ອໃຫພ້ວກເຂາົມຄີວາມລະມດັລະວງັ ເພື່ ອປົກປອ້ງຕນົເອງ ແລະ 
ຄນົອອ້ມຂາ້ງ. ບໍ່ ມກີານເກບັກໍາ ຫຼ ືແບ່ງປັນຂໍມູ້ນສ່ວນຕວົ ຫຼ ືຂໍມູ້ນທີ່ ລະບຸຕວົຕນົ ເມື່ ອທ່ານໃຊ ້WA Notify. ເພື່ ອຮອ້ງຂໍລະຫດັຢືນຢັນ: 

1. ການນໍາໃຊອຸ້ປະກອນໂທລະສບັ (Android ຫຼ ືiPhone) ຂອງທ່ານ, ໃຫສ້ະແກນລະຫດັ QR ຫຼ ືຂໍລະຫດັຢືນຢັນ (ພາສາອງັກດິເທົ່ ານັນ້).  

 

2. ປອ້ນເບໂີທລະສບັຂອງໂທລະສບັຂອງທ່ານທີ່ ໃຊ ້WA Notify ແລະ ວນັທຂີອງການກວດພະຍາດ COVID-19 ທີ່ ເປັນຜນົບວກຂອງທ່ານ. 
3. ເລອືກ “Continue (ສບືຕໍ່ ).” 

ຖາ້ທ່ານບໍ່ ສາມາດຮອ້ງຂໍລະຫດັຢືນຢັນໃນ WA Notify, ທ່ານຄວນໂທຫາສາຍດ່ວນກ່ຽວກບັພະຍາດ COVID-19 ຂອງລດັ, 1-800-525-0127, 
ຫຼງັຈາກນັນ້ກດົ #, ແລະ ແຈງ້ໃຫພ້ະນກັງານສາຍດ່ວນຮູວ່້າທ່ານເປັນຜູໃ້ຊ ້WA Notify. ພະນກັງານຮບັສາຍດ່ວນສາມາດເອາົລິງ້ການຢືນຢັນໃຫທ່້ານ 
ເຊິ່ ງທ່ານສາມາດໃຊເ້ພື່ ອແຈງ້ເຕອືນໃຫຜູ້ໃ້ຊ ້WA Notify ຄນົອື່ ນໆ ວ່າພວກເຂາົມຄີວາມສ່ຽງຕໍ່ ການສໍາຜດັເຊືອ້. 

ເຂົາ້ເບີ່ ງສ່ວນເນືອ້ໃນ “ວທິກີານແຈງ້ເຕອືນຄນົອື່ ນ ຖາ້ທ່ານກວດພະຍາດ COVID-19 ໄດຜ້ນົເປັນບວກ ດວ້ຍຊຸດກວດຫາເຊືອ້ດວ້ຍຕນົເອງ” 
(ມພີາສາເພີ່ ມເຕມີ) ໄດທ້ີ່  WANotify.org (ມພີາສາເພີ່ ມເຕມີ) ສໍາລບັຂໍມູ້ນເພີ່ ມເຕມີ. ຖາ້ທ່ານຢາກຮຽນຮູເ້ພີ່ ມເຕມີກ່ຽວກບັ WA Notify, 
ລວມທງັວທິຕີດິຕັງ້ມນັໃສ່ໂທລະສບັຂອງທ່ານ, ເຂົາ້ເບິ່ ງທີ່  WANotify.org (ມພີາສາເພີ່ ມເຕມີ). 

ຖາ້ຜນົກວດຂອງທ່ານເປັນລບົ  

ຜນົກວດເປັນລບົໝາຍຄວາມວ່າ SARS-CoV-2, ເຊືອ້ໄວຣສັທີ່ ກ່ໍໃຫເ້ກດີພະຍາດ COVID-19, ກວດບໍ່ ພບົໂດຍການກວດໃນເວລານັນ້.  

ການກວດແບບຊເີຣຍແມ່ນການກວດທີ່ ກວດຫຼາຍຄັງ້ຂອງຄນົເຮາົ, ເຊັ່ ນ: ທຸກໆສອງສາມມື.້ ໂດຍການກວດເລືອ້ຍໆ, 
ທ່ານອາດຈະກວດພົບພະຍາດ COVID-19 ໄດ ້ໄວຂຶ ້ນ ແລະ ຫຼຸ ດຜ່ອນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ.ສ່ວນຫຼາຍຊຸດການເກບັ
ຕົວ ຢ່ າ ງດ ້ວຍຕົນ ເອ ງມັກຈະມາພ ້ອມກັບການກວດຄັ ້ງທີສອງ  ແລະ  ໄດ ້ຮັບກ ານອອກແບບໃຫ ້ໃຊ ້ໃນ ຊຸດ .ຖາ້ຜນົການກວດດວ້ຍຕນົ
ເອງຄັງ້ທໍາອດິຂອງທ່ານເປັນລບົ, ທ່ານຄວນປະຕບິດັຕາມຄໍາແນະນໍາຂອງຜູຜ້ະລດິສໍາລບັການກວດແບບຊເີຣຍ. 
ໂດຍທົ່ ວໄປແລວ້ສິ່ ງເຫຼ ົ່ ານີຮ້ຽກຮອ້ງໃຫມ້ກີານກວດທີ່ ຈະດໍາເນນີການຢ່າງໜອ້ຍສອງຄັງ້ໃນໄລຍະສາມມື,້ ຢ່າງໜອ້ຍ 24 ຊົ່ ວໂມງ 
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ແລະ ບ່ໍ ເກີນ 48 ຊົ່ ວໂມງລະຫວ່າງບັນດາການກວດ. ຕິດ ຕ່ໍ ຜູ ້ໃຫ ້ບໍລິກ ານດູແລດ້ານ ສຸຂະພາບຖາ້ທ່ານມຄີໍາຖາມໃດໆກ່ຽວກບັຜນົການກ
ວດຂອງທ່ານ ຫຼ ືການກວດແບບຊເີຣຍ.  

ບາງຄັງ້ຜນົການກວດແອນຕເິຈນຢູ່ເຮອືນຂອງພະຍາດ COVID-19 ທີ່ ເປັນລບົອາດເປັນຜນົກວດ “ລບົທີ່ ບໍ່ ຖກືຕອ້ງ”. 
ນີໝ້າຍຄວາມວ່າການກວດບໍ່ ໄດກ້ວດພບົໄວຣັສ SARS-CoV-2 ທີ່ ຢູ່ໃນຕວົຢ່າງໃນໄມກ້ວາດຮູດງັຂອງທ່ານ. ຂໍແນະນາໍໃຫເ້ຮດັການກວດຊໍາ້ຄນື 
ຖາ້ທ່ານມອີາການຂອງພະຍາດ COVID-19 ຫຼ ືມຄີວາມເປັນໄປໄດສູ້ງຂອງການຕດິເຊືອ້ພະຍາດ COVID-19 (ເຊັ່ ນ: ຢູ່ໃນພືນ້ທີ່ ທີ່  ລະດບັຊຸມຊນົ 
ທີ່ ມພີະຍາດ COVID-19 (ມເີປັນພາສາສະເປນ) ສູງ ຫຼ ືຖາ້ທ່ານໄດສ້ໍາຜດັກບັຄນົທີ່ ຕດິເຊືອ້ພະຍາດ COVID-19): 

 ຖາ້ທ່ານກວດພບົໃນເບືອ້ງຕົນ້ເປັນລບົ ແລະ ມອີາການພະຍາດ COVID-19, ໃຫກ້ວດຄນືທຸກໆ 24-48 ຊົ່ ວໂມງ 
ຢ່າງໜອ້ຍຫາ້ມືຫ້ຼງັຈາກອາການຂອງທ່ານເລີ່ ມຂຶນ້.  

 ຖາ້ທ່ານບໍ່ ມອີາການຂອງພະຍາດ COVID-19 ແລະ ອາດຈະໄດຮ້ບັການສໍາຜດັກບັພະຍາດ COVID-19, 
ໃຫກ້ວດຄນືດວ້ຍການກວດແອນຈເິຈນໃນ 24-48 ຊົ່ ວໂມງ ຫຼງັຈາກການກວດຄັງ້ທໍາອດິທີ່ ຜນົກວດເປັນລບົ. 
ຖາ້ການກວດຄັງ້ທສີອງຜນົເປັນລບົອກີ, ແຕ່ມຄີວາມກງັວນົສໍາລບັ COVID-19, ທ່ານອາດສາມາດກວດໃໝ່ອກີຄັງ້ໄດໃ້ນ 24-48 ຊົ່ ວໂມງ 
ຫຼງັຈາກການກວດຜນົເປັນລບົຄັງ້ທສີອງ, ສໍາລບັຈາໍນວນການກວດທງັໝດົຢ່າງໜອ້ຍ 3 ຄັງ້. ຖາ້ທ່ານບ່ໍມຊີບັພະຍາກອນທີ່ ພຽງພໍໃນການກວດ 
3 ຄັງ້ ດວ້ຍການກວດແບບແອນຕເິຈນ, ສາມາດຍອມຮບັໄດທ້ີ່ ຈະກວດໜອ້ຍລງົຕາມຊບັພະຍາກອນຂອງທ່ານ ແລະ ລະດບັຄວາມສ່ຽງຕໍ່ ທ່ານ 
ແລະ ຄນົອອ້ມຂາ້ງ. 

 ຖາ້ຜນົການກວດຄນືຂອງທ່ານເປັນລບົ ແຕ່ທ່ານຍງັມຄີວາມກງັວນົວ່າ ທ່ານສາມາດຕດິເຊືອ້ພະຍາດ COVID-19, 
ທ່ານອາດຈະເລອືກການກວດອກີຄັງ້ໂດຍໃຊກ້ານກວດແບບແອນຕເິຈນ, ພຈິາລະນາຮບັການກວດຕາມໂມເລກຸນຂອງຫອ້ງທດົລອງ, ຫຼ ື
ໂທຫາຜູໃ້ຫບ້ໍລກິານດາ້ນສຸຂະພາບຂອງທ່ານ. 

ເບິ່ ງ ແຜນຜງັການຕດັສນິອາການ ສໍາລບັສະຖານທີ່ ທີ່ ບໍ່ ແມ່ນການດູແລສຸຂະພາບ ແລະ ສາທາລະນະ ຂອງ DOH (ມພີາສາເພີ່ ມເຕມີ) 
ສໍາລບັຂໍມູ້ນເພີ່ ມເຕມີ. 

ຖາ້ທ່ານໄດສ້ໍາຜດັກບັຜູຕ້ດິເຊືອ້ພະຍາດ COVID-19 ແລະ ທ່ານກວດພບົວ່າເປັນຜນົເປັນລບົຕາມລໍາດບັ, ໃຫສ້ບືຕໍ່ ປະຕບິດັຕາມຄໍາແນະນໍາໃນ 
ສິ່ ງທີ່ ຄວນເຮດັ ຖາ້ທ່ານໄດສ້ໍາຜດັກບັຜູທ້ີ່ ຕດິເຊືອ້ພະຍາດ COVID-19) ມພີາສາເພີ່ ມເຕມີ).  

ຖາ້ຜນົກວດຂອງທ່ານສະແດງບໍ່ ຖກືຕອ້ງ ຫຼ ືຜດິພາດ 

ບາງຄັງ້ບນັດາຜນົກວດຈະບໍ່ ຊດັເຈນ ຫຼ ືບໍ່ ສາມາດສະຫຼຸບໄດ,້ ແລະ ການກວດບ່ໍສາມາດບອກໄດວ່້າ ຜນົກວດຂອງທ່ານເປັນບວກ ຫຼ ືລບົ. 
ຜນົກວດທີ່ ບໍ່ ຖກືຕອ້ງສາມາດເກດີຂຶນ້ໄດ ້ເນື່ ອງຈາກເຫດຜນົຫຼາຍຢ່າງເຊັ່ ນ: ບໍ່ ມກີານເກບັຕວົຢ່າງຂອງທ່ານໄດຢ່້າງຖກືຕອ້ງ ຫຼ ື
ຊຸດກວດເກບັຕວົຢ່າງດວ້ຍຕວົເອງອາດຈະເຮດັວຽກຜດິປົກກະຕ.ິ ຜນົການກວດທີ່ ບໍ່ ຖກືຕອ້ງແມ່ນມໜີອ້ຍ ແຕ່ກໍ່ ສາມາດເກດີຂຶນ້ໄດ.້ 

ຖາ້ໜາ້ຈສໍະແດງຜນົການກວດດວ້ຍຕນົເອງສະແດງໃຫເ້ຫນັຜນົກວດທີ່ ບໍ່ ຖກືຕອ້ງ ຫຼ ືຄວາມຜດິພາດຂອງການກວດ, 
ການກວດບໍ່ ໄດເ້ຮດັວຽກຢ່າງຖກືຕອ້ງ. ຖາ້ສິ່ ງນີເ້ກດີຂຶນ້, ໃຫເ້ຮດັການກວດຄນືໃໝ່ດວ້ຍຊຸດກວດໃໝ່ອກີຄັງ້ ຖາ້ມກີານກວດອກີຄັງ້. 
ຖາ້ຜນົກວດທສີອງຍງັບໍ່ ຖກືຕອ້ງ, ໃຫເ້ບິ່ ງຄໍາແນະນໍາ ແລະ ຕດິຕໍ່ ຜູຜ້ະລດິ ເພື່ ອຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼອື. 
ທ່ານຍງັສາມາດໄດຮ້ບັການກວດຈາກຜູໃ້ຫບໍ້ລກິານດູແລດາ້ນສຸຂະພາບ ຫຼ ືສະຖານທີ່ ກວດສາທາລະນະສຸກ (ມພີາສາເພີ່ ມເຕມີ). 

ຂໍມູ້ນ ແລະ ຊບັພະຍາກອນເພີ່ ມເຕມີກ່ຽວກບັພະຍາດ COVID-19  

ຕດິຕາມຂ່າວ ກ່ຽວກບັ ສະຖານະການຂອງພະຍາດ COVID-19 ໃນລດັວໍຊງິຕນັ (ພາສາອງັກດິເທົ່ ານັນ້), ບດົຖະແຫຼງການຂອງເຈົາ້ຄອງລດັ Inslee 
(ມເີປັນພາສາຈນີ (ພາສາຈນີແບບງ່າຍ), ພາສາເກາົຫຼ,ີ ພາສາຣັດເຊຍ, ພາສາສະເປນ ແລະ ພາສາຫວຽດນາມ – 
ເລອືກຈາກລາຍການເທງິສຸດຂອງເວບັໄຊທ)໌, ອາການ (ມເີປັນພາສາເພີ່ ມເຕມີ – ພາສາຈນີ (ພາສາຈນີແບບງ່າຍ), ພາສາເກາົຫຼ,ີ ພາສາສະເປນ, 
ພາສາຫວຽດນາມ), ວທິທີີ່ ມນັແຜກະຈາຍ (ມເີປັນພາສາເພີ່ ມເຕມີ – ພາສາຈນີ (ພາສາຈນີແບບງ່າຍ), ພາສາເກາົຫຼ,ີ ພາສາສະເປນ, ພາສາຫວຽດນາມ), 
ວທີກີານ ແລະ ເວລາເມື່ ອທີ່ ຄນົເຮາົຄວນໄປກວດ (ມເີປັນພາສາເພີ່ ມເຕມີ), ແລະ ບ່ອນທີ່ ຈະຊອກຫາວກັຊນີ (ມພີາສາເພີ່ ມເຕມີ). ເບິ່ ງ 
ຄໍາຖາມທີ່ ຖກືຖາມເລຶອ້ຍໆ ຂອງພວກເຮາົ (ພາສາອງັກດິເທົ່ ານັນ້) ສໍາລບັຂໍມູ້ນເພີ່ ມເຕມີ. 
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ເຊືອ້ຊາດ/ຊນົເຜົ່ າ ຫຼ ືສນັຊາດຂອງບຸກຄນົນັນ້ບໍ່ ໄດເ້ຮດັໃຫເ້ຂາົເຈົາ້ມຄີວາມສ່ຽງສູງຕໍ່ ການຕດິເຊືອ້ພະຍາດ COVID-19. ແນວໃດກໍ່ ຕາມ, 
ຂໍມູ້ນກໍາລງັສະແດງໃຫເ້ຫນັວ່າຊຸມຊນົຄນົທີ່ ບໍ່ ແມ່ນຊາວຜວິຂາວກໍາລງັໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຢ່າງບໍ່ ສມົສ່ວນຈາກພະຍາດ COVID-19. 
ນີແ້ມ່ນເນື່ ອງມາຈາກຜນົກະທບົຂອງການຈາໍແນກເຊືອ້ຊາດ ແລະ ໂດຍສະເພາະ ໂຄງສາ້ງການຈາໍແນກເຊືອ້ຊາດ, 
ທີ່ ເຮດັໃຫບ້າງກຸ່ມມໂີອກາດໜອ້ຍທີ່ ຈະປົກປອ້ງຕນົເອງ ແລະ ຊຸມຊນົຂອງພວກເຂາົ. ຄວາມຄຽດແຄນ້ບໍ່ ສາມາດຊ່ວຍຕໍ່ ສູກ້ບັການເຈບັປ່ວຍ 
(ພາສາອງັກດິເທົ່ ານັນ້). ແບ່ງປັນແຕ່ຂໍມູ້ນທີ່ ຖກືຕອ້ງ ເພື່ ອຮກັສາຂ່າວລ ືແລະ ຂໍມູ້ນທີ່ ບໍ່ ຖກືຕອ້ງຈາກການເຜຍີແຜ່. 

 ການຕອບສະໜອງໂຄໂຣນາໄວຣສັ (COVID-19) ຂອງ WA State Department of Health (ມພີາສາເພີ່ ມເຕມີ) 
 ຄົນ້ຫາພະແນກສາທາລະນະສຸກໃນທອ້ງຖິ່ ນ ຫຼ ືເຂດຂອງທ່ານ (ພາສາອງັກດິເທົ່ ານັນ້) 
 Centers for Disease Control and Prevention (CDC, ສູນຄວບຄຸມ ແລະ ປອ້ງກນັພະຍາດ) ໂຄໂຣນາໄວຣສັ (COVID-

19) (ມພີາສາເພີ່ ມເຕມີ – ພາສາຈນີ (ພາສາຈນີແບບງ່າຍ), ພາສາເກາົຫຼ,ີ ພາສາສະເປນ, ພາສາຫວຽດນາມ) 

ມຄໍີາຖາມເພີ່ ມເຕມີບໍ? ໂທຫາສາຍດ່ວນດາ້ນຂໍມູ້ນພະຍາດ COVID-19 ຂອງພວກເຮາົທີ່  1-800-525-0127. ຊົ່ ວໂມງບໍລກິານສາຍດ່ວນ: 
 ວນັຈນັຈາກ 6 ໂມງເຊົາ້ຫາ 10 ໂມງແລງ 
 ວນັອງັຄານເຖງິວນັອາທດິຈາກ 6 ໂມງເຊົາ້ຫາ 6 ໂມງແລງ  
 ສງັເກດເຫນັວນັພກັຂອງລດັ (ເປັນພາສາອງັກດິເທົ່ ານັນ້) ຈາກ 6 ໂມງເຊົາ້ຫາ 6 ໂມງແລງ  

ສໍາລບັການບໍລກິານແປພາສາ, ໃຫກ້ດົ # ເມື່ ອພວກເຂາົຕອບ ແລະ ເວົາ້ພາສາຂອງທ່ານ. ສໍາລບັຄໍາຖາມກ່ຽວກບັສຸຂະພາບຂອງທ່ານເອງ ຫຼ ື
ຜນົການກວດ, ກະລຸນາຕດິຕໍ່ ຜູໃ້ຫບ້ໍລກິານດາ້ນສຸຂະພາບ. 

ເພື່ ອຂໍເອາົເອກະສານນີໃ້ນຮູບແບບອື່ ນ, ໃຫໂ້ທ 1-800-525-0127. ລູກຄາ້ທີ່ ຫູໜວກ ຫຼ ືບໍ່ ຄ່ອຍໄດຍ້ນິ, ກະລຸນາໂທ 711 (Washington Relay) 
(ພາສາອງັກດິເທົ່ ານັນ້) ຫຼ ືອເີມວຫາ civil.rights@doh.wa.gov. 
 


