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ข้อควรปฏิบต
ั เิ มือคุณอาจสัมผัสก ับผู ท
้ ติ
ี ดเชือ COVID19
สรุปการเปลียนแปลง ณ วันที 20เมษายน 2022


การเปลียนแปลงทางเทคนิ คเพือใหส้ อดคล ้องกับคําแนะนํ าด ้านการเดินทางของ Centers of
Disease Control and Prevention (CDC, ศูนย ์ควบคุมและป้ องกันโรค)
และเครืองคํานวณเวลาการแยกตัวและกักตัวของ Department of Health (DOH, กรมอนามัย)

สรุปการเปลียนแปลง ณ วันที 26 มกราคม 2022



อัปเดตแนวทางการกักตัวใหส้ อดคล ้องกับแนวทางการแยกตัวและกักตัวของ CDC
สําหรบั บุคคลทัวไป
อัปเดตแนวทางการกักตัวสําหรบั สภาพแวดล ้อมทีมีการรวมกลุ่ม

บทนํ า
หากคุณเคยสัมผัสกับเชือ COVID-19 มาแล ้ว หรือคิดว่าคุณเคยสัมผัส
คุณสามารถช่วยป้ องกันการแพร่กระจายของไวร ัสไปยังผูอื้ นในบ้านและชุมชนของคุณได ้
โปรดปฏิบต
ั ต
ิ ามคําแนะนํ าด ้านล่าง โปรดอ่านคําแนะนํ าเพิมเติมเกียวกับแต่ละสถานการณ์ดงั ต่อไปนี





นักเรียนและเจ ้าหน้าทีในโรงเรียน K-12 ควรปฏิบต
ั ต
ิ ามข ้อกําหนดของโรงเรียน K-12
ผูท้ อาศั
ี
ยหรือทํางานอยู่ในสถานประกอบการด ้านการดูแลสุขภาพควรปฏิบต
ั ต
ิ ามแนวทางชัวคราวสํา
หรบั การจัดการบุคลากรด ้านการดูแลสุขภาพทีติดเชือ SARS-CoV-2 หรือสัมผัสกับเชือ SARSCoV-2 (มีแต่ภาษาอังกฤษ) ของ CDC
และคําแนะนํ าชวคราวด
ั
้านการควบคุมและป้ องกันการติดเชือสําหรบั บุคลากรด ้านการดูแลสุขภาพใน
ช่วงการระบาดทัวโลกของโคโรนาไวรสั 2019 (COVID-19) ของ CDC (มีแต่ภาษาอังกฤษ)
หากคุณทํางานหรืออาศัยอยู่ในสถานกักกัน สถานคุมประพฤติ สถานสงเคราะห ์คนไร ้บ ้าน
หรือสถานพักฟื น
โปรดปฏิบต
ั ต
ิ ามคําแนะนํ าในส่วนข ้อมูลสําหรบั ผูท้ อาศั
ี
ยหรือทํางานอยู่ในสภาพแวดล ้อมทีมีการรวม
กลุ่มเฉพาะ

หน่ วยงานด ้านสุขภาพในพืนทีอาจใช ้ดุลยพินิจตามการพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ เช่น
การควบคุมการระบาดและมาตรการป้ องกันในสถานที เพือผ่อนคลายหรือเพิมเติมคําแนะนํ าเหล่านี

ฉันได้ส ัมผัสใกล้ชด
ิ กับผู ท
้ มี
ี ผลตรวจเชือ COVID-19 เป็ นบวก
แต่ฉันไม่มอ
ี าการป่ วย ฉันควรทําอย่างไร
คุณไม่จําเป็ นต ้องกักตัวหากเข ้าข่ายตามกรณี ต่อไปนี


คุณได ้รบั วัคซีนป้ องกัน COVID-19 ครบถ ้วนตามข ้อกําหนดล่าสุด
รวมถึงเข็มกระตุ ้นและเข็มเสริมทีเหมาะสมกับอายุและสถานะทางสุขภาพของคุณ



o หากคุณได ้รบั วัคซีนชุดหลักครบแล ้ว แต่ยงั ไม่มส
ี ท
ิ ธิรบั เข็มกระตุน้
คุณต ้องได ้รบั เข็มสุดท ้ายของวัคซีนชุดหลักมาแล ้วอย่างน้อย 2
สัปดาห ์ก่อนทีจะสัมผัสกับผูต้ ด
ิ เชือ COVID-19 จึงจะไม่ต ้องกักตัว
มีผลตรวจเชือไวรสั COVID-19 เป็ นบวกในช่วง 90 วันทีผ่านมาและหายดีแล ้ว

แม้ว่าจะไม่จําเป็ นต้องกก
ั ตัว แต่คุณควรดําเนิ นการตามขันตอนดังนี






เข ้ารบั การตรวจหาเชือ COVID-19 หลังจากทีสัมผัสใกล ้ชิดกับผูท้ ติ
ี ดเชือ COVID-19
ครงล่
ั าสุดมาแล ้วอย่างน้อย 5 วัน หากผลตรวจของคุณเป็ นบวก
โปรดทําตามคําแนะนํ าในส่วนสิงทีต ้องทําหากคุณมีผลตรวจ COVID-19 เป็ นบวก (wa.gov)
o หากคุณมีผลตรวจเชือไวรสั COVID-19 เป็ นบวกในช่วง 90 วันทีผ่านมาและหายดีแล ้ว
ใหใ้ ช ้ชุดตรวจแอนติเจน (ไม่ใช่แบบ PCR)
เพือตรวจหาเชือหลังจากทีสัมผัสใกล ้ชิดกับผูต้ ด
ิ เชือ COVID-19
ครงล่
ั าสุดมาแล ้วอย่างน้อย 5 วัน
สวมหน้ากากทีพอดีเมืออยู่รว่ มกับคนอืน ๆ ทีบา้ นหรือทีสาธารณะอย่างน้อย 10 วัน
นับตังแต่ทสั
ี มผัสใกล ้ชิดกับผูต้ ด
ิ เชือ COVID-19 ครงล่
ั าสุด
โดยสวมหน้ากากต่อไปแม้ว่าจะมีผลตรวจเชือ COVID-19 เป็ นลบในวันที 5 ก็ตาม
เฝ้ าสังเกตอาการเป็ นเวลา 10 วันหลังจากสัมผัสใกล ้ชิดกับผูต้ ด
ิ เชือ COVID-19 ครงล่
ั าสุด
หากมีอาการ ใหเ้ ข ้ารบั การตรวจหาเชือ
และทําตามขันตอนในส่วนฉันได ้สัมผัสใกล ้ชิดกับผูท้ มี
ี ผลตรวจเชือ COVID-19 เป็ นบวก
และตอนนี ฉันป่ วย ฉันควรทําอย่างไร

กักตัวอยู่ทบ้
ี านหากคุณเข ้าข่ายตามกรณี ต่อไปนี



ยังไม่ได ้รบั วัคซีน COVID-19 หรือได ้รบั วัคซีนชุดหลักยังไม่ครบตามจํานวนทีกําหนด หรือ
ยังได ้รบั วัคซีน COVID-19 ไม่ครบถ ้วนตามข ้อกําหนดล่าสุด
รวมถึงเข็มกระตุ ้นและเข็มเสริมทีเหมาะสมกับอายุและสถานะทางสุขภาพของคุณ

นอกเหนื อจากการกักตัวอยู ่บา้ นแล้ว ให้ปฏิบต
ั ด
ิ งั นี



เข ้ารบั การตรวจหาเชือไวรสั COVID-19 หลังจากทีสัมผัสใกล ้ชิดกับผูท้ ติ
ี ดเชือ COVID-19
ครงล่
ั าสุดมาแล ้วอย่างน้อย 5 วัน หากผลตรวจของคุณเป็ นบวก
โปรดทําตามคําแนะนํ าในส่วนสิงทีต ้องทําหากคุณมีผลตรวจ COVID-19 เป็ นบวก (wa.gov)
เฝ้ าสังเกตอาการเป็ นเวลา 10 วันหลังจากมีการสัมผัสใกล ้ชิดครงล่
ั าสุด
o หากมีอาการ COVID-19 ใหแ้ ยกตัว เข ้ารบั การตรวจหาเชือ
และปฏิบต
ั ต
ิ ามขันตอนในส่วนฉันได ้สัมผัสใกล ้ชิดกับผูท้ มี
ี ผลตรวจเชือ COVID-19
เป็ นบวก และตอนนี ฉันป่ วย ฉันควรทําอย่างไร

คุณควรกก
ั ตัวเป็ นเวลานานเท่าใด
หากทําได้ ใหส้ วมหน้ากากทีพอดีเมืออยู่รว่ มกับคนอืน ๆ ทีบา้ นและทีสาธารณะ โดยปฏิบต
ั ด
ิ งั นี
หากคุณสวมหน้ากากทีพอดีได ้ คุณควรกักตัวทีบา้ นเป็ นเวลา 5 วันหลังจากทีสัมผัสใกล ้ชิดกับผูต้ ด
ิ เชือ
COVID-19 ครงล่
ั าสุด และสวมหน้ากากอย่างต่อเนื องเมืออยู่รว่ มกับคนอืน ๆ
ในบา้ นหรือในทีสาธารณะต่ออีก 5 วัน (จนถึงวันที 10) โดยระหว่างกักตัวนี
ใหส้ วมหน้ากากทีพอดีเมืออยู่รว่ มกับคนอืน ๆ ในบา้ น หากทําได ้
การใส่หน้ากากอย่างต่อเนื องหมายถึงการใส่หน้ากากทีพอดีตลอดเวลาทีอยู่ใกล ้คนอืนทังในและนอกบ้าน
และไม่ทํากิจกรรมใกล ้กับผูอ้ ืนในเวลาทีคุณไม่สามารถสวมหน้ากากได ้ เช่น ขณะนอน ร ับประทานอาหาร
หรือว่ายนํ า คุณไม่สามารถใช ้อุปกรณ์อนแทนหน้
ื
ากาก (เช่น แผ่นพลาสติกใสปิ ดหน้าแบบมีผา้ )
ในช่วงทีต ้องใส่หน้ากากต่ออีก 5 วัน
2











หากคุณมีผลตรวจเป็ นลบหรือไม่สามารถเข ้าร ับการตรวจหาเชือได ้หลังจากสัมผัสใกล ้ชิดกับผูต้ ด
ิ เชื
อ COVID-19 ครงล่
ั าสุดมาแล ้วอย่างน้อย 5 วัน คุณจะหยุดกักตัวได ้ต่อเมือคุณไม่มอ
ี าการใด ๆ
และสวมหน้ากากทีพอดีเมืออยู่รว่ มกับคนอืนๆ ในบา้ นและในทีสาธารณะจนถึงวันที 10
ดูข ้อมูลเพิมเติมเกียวกับการเดินทางในการเดินทาง | CDC
อย่าไปในทีทีคุณไม่สามารถสวมหน้ากาก เช่น ร ้านอาหารและสถานทีออกกําลังกายบางแห่ง
และหลีกเลียงการรบั ประทานอาหารกับผูอ้ นทั
ื งทีบ ้านและทีทํางานจนกว่าจะครบ 10 วัน
นับตังแต่ทสั
ี มผัสใกล ้ชิดกับผูต้ ด
ิ เชือ COVID-19 ครงล่
ั าสุด
หากเป็ นไปได ้ ขอใหอ้ ยู่ห่างจากบุคคลอืน ๆ
โดยเฉพาะอย่างยิงผูท้ มี
ี ความเสียงสูงว่าจะเจ็บป่ วยจากโรค COVID-19 อย่างรุนแรง รวมถึงคนอืน ๆ
นอกบ ้านตลอดเวลา 10 วันเต็มนับตังแต่ทคุ
ี ณสัมผัสใกลช
้ ด
ิ กับผูต้ ด
ิ เชือ COVID-19 ครงล่
ั าสุด
ภายใน 10 วันนับตังแต่ทสั
ี มผัสใกล ้ชิดกับผูต้ ด
ิ เชือ COVID-19 ครงล่
ั าสุด
ใหห้ ลีกเลียงการพบเจอผูท้ มี
ี ภูมค
ิ ุ ้มกันบกพร่องหรือมีความเสียงสูงทีจะเป็ นโรคร ้ายแรง
และอย่าไปสถานดูแลสุขภาพ (รวมถึงบ ้านพักคนชรา) และสภาพแวดล ้อมอืนๆ ทีมีความเสียงสูง
ผูท้ ทํ
ี างานในสภาพแวดล ้อมการทํางานทีหนาแน่ นซึงไม่สามารถเว ้นระยะห่างทางกายภาพได ้เนื องจา
กลักษณะงานทีทํา (เช่น คลังสินค ้า โรงงาน และโรงงานบรรจุอาหารและผลิตเนื อสัตว ์) ควรกักตัว
(อยู่ห่าง) ไม่ทํางานเป็ นเวลา 10 วัน หลังจากสัมผัสใกล ้ชิดกับผูต้ ด
ิ เชือ COVID-19 ครงล่
ั าสุด
แต่สามารถปฏิบต
ั ต
ิ ามคําแนะนํ าในการกักตัวทีบา้ นฉบับย่อได ้ หากสามารถสวมหน้ากากทีพอดี
ผูท้ อาศั
ี
ยอยู่ในบ้านพักชัวคราวสําหรบั พนักงานควรกักตัวเป็ นเวลา 10
วันหลังจากสัมผัสใกล ้ชิดกับผูต้ ด
ิ เชือ COVID-19 ครงล่
ั าสุด
ผูท้ อาศั
ี
ยหรือทํางานในสภาพแวดล ้อมการเดินเรือเชิงพาณิ ชย ์ (เช่น เรือหาปลาเชิงพาณิ ชย ์
เรือขนส่งสินค ้า เรือสําราญ) ควรกักตัวเป็ นเวลา 10 วัน หลังจากสัมผัสใกล ้ชิดกับผูต้ ด
ิ เชือ COVID19 ครงล่
ั าสุด
โปรดดูข ้อมูลเพิมเติมเกียวกับการกักตัวระหว่างทํางานในสภาพแวดล ้อมเหล่านี ในคําแนะนํ าของ
CDC (มีแต่ภาษาอังกฤษ)

หากคุณไม่สามารถสวมหน้ากากทีพอดีเมืออยู่กบั คนอืนทีบา้ นและในทีสาธารณะ ใหป้ ฏิบต
ั ด
ิ งั นี
หากคุณไม่สามารถสวมหน้ากากทีพอดีได ้ คุณควรกักตัวอยู่บา้ นเป็ นเวลา 10 วัน
หลังจากสัมผัสใกล ้ชิดกับผูต้ ด
ิ เชือ COVID-19 ครงล่
ั าสุด
ดูข ้อมูลเพิมเติมเกียวกับการเดินทางในการเดินทาง | CDC

ข้อมูลสําหร ับผู ท
้ อาศ
ี
ัยหรือทํางานในสภาพแวดล้อมทีมีการรวมกลุ่มเฉพาะ มีดงั นี
ผูท้ อยู
ี ่หรือทํางานในสถานกักกัน สถานคุมประพฤติ สถานสงเคราะห ์คนไร ้บ ้าน และสถานพักฟื นควรกักตัว
ไม่ว่าจะมีสถานะการฉี ดวัคซีน สถานะการฉี ดเข็มเสริมเป็ นอย่างไร หรือเคยหายจากการติดเชือ COVID-19
ในช่วง 90 วันทีผ่านมาแล ้วหรือไม่กต
็ าม



ผูท้ อาศั
ี
ยอยู่ในสถานทีเหล่านี ควรกักตัวเป็ นเวลา 10 วันหลังจากสัมผัสใกล ้ชิดกับผูต้ ด
ิ เชือ COVID19 ครงล่
ั าสุด และควรเข ้าร ับการตรวจหาเชือหลังจากสัมผัสใกล ้ชิดกับผูต้ ด
ิ เชือ COVID-19
ดังกล่าวครงล่
ั าสุดมาแล ้วอย่างน้อย 5 วัน
ผูท้ ทํ
ี างานในสภาพแวดล ้อมเหล่านี แต่ไม่ได ้อาศัยอยู่ทนั
ี น โปรดอย่าไปทีทํางานเป็ นเวลา 10
วันหลังจากสัมผัสใกล ้ชิดกับผูต้ ด
ิ เชือ COVID-19 ครงล่
ั าสุด
และควรปฏิบต
ั ต
ิ ามคําแนะนํ าในการกักตัวอยู่ทบ
ี า้ นตามทีระบุไว ้ข ้างต ้นอิงตามความสามารถในการส
วมหน้ากากทีพอดี

ในช่วงทีคนงานไม่พอ สถานกักกัน สถานคุมประพฤติ สถานสงเคราะห ์คนไร ้บ ้าน และสถานพักฟื น
อาจพิจารณาลดระยะเวลาการกักตัวให ้กับพนักงานหรือเจ ้าหน้าทีเพือใหก้ ารปฏิบต
ั งิ านดําเนิ นต่อไปได ้
3

การตัดสินใจลดระยะเวลาการกักตัวในสภาพแวดล ้อมเหล่านี ควรมีการปรึกษากับหน่ วยงานสาธารณสุขในท ้อ
งถินก่อน

ฉันติดเชือ COVID-19 ได้อย่างไร
ไวรสั ทีก่อใหเ้ กิดโรค COVID-19 แพร่กระจายผ่านอนุ ภาคหลากหลายขนาดทีล่องลอยอยู่ในอากาศ
ซึงได ้แก่อนุ ภาคทีติดต่อจากการสัมผัสใกล ้ชิด เช่น ภายในระยะ 6 ฟุต (2 เมตร)
ไปจนถึงอนุ ภาคทีค ้างอยู่ในอากาศและแพร่กระจายไกลออกไป
โดยเฉพาะภายในอาคารทีมีการระบายอากาศไม่ดี ผูต้ ด
ิ เชือ COVID-19 สามารถแพร่เชือสู่ผอ
ู ้ นได
ื
้ตังแต่ 2
วันก่อนเริมแสดงอาการ (หรือ 2 วันก่อนวันทีมีผลตรวจเป็ นบวก หากไม่มอ
ี าการ) จนถึง 10
วันหลังจากเริมมีอาการ (หรือ 10 วันหลังจากวันทีผลตรวจเป็ นบวก หากไม่มอ
ี าการ) หากผูต้ ด
ิ เชือ COVID19 มีระยะเวลาแยกตัวนานกว่า 10 วัน พวกเขาสามารถแพร่เชือได ้ตลอดจนถึงวันทีสินสุดการแยกตัว
หากผูท้ ติ
ี ดเชือ COVID-19 แยกตัวเป็ นเวลา 5 วันตามด ้วยการใส่หน้ากากตลอดเวลานาน 5
วันหลังจากหยุดแยกตัวเนื องจากอาการดีขนหรื
ึ
อหายไปในวันที 5 ผูท้ สั
ี มผัสผูต้ ด
ิ เชือดังกล่าวในวันที 6-10
จะไม่ถอ
ื เป็ นผูส้ ม
ั ผัสใกล ้ชิด ตราบใดทีผูต้ ด
ิ เชือสวมหน้ากากทีพอดี หากผูต้ ด
ิ เชือไม่ได ้สวมหน้ากากทีพอดี
ผูท้ สั
ี มผัสผูต้ ด
ิ เชือในวันที 6-10 จะถือว่าเป็ นผูส้ ม
ั ผัสใกล ้ชิด
การสัมผัสใกล ้ชิดโดยทัวไปหมายความว่าคุณอยู่ในระยะ 6 ฟุต (2 เมตร) จากผูท้ ีติดเชือ COVID-19
เป็ นเวลาสะสมอย่างน้อย 15 นาทีหรือมากกว่าในช่วง 24 ชัวโมง บางคนได ้รบั เชือ COVID-19
โดยไม่รู ้ว่าตนสัมผัสกับเชือได ้อย่างไร หากมีคนทีติดเชือ COVID-19
แจ ้งหน่ วยงานสาธารณสุขว่าเพิงติดต่อใกล ้ชิดกับคุณ
คุณอาจได ้ร ับข ้อความหรือโทรศัพท ์จากหน่ วยงานสาธารณสุขให้เข ้าร่วมการสัมภาษณ์ด ้านสาธารณสุข

ฉันจะคํานวณระยะเวลาแยกตัวอย่างไร
วันทีคุณสัมผัสกับผูต้ ด
ิ เชือ COVID-19 ในระหว่างทีบุคคลนันแพร่เชือได ้จะนับเป็ นวันที 0 วันที 1
คือวันเต็มวันแรกหลังจากทีคุณสัมผัสใกล ้ชิดกับผูต้ ด
ิ เชือ COVID-19 ครงล่
ั าสุด
ดูอุปกรณ์ชว่ ยเหลือเครืองคํานวณเวลาแยกตัวและกักตัวของ DOH

สิงทีต้องทําในช่วงกักตัว








เฝ้าสังเกตอาการ เข ้ารบั บริการทางการแพทย ์ทันทีหากอาการของคุณแย่ลง
หากคุณมีเหตุฉุกเฉิ นทางการแพทย ์และจําเป็ นต ้องเรียก 911
ใหแ้ จ ้งเจ ้าหน้าทีประสานงานว่าคุณมีอาการของโรค COVID-19 หากเป็ นไปได ้
ใหส้ วมหน้ากากตังแต่กอ
่ นหน่ วยบริการฉุ กเฉิ นทางการแพทย ์จะมาถึง
แยกตัวจากผู อ
้ นให
ื
ม้ ากทีสุดเท่าทีจะทําได ้ รวมถึงจากสมาชิกในบา้ นและสัตว ์เลียงด ้วย
อยู่ในห้องทีแยกจากผูอ้ นและใช
ื
้หอ้ งนํ าแยกต่างหาก ถ้ามี
หากจําเป็ นต ้องดูแลสมาชิกครอบคร ัวหรือสัตว ์เลียง
ใหส้ วมหน้ากากและล ้างมือของคุณใหส้ ะอาดก่อนและหลังสัมผัสกับคนและสัตว ์เลียงทีคุณดูแล
คุณสามารถดูข ้อมูลเพิมเติมเกียวกับ COVID-19 และสัตว ์ได ้ในเว็บไซต ์ทีลิงก ์
สวมหน้ากากทีพอดีเมือคุณอยู่ใกล ้คนอืนและก่อนทีจะเข ้าสู่สํานักงานของผูใ้ หบ้ ริการดูแลสุขภาพ
หากคุณไม่สามารถสวมหน้ากากทีพอดีได ้ คนในครอบครวั ไม่ควรอยู่ในห้องเดียวกับคุณ
พวกเขาควรสวมหน้ากากทีพอดีหรือหน้ากากฟอกอากาศหากต ้องเข ้ามาในห ้องของคุณ
ทําวิธต
ี ่าง ๆ เพือปร ับปรุงการระบายอากาศทีบ้าน หากทําได ้
อย่าใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู อ
้ น
ื รวมถึงจานชาม แก ้วนํ า ถ ้วย อุปกรณ์รบั ประทานอาหาร
ผ้าเช็ดตัว หรือเตียงนอนร่วมกับผูอ้ นหรื
ื
อสัตว ์เลียงในบ้านของคุณ
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เข้าร่วมการสัมภาษณ์ดา้ นสาธารณสุข
หากมีคนทีติดเชือ COVID-19 แจ ้งสาธารณสุขว่าเพิงสัมผัสใกล ้ชิดกับคุณ
คุณอาจได ้ร ับข ้อความหรือโทรศัพท ์จากหน่ วยงานสาธารณสุข
ผูส้ ม
ั ภาษณ์จะช่วยแนะนํ าคุณเรืองการปฏิบต
ั ต
ิ วั และความช่วยเหลือทีมีให ้
ผูส้ ม
ั ภาษณ์จะไม่บอกคุณว่าใครเป็ นผูแ้ จ ้งชือคุณต่อหน่ วยงาน

ฉันได้ส ัมผัสใกล้ชด
ิ กับผู ท
้ มี
ี ผลตรวจเชือ COVID-19 เป็ นบวก
และตอนนี ฉันมีอาการป่ วย ฉันควรทําอย่างไร
หากคุณได ้สัมผัสกับเชือ COVID-19 และมีอาการ (แม้จะไม่รุนแรง) คุณควรอยู่บ ้านและอยู่ห่างจากผูอ้ น
ื
รวมถึงเข ้ารบั การตรวจหาเชือ COVID-19 ด ้วยการตรวจหาไวรสั
ไม่ว่าจะมีสถานะการฉี ดวัคซีนเป็ นแบบใดก็ตาม
โปรดติดต่อผูใ้ หบ้ ริการดูแลด ้านสุขภาพของคุณเพือเข ้ารบั การตรวจเชือ โดยแจ ้งว่าคุณสัมผัสกับผูท้ ติ
ี ดเชือ
COVID-19 และตอนนี คุณมีอาการป่ วย



หากผลตรวจของคุณเป็ นลบโดยการตรวจหาแอนติเจน
ผูใ้ หบ้ ริการด ้านสุขภาพของคุณอาจแนะนํ าการตรวจหาเชือเพือยืนยัน
หากคุณใช ้ชุดตรวจหาเชือด ้วยตัวเอง (มีแต่ภาษาอังกฤษ)
ใหท้ ําตามคําแนะนํ าของผลิตภัณฑ ์การตรวจหาเชือด ้วยตัวเอง

สวมหน้ากากทีพอดีหากคุณต ้องอยู่รว่ มกับผูอ้ นทั
ื งภายในและภายนอกบ้านของคุณ
ผูอ้ นที
ื ไม่ได ้อยู่ในครอบครวั ควรสวมหน้ากากหรือหน้ากากฟอกอากาศ หากคุณต ้องอยู่ใกล ้พวกเขา
หากอาการของคุณแย่ลงหรือคุณเริมมีอาการใหม่ ให ้ปรึกษากับผูใ้ หบ้ ริการด ้านสุขภาพ
บุคคลทีไม่มผ
ี ู ใ้ ห้บริการด้านสุขภาพ: หลายสถานทีใหก้ ารตรวจฟรีหรือมีค่าใช ้จ่ายราคาประหยัด
โดยไม่คํานึ งถึงสถานะการย้ายถินฐาน ดูคําถามทีพบบ่อยเกียวกับการเข ้ารบั การตรวจของ Department of
Health หรือโทรหาสายด่วนข ้อมูล COVID-19 แห่งรฐั วอชิงตัน
หากคุณเป็ นผูส้ ม
ั ผัสใกล ้ชิดและมีอาการป่ วย ให ้เริมตรวจหาเชือและปฏิบต
ั ต
ิ ามคําแนะนํ าทีเหมาะสม ดังนี
ผลตรวจหลังเริมมีอา
การ

มีผลตรวจเป็ นบวกหรื
อไม่ได้ร ับการตรวจห
าเชือ

ผู ท
้ สั
ี มผัสใกล้ชด
ิ ซึงเข้าข่ายดังนี


ได ้รบั วัคซีนป้ องกัน COVID-19

ครบถ ้วนตามข ้อกําหนดล่าสุด
รวมถึงเข็มกระตุ ้นและเข็มเสริมทีเหมา
ะสมกับอายุและสถานะทางสุขภาพ
 มีผลตรวจเชือไวรสั COVID-19
เป็ นบวกในช่วง 90
วันทีผ่านมาและหายดีแล ้ว
โปรดทําตามคําแนะนํ าในส่วนสิงทีต ้องทํา
หากคุณมีผลตรวจ COVID-19 เป็ นบวก
(wa.gov)
หากยังไม่ได ้รบั การตรวจหาเชือ
โปรดปฏิบต
ั ต
ิ ามคําแนะนํ าในการแยกตัวแ
ละสวมหน้ากากแบบเดียวกับผูที
้ มีผลตรวจ
เป็ นบวก

ผู ท
้ สั
ี มผัสใกล้ชด
ิ ซึงเข้าข่ายดังนี



ยังไม่ได ้รับวัคซีนหรือได ้รับวัคซีนชุดห
ลักยังไม่ครบตามจํานวนทีกําหนด
ได ้รับวัคซีนป้ องกัน COVID-19
ไม่ครบถ ้วนตามข ้อกําหนดล่าสุด
รวมถึงเข็มกระตุ ้นและเข็มเสริมทีเหมา
ะสมกับอายุและสถานะทางสุขภาพ

โปรดทําตามคําแนะนํ าในส่วนสิงทีต ้องทํา
หากคุณมีผลตรวจ COVID-19 เป็ นบวก
(wa.gov)
หากยังไม่ได ้รบั การตรวจหาเชือ
โปรดปฏิบต
ั ต
ิ ามคําแนะนํ าในการแยกตัวแ
ละสวมหน้ากากแบบเดียวกับผูที
้ มีผลตรวจ
เป็ นบวก
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เป็ นลบ

อยู่บา้ นจนกว่าจะเข ้าข่ายดังนี



คุณไม่มไี ข ้ภายใน 24
ชัวโมงทีผ่านมาโดยไม่ใช ้ยาลดไข้
และ
อาการของคุณดีขนอย่
ึ
างมากแล ้ว

กลับมากักตัวต่อ
(ดูสว่ นฉันได ้สัมผัสใกล ้ชิดกับผูท้ ตรวจพบ
ี
ว่าเชือ COVID-19 เป็ นบวก
แต่ฉันไม่มอ
ี าการป่ วย ฉันควรทําอย่างไร)

กลับมาปฏิบต
ั ต
ิ ามคําแนะนํ าเกียวกับการส
วมหน้ากาก การตรวจหาเชือ
และการกักตัวต่อ
หากคุณอาศัยอยู่หรือทํางานในสถานทีทีมี
การรวมตัว
(ดูสว่ นฉันได ้สัมผัสใกล ้ชิดกับผูท้ มี
ี ผลตรว
จเชือ COVID-19 เป็ นบวก
แต่ฉันไม่มอ
ี าการป่ วย ฉันควรทําอย่างไร)

การแยกตัวและการกักตัวต่างกันอย่างไร




การแยกตัวคือสิงทีคุณปฏิบต
ั ห
ิ ากมีอาการของ COVID-19 อยู่ระหว่างรอผลการตรวจเชือ
หรือได ้ร ับการตรวจ COVID-19 ว่ามีผลเป็ นบวก
การแยกตัวหมายถึงคุณพักอยู่ทบ
ี า้ นและอยู่ห่างจากผูอ้ น
ื (รวมถึงสมาชิกในครอบครวั )
ตามระยะเวลา (มีแต่ภาษาอังกฤษ) ทีแนะนํ าเพือหลีกเลียงการแพร่กระจายเชือโรค
การกักตัวคือสิงทีคุณต ้องปฏิบต
ั ห
ิ ากคุณสัมผัสกับเชือ COVID-19 มาแล ้ว
การกักตัวหมายถึงการทีคุณพักอยู่ทบ
ี า้ นและอยู่ห่างจากผูอ้ น
ื (รวมถึงสมาชิกในครอบครวั )
ตามระยะเวลา (มีแต่ภาษาอังกฤษ) ในกรณี ทคุ
ี ณติดเชือและสามารถแพร่เชือได ้
การกักตัวจะเปลียนสถานะเป็ นแยกตัวหากคุณมีผลตรวจ COVID-19 เป็ นบวก หรือมีอาการของ
COVID-19

ข้อมูลและแหล่งข้อมูลเพิมเติมเกียวกับโรค COVID-19
ติดตามสถานการณ์ COVID-19 ปัจจุบน
ั ในวอชิงตัน, ประกาศของผูว้ า่ การร ัฐ Inslee (มีแต่ภาษาอังกฤษ),
อาการ (มีแต่ภาษาอังกฤษ), เชือแพร่กระจายอย่างไร (มีแต่ภาษาอังกฤษ)
และบุคคลควรเข ้าร ับการตรวจหาเชืออย่างไรและเมือไร (มีแต่ภาษาอังกฤษ)
ดูข ้อมูลเพิมเติมได ้ในคําถามทีพบบ่อย (มีแต่ภาษาอังกฤษ)
เชือชาติ/ชาติพน
ั ธุ ์หรือสัญชาติไม่ได ้ทําใหบ้ ุคคลหนึ งๆ เสียงต่อการติดโรคโควิด-19 เพิมขึน อย่างไรก็ตาม
ข ้อมูลเผยให ้เห็นว่ากลุ่มคนผิวสีได ้รบั ผลกระทบจากโรค COVID-19 ในอัตราสูงกว่ากลุ่มคนอืน ๆ
เนื องจากการเหยียดสีผวิ และโดยเฉพาะอย่างยิงการเหยียดเชือชาติในเชิงโครงสร ้าง
เป็ นปัจจัยทีทําให ้คนบางกลุ่มมีโอกาสน้อยลงในการปกป้ องตนเองและชุมชนของพวกเขา
การกล่าวโทษบุคคลอืนไม่ได ้ช่วยต่อสู ้กับโรค (มีแต่ภาษาอังกฤษ) โปรดแชร ์แต่ข ้อมูลทีถูกต้องใหก้ บั ผูอ้ น
ื
เพือป้ องกันการแพร่ข่าวลือและข ้อมูลผิด ๆ






ข ้อมูลการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรสั สายพันธุ ์ใหม่ในปี 2019 (COVID-19) จาก Department
of Health รฐั วอชิงตัน
การร ับมือกับโคโรนาไวรสั (COVID-19) ของร ัฐวอชิงตัน
ค ้นหาหน่ วยงานด ้านสุขภาพในท้องถินหรือเขตของคุณ (มีแต่ภาษาอังกฤษ)
ข ้อมูลเกียวกับโคโรนาไวร ัส (COVID-19) จาก CDC (มีแต่ภาษาอังกฤษ)
แหล่งข ้อมูลเกียวกับการลดการกล่าวโทษบุคคลอืน (มีแต่ภาษาอังกฤษ)
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หากมีคําถามเกียวกับโรค COVID-19 โทรหาสายด่วนข ้อมูล COVID-19 ของเราได ้ทีหมายเลข 1800-525-0127
วันจันทร ์ตังแต่ 06.00 น. ถึง 22.00 น. วันอังคารถึงวันอาทิตย ์ และวันหยุดราชการเวลา 06.00 ถึง 18.00 น.
สําหรบั บริการล่าม กรุณากด # เมือมีการรบั สายและบอกภาษาของคุณ
หากมีข ้อสงสัยเกียวกับสุขภาพของคุณ การตรวจหา COVID-19 หรือผลการตรวจ
โปรดติดต่อผูใ้ หบ้ ริการดูแลสุขภาพของคุณ
หากต ้องการเอกสารนี ในรูปแบบอืน โปรดโทร 1-800-525-0127
สําหรบั บุคคลทีหูหนวกหรือมีความบกพร่องทางการได ้ยิน โปรดโทร 711 (Washington Relay)
หรือส่งอีเมลไปที civil.rights@doh.wa.gov
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