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ສ ິ່ ງທ ິ່ ຄວນເຮດັຖາ້ທິ່ ານໄດສ້ າຜດັກບັຜ ທ້ ິ່ ເປັນພະຍາດ COVID-19 
ສະຫ ຼຸບການປິ່ ຽນແປງວນັທ  24 ຕຼຸລາ 2022 

• ໄດຍ້ກົເລ ກຄ າແນະນ າການກກັຕວົສ າລບັປະຊາຊນົທົິ່ ວໄປແລວ້  
• ໄດປັ້ບປຼຸງຄ າແນະນ າການກວດແລວ້ 
• ໄດແ້ກໄ້ຂຂ ມ້ ນສ າລບັຄນົທ ິ່ ພກັເຊາົ ຫ ຼື ເຮດັວຽກຢ ິ່ ໃນບາງສະຖານທ ິ່ ຢ ິ່ ໂຮມກນັຫ າຍຄນົແລວ້ 
• ໄດແ້ກໄ້ຂຄ າແນະນ າສ າລບັຜ ທ້ ິ່ ສ າຜດັກບັພະຍາດ COVID-19 ແລະ ຕອນນ ກ້ າລງັເຈບັປິ່ ວຍແລວ້ 

ຄ າແນະນ າ 

ຖາ້ທິ່ ານໄດສ້ າຜັດກບັພະຍາດ COVID-19 ຫ ຼື ຄ ດວິ່ າທິ່ ານໄດສ້ າຜັດແລວ້, ທິ່ ານສາມາດຊິ່ ວຍປ້ອງກນັການແຜິ່ ລະບາດຂອງ
ໄວຣດັຕ ິ່ ຄນົອຼືິ່ ນຢ ິ່ ໃນບາ້ນ ແລະ ຊຼຸມຊນົຂອງທິ່ ານ. ກະລຼຸນາປະຕ ດບດັຕາມຄ າແນະນ າລຼຸິ່ ມນ .້ 
ກະລຼຸນາອິ່ ານຄ າແນະນ າເພ ິ່ ມເຕ ມສ າລບັສະຖານທ ິ່ ສະເພາະໄດທ້ ິ່ ນ :້ 

• ຜ ທ້ ິ່ ຢ ິ່ , ເຮດັວຽກ, ຫ ຼື ໄປພບົສະຖານທ ິ່ ດ ແລສຼຸຂະພາບຄວນປະຕ ບດັຕາມຄ າແນະນ າໃນ 
ຄ າແນະນ າຊົິ່ ວຄາວສ າລບັການປອ້ງກນັ ແລະ ຄວບຄຼຸມການຕ ດເຊຼືອ້ SARS-CoV-2 ໃນສະຖານທ ິ່ ບ ລ ການການດ ແລສຼຸຂະພາບ
. (ເປັນພາສາອງັກ ດເທົິ່ ານັນ້)  

• ຖາ້ທິ່ ານເຮດັວຽກ ຫ ຼື ຢ ິ່ ໃນບິ່ ອນເຮດັວຽກທ ິ່ ແອອດັ, ເຮຼືອນຄນົງານຊົິ່ ວຄາວ, ສະຖານທ ິ່ ການຄາ້ທາງທະເລ, 
ສະຖານທ ິ່ ແກໄ້ຂ ຫ ຼື ບິ່ ອນກກັຂງັ, ທ ິ່ ພກັອາໄສຜ ທ້ ິ່ ບ ິ່ ມ ທ ິ່ ຢ ິ່ ອາໄສ, ຫ ຼື ທ ິ່ ຢ ິ່ ອາໄສໄລຍະຂາ້ມຜິ່ ານ, 
ກະລຼຸນາປະຕ ບດັຕາມຄ າແນະນ າພາຍໃຕ ້ຂ ມ້ ນສ າລບັຄນົທ ິ່ ພກັເຊາົ ຫ ຼື ເຮດັວຽກຢ ິ່ ໃນບາງສະຖານທ ິ່ ຢ ິ່ ໂຮມກນັຫ າຍຄນົ.  

ສ ນໃຫກ້ານດ ແລດາ້ນສຼຸຂະພາບປະຈ າທອ້ງຖ ິ່ ນ ອາດຈະໃຊກ້ານຕດັສ ນໃຈຂອງເຂາົເຈົາ້, ໂດຍອ ງໃສິ່ ການພ ຈາລະນາເຊັິ່ ນ 
ການຄວບຄຼຸມການລະບາດ ແລະ ການນ າໃຊມ້າດຕະການປອ້ງກນັ, ເພຼືິ່ ອຜິ່ ອນຄາຍ ຫ ຼື ຂະຫຍາຍຕາມຄ າແນະນ ານ .້ 
ຕາມທ ິ່ ໄດກ້ ານດົໄວໃ້ນ Revised Code of Washington (RCW, ກດົໝາຍສະບບັປັບປຼຸງຂອງວ ຊ ງຕນັ) 70.05.070, 
(ມ ບາງພາສາເພ ິ່ ມເຕ ມ) ເຈົາ້ໜາ້ທ ິ່ ການດ ແລປະຈ າທອ້ງຖ ິ່ ນ ອາດໃຊມ້າດຕະການຕາມທ ິ່ ເຂາົເຈົາ້ຖຼືວິ່ າຈ າເປັນ ເພຼືິ່ ອຄວບຄຼຸມ ແລະ 
ສະກດັກັນ້ການແຜິ່ ລະບາດຂອງພະຍາດຕ ດຕ ິ່ .  

ຂາ້ພະເຈົາ້ໄດສ້ າຜດັໃກຊ້ ດກບັຜ ທ້ ິ່ ໄດກ້ວດພະຍາດ COVID-19 ເປັນບວກ ແຕິ່ ຂາ້ພະເຈົາ້ບ ິ່ ເຈບັປິ່ ວຍ. 
ຂາ້ພະເຈົາ້ຄວນເຮດັດຽວແນວ? 
ໄປກວດພະຍາດ COVID-19 ໃນ 3-5 ມຼື ້ຫ ງັຈາກການສ າຜດັເຊຼືອ້ຄັງ້ສຼຸດທາ້ຍຂອງທິ່ ານ.  

• ຖາ້ທິ່ ານກວດພບົເປັນບວກ, ໃຫປ້ະຕ ບດັຕາມຄ າແນະນ າຢ ິ່ ໃນ ສ ິ່ ງທ ິ່ ຄວນເຮດັຖາ້ທິ່ ານກວດ COVID-19 ເປັນບວກ. 
(ມ ບາງພາສາເພ ິ່ ມເຕ ມ) 

• ຖາ້ທິ່ ານກວດດວ້ຍການກວດແອນຕ ເຈນຜນົເປັນລບົ, ໃຫກ້ວດໃໝິ່ ອ ກຄັງ້ດວ້ຍການກວດແອນຕ ເຈນ ໃນ 24-48 ຊົິ່ ວໂມງ 
ຫ ງັຈາກການກວດຜນົເປັນລບົຄັງ້ທ າອ ດ. ຖາ້ການກວດຄັງ້ທ ສອງຜນົເປັນລບົອ ກ, ແຕິ່ ມ ຄວາມກງັວນົສ າລບັ COVID-19, 
ທິ່ ານອາດສາມາດກວດໃໝິ່ ອ ກຄັງ້ໄດໃ້ນ 24-48 ຊົິ່ ວໂມງ ຫ ງັຈາກການກວດຜນົເປັນລບົຄັງ້ທ ສອງ, 

https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-06/420-391-SARS-CoV-2-InfectionPreventionControlHealthcareSettings.pdf?uid=62f3d86bb5d65
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=70-05-070
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/COVIDcasepositive-Lao.pdf
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ສ າລບັຈ ານວນການກວດທງັໝດົຢິ່ າງໜອ້ຍ 3 ຄັງ້. ຖາ້ທິ່ ານໄດຮ້ບັຜນົກວດເປັນລບົໃນການກວດຄັງ້ທ ິ່ ສາມ ແລະ 
ມ ຄວາມກງັວນົທ ິ່ ທິ່ ານສາມາດເປັນພະຍາດ COVID-19 ໄດ,້ ທິ່ ານອາດຈະເລຼືອກການກວດອ ກຄັງ້ໂດຍໃຊກ້ານກວດແບບແອນຕ ເຈນ,
ພ ຈາລະນາຮບັການກວດຕາມໂມເລກຼຸນຂອງຫອ້ງທດົລອງ, ຫ ຼື ໂທຫາຜ ໃ້ຫບ້ ລ ການດາ້ນສຼຸຂະພາບຂອງທິ່ ານ. 
ຖ້ າ ທິ່ າ ນ ບ ິ່ ມ ຊັ ບ ພ ະ ຍ າ ກ ອ ນ ທ ິ່ ພ ຽ ງ ພ ໃ ນ ກ າ ນ ກ ວ ດ  3  ຄັ ້ ງ  ດ ້ ວ ຍ ກ າ ນ ກ ວ ດ ແ ບ ບ ແ ອ ນ ຕ ເ ຈ ນ ,ສາມາດຍອມຮບັໄດທ້ ິ່ ຈະກວດໜອ້
ຍລງົຕາມຊບັພະຍາກອນຂອງທິ່ ານ ແລະ ລະດບັຄວາມສິ່ ຽງຕ ິ່ ທິ່ ານ ແລະ ຄນົອອ້ມຂາ້ງ. 

• ຖາ້ທິ່ ານໄດສ້ າຜດັກບັພະຍາດ COVID-19 ແລະ ບ ິ່ ມ ອາການໃດໆ ແຕິ່ ມ ພະຍາດ COVID-19 ໃນ 30 ມຼືທ້ ິ່ ຜິ່ ານມາ,ການກວດແມິ່ ນບ ິ່ ແນ
ະນ າ. ຖາ້ທິ່ ານມ ພະຍາດ COVID-19 ພາຍໃນ 30-90 ມຼືທ້ ິ່ ຜິ່ ານມາ, ໃຫໃ້ຊກ້ານກວດແບບແອນຕ ເຈນ (ບ ິ່ ແມິ່ ນການກວດແບບ 
PCR), ເພາະວິ່ າຜນົຂອງ PCR ອາດຈະຍງັຄງົເປັນບວກຢິ່ າງຕ ິ່ ເນຼືິ່ ອງ ເຖ ງແມິ່ ນວິ່ າຈະບ ິ່ ມ ການຕ ດເຊຼືອ້ໃໝິ່ ,ການຕ ດເຊຼືອ້ທ ິ່ ມ ການເຄຼືິ່ ອນ
ໄຫວກ ິ່ ຕາມ.  

ສ າລບັ 10 ມຼື ້ຫ ງັຈາກທິ່ ານສ າຜດັກບັຜ ຕ້  ດເຊຼືອ້ COVID-19 ຄັງ້ຫ າ້ສຼຸດ, ໃຫເ້ຮດັຕາມຂັນ້ຕອນຕ ິ່ ໄປນ :້ 

• ໃສິ່  ໜາ້ກາກອະນາໄມ ຫ ຼື ເຄຼືິ່ ອງຊິ່ ວຍຫາຍໃຈທ ິ່ ມ ຄຼຸນນະພາບສ ງ (ມ ທຼຸກພາສາ) ໃນເມຼືິ່ ອຢ ິ່ ອອ້ມຂາ້ງຜ ອ້ ຼືິ່ ນໃນເຮຼືອນ ແລະ 
ໃນບິ່ ອນສາທາລະນະ. ສຼືບຕ ິ່ ໃສິ່ ໜາ້ກາກອະນາໄມ ເຖ ງແມິ່ ນວິ່ າທິ່ ານຈະກວດ COVID-19 ຜນົເປັນລບົກ ຕາມ.  

o ຢິ່ າໄປບິ່ ອນທ ິ່ ທິ່ ານບ ິ່ ສາມາດໃສິ່ ໜາ້ກາກອະນາໄມໄດ.້  
o ຖາ້ຜ ໃ້ດຜ ໜ້ ິ່ ງບ ິ່ ສາມາດໃສິ່ ໜາ້ກາກອະນາໄມໄດ ້ເນຼືິ່ ອງຈາກອາຍຼຸຕ ິ່ າກວິ່ າ 2 ປ  ຫ ຼື ມ ຄວາມພ ການທ ິ່ ຂດັຂວາງການໃສິ່ ໜາ້ກາກອະນາໄມຂອງພວກເຂາົ,

ຄວນໃຊມ້າດຕະການປອ້ງກນັອຼືິ່ ນໆ (ເຊັິ່ ນ: ການປັບປຼຸງ ການລະບາຍອາກາດ) (ມ ບາງພາສາເພ ິ່ ມເຕ ມ) 
ເພຼືິ່ ອຫ  ກເວັນ້ການແຜິ່ ລະບາດໃນລະຫວິ່ າງ 10 ມຼືເ້ຫ ົິ່ ານ .້  

• ຫ  ກລຽ້ງການຢ ິ່ ອອ້ມຂາ້ງຜ ທ້ ິ່ ມ  ຄວາມສິ່ ຽງສ ງທ ິ່ ຈະເປັນພະຍາດຮາ້ຍແຮງ , 
(ມ ບາງພາສາເພ ິ່ ມເຕ ມ) ແລະ ຢິ່ າໄປສະຖານທ ິ່ ທ ິ່ ມ ຄວາມສິ່ ຽງສ ງ (ເຊັິ່ ນ: ສະຖານທ ິ່ ດ ແລສຼຸຂະພາບ). 

• ຕ ດຕາມ ອາການຂອງພະຍາດ COVID-19. (ມ ບາງພາສາເພ ິ່ ມເຕ ມ) 
• ຖາ້ມ ອາການ, ໄປກວດ (ມ ບາງພາສາເພ ິ່ ມເຕ ມ) ແລະ ປະຕ ບດັຕາມຂັນ້ຕອນຢ ິ່ ໃນ 

ຂາ້ພະເຈົາ້ໄດຢ້ ິ່ ໃກຊ້ ດກບັຜ ທ້ ິ່ ໄດກ້ວດພບົວິ່ າເປັນພະຍາດ COVID-19 ແລະ ດຽວນ ຂ້າ້ພະເຈົາ້ປິ່ ວຍຢ ິ່ . 
ຂາ້ພະເຈົາ້ຄວນເຮດັດຽວແນວ? 

• ເ ບ ິ່ ງການເດ ນທາງ |Centers for Disease Control and Prevention (CDC, ສ ນຄວບຄຼຸມ ແລະ ປອ້ງກນັພະຍາດ)  (ມ ບ
າງພາສາເພ ິ່ ມເຕ ມ) ສ າລບັຂ ມ້ ນກິ່ ຽວກບັການເດ ນທາງ. 

• ເບ ິ່ ງ ຄ າແນະນ າຊົິ່ ວຄາວສ າລບັການກວດຫາເຊຼືອ້ພະຍາດ SARS-CoV-2 ດວ້ຍຕນົເອງ (wa.gov) (ພາສາອງັກ ດເທົິ່ ານັນ້) 
ສ າລບັຄ າແນະນ າ ຖາ້ຫາກວິ່ າທິ່ ານກ າລງັໃຊກ້ານກວດດວ້ຍຕນົເອງ. 

ການສ າຜດັໃນຄວົເຮຼືອນມກັຈະສົິ່ ງຜນົໃຫມ້ ການຕ ດຕ ິ່ ກນັເປັນເວລາຍາວນານ ແລະ ຊ າ້ແລວ້ຊ າ້ອ ກກບັບຼຸກຄນົທ ິ່ ພບົວິ່ າເປັນພະຍາດ COVID-
19. ຖາ້ທິ່ ານສ າຜດັກບັພະຍາດ COVID-19 ຢິ່ າງຕ ິ່ ເນຼືິ່ ອງຢ ິ່ ເຮຼືອນ, ຕ ດຕາມອາການຂອງພະຍາດ COVID-19 ແລະ ໃສິ່ ໜາ້ກາກອະນາໄມ ຫ ຼື 
ເຄຼືິ່ ອງຊິ່ ວຍຫາຍໃຈທ ິ່ ມ ຄຼຸນນະພາບສ ງ ເມຼືິ່ ອຢ ິ່ ອອ້ມຂາ້ງຜ ອ້ຼືິ່ ນຢ ິ່ ໃນເຮຼືອນ ແລະ ໃນທ ິ່ ສາທາລະນະ ນບັແຕິ່ ມຼືເ້ລ ິ່ ມຕົນ້ການສ າຜດັຂອງທິ່ ານຈນົເຖ ງ 10 ມຼື ້
ຫ ງັຈາກທິ່ ານສ າຜດັຄັງ້ຫ າ້ສຼຸດກບັຄນົທ ິ່ ຕ ດເຊຼືອ້ COVID-19 ໃນໄລຍະທ ິ່ ເຂາົເຈົາ້ຕ ດເຊຼືອ້. 
ກວດທຼຸກໆ 3-5 ມຼື ້ຫ ງັຈາກການສ າຜດັຄັງ້ທ າອ ດຂອງທິ່ ານຈນົຮອດ 3-5 ມຼື ້ຫ ງັຈາກການສ າຜດັຄັງ້ສຼຸດທາ້ຍຂອງທິ່ ານຕ ິ່ ກບັຜ ຕ້  ດເຊຼືອ້ COVID-19. 

ຂ ມ້ ນສ າລບັຄນົທ ິ່ ພກັເຊາົ ຫ ຼື ເຮດັວຽກຢ ິ່ ໃນບາງສະຖານທ ິ່ ຢ ິ່ ໂຮມກນັຫ າຍຄນົ: 
ການກກັຕວົບ ິ່ ແມິ່ ນການແນະນ າຕາມມາດຕະຖານອ ກຕ ິ່ ໄປ ໃນການສະຖານທ ິ່ ມ ການເຕົາ້ໂຮມກນັທ ິ່ ບ ິ່ ແມິ່ ນການດ ແລສຼຸຂະພາບ. 
ຢິ່ າງໃດກ ິ່ ຕາມ, ການກກັຕວົອາດຈະໄດຮ້ບັການພ ຈາລະນາຢ ິ່ ໃນການສະຖານທ ິ່ ມ ການເຕົາ້ໂຮມກນັ ທ ິ່ ບ ິ່ ແມິ່ ນການດ ແລສຼຸຂະພາບໃນບາງກ ລະນ ຕ ິ່ ໄປນ :້ 

• ສະຖານທ ິ່ ດດັສາ້ງ ຫ ຼື ສະຖານທ ິ່ ກກັຂງັ 
• ທ ິ່ ພກັອາໄສຜ ທ້ ິ່ ບ ິ່ ມ ທ ິ່ ຢ ິ່ ອາໄສ ແລະ ທ ິ່ ຢ ິ່ ອາໄສໄລຍະຂາ້ມຜິ່ ານ 
• ສະຖານທ ິ່ ເຮດັວຽກທ ິ່ ແອອດັ ທ ິ່ ບ ິ່ ສາມາດຢ ິ່ ຫິ່ າງກນັໄດ ້ເນຼືິ່ ອງຈາກລກັສະນະການເຮດັວຽກ (ເຊັິ່ ນ: ໃນສາງ, ໂຮງງານ, ແລະ 

ສະຖານທ ິ່ ຫ ິ່ ອາຫານ ແລະ ໂຮງງານປຼຸງແຕິ່ ງຊ ນ້, ແລະ ການຂນົສົິ່ ງໂດຍນາຍຈາ້ງ)  
• ທ ິ່ ຢ ິ່ ອາໄສຊົິ່ ວຄາວຂອງພະນກັງານ 

https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-05/820-131-COVID19MaskGuidance-Lao.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html#ventilation
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://doh.wa.gov/lo/emergencies-covid-19/kaankwdhaaesyyphanyaadokhwid-19
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html#do-not-travel
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-06/420-360-SARSCoV2SelfTesting.pdf


   

3 
 

• ສະຖານທ ິ່ ເຮດັການຄາ້ທາງທະເລ (ພາສາອງັກ ດເທົິ່ ານັນ້) (ເຊັິ່ ນ: ເຮຼືອຂນົອາຫານທະເລເພຼືິ່ ອການຄາ້, ເຮຼືອບນັທຼຸກ, ເຮຼືອຂນົສົິ່ ງ)  

ສະຖານະການທ ິ່ ການກກັຕວົອາດຈະໄດຮ້ບັການພ ຈາລະນາປະກອບມ : 

• ການຄວບຄຼຸມການແຜິ່ ລະບາດ, ໂດຍສະເພາະ ຖາ້ຫາກວິ່ າມາດຕະການຫ ຼຸດຜິ່ ອນອຼືິ່ ນໆຍງັບ ິ່ ໄດຮ້ບັຜນົສ າເລດັໃນການ
ຢຼຸດເຊາົການແຜິ່ ລະບາດ 

• ຖາ້ຫາກວິ່ າມາດຕະການປອ້ງກນັອຼືິ່ ນໆບ ິ່ ໄດໃ້ຊຢ້ ິ່ ໃນສະຖານທ ິ່  ສ າລບັຜ ທ້ ິ່ ສ າຜດັກບັພະຍາດ COVID-19, ເຊັິ່ ນ: 
ການກວດ ແລະ ການໃສິ່ ໜາ້ກາກອະນາໄມ 

ໃນສະຖານະການດັິ່ ງກິ່ າວ, ໄລຍະເວລາຂອງການກກັຕວົຄວນຈະເປັນ 5-10 ມຼື ້ນບັຕັງ້ແຕິ່ ການສ າຜດັຄັງ້ສຼຸດທາ້ຍ ໂດຍອ ງໃສິ່ ໄລຍະເວລາ
ການຟັກຕວົເຊຼືອ້ຂອງພະຍາດ COVID-19, ຂ ນ້ກບັລະດບັຄວາມທນົທານຕ ິ່ ຄວາມສິ່ ຽງ. ເພຼືິ່ ອຄ ດໄລິ່ ໄລຍະເວລາການກກັຕວົ, 
ຈະກ ານດົວນັທ ທ ິ່ ທິ່ ານໄດສ້ າຜດັກບັຜ ຕ້  ດເຊຼືອ້ COVID-19ໃນລະຫວິ່ າງໄລຍະທ ິ່ ມ ການແຜິ່ ເຊຼືອ້ພະຍາດຂອງເຂາົເຈົາ້ເປັນມຼືທ້  0. ມຼືທ້  1 
ແມິ່ ນມຼືທ້ າອ ດຫ ງັຈາກມ ການສ າຜດັໃກຊ້ ດຄັງ້ສຼຸດທາ້ຍຂອງທິ່ ານກບັຜ ຕ້  ດເຊຼືອ້ COVID-19. 

ທາງເລຼືອກໃນການກັກຕົວກ ິ່ ອາດຈະໄດຮ້ັບການພ ຈາລະນາ, ເຊັິ່ ນ: ການໃຫພ້ະນັກງານເຮັດວຽກໃນທາງໄກ ຫ ຼືການມ
ອບໝາຍງານຄຼືນໃໝິ່ ຊົິ່ ວຄາວໃຫກ້ບັພຼືນ້ທ ິ່ ຂອງສະຖານທ ິ່ ທ ິ່ ມ ບິ່ ອນເຮດັວຽກສິ່ ວນບຼຸກຄນົ ແລະ ການລະບາຍອາກາດທ ິ່ ດ . 

ຜ ຢ້ ິ່ ໃນສະຖານທ ິ່ ເຫ ົິ່ ານ ກ້ ິ່ ຄວນປະຕ ບດັຕາມຄ າແນະນ າຂາ້ງເທ ງພາຍໃຕ ້"ຂາ້ພະເຈົາ້ໄດສ້ າພດັໃກຊ້ ດກບັຜ ທ້ ິ່ ໄດກ້ວດພະຍາດ COVID-19 
ເປັນບວກ, ແຕິ່ ຂາ້ພະເຈົາ້ບ ິ່ ເຈບັປິ່ ວຍ. ຂາ້ພະເຈົາ້ຄວນເຮດັດຽວແນວ?”. 

ບັນດາສະຖານທ ິ່ ອາດຈະປ ກສາຫາລຼືກັບສ ນດ ແລສຼຸ ຂະພາບປະຈ າທອ້ງຖ ິ່ ນຂອງພວກເຂົາວິ່ າ ການກັກຕົວ ຫ ຼືືຼື ທາງເລຼືອກໃນກາ
ນກກັຕວົຈະເໝາະສມົກບັສະຖານະການ ຫ ຼືບ , ແລະ ບນັດາສະຖານທ ິ່ ຄວນປະຕ ບດັຕາມຄ າແນະນ າຂອງສ ນດ ແລສຼຸຂະພາບປະຈ າທອ້ງຖ ິ່ ນ. 
ມນັອາດເປັນໄປໄດທ້ ິ່ ສ ນດ ແລສຼຸຂະພາບປະຈ າທອ້ງຖ ິ່ ນ ຈະຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ ການກກັຕວົ ໃນກ ລະນ ທ ິ່ ອາດຈະມ ການພ ຈາລະນາການກກັຕວົ. 

ຂາ້ພະເຈົາ້ໄດສ້ າຜດັກບັພະຍາດ COVID-19 ແນວໃດ? 
ເຊຼືອ້ໄວຣັສທ ິ່ ກ ິ່ ໃຫເ້ກ ດພະຍາດ COVID-19 ແມິ່ ນຖິ່ າຍທອດໂດຍອະນຼຸພາກລະອອງທ ິ່ ມ ຂະຫນາດທ ິ່ ແຕກຕິ່ າງກນັ,ເຊ ິ່ ງລວມເຖ ງເຊຼືອ້ໄ
ວຣສັທ ິ່ ສາມາດຕ ດຕ ິ່ ໄດຈ້າກຜ ໃ້ກຊ້ ດສ າພດັ, ເຊັິ່ ນ ພາຍໃນ 6 ຟຼຸດ (2 ແມດັ), ແລະ ເຊຼືອ້ພະຍາດໄວຣສັທ ິ່ິ່ ສາມາດຄງົຢ ິ່ ໃນອາກາດ
ແລະ ສາມາດຕ ດຕ ິ່ ໄດໄ້ປຕ ິ່ , ໂດຍສະເພາະສະຖານທ ິ່ ໃນຮົິ່ ມທ ິ່ ມ ການລະບາຍອາກາດບ ິ່ ດ . ຄົນທ ິ່ ເປັນພະຍາດ COVID-19
ສາມາດແຜິ່ ເຊຼື ້ອໄວຣັສໄປຫາຜ ້ອຼືິ່ ນໄດ ້ໂດຍເລ ິ່ ມແຕິ່ ສອງ  ມຼື ້ກິ່ ອນທ ິ່ ເຂົາ ເຈົ ້າຈະມ ອາການ (ຫ ຼື ສອງມຼື ້ ກິ່ ອນມຼື ້ຜົນກວດເ ປັນບວກຖາ້ພວກເຂົ
າບ ິ່ ມ ອາການ) ຈນົຮອດ 10 ມຼືຫ້ ງັຈາກເລ ິ່ ມມ ອາການ (ຫ ຼື 10 ມຼື ້ຫ ງັຈາກຜນົກວດເປັນບວກຖາ້ພວກເຂາົບ ິ່ ມ ອາການ). ຖາ້ຄນົທ ິ່ ມ ໄລຍະການ
ກກັຕວົຂອງ COVID-19 ຍາວກວິ່ າ 10 ມຼື ້(ເຊັິ່ ນ: ເນຼືິ່ ອງຈາກພວກເຂົາປິ່ ວຍໜກັ ຫ ຼື ມ ພ ມຄຼຸມ້ກນັທ ິ່ ມ ບກົຜິ່ ອງ),ພວກເຂາົຈະແຜິ່ ເຊຼືອ້
ພະຍາດໄດໃ້ນໄລຍະສ ນ້ສຼຸດການກກັຕວົຂອງພວກເຂາົ. ຖາ້ຜ ທ້ ິ່ ໄດກ້ວດ COVID-19 ພບົວິ່ າເປັນບວກ ໄດຮ້ບັຜນົກວດ COVID-19 
ເປັນລົບສອງຄັງ້ຕາມລ າດັບຫິ່ າງກັນ 24-48 ຊົິ່ ວໂມງ ເມຼືິ່ ອຮ ສ້ ກດ ຂ ນ້ຫ ັງຈາກຢ ິ່ ກັກບ ລ ເວນຢິ່ າງໜອ້ຍ 5 ມຼື,້ຈະບ ິ່ ຖຼືວິ່ າຕ ດເຊຼືອ້ພ
ວກເຂາົອ ກຕ ິ່ ໄປແລວ້.  

ການເປັນຄນົໃກຊ້ ດໂດຍທົິ່ ວໄປໝາຍຄວາມວິ່ າທິ່ ານຢ ິ່ ພາຍໃນ 6 ຟຼຸດ (2 ແມດັ) ກບັຜ ທ້ ິ່ ມ ພະຍາດ COVID-19ຢິ່ າງໜອ້ຍ 15 ນາທ ຕ ິ່ ເນຼືິ່ ອງ 
ຫ ຼື ຫ າຍກວິ່ ານັນ້ໃນໄລຍະເວລາ 24 ຊົິ່ ວໂມງ. ຢິ່ າງໃດກ ຕາມ, ຖາ້ທິ່ ານຢ ິ່ ໃນສະຖານະການທ ິ່ ເພ ິ່ ມຄວາມສິ່ ຽງຕ ິ່ ການສ າຜດັເຊຼືອ້, ເຊັິ່ ນ: 
ສະຖານທ ິ່ ຈ າກດັ, ສະຖານທ ິ່ ທ ິ່ ມ ລະບາຍອາກາດທ ິ່ ບ ິ່ ດ  ຫ ຼື ບິ່ ອນທ ິ່ ປະຊາຊນົກ າລງັປະຕ ບດັກ ດຈະກ າເຊັິ່ ນ: ການຮອ້ງ ຫ ຼື ການຮອ້ງເພງ, 
ຍງັມ ຄວາມສິ່ ຽງທ ິ່ ທິ່ ານອາດຈະໄດຮ້ບັການສ າຜດັເຊຼືອ້ ເຖ ງແມິ່ ນວິ່ າຄນົທ ິ່ ມ  COVID-19 ຢ ິ່ ຫິ່ າງຈາກທິ່ ານຫ າຍກວິ່ າ 6 ຟຼຸດ (2 ແມດັ) ກ ິ່ ຕາມ. 
ບາງຄນົກ ິ່ ຕ ດພະຍາດ COVID-19 ໂດຍບ ິ່ ຮ ສ້າເຫດວິ່ າພວກເຂາົຕ ດໄດແ້ນວໃດ.  

 

 

https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-05/420-397-COVID19CommercialMaritimeSettings.pdf
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ເຂົາ້ຮິ່ ວມ ການສ າພາດດາ້ນສາທາລະນະສຼຸກ 
ຖາ້ຜ ໃ້ດຜ ໜ້ ິ່ ງທ ິ່ ຕ ດພະຍາດ COVID-19 ບອກໜິ່ ວຍງານສາທາລະນະສຼຸກວິ່ າພວກເຂາົຫາກ ິ່ ຢ ິ່ ໃກຊ້ ດກບັທິ່ ານ,ທິ່ ານອາດຈະໄດຮ້ບັການຕ ດຕ ິ່ ຈາກ
ພວກເຮາົໂດຍທາງຂ ຄ້ວາມ ຫ ຼື ໂທລະສບັ. ຜ ສ້ າພາດຈະຊິ່ ວຍໃຫທ້ິ່ ານເຂົາ້ໃຈສ ິ່ ງທ ິ່ ຄວນເຮດັຕ ິ່ ໄປ ແລະ ປະເພດຂອງການຊິ່ ວຍເຫ ຼືອທ ິ່ ມ . 
ຜ ສ້ າພາດຈະບ ິ່ ບອກທິ່ ານວິ່ າໃຜໃຫຊ້ຼືິ່ ຂອງທິ່ ານແກິ່ ພວກເຂາົ.  

ຂາ້ພະເຈົາ້ໄດຢ້ ິ່ ໃກຊ້ ດກບັຜ ໃ້ດຜ ໜ້ ິ່ ງທ ິ່ ໄດກ້ວດພບົວິ່ າເປັນພະຍາດ COVID-19 ແລະ ດຽວນ ຂ້າ້ພະເຈົາ້ປິ່ ວຍຢ ິ່ . 
ຂາ້ພະເຈົາ້ຄວນເຮດັດຽວແນວ? 
ຖາ້ທິ່ ານໄດສ້ າຜດັກບັພະຍາດ COVID-19 ແລະ ມ  ອາການ(ມ ບາງພາສາເພ ິ່ ມເຕ ມ) (ເຖ ງວິ່ າເປັນອາການບ ິ່ ຮຼຸນແຮງ), ທິ່ ານຄວນກກັຕວົ
ຢ ິ່ ເຮຼືອນ ແລະ ຢ ິ່ ຫິ່ າງຈາກຄນົອຼືິ່ ນ ແລະ ກວດຫາເຊຼືອ້ພະຍາດໂຄວ ດ-19 ດວ້ຍ ກ າ ນ ກ ວ ດ ຫ າ ເ ຊຼື ້ ອ ໄ ວ ຣັ ສ, 
(ມ ບາງພາສາເພ ິ່ ມເຕ ມ)ໂດຍບ ິ່ ຄ ານ ງເຖ ງສະຖານະການສກັຢາວກັຊ ນ.  

• ຖາ້ທິ່ ານກວດແອນຕ ແຈນຜນົກວດເປັນລບົ: 
o ຢ ິ່ ເຮຼືອນຈນົກວິ່ າທິ່ ານຈະບ ິ່ ເປັນໄຂພ້າຍໃນ 24 ຊົິ່ ວໂມງທ ິ່ ຜິ່ ານໄປ ໂດຍບ ິ່ ຕອ້ງໃຊຢ້າຫ ຼຸດໄຂ ້ແລະ ອາການ ຂອງທິ່ ານ 

(ມ ບາງພາສາເພ ິ່ ມເຕ ມ) ດ ຂ ນ້ຫ າຍ. 
o ໃຫໄ້ປກວດຄຼືນທຼຸກໆ 24-48 ຊົິ່ ວໂມງ ຢິ່ າງໜອ້ຍຫາ້ມຼື ້ຫ ັງຈາກເລ ິ່ ມມ ອາການຂອງທິ່ ານ.ຖາ້ທິ່ ານໄດຮ້ບັຜນົກວ

ດເປັນລົບໃນການກວດຢິ່ າງໜອ້ຍຫາ້ມຼື ້ຫ ັງຈາກເລ ິ່ ມມ ອາການຂອງທິ່ ານ ແລະ
ມ ຄວາມກງັວນົທ ິ່ ທິ່ ານສາມາດເປັນພະຍາດ COVID-19 ໄດ,້ທິ່ ານອາດຈະເລຼືອກການກວດອ ກຄັງ້ໂດຍໃຊກ້ານກວດແບບແ
ອນຕ ເຈນ, ພ ຈາລະນາຮບັການກວດຕາມໂມເລກຼຸນຂອງຫອ້ງທດົລອງ, ຫ ຼື ໂທຫາຜ ໃ້ຫບ້ ລ ການດາ້ນສຼຸຂະພາບຂອງທິ່ ານ. 

• ຖາ້ຫາກວິ່ າທິ່ ານກວດຜນົເປັນລບົ ແລະ ອາການຂອງທິ່ ານຫາຍ, ສຼືບຕ ິ່ ປະຕ ບດັຄ າແນະນ າພາຍໃຕ ້
ຂາ້ພະເຈົາ້ໄດສ້ າຜດັໃກຊ້ ດກບັຜ ທ້ ິ່ ໄດກ້ວດພະຍາດ COVID-19 ເປັນບວກ, ແຕິ່ ຂາ້ພະເຈົາ້ບ ິ່ ເຈບັປິ່ ວຍ. 
ຂາ້ພະເຈົາ້ຄວນເຮດັດຽວແນວ? 

• ຖາ້ທິ່ ານກວດພບົເປັນບວກ, ໃຫປ້ະຕ ບດັຕາມຄ າແນະນ າຢ ິ່ ໃນ ສ ິ່ ງທ ິ່ ຄວນເຮດັຖາ້ທິ່ ານກວດ COVID-19 ເປັນບວກ (wa.gov) 
(ມ ບາງພາສາເພ ິ່ ມເຕ ມ). ຖາ້ທິ່ ານບ ິ່ ໄດກ້ວດ, ໃຫປ້ະຕ ບດັຕາມຄ າແນະນ າສະບບັດຽວກນັກິ່ ຽວກບັການກກັບ ລ ເວນ ແລະ 
ການໃຊໜ້າ້ກາກອະນາໄມ ໃນຖານະຜ ກ້ວດເປັນບວກ. 

• ເບ ິ່ ງ ຄ າແນະນ າຊົິ່ ວຄາວສ າລບັການກວດຫາເຊຼືອ້ພະຍາດ SARS-CoV-2 ດວ້ຍຕນົເອງ (wa.gov) (ພາສາອງັກ ດເທົິ່ ານັນ້) 
ສ າລບັຄ າແນະນ າ ຖາ້ຫາກວິ່ າທິ່ ານກ າລງັໃຊກ້ານກວດດວ້ຍຕນົເອງ. 

ໃສິ່  ໜາ້ກາກອານາໄມທ ິ່ ມ ຄຼຸນະພາບສ ງ (ມ ບາງພາສາເພ ິ່ ມເຕ ມ)ຖາ້ທິ່ ານຕອ້ງຢ ິ່ ອອ້ມຕວົຜ ອ້ ຼືິ່ ນພາຍໃນ ຫ ຼື ພາຍນອກເຮຼືອນຂອງທິ່ ານ. 
ຄນົອຼືິ່ ນໆທ ິ່ ຢ ິ່ ນອກຄວົເຮຼືອນຂອງທິ່ ານຄວນໃສິ່ ໜາ້ກາກອະນາໄມ ຫ ຼື ໃສິ່ ເຄຼືິ່ ອງຊິ່ ວຍຫາຍໃຈ ຖາ້ທິ່ ານຕອ້ງຢ ິ່ ໃກກ້ບັເຂາົເຈ ົາ້. 
ຖາ້ອາການຂອງທິ່ ານຮຼຸນແຮງຂ ນ້ ຫ ຼື ທິ່ ານມ ອາການໃໝິ່  ໃຫປ້ ກສາກບັຜ ໃ້ຫບ້ ລ ການດາ້ນສຼຸຂະພາບ.  

ຖາ້ຜ ໃ້ດບ ິ່ ມ  ຜ ໃ້ຫບ້ ລ ການດາ້ນສຼຸຂະພາບ: ມ ຫ າຍໆສະຖານທ ິ່ ມ ໃຫກ້ານກວດໂດຍບ ິ່ ເສຍຄິ່ າ ຫ ຼື ລາຄາຖຼືກ,ໂດຍບ ິ່ ສນົເລຼືິ່ ອງຂອງສະຖານະການເຂົ ້
າເມຼືອງ. ເບ ິ່ ງ ຄ າຖາມທ ິ່ ມກັຖາມເລຼືອ້ຍໆກິ່ ຽວກບັການກວດຂອງ Department of Health (ພະແນກສາທາສຼຸຂະພາບ) 
(ພາສາອງັກ ດເທົິ່ ານັນ້) ຫ ຼື ໂທຫາ ສາຍດິ່ ວນກິ່ ຽວກບັພະຍາດ COVID-19 ຂອງລດັວ ຊ ງຕນັ (ມ ບາງພາສາເພ ິ່ ມເຕ ມ). 

ຄວາມແຕກຕິ່ າງລະຫວິ່ າງ ການກກັບ ລ ເວນ ແລະ ການກກັຕວົ ມ ຫຍງັແດິ່ ? 

• ການກກັບ ລ ເວນ ແມິ່ ນສ ິ່ ງທ ິ່ ທິ່ ານເຮດັຖາ້ທິ່ ານມ ອາການຂອງພະຍາດ COVID-19, ກ າລງັລ ຖາ້ຜນົກວດ ຫ ຼື 
ໄດຮ້ບັຜນົກວດຂອງພະຍາດ COVID-19 ເປັນບວກ. ການກກັບ ລ ເວນ ໝາຍຄວາມວິ່ າທິ່ ານຢ ິ່ ເຮຼືອນ ແລະ 
ຢ ິ່ ຫິ່ າງຈາກຄນົອຼືິ່ ນ (ລວມທງັສະມາຊ ກໃນຄວົເຮຼືອນ) ຕາມການແນະນ າ ຊິ່ ວງໄລຍະເວລາ (ພາສາອງັກ ດເທົິ່ ານັນ້) 
ເພຼືິ່ ອຫ  ກເວັນ້ການແຜິ່ ກະຈາຍເຊຼືອ້ພະຍາດ.  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/testing/diagnostic-testing.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/COVIDcasepositive-Lao.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-06/420-360-SARSCoV2SelfTesting.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/about-face-coverings.html
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/TestingforCOVID19
https://doh.wa.gov/lo/emergencies-covid-19/hidhmhaaphwkeoaa
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/CaseInvestigationsandContactTracing/IsolationandQuarantineforCOVID19
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• ການກກັຕວົ ໝາຍເຖ ງການຢ ິ່ ເຮຼືອນ ແລະ ຫິ່ າງໄກຈາກຜ ອ້ຼືິ່ ນ ຫ ງັຈາກທ ິ່ ໄດສ້ າຜດັກບັພະຍາດ COVID-19 
ໃນກ ລະນ ທ ິ່ ທິ່ ານຕ ດເຊຼືອ້ ແລະ ມ ການແຜິ່ ກະຈາຍພະຍາດ. ການກກັຕວົຈະກາຍເປັນການກກັບ ລ ເວນ 
ຖາ້ທິ່ ານໄດກ້ວດພບົວິ່ າເປັນພະຍາດ COVID-19 ຫ ຼື ມ ອາການຂອງພະຍາດ COVID-19. 

ຊບັພະຍາກອນສຼຸຂະພາບຈ ດ ແລະ ພ ດຕ ກ າ 

ກະລຼຸນາເຂົາ້ເບ ິ່ ງໜາ້ເວບັຂອງ DOH ຊບັພະຍາກອນສຼຸຂະພາບພ ດຕ ກ າ ແລະ ຄ າແນະນ າ (ພາສາອງັກ ດເທົິ່ ານັນ້). 

ແຫ ິ່ ງຂ ມ້ ນ ແລະ ຂ ມ້ ນເພ ິ່ ມເຕ ມກິ່ ຽວກບັພະຍາດ COVID-19 

ຕ ດຕາມຂິ່ າວ ກິ່ ຽວກບັ ສະຖານະການຂອງພະຍາດ COVID-19 ປະຈຼຸບນັໃນລດັວ ຊ ງຕນັ (ພາສາອງັກ ດເທົິ່ ານັນ້), 
ບດົຖະແຫ ງການຂອງເຈົາ້ຄອງລດັ Inslee (ມ ບາງພາສາເພ ິ່ ມເຕ ມ), ອາການຕິ່ າງໆ (ມ ບາງພາສາເພ ິ່ ມເຕ ມ), 
ເຊຼືອ້ແຜິ່ ກະຈາຍແນວໃດ (ມ ບາງພາສາເພ ິ່ ມເຕ ມ), ປະຊາຊນົຄວນເຂົາ້ຮບັການກວດຫາເຊຼືອ້ແນວໃດ ແລະ ເມຼືິ່ ອໃດ 
(ມ ບາງພາສາເພ ິ່ ມເຕ ມ), ແລະ ບິ່ ອນທ ິ່ ຈະຊອກຫາວກັຊ ນ (ມ ບາງພາສາເພ ິ່ ມເຕ ມ). ເບ ິ່ ງ ຄ າຖາມທ ິ່ ຖຼືກຖາມເລ ອ້ຍໆ 
ຂອງພວກເຮາົ (ພາສາອງັກ ດເທົິ່ ານັນ້) ສ າລບັຂ ມ້ ນເພ ິ່ ມເຕ ມ. 

ເຊຼືອ້ຊາດ/ຊນົເຜົິ່ າ ຫ ຼື ສນັຊາດຂອງບຼຸກຄນົນັນ້ບ ິ່ ໄດເ້ຮດັໃຫເ້ຂາົເຈົາ້ມ ຄວາມສິ່ ຽງສ ງຕ ິ່ ການຕ ດເຊຼືອ້ພະຍາດ COVID-19. 
ແ ນ ວ ໃ ດ ກ ິ່ ຕ າ ມ ,ຂ ມ້ ນກ າລງັສະແດງໃຫເ້ຫນັວິ່ າຊຼຸມຊນົຄນົທ ິ່ ບ ິ່ ແມິ່ ນຊາວຜ ວຂາວກ າລງັໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຢິ່ າງບ ິ່ ສມົສິ່ ວນຈາກພະຍາ
ດ COVID-19. ນ ແ້ມິ່ ນເນຼືິ່ ອງມາຈາກຜນົກະທບົຂອງການຈ າແນກເຊຼືອ້ຊາດ ແລະ ໂດຍສະເພາະ ໂຄງສາ້ງການຈ າແນກເຊຼືອ້ຊາດ, 
ທ ິ່ ເຮັດໃຫບ້າງກຼຸິ່ ມມ ໂອກາດໜອ້ຍທ ິ່ ຈະປົກປ້ອງຕົນເອງ ແລະ ຊຼຸມຊົນຂອງພວກເຂາົ.ຄວາມອບັອາຍຈະບ ິ່ ຊິ່ ວຍໃຫຕ້ ິ່ ສ ກ້ບັພ
ະຍາດ (ພາສາອງັກ ດເທົິ່ ານັນ້). ແບິ່ ງປັນຂ ມ້ ນທ ິ່ ຖຼືກຕອ້ງເທົິ່ ານັນ້ເພຼືິ່ ອຮກັສາຂິ່ າວລຼື ແລະ ຂ ມ້ ນທ ິ່ ບ ິ່ ຖຼືກຕອ້ງຈາກການແຜິ່ ກະຈາຍ. 

• ຂ ມ້ ນການແຜິ່ ລະບາດຂອງໄວຣສັໂຄໂຣນາ 2019 (COVID-19) ຈາກ Department of Health 
ຂອງລດັວ ຊ ງຕນັ (ມ ບາງພາສາເພ ິ່ ມເຕ ມ) 

• ການຕອບສະໜອງຂອງຂອງລັດວໍຊິງຕັນ ກ່ຽວກັບພະຍາດ ໂຄໂຣນາໄວຣັສ (COVID-19)v 
(ມ ບາງພາສາເພ ິ່ ມເຕ ມ) 

• ຄົນ້ຫາພະແນກສາທາລະນະສຼຸກໃນທອ້ງຖ ິ່ ນ ຫ ຼື ເມຼືອງ (ມ ບາງພາສາເພ ິ່ ມເຕ ມ) 
• ພະຍາດ ໂຄໂຣນາໄວຣສັ (COVID-19) ຂອງສ ນຄວບຄຼຸມ ແລະ ປອ້ງກນັພະຍາດ (ມ ບາງພາສາເພ ິ່ ມເຕ ມ) 

ມ ຄ າຖາມເພ ິ່ ມເຕ ມບ ? ໂທຫາສາຍດິ່ ວນດາ້ນຂ ມ້ ນພະຍາດ COVID-19 ຂອງພວກເຮາົທ ິ່  1-800-525-0127. 
ຊົິ່ ວໂມງບ ລ ການສາຍດິ່ ວນ: 

• ວນັຈນັຈາກ 6 ໂມງເຊົາ້ຫາ 10 ໂມງແລງ 
• ວນັອງັຄານເຖ ງວນັອາທ ດຈາກ 6 ໂມງເຊົາ້ຫາ 6 ໂມງແລງ  
• ສງັເກດວນັພກັຂອງລດັ (ເປັນພາສາອງັກ ດເທົິ່ ານັນ້) ຈາກ 6 ໂມງເຊົາ້ຫາ 6 ໂມງແລງ  

ສ າລບັການບ ລ ການແປພາສາ, ໃຫກ້ດົ # ເມຼືິ່ ອພວກເຂາົຕອບ ແລະ ເວົາ້ພາສາຂອງທິ່ ານ.ສ າລບັຄ າຖາມກິ່ ຽວກບັສຼຸຂະພາບຂອງ
ທິ່ ານເອງ ຫ ຼື ຜນົການກວດ, ກະລຼຸນາຕ ດຕ ິ່ ຜ ໃ້ຫບ້ ລ ການດາ້ນສຼຸຂະພາບ. 

ເພ ື່ ອຂໍເອາົເອກະສານນ ີ້ໃນຮູບແບບອ ື່ ນ, ໃຫ ີ້ໂທ 1-800-525-0127. ລູກຄ ີ້າທ ື່ ຫູໜວກ ຫ   ບໍື່ ຄື່ ອຍໄດ ີ້ຍນິ, ກະລຸນາໂທ 711 
(Washington Relay) (ພາສາອງັກ ດເທົິ່ ານັນ້) ຫ   ອ ເມວຫາ civil.rights@doh.wa.gov. 

https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/healthcare-providers/behavioral-health-resources
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/data-dashboard
https://www.governor.wa.gov/office-governor/official-actions/proclamations
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-covid-spreads.html
https://doh.wa.gov/lo/emergencies-covid-19/kaankwdhaaesyyphanyaadokhwid-19
https://doh.wa.gov/lo/emergencies-covid-19/yaawksiin-okhwid-19
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/frequently-asked-questions
https://medium.com/wadepthealth/it-takes-all-of-us-to-reduce-stigma-during-disease-outbreaks-310db60dce29
https://medium.com/wadepthealth/it-takes-all-of-us-to-reduce-stigma-during-disease-outbreaks-310db60dce29
https://doh.wa.gov/lo/emergencies/phanyaad-okhwid-19
https://doh.wa.gov/lo/emergencies/phanyaad-okhwid-19
https://coronavirus.wa.gov/lo/okhwid-19-oneww-okhornaaaiwrs-khmmuun-kaanbmlikaan-eila-eihlngkhmmuunhaangaynldwmsinghn
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/
mailto:civil.rights@doh.wa.gov

