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จะปฏบิตัติวัอย่างไรหากคุณมอีาการตดิเชือ้โควดิ-19 

แต่ไม่ไดส้มัผสัใกลช้ดิกบัผูท้ีถู่กวนิิจฉยัว่าป่วยเป็นโรคโควดิ-19 

สรุปการเปลีย่นแปลง ณ วนัที ่27 เมษายน 2021 

• อปัเดตขอ้ก ำหนดของหนำ้กำกเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัภำษำของ CDC  

• ภำษำทีอ่ปัเดตแลว้ส ำหรบัหนำ้กำกอนำมยัและปิดพอดกีบัใบหนำ้และวสัดสุอดคลอ้งกบัค ำแนะน ำของ 

ศูนยค์วบคมุและป้องกนัโรค (Centers for Disease Control and Prevention หรอื CDC) 

• ค ำแนะน ำเพิม่เตมิเกีย่วกบักำรกกักนัส ำหรบัผูซ้ ึง่อำจสมัผสักบัเชือ้โควดิ-19 มำแลว้ 

• ขอ้มูลใหม่เพิม่เตมิส ำหรบัผูท้ีไ่ดเ้ขำ้รบักำรฉีดวคัซนี 

ฉนัมโีอกาสตดิโควดิ-19 หรอืไม ่

อำกำรทีม่กัพบบ่อย (ภำษำองักฤษ) ไดแ้ก ่มไีข ้ไอ และหำยใจตดิขดั และมอีำกำรอืน่ๆ รวมดว้ย ไดแ้ก ่หนำวสัน่ 

ปวดกลำ้มเนือ้ เจ็บคอ อ่อนเพลยี แน่นหนำ้อก น ้ำมูกไหล อำกำรคลืน่ไส ้อำเจยีน ทอ้งเสยี 

หรอืสูญเสยีกำรลิม้รสหรอืกลิน่  

ฉนัควรเขา้รบัการตรวจโควดิ-19 หรอืไม่ 

ใช ่หำกคณุมอีำกำรโรคโควดิ-19 หรอืหำกคุณมโีอกำสเสีย่งตดิเชือ้จำกผูท้ีไ่ดร้บักำรยนืยนัว่ำตดิเชือ้โควดิ-19 น้ัน 

โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิำรดูแลดำ้นสุขภำพของคุณเพือ่เขำ้รบักำรตรวจเชือ้  

หากบุคคลใดมไิดเ้ขา้รบัปรกึษาโดยแพทยห์รอืผูใ้หบ้รกิารดูแลสุขภาพ 

ยงัสำมำรถเขำ้รบักำรตรวจไดฟ้รหีรอืไม่มคี่ำใชจ้่ำยใดๆ ในหลำยสถำนที ่โดยมไิดค้ ำนึงถงึสถำนะกำรยำ้ยถิน่ฐำน ดูที ่

กรมอนำมยั (Department of Health) ค ำถำมพบบ่อยเกีย่วกบักำรเขำ้รบักำรตรวจ (รูปแบบภำษำองักฤษ) 

หรอืโทรเพือ่สอบถำมทีส่ำยด่วนขอ้มลูโควดิ-19 แห่งรฐัวอชงิตนั (รูปแบบภำษำองักฤษ) 

เขา้รว่มการสมัภาษณด์า้นสาธารณสุข 

เมือ่คุณเขำ้รบักำรตรวจผลตรวจโควดิ-19 ออกมำเป็นบวก 

จะมเีจำ้หนำ้ทีจ่ำกสำธำรณสุขตดิตอ่คุณผำ่นทำงโทรศพัทเ์ป็นหลกั 

ผูส้มัภำษณจ์ะชว่ยแนะน ำใหค้ณุเขำ้ใจในกำรปฏบิตัติวัและมกีำรใหบ้รกิำรสนับสนุนประเภทต่ำงๆ 

พวกเขำจะสอบถำมชือ่และขอ้มูลทีต่ดิตอ่ของบุคคลทีคุ่ณสมัผสัใกลช้ดิล่ำสุด 

พวกเขำจะสอบถำมขอ้มลูนีเ้พือ่พวกเขำจะไดแ้จง้ใหผู้ใ้กลช้ดิทรำบว่ำมโีอกำสเสีย่งตดิเชือ้ 

พวกเขำจะไม่เปิดเผยชือ่ใหก้บัผูท้ีใ่กลช้ดิเมือ่มกีำรตดิตอ่พวกเขำเหล่ำน้ัน  

ฉนัควรปฏบิตัตินอย่างไรเพือ่ป้องกนัมใิหโ้รคแพรก่ระจายไปยงัคนในครอบครวัของฉนัและคนอื่

นๆ ในชมุชน 

• อยู่บา้น เวน้แต่ตอ้งไปรบัการดูแลทางการแพทย ์ 

o อย่ำไปท ำงำน โรงเรยีน หรอืสถำนทีอ่ืน่ๆ หลกีเลีย่งกำรใชข้นสง่สำธำรณะ รถแท็กซี ่หรอืขีม่อเตอรไ์ซค ์

ใหผู้อ้ืน่ชว่ยซือ้ของแทนหรอืใชบ้รกิำรขนส่งสนิคำ้ถงึบำ้น 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/TestingforCOVID19
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/ContactUs
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o โทรศพัทก์อ่นทีคุ่ณจะไปทีผู่ใ้หบ้รกิำรดูแลสุขภำพและแจง้กบัพวกเขำว่ำคุณไดร้บัเชือ้โควดิ-19 

หรอือยู่ระหว่ำงกำรประเมนิโรคโควดิ-19 สวมหนำ้กำกอนำมยัทุกคร ัง้กอ่นทีค่ณุเขำ้ไปยงัอำคำรใดๆ 

ขัน้ตอนเหล่ำนีจ้ะชว่ยใหค้ณุป้องกนักำรแพรก่ระจำยโรคแกผู่ค้นในส ำนักงำนหรอืหอ้งรบัแขกในขณะทีคุ่

ณเจ็บป่วย 

• แยกตวัคุณเองออกจากผูอ้ืน่และสตัวเ์ลีย้งในบา้นของคุณ  

o คุณควรอยูภ่ำยในหอ้งเดยีว และอยู่ห่ำงจำกผูอ้ืน่ในบำ้นใหม้ำกทีสุ่ดเท่ำทีท่ ำได ้ 

o ใชห้อ้งน ้ำแยกตำ่งหำกถำ้ม ี

o สวมใส่หน้ากากอนามยัแบบผา้(รูปแบบภำษำองักฤษ) เมือ่คุณอยู่ใกลช้ดิกบัคนอืน่ๆ  

หำกคุณไมส่ำมำรถสวมหนำ้กำกอนำมยัได ้ใหค้นอืน่ๆ 

สวมใส่หนำ้กำกอนำมยัเมือ่พวกเขำเขำ้หอ้งพกัของคุณ  

o กำรสวมใส่หนำ้กำกอนำมยัแบบผำ้เป็นอุปกรณท์ีปิ่ดคลมุปำกและจมูกของคณุ 

และพอดกีบัดำ้นขำ้งของใบหนำ้และใตค้ำง  

หนำ้กำกอนำมยัควรท ำดว้ยผำ้ทอแน่นสองช ัน้ขึน้ไปโดยมสีำยมดัหรอืรดัรอบศรีษะหรอืหลงัใบหู 

ผูท้ีม่ปัีญหำดำ้นพฒันำกำร พฤตกิรรม หรอืโรคประจ ำตวั 

สำมำรถใชห้นำ้กำกเฟสชวิดแ์บบแขวนดำ้นหนำ้เพือ่ชว่ยป้องกนัโรคแทนกำรใส่แบบปิดใบหนำ้ เด็กๆ 

อำจใชห้นำ้กำกเฟสชวิดใ์นสถำนดูแลเด็ก เขำ้ค่ำยชว่งกลำงวนั และในระบบมธัยมศกึษำ 

ในสถำนทีท่ ำงำน 

เรำอำจจ ำเป็นตอ้งใชห้นำ้กำกหรอืเครือ่งชว่ยหำยใจเน่ืองจำกชว่ยป้องกนัโรคแทนกำรใส่แบบปิดใบหนำ้  

o ค ำแนะน ำจำก ศูนยค์วบคมุและป้องกนัโรค (Centers for Disease Control and Prevention หรอื CDC) 

แนะน ำกลยุทธ ์(รูปแบบภำษำองักฤษ) 

เพือ่ชว่ยปรบัปรุงกำรสวมหนำ้กำกใหม้ปีระสทิธภิำพมำกขึน้เพือ่ชะลอกำรแพรก่ระจำยของโรคโควดิ-19 

กลยุทธเ์หลำ่นีร้วมถงึกำรสวมหนำ้กำกผำ้ทบัหนำ้กำกทำงกำรแพทย ์

กำรผูกห่วงหูของหนำ้กำกทำงกำรแพทย ์กำรใชแ้ผ่นกรองหนำ้กำกอนำมยั 

หรอืกำรใชไ้นลอนปิดทบัหนำ้กำก นอกจำกนี ้กรมอนำมยั (Department of Health หรอื DOH) 

ไม่แนะน ำใหใ้ชห้นำ้กำกทีม่ชีอ่งหรอืรูระบำยอำกำศ หรอืผำ้พนัจมกูหรอืผำ้พนัคอแบบช ัน้เดยีว 

(เครือ่งชว่ยหำยใจทีม่รูีระบำยอำกำศน้ันจะใชไ้ดต้ำมค ำแนะน ำทีเ่ผยแพรโ่ดย 

DOHและกรมแรงงำนและอุตสำหกรรม (L&I) (รูปแบบภำษำองักฤษ))  

o สิง่ส ำคญัคอื 

ตอ้งสวมหนำ้กำกอนำมยัในทีส่ำธำรณะทุกสถำนทีร่ว่มกบักำรปฏบิตัติำมมำตรกำรดำ้นสำธำรณสุขทีม่ปี

ระสทิธผิล เชน่ กำรเขำ้รบักำรฉีดวคัซนี กำรเวน้ระยะห่ำง กำรท ำควำมสะอำดมอื 

กำรแยกและกำรกกักนัอย่ำงตอ่เน่ือง  

o หลกีเลีย่งกำรสมัผสักบัสตัวเ์ลีย้งและสตัวใ์ดๆ แบบเครง่ครดัในขณะทีเ่จ็บป่วย ถำ้เป็นไปได ้

ใหบุ้คคลใดในบำ้นดูแลสตัวเ์ลีย้งแทนตนเอง หำกจ ำเป็นตอ้งดูแลสตัวเ์ลีย้งของคณุ 

ลำ้งมอืของคณุใหส้ะอำดกอ่นและหลงัเมือ่คณุไดส้มัผสักบัสตัวเ์ลีย้งและสวมหนำ้กำกไวต้ลอดเวลำ ดูที ่

โควดิ-19 และสตัว ์(รูปแบบภำษำองักฤษ) ส ำหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิ 

o อย่ำใชข้องส่วนตวัรว่มกบัผูอ้ืน่หรอืสตัวเ์ลีย้ง รวมถงึจำนชำม แกว้น ้ำ ถว้ย อุปกรณเ์ครือ่งครวั ผำ้เชด็ตวั 

หรอืเตยีงนอน  

• รกัษาระยะห่าง 6 ฟุตตลอดเวลำแมว้่ำคณุจะสวมใส่หนำ้กำกอยู่กต็ำม 

• ลา้งมอืบ่อยๆ ลำ้งมอืบ่อยๆ ดว้ยน ้ำและสบู่เป็นเวลำอย่ำงนอ้ย 20 วนิำท ีหำกไม่มสีบู่และน ้ำ 

ใหใ้ชส้ำรท ำควำมสะอำดมอืทีม่แีอลกอฮอลอ์ย่ำงนอ้ย 60% 

หลกีเลีย่งกำรสมัผสัใบหนำ้ของตนเองในขณะทีไ่มไ่ดล้ำ้งมอื 

https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/ClothFacemasks.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/effective-masks.html
https://lni.wa.gov/agency/outreach/coronavirus-covid-19-worker-face-covering-and-mask-requirements-questions
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/animals.html
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• ปิดปากและจมูกขณะไอและจามดว้ยกระดาษทชิชู ่ทิง้กระดำษทชิชูท่ีใ่ชง้ำนแลว้และลำ้งมอือกีคร ัง้ 

• ท าความสะอาดพืน้ผวิที ่"มกีารสมัผสัสูง" บ่อย ซึง่รวมถงึบรเิวณเคำเตอร ์โตะ๊ท ำงำน ลกูบดิประตู 

อุปกรณต์ดิผนังในหอ้งน ้ำ โถสว้ม โทรศพัท ์แป้นพมิพ ์แท็บเล็ต และโตะ๊หวัเตยีง 

ใชส้เปรยห์รอืแผ่นเชด็ท ำควำมสะอำดและปฏบิตัติำมค ำแนะน ำ 

ประเมนิอาการของคุณ 

เขำ้รบับรกิำรทำงกำรแพทยท์นัทหีำกอำกำรของคุณแย่ลง กอ่นทีคุ่ณจะไดร้บักำรดูแล 

โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิำรดำ้นกำรดูแลสุขภำพของคุณและแจง้วำ่คุณมอีำกำร COVID-19 

สวมหนำ้กำกอนำมยัทุกคร ัง้กอ่นทีคุ่ณเขำ้ไปทีศ่นูยบ์รกิำรดูแลสุขภำพเพือ่ป้องกนักำรแพรก่ระจำยเชือ้โรคสู่ผูอ้ืน่ในข

ณะทีน่ั่งอยู่ในหอ้งรอควิและหอ้งตรวจผล  

หำกคุณมเีหตุฉุกเฉินทำงกำรแพทยแ์ละจ ำเป็นตอ้งเรยีก 911 ใหแ้จง้เจำ้หนำ้ทีป่ระสำนงำนว่ำคุณอำจตดิเชือ้ COVID-

19 ถำ้เป็นไปได ้ใหใ้ส่หนำ้กำกอนำมยักอ่นหน่วยบรกิำรกำรแพทยฉุ์กเฉินจะมำถงึ 

ฉนัตอ้งอยู่ห่างจากผูอ้ืน่นานเท่าใด 

1. หำกคุณไดร้บักำรยนืยนัผลหรอืสงสยัวำ่จะไดร้บัเชือ้โควดิ-19 และแสดงอาการของโรค 

คุณจะสำมำรถหยุดแยกตวัทีบ่ำ้นได ้ในกรณีที ่

o คุณไม่มไีขม้ำอย่ำงนอ้ย 24 ช ัว่โมง โดยไม่ไดใ้ชย้ำลดไข ้และ... 

o อำกำรโรค ของคุณ (รูปแบบภำษำองักฤษ) มอีำกำรดขีึน้ และ 

o ตอ้งผำ่นไปอย่ำงนอ้ย 10 วนันับตัง้แต่คุณมอีำกำร 

2. หำกคุณไดร้บักำรยนืยนัผลหรอืสงสยัวำ่จะไดร้บัเชือ้โควดิ-19 และไม่แสดงอาการโรคใดๆ 

คุณจะสำมำรถหยุดแยกตวัทีบ่ำ้นได ้ในกรณีที ่

o ตอ้งผำ่นไปอย่ำงนอ้ย 10 วนันับตัง้แต่คุณมอีำกำร และ 

o คุณไม่มอีำกำรเจ็บป่วยจำกโรคโควดิ-19 

มคี ำแนะน ำเพิม่เตมิส ำหรบัผูท้ีม่หีรอืสงสยัว่ำจะมเีชือ้โควดิ-19 

ขอ้แตกต่างระหว่างการแยกตวัและการกกักนั: 

• การแยกตวัคอืสิง่ทีคุ่ณปฏบิตั ิหำกคณุมเีชือ้ COVID-19 อยู่ระหว่ำงรอผลกำรตรวจเชือ้ 

หรอืไดร้บักำรตรวจว่ำเชือ้โควดิ-19 มผีลเป็นบวก การแยกตวัหมำยถงึคุณพกัอยู่ทีบ่ำ้นและอยู่ห่ำงจำกผูอ้ืน่ 

(รวมถงึสมำชกิในครอบครวั) ตำมระยะเวลำทีแ่นะน ำเพือ่หลกีเลีย่งกำรแพรก่ระจำยเชือ้โรค  

• การกกัตวัคอืสิง่ทีคุ่ณตอ้งปฏบิตัหิำกคุณสมัผสักบัเชือ้โควดิ-19 

มำแลว้ กำรกกัตวัหมำยถงึคณุพกัอยู่ทีบ่ำ้นและอยู่ห่ำงจำกผูอ้ืน่ (รวมถงึสมำชกิในครอบครวั) 

ตำมระยะเวลำในกรณีทีคุ่ณตดิเชือ้และแพรเ่ชือ้โรค 

กำรกกัตวัจะเปลีย่นสถำนะเป็นแยกตวัหำกคุณมผีลตรวจโควดิ-19 เป็นบวก หรอืพฒันำเป็นอำกำรโรคโควดิ-
19  

ระยะเวลาในการกกัตวันานเท่าไร 

กกัตวัเป็นเวลำ 14 วนั หลงัจำกทีคุ่ณสมัผสักบัผูท้ีต่ดิเชือ้ไวรสัล่ำสดุ เป็นตวัเลอืกทีป่ลอดภยัทีสุ่ด 

ใหต้ดิตำมอำกำรของคุณในชว่งเวลำนี ้และหำกคณุมอีำกำรของโรคโควดิ-19ใดๆ (รูปแบบภำษำองักฤษ) ในชว่ง 14 

วนั ใหเ้ขำ้รบักำรตรวจหำเชือ้ กำรตัง้คำ่หรอืกลุ่มทีม่คีวำมเสีย่งสูงบำงรำยกำรควรใชต้วัเลอืกกำรกกัตวั 14 วนั:  

• ผูท้ีท่ ำงำนหรอือยู่ในสถำนพยำบำลผูป่้วยทีม่อีำกำรเฉียบพลนัหรอืระยะยำว 

• ผูท้ีท่ ำงำนหรอือยู่ในทณัฑสถำน 

• ผูท้ีท่ ำงำนหรอือยู่ในสถำนทีพ่กัพงิหรอืทีอ่ยู่อำศยัช ัว่ครำว 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/COVIDsickANDexposedThai.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
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• ผูท้ีอ่ำศยัอยู่ในทีพ่กัส่วนกลำง เชน่ หอพกั บำ้นพกัชำย หรอืบำ้นพกัหญงิ 

• ผูท้ีท่ ำงำนในสถำนกำรณท์ีแ่ออดั ซึง่ไม่สำมำรถเวน้ระยะห่ำงทำงกำยภำพไดเ้น่ืองจำกลกัษณะของงำน เชน่ 

ในคลงัสนิคำ้หรอืโรงงำน 

• ผูท้ีท่ ำงำนในเรอืประมงหรอืเรอืแปรรูปอำหำรทะเล 

หำกไม่สำมำรถปฏบิตัติำมนีไ้ด ้ใหก้กัตวัเป็นเวลำ 10 วนั หลงัจำกทีค่ณุตดิตอ่กบัผูท้ีต่ดิเชือ้ไวรสั 

โดยไม่ตอ้งเขำ้รบักำรตรวจเพิม่เตมิ หำกคณุมอีำกำรใดๆ ของโรคโควดิ-19 ในชว่ง 10 วนั ใหก้กัตนเองเป็นเวลำ 14 

วนัเต็ม และเขำ้รบักำรตรวจหำเชือ้ เฝ้าดูอาการจนถงึวนัที ่14 

ภำยใตส้ถำนกำรณพ์เิศษ อำจยุตกิำรกกัตวัหลงัจำก 7 วนัเต็มได ้

โดยเริม่จำกกำรสมัผสัคร ัง้สุดทำ้ยของคณุหำกคณุไม่มอีำกำรใดๆ  และหลงัจำกไดร้บัผลกำรทดสอบเป็นลบ 

(รบักำรตรวจไม่นอ้ยกวำ่ 48 

ช ัว่โมงกอ่นสิน้สุดกำรกกัตวั) โดยจะขึน้อยู่กบัควำมพรอ้มของทรพัยำกรกำรทดสอบ เฝ้าดูอาการจนถงึวนัที ่14  

ปรกึษำกบัเขตอ ำนำจศำลดำ้นสุขภำพในพืน้ทีข่องคุณ 

เพือ่พจิำรณำทำงเลอืกทีด่ทีีส่ดุส ำหรบัแต่ละสถำนกำรณข์องคณุ  

Center for Disease control and Prevention  (CDC) 

เพิง่มกีำรประกำศแนวทำงปฏบิตัใิหม่ถงึผูท้ีไ่ดร้บัวคัซนีครบทีส่มัผสักบัผูท้ีต่ดิเชือ้โควดิ-19 

ว่ำไม่่จ ำเป็นตอ้งกกัตวัหำกเป็นไปตำมเกณฑด์งัตอ่ไปนี ้  

• ไดร้บักำรฉีดวคัซนีครบถว้น (ดทูีส่่วนดำ้นล่ำงส ำหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ) 

• ไมม่อีำกำรใดๆ นับตัง้แตส่มัผสักบัผูป่้วยโควดิ-19 คร ัง้ปัจจบุนั 

บุคคลทีไ่ดร้บัวคัซนีครบควรเฝ้ำสงัเกตุอำกำรเป็นเวลำ 14 วนัหลงัจำกสมัผสักบัผูป่้วย ควรสวมใส่หนำ้กำก 

ปฏบิตักิำรเวน้ระยะห่ำงทำงสงัคม และจ ำกดัจ ำนวนบุคคลรอบตวัต่อไป    

ขอ้ยกเวน้ส ำหรบัแนวทำงปฏบิตัดิงักล่ำวคอื 

ผูป่้วยในและผูอ้ยู่อำศยัในสถำนพยำบำลทีไ่ดร้บัวคัซนีควรกกัตวัตอ่ไปตำมผูป่้วยโควดิ-19 

ผูท้ีไ่ม่เป็นไปตำมเกณฑท์ัง้สำมขอ้ควรปฏบิตัติำม หลกัปฏบิตัสิ ำหรบักำรกกัตวัปัจจบุนั (รูปแบบภำษำองักฤษ) 

ต่อไปหลงัจำกสมัผสักบัผูต้อ้งสงสยัและไดร้บักำรยนืยนัแลว้วำ่พบเชือ้โควดิ-19 

เมือ่คุณไดร้บัการฉีดวคัซนีครบแลว้ 

 ผูค้นทีไ่ดเ้ขำ้รบักำรฉีดวคัซนีครบแลว้ 

• ในสองสปัดำหห์ลงัจำกไดร้บักำรฉีดวคัซนีโดสทีส่องจำกทัง้หมดสองโดส เชน่ Pfizer หรอื Moderna หรอื 

• ในสองสปัดำหห์ลงัจำกไดร้บักำรฉีดวคัซนีโดสแรก เชน่ Johnson & Johnson’s Janssen  

หมำยเหต:ุ หำกระยะเวลำนอ้ยกว่ำ 2 สปัดำหนั์บจำกทีไ่ดร้บักำรฉีด หรอืหำกคุณยงัตอ้งไดร้บักำรฉีดยำโดสทีส่อง 

คุณจะไม่ไดร้บักำรป้องกนัอย่ำงเต็มที ่ปฏบิตัติำม ขัน้ตอนกำรป้องกนั (รูปแบบภำษำองักฤษ) 

ทัง้หมดจนกว่ำคณุจะไดร้บัวคัซนีครบถว้น 

หำกคุณไดร้บักำรฉีดวคัซนีครบแลว้ 

• คุณสำมำรถเขำ้รว่มกจิกรรมกลำงแจง้และสนัทนำกำรไดโ้ดยไม่ตอ้งสวมหนำ้กำก 

ยกเวน้ในสภำพแวดลอ้มและสถำนทีท่ีแ่ออดั (รูปแบบภำษำองักฤษ) 

• คุณสำมำรถรวมตวักนัในบำ้นกบัผูท้ีไ่ดร้บัวคัซนีครบถว้นโดยไม่ตอ้งสวมหนำ้กำกอนำมยั 

• คุณสำมำรถรวมตวักนัในบำ้นกบัผูท้ีไ่มไ่ดร้บักำรฉีดวคัซนีจำกสถำนทีอ่ืน่ (เชน่ ไปเยีย่มญำตทิีอ่ยู่รว่มกนั) 

โดยไม่ตอ้งสวมหนำ้กำกเวน้แตค่นเหล่ำน้ันหรอืใครกต็ำมทีอ่ยู่ดว้ยจะ 

เพิม่ควำมเสีย่งจำกควำมเจ็บป่วยรุนแรงของโรคโควดิ-19(รูปแบบภำษำองักฤษ) 

• หำกคุณเคยอยู่ใกลช้ดิกบัผูท้ีม่เีช ือ้โควดิ-19 คุณไมจ่ ำเป็นตอ้งอยู่ห่ำงจำกคนอืน่ 

หรอืเขำ้รบักำรตรวจเวน้แต่คุณจะมอีำกำรของโรค  

https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/CaseInvestigationsandContactTracing/IsolationandQuarantineforCOVID19
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/pdfs/324153_choosingSaferActivities11.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
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o อย่ำงไรก็ตำม หำกคุณอำศยัอยู่ในสถำนทีแ่บบมกีำรรวมกลุม่ (เชน่ ทณัฑสถำนหรอืสถำนกกัขงั 

หรอืบำ้นพกัอยู่แบบรวมกลุ่ม) และอยู่ใกลช้ดิกบัผูท้ีต่ดิเชือ้โควดิ-19 คุณควรกกัตวัเป็นเวลำ 14 

วนัและเขำ้รบักำรตรวจแมว้่ำคณุจะไมม่อีำกำรกต็ำม  

โดยไม่ค ำนึงถงึสถำนะกำรฉีดวคัซนีของคุณ คุณควรท ำตำมขัน้ตอนเพือ่ ป้องกนัตวัเองและผูอ้ืน่ 

ในขณะทีอ่ยู่ในทีส่ำธำรณะ ซึง่รวมถงึกำรสวมหนำ้กำกอนำมยั เวน้ระยะห่ำงจำกผูอ้ืน่อย่ำงนอ้ย 6 ฟุต (2 เมตร) 

และหลกีเลีย่งพืน้ทีแ่ออดัและพืน้ทีท่ีอ่ำกำศถ่ำยเทไมส่ะดวก นอกจำกนี ้

คุณยงัควรหลกีเลีย่งกำรรวมตวัชมุนุมขนำดกลำงหรอืขนำดใหญ่และเฝ้ำระวงั อำกำรโรคโควดิ-19ต่อไป 

(รูปแบบภำษำองักฤษ) โดยเฉพำะอย่ำงยิง่หำกคณุอยู่ใกลช้ดิกบัผูท้ีม่อีำกำรป่วยดงักล่ำว 

แหล่งทีม่ำ Centers for Disease Control and Prevention (รูปแบบภำษำองักฤษ) 

แหล่งทีม่าและขอ้มูลเกีย่วกบัโรคโควดิ-19 เพิม่เตมิ 

ตดิตำมข่ำวสำรล่ำสุดเกีย่วกบั สถำนกำรณ ์COVID-19 ปัจจบุนัในกรุงวอชงิตนั  ถอ้ยแถลงของผูว้ำ่กำรอนิล ี 

(รูปแบบภำษำองักฤษ) อำกำรโรค (รูปแบบภำษำองักฤษ) กำรแพรก่ระจำยโรคอย่ำงไร (รูปแบบภำษำองักฤษ) และ 

ผูค้นควรไดร้บักำรตรวจโรคอย่ำงไรและเมือ่ไร (รูปแบบภำษำองักฤษ) ดูที ่ค ำถำมทีพ่บบ่อย (รูปแบบภำษำองักฤษ) 

ส ำหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ 

เชือ้ชำต ิ/ ชำตพินัธุห์รอืสญัชำตขิองบุคคลน้ันไมไ่ดท้ ำใหพ้วกเขำเสีย่งตอ่กำรตดิโรคโควดิ-19 เพิม่ขึน้ 

อย่ำงไรก็ตำมขอ้มูลเผยใหเ้ห็นว่ำกลุ่มคนหลำกสผีวิไดร้บัผลกระทบจำกโรคโควดิ-19 อยำ่งผดิสดัส่วน 

เน่ืองจำกผลของกำรเหยยีดสผีวิและโดยเฉพำะอย่ำงยิง่กำรเหยยีดเชือ้ชำตเิชงิโครงสรำ้งทีท่ ำใหค้นบำงกลุ่มมโีอกำสนอ้

ยลงในกำรปกป้องตนเองและชมุชนของพวกเขำ กำรเหยยีดเชือ้ชำตไิม่ชว่ยตอ่สูก้บัโรค (รูปแบบภำษำองักฤษ) 

คุณสำมำรถชว่ยไมใ่หข่้ำวลอืและขอ้มลูทีผ่ดิๆ แพรก่ระจำยออกไปโดยกำรแชรข์อ้มลูทีถู่กตอ้ง 

• กำรระบำดของไวรสัสำยพนัธุใ์หม่จำก Department of Health ของรฐัวอชงิตนัปี 2019   

• กำรตอบโตโ้คโรน่ำไวรสัแห่งรฐัวอชงิตนั (โควดิ-19) 

• คน้หำแผนกหรอืส ำนักงำนเขตทีดู่แลสุขภำพในพืน้ทีข่องคุณ (มใีนรูปแบบภำษำองักฤษเท่ำน้ัน) 

• CDC  ไวรสัโคโรนำ  (โควดิ-19) (รูปแบบภำษำองักฤษ) 

• กำรลดกำรเหยยีดสผีวิแหล่งทีม่ำ (มใีหบ้รกิำรในรูปแบบภำษำองักฤษเท่ำน้ัน) 

มคี าถามเกีย่วกบัโรคโควดิ-19 ใชห่รอืไม่ โทรสำยด่วนขอ้มลู COVID-19 หำเรำไดท้ี:่ 1-800-525-0127  

วนัจนัทรต์ัง้แต ่06.00 น. ถงึ 22.00 น. วนัองัคำรถงึวนัอำทติย ์และวนัหยุดรำชกำรเวลำ (รูปแบบภำษำองักฤษ) ตัง้แต ่

06.00 ถงึ 18.00 น. ส ำหรบับรกิำรล่ำม กรุณากด # เมือ่มกีำรรบัสำยและบอกภาษาของคุณตามทีต่อ้งการ 

หำกมขีอ้สงสยัเกีย่วกบัสุขภำพของคุณเอง กำรตรวจหำไวรสัโควดิ-19 หรอืผลกำรตรวจ 

โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิำรดูแลสุขภำพของคณุ 

หำกตอ้งกำรขอเอกสำรนีใ้นรูปแบบอืน่ โปรดโทร 1-800-525-0127 

ส ำหรบับุคคลทีหู่หนวกหรอืมคีวำมบกพรอ่งทำงกำรไดย้นิ โปรดโทร 711 (Washington Relay) 

(รูปแบบภำษำองักฤษ)) หรอือเีมลcivil.rights@doh.wa.gov 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated.html
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/Thai
https://www.governor.wa.gov/office-governor/official-actions/proclamations
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020/FrequentlyAskedQuestions#what-are-symptoms
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020/FrequentlyAskedQuestions#spread
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020/TestingforCOVID19
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020/FrequentlyAskedQuestions
https://medium.com/wadepthealth/it-takes-all-of-us-to-reduce-stigma-during-disease-outbreaks-310db60dce29
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/Thai
https://coronavirus.wa.gov/th/covid-19-wrrnkrrmiwrasokhorna-khxmuulkarbrikar-aelathraphyakrinrathwxchingtan
https://www.doh.wa.gov/AboutUs/PublicHealthSystem/LocalHealthJurisdictions
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020/StigmaReduction
https://www.doh.wa.gov/AboutUs/ContactUs/StateHolidays
https://www.dshs.wa.gov/altsa/odhh/telecommunication-relay-services
mailto:civil.rights@doh.wa.gov

