
ขั้นตอนการชะลอการแพร่กระจายของโควิด-19 
โควิด-19 เป็นโรคทางเดินหายใจท่ีสามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนได้ 

ขอแนะน ำให้ผูอ้ยู่อำศยัปฏิบตัิตำมค ำแนะน ำเหล่ำน้ีเพื่อป้องกนัไม่ให้โรคแพร่กระจำยไปยงัคนในบำ้นและชุมชนของคุณ 
 

 

หากคณุป่วยและมอีาการหรอืได้รบัการทดสอบและผลเป็นบวก... 

• อยู่บ้าน หลีกเล่ียงกำรติดต่อกบัผูอ่ื้น อย่ำใช้ของส่วนตวัร่วมกบัผูอ่ื้น และใชห้้องนอนและห้องน ้ ำแยกถ้ำเป็นไปได้ 

• ตรวจสอบสุขภาพของคุณ ติดต่อแพทยข์องคุณ คนส่วนใหญ่ที่เป็นโควิด-19 มีอำกำรเจ็บป่วยเล็กน้อยและสำมำรถ
พกัฟ้ืนที่บำ้นไดโ้ดยไม่ตอ้งพบแพทย*์ 

― โทรก่อนเข้ำรับกำรรักษำ 
― ไปพบแพทยท์นัทีหำกคุณหำยใจไม่ออก มีอำกำรเจ็บหรือแรงกดที่หน้ำอก สับสนหรือริมฝีปำกหรือใบหน้ำเป็นสีน ้ ำ

เงิน โทร 9-1-1 

• สวมหน้ากากที่ปิดจมูกและปำกเม่ืออยู่ใกล้คนอ่ืน 

• เมื่อไอและจามใชท้ิชชู่ปิดปำกหรือไอหรือจำมใส่ขอ้ศอก 

• ล้างมือบ่อย ๆ ดว้ยสบู่และน ้ำอุ่นอย่ำงน้อย 20 วินำที 

• ท าความสะอาดและฆ่าเช้ือพ้ืนผิวท่ีมีคนสัมผัสเยอะทุกวัน  

• อย่าออกจากบ้านจนกว่าจะปลอดไข้เป็นเวลา 24 ชั่วโมง (โดยไม่ไดท้ำนยำ) และอย่ำงน้อย 10 วนัผ่ำนไป
นับตั้งแต่เร่ิมมีอำกำรหรือคุณไดร้ับกำรทดสอบและผลเป็นบวก 

• แจ้งบุคคลท่ีคุณอยู่ใกล้ บอกทุกคนที่อยู่ในระยะ 6 ฟุตเป็นเวลำอย่ำงน้อย 15 นำทีในช่วง 24 ชัว่โมงที่คุณมีอำกำร
ป่วย รวมถึง 48 ชัว่โมงก่อนที่คุณจะมีอำกำรหรือคุณไดร้ับกำรทดสอบและผลเป็นบวก บอกให้บุคคลเหล่ำน้ันอยู่
บำ้นเป็นเวลำ 14 วนั 

 

หากคุณได้อยู่ใกล้ชิดกับคนที่ป่วย... 

• อยู่บ้านเป็นเวลา 14 วัน (ยกเวน้เพื่อไปพบแพทย)์ นับตั้งแต่เม่ือคุณมีปฏิสัมพนัธ์กบัคนที่ป่วยครั้ งล่ำสุด หลีกเล่ียงกำร
ติดต่อกบัผูอ่ื้นแม้ว่ำคุณจะรู้สึกสบำยดีก็ตำม อย่ำใชข้องใชส่้วนตวัร่วมกบัผูอ่ื้นและใชห้้องนอนและห้องน ้ำแยกกนัถำ้
เป็นไปได ้

• เข้ารับการทดสอบช่วง 5-7 วนัหลงัจำกที่คุณสัมผสัใกลช้ิดกบัผูท้ี่มีอำกำรป่วย 

• สวมหน้ากากปิดจมูกและปำกของคุณเม่ืออยู่ใกล้คนอ่ืน 

• ตรวจสอบอาการ วดัอุณหภูมิวนัละสองครั้ งและเฝ้ำระวงัไขห้รืออำกำรไอ 

• รักษาระยะห่างจากผู้อื่น (อย่ำงน้อยหกฟุต) 

• เมื่อไอและจามใชท้ิชชู่ปิดปำกหรือไอหรือจำมใส่ขอ้ศอก 

• ล้างมือบ่อย ๆ ดว้ยสบู่และน ้ำอุ่นอย่ำงน้อย 20 วินำที 

• ท าความสะอาดและฆ่าเช้ือพ้ืนผิวท่ีมีคนสัมผัสเยอะทุกวัน  
• หากคุณป่วย ให้อยู่บำ้น รักษำระยะห่ำงจำกผูอ่ื้น และแจง้ผูใ้กลช้ิดว่ำคุณป่วย  ปฏิบตัิตำมค ำแนะน ำภำยใต ้"หาก

คุณป่วยและมีอาการหรือคุณได้รับการทดสอบและผลเป็นบวก” 

• แจ้งบุคคลท่ีคุณอยู่ใกล้ บอกทุกคนที่อยู่ในระยะ 6 ฟุตเป็นเวลำอย่ำงน้อย 15 นำทีในช่วง 24 ชัว่โมงที่คุณมีอำกำร
ป่วย รวมถึง 48 ชัว่โมงก่อนที่คุณจะมีอำกำรหรือคุณไดร้ับกำรทดสอบและผลเป็นบวก บอกให้บุคคลเหล่ำน้ันอยู่
บำ้นเป็นเวลำ 14 วนั 

อำกำรอำจประกอบดว้ย ไข้ (100.4°F/38°C หรือสูงกว่ำ) หรือหนาวส่ัน ไอ หรือหายใจไม่ออก 

อำกำรเจ็บป่วยมีตั้งแต่อำกำรเล็กน้อยจนถึงขั้นเจ็บป่วยรุนแรงและเสียชีวิต อำกำรอำจปรำกฏ 2–14 วนัหลงักำรสัมผสั 

คนส่วนใหญ่จะมีอำกำรเจ็บป่วยเล็กน้อยและสำมำรถพกัฟ้ืนท่ีบ้ำนได้* 

ส ำหรับอำกำรที่อำจเขำ้ข่ำย โปรดไปที่: www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html 

*ผูสู้งอำยุและคนทุกวยัท่ีมีโรคประจ ำตวัร้ำยแรงอำจมีควำมเส่ียงสูงกว่ำท่ีจะเกิดภำวะแทรกซ้อนท่ีรุนแรงข้ึนจำกโควิด-19 เขำ้รับกำรรักษำแต่เน่ิน ๆ 

about:blank


วิธีระบุและพูดคุยกับผู้ใกล้ชิดของคุณเก่ียวกับโควิด-19 

 
1. บันทึกวัน วันที่และเวลาที่คุณเร่ิมมีอาการ (หรือคุณได้รับการทดสอบและผลเป็นบวก): _________ (วนั)   (วนัที่)   (เวลำ) 

หักไปสองวัน:  (วนั)   (วนัที่)   (เวลำ) 
       ใช้วันที่/เวลานี้เพื่อระบุผู้คนในขั้นตอนที่ 2 และ 3 ด้านล่าง 

2. ระบุช่ือทุกคนที่อยู่ในบ้านคุณตั้งแต่คุณเร่ิมป่วย: (รวม 48 ช่ัวโมงก่อนคุณเร่ิมมีอาการหรือคุณได้รับการทดสอบและผลเป็นบวก) 

____________________________          ____________________________          ____________________________          ____________________________  

3. แจ้งคนที่อยู่ใกล้คุณคนอื่น: (คนที่อยู่ห่างจากคณุไม่เกินระยะ 6 ฟุตเป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาทีในช่วง 24 ช่ัวโมงท่ีคณุมอีาการป่วย รวมถึง 48 ช่ัวโมงก่อนที่คณุจะมีอาการหรือคุณ
ได้รับการทดสอบและผลเป็นบวก) 

 

ท่ีท ำงำนหรือโรงเรียน:             

ในรถ:             

ในหรือใกลบ้ำ้นคุณ:             

ในสถำนท่ีอื่น ๆ:             

แจ้งคนท่ีอยู่ใกล้ชิดกบัคณุ 

แจง้ผูอ้ยู่ใกลช้ิดคุณและบอกพวกเขำว่ำคุณไม่สบำย กำรแบ่งปันข้อมูลของคุณกบัผูอ่ื้นจะช่วยชะลอกำรแพร่กระจำย
กำรเจ็บป่วยได ้
ขอ้ควำมตวัอย่ำง: 
“สวสัดี ฉันไดร้ับกำรวินิจฉัยว่ำมีโควิด-19 (หรือโคโรนำไวรัส) ฉันโทรหำคุณเพรำะเม่ือเรำเจอกันครั้ งที่แลว้ คุณอำจ
ไดร้ับเชื้อ คนส่วนใหญ่ที่เจ็บป่วยสำมำรถพกัฟ้ืนที่บ้ำนได ้กรมอนำมยัขอแนะน ำให้คุณปฏิบตัิดงัน้ี” 

• อยู่บ้านเป็นเวลา 14 วัน (ยกเวน้เพื่อไปพบแพทย)์ นับตั้งแต่เม่ือคุณมีปฏิสัมพนัธ์กบัคนที่ป่วยครั้ งล่ำสุด หลีกเล่ียงกำร
ติดต่อกบัผูอ่ื้น อย่ำใชข้องใช้ส่วนตวัร่วมกบัผูอ่ื้นและใชห้้องนอนและห้องน ้ำแยกกันถำ้เป็นไปได ้

• ตรวจสอบสุขภาพของคุณ ติดต่อแพทยข์องคุณ คนส่วนใหญ่ที่เป็นโควิด-19 มีอำกำรเจ็บป่วยเล็กน้อยและ
สำมำรถพกัฟ้ืนที่บ้ำนไดโ้ดยไม่ตอ้งพบแพทย*์  

― โทรก่อนเขำ้รับกำรรักษำ 
― ไปพบแพทยท์นัทีหำกคุณหำยใจไม่ออก มีอำกำรเจ็บหรือแรงกดที่หน้ำอก สับสนหรือริมฝีปำกหรือใบหน้ำเป็นสีน ้ำเงิน โทร 

9-1-1 
― เขำ้รับกำรทดสอบช่วง 5-7 วนัหลงัจำกที่คุณสัมผสัใกลชิ้ดกบัผูท้ี่มีอำกำรป่วย 

• สวมหน้ากากที่ปิดจมูกและปำกเม่ืออยู่ใกล้คนอ่ืน 
• รักษาระยะห่างจากผู้อื่น (อย่ำงน้อยหกฟุต) 
• เมื่อไอและจามใชท้ิชชู่ปิดปำกหรือไอหรือจำมใส่ขอ้ศอก 
• ล้างมือบ่อย ๆ ดว้ยสบู่และน ้ำอุ่นอย่ำงน้อย 20 วินำที 
• ท าความสะอาดและฆ่าเช้ือพ้ืนผิวท่ีมีคนสัมผัสเยอะทุกวัน  
• หากคุณป่วย ให้อยู่บ้าน รักษาระยะห่างจากผู้อื่น  
• แจ้งบุคคลที่คุณอยู่ใกล้ว่าคุณป่วย บอกทุกคนที่อยู่ในระยะ 6 ฟุตเป็นเวลำอย่ำงน้อย 15 นำทีในช่วง 24 ชั่วโมงที่

คุณมีอำกำรป่วย รวมถึง 48 ชั่วโมงก่อนที่คุณจะมีอำกำรหรือคุณได้รับกำรทดสอบและผลเป็นบวก บอกให้บุคคล
เหล่ำน้ันอยู่บ้ำนเป็นเวลำ 14 วนั หำกคุณป่วย ให้โทรติดต่อแพทย์หรือผูใ้ห้บริกำรด้ำนกำรดูแลสุขภำพของคุณ
และแจ้งให้พวกเขำทรำบว่ำคุณได้สัมผัสกับผู ้ที่ติดเชื้อโควิด-19 และตอนน้ีป่วย  
  

หำกคุณมีโควิด-19 คุณตอ้งแจง้เตือนทุกคนที่อยู่ในระยะ 6 ฟุตเป็นเวลำอย่ำงน้อย 15 นำทีในช่วง 24 ชัว่โมงที่คุณมีอำกำรป่วย 
ขั้นตอนดำ้นล่ำงน้ีจะช่วยคุณระบุและพูดคุยกบัผูใ้กลช้ิดของคุณ 

 

 

     

For more information visit 

www.arlingtonva.us 
Questions? Call 703.228.7999 


