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คำำ�แนะนำ �สำำ�หรัับคำรัอบคำรััวขน�ดใหญ่่ หรัือคำรัอบคำรััว
ขย�ยซ่ึ่�งอ�ศััยอย่่รั่วมบ้�นเดียวกััน

ท่กคนมีลี้ว้นความีเสีี่�ยงที�จะเป็็นโรคโคโรนาไวรสัี่ 2019 (COVID-19) หากสัี่มีผัสัี่กบัไวรสัี่ กล้่�มีผ้้ัส้ี่งอาย่แล้ะกล้่�มีผ้้ัมีี โรคป็ระจำาตัวัเป็็นกล้่�มีที�มีี

ความีเสีี่�ยงส้ี่งตั�อการเจ็บป็� วยรน่แรงจาก COVID-19 คน้หาข้อ้มีล้้เพิ่่�มีเตัม่ีว�าใครบา้งที�เสีี่�ยงตั�อการเจ็บป็� วยรน่แรงจาก COVID-19 ได้ท้ี� 

http://bit.ly/covid19_increasedrisk 

ห�กัคุำณหรัอืคำนในคำรัอบคำรัวัมีคำว�มเสำี�ยงส่ำงต่่อกั�รัเจ็็บป่่วยรันุแรังจ็�กั COVID-19 คำนในคำรัอบคำรัวัทุุกัคำนก็ัคำวรัจ็ะป่ฏิิบัติ่ตั่ว

เสำมือนว�่พวกัเข�มีคำว�มเสำี�ยงส่ำงด้วยเช่่นกััน นี�อาจเป็็นการยากสี่ำาหรบัครอบครวัข้นาด้ใหญ่�หรอืครอบครวัข้ยายที�อาศััยอย้�รวมีกนั  
หากบา้นมีพีิ่ื �นที�จำากดั้ ในข้ณะที�การหล้กีเล้ี�ยงการสัี่มีผัสัี่ใกล้้ช่ิด้กบัผั้อ้ื�น แล้ะการแยกคนที�ป็� วยออกไป็ อาจทำาใหร้้สึ้ี่กเหงาหรอืวา้เหว�ได้ ้

แตั�การด้ำาเน่นการเหล้�านี�จำาเป็็นเพิ่ื�อล้ด้การแพิ่ร�ระบาด้ข้อง COVID-19 แล้ะป็กป้็องตัวัคณ่เองแล้ะครอบครวั

เอกัสำ�รันี�อธิิบ�ยวธีิิกั�รัทีุ�จ็ะ:
• ป็กป้็องสี่มีาช่ิกในครอบครวัเมีื�อคณ่ออกจากบา้น

• ป็กป้็องสี่มีาช่ิกในครอบครวัที�มีคีวามีเสีี่�ยงส้ี่งตั�อการเจ็บป็� วยรน่แรง

• ด้แ้ล้เด็้ก ๆ ให้มีส่ีี่ข้ภาพิ่แข็้งแรง

• แยกสี่มีาช่ิกในครอบครวัที�ป็� วย 

• ด้แ้ล้สี่มีาช่ิกในครอบครวัที�ป็� วย  

• ด้แ้ล้จัด้หาอาหารเมีื�อมีคีนป็� วย 

• กักตัวัเมีื�อสัี่มีผัสัี่กบัผั้ท้ี�ป็� วย

cdc.gov/coronavirus

http://bit.ly/covid19_increasedrisk
http://www.cdc.gov/coronavirus


หน้า 2 จาก 10

วธีิิป่กัป้่องสำม�ชิ่กัในคำรัอบคำรัวัและคำนอื�น  ๆ  เมื�อคุำณออกัจ็�กับ้�น

6 ฟุต

2 ม.

ห�กัคุำณหรัอืคำนในคำรัอบคำรัวัมีคำว�มเสำี�ยงส่ำงต่่อกั�รัเจ็็บป่่วยรันุแรังจ็�กั COVID-19 สำม�ชิ่กัในคำรัอบคำรัวั
ทุุกัคำนก็ัคำวรัจ็ะป่ฏิิบัติ่ตั่วเสำมือนว�่พวกัเข�มีคำว�มเสำี�ยงส่ำงด้วยเช่่นกััน เล้อืกสี่มีาช่ิกในครอบครวัหนึ�งหรอืสี่อง

คนที� ไมี�มีคีวามีเสีี่�ยงส้ี่งตั�อการเจ็บป็� วยรน่แรงจาก COVID-19 ใหอ้อกไป็ทำาธุ่ระที�จำาเป็็น  พิ่จ่ารณาป็ฏ่ิบตััต่ัามี

มีาตัรการป้็องกนัเพิ่่�มีเตัม่ีด้งัตั�อไป็นี� เชิ�น การสี่วมีหน้ากาก การเวน้ระยะห�างจากผ้้ัอื�น การล้้างมืีอบ�อย ๆ แล้ะการเพิ่่�มี

การระบายอากาศัเมีื�ออย้�บา้นร�วมีกับสี่มีาช่ิกในครอบครวัที�มีคีวามีเสีี่�ยงส้ี่งตั�อการเจ็บป็� วยรน่แรงจาก COVID-19 
ต่่อไป่นี�คืำอคำำ�แนะนำ�เล็กัน้อยสำำ�หรับัสำม�ชิ่กัในคำรัอบคำรัวัเหล่�นี�เมื�อออกัจ็�กับ้�นไป่ทุำ�ธุิรัะ:

1. พกัสำิ�งเหล่�นี�ติ่ดตั่วคุำณเมื�อออกัจ็�กับ้�น: หน้ากาก กระด้าษทช่ิชิ ้แล้ะใช้ินำ �ายาทำาความีสี่ะอาด้มืีอที�มีี

แอล้กอฮอล้อ์ย�างน้อย 60% 

2. ใสำห่น้�กั�กัปิ่ดป่�กัและจ็ม่กัเมื�ออย่่ ใกัล้กัับผู้่้ทีุ� ไม่ได้อ�ศัยัอย่่รัว่มบ้�นกัับคุำณ ควรนำาหน้ากากไป็ซััก 

หากสี่กป็รกหรอืเปี็ยก หรอืซัักอย�างน้อยท่กวนั ส่ี่�งสี่ำาคญั่คอืตัอ้งถอด้หน้ากากออกอย�างถ้กตัอ้ง แล้ะ 

ล้า้งมีอืใหส้ี่ะอาด้หล้งัจากจบัหรอืสัี่มีผัสัี่หน้ากากที� ใช้ิแล้ว้ เรยีนร้เ้พิ่่�มีเตัม่ีเกี�ยวกบัการใช้ิหน้ากากได้ท้ี�  
https://bit.ly/covid19_masks

3. เวน้รัะยะห่�งจ็�กัผู้่้อื�น อย้�ห�างจากผั้อื้�นอย�างน้อย 2 เมีตัร หรอื 6 ฟุ่ตั (ป็ระมีาณ 2 ชิ�วงแข้น)

4. ล้�งมือบ่อย ๆ ด้วยสำบ่่และนำ ��เป็่นเวล�อย่�งน้อย 20 วนิ�ทีุ หากไมี�มีสีี่บ้�แล้ะนำ �า ใช้่นำ ��ย�ทุำ�คำว�มสำะอ�ด
มือทีุ�มีแอลกัอฮอล์อย่�งน้อย 60% อย�าล้มืีล้า้งมีอืทันทหีล้งัจากกลั้บถึงบา้น เรยีนร้เ้พิ่่�มีเตัม่ีเกี�ยวกบัการล้้าง

มีอืได้ท้ี� https://bit.ly/covid19_washhands

5. หลีกัเลี�ยงกั�รัสำมัผัู้สำพื�นผิู้วในพื�นทีุ�สำ�ธิ�รัณะทีุ�มีกั�รัสำมัผัู้สำบ่อยคำรัั �ง เช่่น ปุ่่มลิฟท์ุ และรั�วจั็บ หล้กีเลี้�ยง

การสัี่มีผัสัี่ใบหน้า (ตัา จมีก้ ป็าก) หรอืหน้ากาก จนกว�าคณ่จะล้้างมีอื หรอืใช้ินำ �ายาทำาความีสี่ะอาด้มืีอ

6. ห�กัคุำณใช้่รัะบบขนสำง่สำ�ธิ�รัณะ ให้ป่ฏิิบัติ่ต่�มคำำ�แนะนำ�เหล่�นี�:

 » สี่วมีหน้ากาก

 » รกัษาระยะห�างจากผั้้ โด้ยสี่ารคนอื�นอย�างน้อย 2 เมีตัร หรอื 6 ฟุ่ตั (ป็ระมีาณ 2 ชิ�วงแข้น) ใหม้ีากที�ส่ี่ด้เท�า

ที�จะทำาได้ ้
 » หล้กีเล้ี�ยงการสัี่มีผัสัี่พืิ่ �นผัว่ที�มีกีารสัี่มีผัสัี่บ�อยครั �ง อย�างเชิ�น ราวจับ ใหม้ีากที�ส่ี่ด้เท�าที�จะทำาได้ ้
 » ล้า้งมีอืข้องคณ่ด้ว้ยสี่บ้�แล้ะนำ �า หรอืใช้ินำ �ายาทำาความีสี่ะอาด้มีอืที�มีแีอล้กอฮอล้อ์ย�างน้อย 60% โด้ยเรว็ที�ส่ี่ด้  
หล้งัจากล้งจากรถโด้ยสี่ารสี่าธุารณะ

7. อย่�ใช้่รัถโดยสำ�รัรัว่มกัับคำนในคำรัอบคำรัวัอื�น ห�กัคุำณจ็ำ�เป็่นต้่องนั�งรัถรัว่มกัับผู้่้อื�น ให้ป่ฏิิบัติ่ต่�มคำำ�
แนะนำ�เหล่�นี�:

 » สี่วมีหน้ากาก

 » เป่็ด้หน้าตั�าง หรอืใช้ิการระบายอากาศัในรถเพืิ่�อใหอ้ากาศับรส่่ี่ทธุ่�เข้า้มีา

 » หล้กีเล้ี�ยงการสัี่มีผัสัี่พืิ่ �นผัว่ใหม้ีากที�ส่ี่ด้ 
 » จำากดั้จำานวนผั้้ โด้ยสี่ารในรถ แล้ะนั�งห�างกนัมีากที�ส่ี่ด้เท�าที�จะทำาได้้

 » ล้า้งมีอืข้องคณ่ด้ว้ยสี่บ้�แล้ะนำ �า หรอืใช้ินำ �ายาทำาความีสี่ะอาด้มีอืที�มีแีอล้กอฮอล้อ์ย�างน้อย 60% หล้งัจากล้ง

จากรถ

คณ่สี่ามีารถคน้หาข้อ้มีล้้เพ่ิ่�มีเตัม่ีเกี�ยวกับการล้ด้ความีเสีี่�ยงเมืี�อออกไป็ทำาธุ่ระจำาเป็็นได้ท้ี�  
http://bit.ly/covid19_errands

นำ ��ย�ทุำ�คำว�
มสำะอ�ดมือ

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-to-wash-cloth-face-coverings.html
https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html
https://bit.ly/covid19_masks
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html
https://bit.ly/covid19_washhands
http://bit.ly/covid19_errands


หน้า 3 จาก 10

  วธีิิป้่องกัันสำม�ชิ่กัในคำรัอบคำรัวัทีุ�มีคำว�มเสำี�ยงส่ำงต่่อกั�รัเจ็็บป่่วยรันุแรังจ็�กั
COVID-19
ห�กัมีคำนในคำรัอบคำรัวัของคุำณเป็่นผู้่้ส่ำงอ�ยุ หรัอืมีโรัคำป่รัะจ็ำ�ตั่ว สำม�ชิ่กัในคำรัอบคำรัวัทุุกัคำนคำวรัจ็ะป่ฏิิบัติ่ต่น

เสำมือนว�่พวกัเข�มีคำว�มเสำี�ยงส่ำงต่่อกั�รัเจ็็บป่่วยรันุแรังจ็�กั COVID-19 คน้หาข้อ้มีล้้เพิ่่�มีเตัม่ีว�าใครบ้างที�มีี

ความีเสีี่�ยงส้ี่งตั�อการเจ็บป็� วยรน่แรงจาก COVID-19 ได้ท้ี� http://bit.ly/covid19_increasedrisk ป่ฏิิบัติ่

ต่�มคำำ�แนะนำ�ดังต่่อไป่นี�เพื�อป่กัป้่องคำนในคำรัอบคำรัวัของคุำณ: 

1. อย่่บ้�นม�กัทีุ�สุำดเทุ่�ทีุ�จ็ะทุำ�ได้

2. เวน้รัะยะห่�งทุ�งสำงัคำม อย้�ห�างจากคนอื�นอย�างน้อย 2 เมีตัร หรอื 6 ฟุ่ตั (ป็ระมีาณ 2 ชิ�วงแข้น)

3. ล้�งมือ บ่อย ๆ ด้วยสำบ่่และนำ ��เป็่นเวล�อย่�งน้อย 20 วนิ�ทีุ โด้ยเฉพิ่าะอย�างย่�ง หล้งัจากออกไป็ที�สี่าธุารณะ 
หรอืหล้งัสัี่�งนำ �ามีก้ ไอ หรอืจามี หากไมี�มีสีี่บ้�แล้ะนำ �า ให้ ใช้ินำ �ายาทำาความีสี่ะอาด้มืีอที�มีแีอล้กอฮอล้อ์ย�างน้อย 60%

4. อย่�สำมัผัู้สำต่� จ็ม่กั ป่�กั หรัอืหน้�กั�กัด้วยมือทีุ� ไม่สำะอ�ด ทำาความีสี่ะอาด้มืีอทนัทหีล้งัจากสัี่มีผัสัี่ใบหน้า  
(ตัา จมีก้ ป็าก) หรอืหน้ากากด้ว้ยสี่บ้�แล้ะนำ �า หรอืใช้ินำ �ายาทำาความีสี่ะอาด้มืีอ

5. หากคณ่ไอหรอืจามี ใหป่้็ด้ป็ากแล้ะจมีก้ข้องคณ่ด้ว้ยกระด้าษทช่ิชิ ้หรอืด้า้นในข้อ้ศัอก ท่ �งกระด้าษทช่ิชิ้�ที� ใช้ิแล้้ว

ล้งในถงัข้ยะแล้ะล้า้งมืีอทนัที

6. ทุำ�คำว�มสำะอ�ดพื�นผิู้วทีุ�สำมัผัู้สำบ่อย ๆ และสำิ�งของทีุ� ใช้่รัว่มกัันรัะหว�่งกั�รัใช้่ง�น เชิ�น โตัะ๊ ล้้กบด่้ป็ระตั ้ 

สี่วต่ัช์ิ ไฟุ เคาน์เตัอร ์ที�จบั โตัะ๊ทำางาน หอ้งนำ �า กอ๊กนำ �า แล้ะอ�างล้้างมีอื โด้ยใช้ิสี่บ้�แล้ะนำ �า จากนั�น ใช้ินำ �ายา

ทำาความีสี่ะอาด้บา้นเพืิ่�อฆ่�าเชืิ �อ (ฆ่�าเชืิ �อโรค) ที�พืิ่ �นผัว่ สี่วมีถ่งมีอืถ้าเป็็นไป็ได้ ้เมีื�อทำาความีสี่ะอาด้แล้ะฆ่�าเชืิ �อ

ด้ว้ยนำ �ายาทำาความีสี่ะอาด้บา้น หรอืนำ �ายาฆ่�าเชืิ �อที�มีจีำาหน�ายทั�วไป็ ป็ฏ่ิบตััต่ัามีคำาแนะนำาในการใช้ิงานบนฉล้าก

นำ �ายาทำาความีสี่ะอาด้หรอืนำ �ายาฆ่�าเชืิ �อ สี่ามีารถด้ข้้้อมีล้้เพิ่่�มีเตัม่ีเกี�ยวกบัการทำาความีสี่ะอาด้แล้ะการฆ่�าเชืิ �อได้ท้ี�

นี�: http://bit.ly/covid19_clean 

7. ด่แลบ้�นให้มีกั�รัรัะบ�ยอ�กั�ศัทีุ�ดี เป่็ด้หน้าตั�างแล้ะเป่็ด้พิ่ดั้ล้มีเพิ่ื�อหมีน่เวยีนอากาศับรส่่ี่ทธุ่�เข้า้มีา หากทำาได้้

อย�างป็ล้อด้ภัยในทางป็ฏิบั่ตั่

8. หลีกัเลี�ยงกั�รักัอด จ่็บ หรัอืรับัป่รัะทุ�นอ�ห�รัหรัอืเคำรัื�องดื�ม รัว่มกัับผู้่้ทีุ�มีคำว�มเสำี�ยงส่ำงต่่อกั�รัเจ็็บป่่ว 

ยรันุแรังในคำรัอบคำรัวัของคุำณ 

9. ไม่รับัแขกั ยกัเวน้จ็ำ�เป็่นทีุ�แขกัต้่องม�ทีุ�บ้�นของคุำณจ็รังิ ๆ (อ�ทิุ พย�บ�ลทีุ�ม�ด่แลทีุ�บ้�น) หากคณ่มีี

แข้กมีาเยี�ยมี ก�อนที�พิ่วกเข้าจะเข้้าไป็ในบา้นข้องคณ่ ใหสั้ี่งเกตัตัวัเองแล้ะคนอื�น ๆ ในบา้นข้องคณ่ว�ามีอีาการ

ข้อง COVID-19 หรอืไมี� แล้ะข้อใหแ้ข้กที�มีาบ้านป็ฏิบ่ตััเ่ชิ�นเด้ยีวกนั แจง้ใหแ้ข้กที�มีาบา้นทราบว�า คณ่หรอื

ใครก็ตัามีในบา้นข้องคณ่เคยสัี่มีผัสัี่กับ COVID-19 หรอืเจ็บป็� วยด้ว้ย COVID-19 อย้� ไมี�อน่ญ่าตัใหผ้ั้ป้็� วย  
หรอืผั้สั้ี่มีผัสัี่ผั้ต้ัด่้เชืิ �อเข้้าบา้นข้องคณ่ อย�าล้มืีอย้� ใหห้�างกนัอย�างน้อย 2 เมีตัร หรอื 6 ฟุ่ตั (ป็ระมีาณ 2 ชิ�วง

แข้น) สี่วมีหน้ากากอนามียั แล้ะข้อใหแ้ข้กสี่วมีหน้ากากอนามัียก�อนเข้า้บ้าน เรยีนร้เ้พิ่่�มีเตัม่ีได้ที้�  
http://bit.ly/covid19_visitors

10. หลีกัเลี�ยงกั�รัให้สำม�ชิ่กัในคำรัอบคำรัวัทีุ�มีคำว�มเสำี�ยงส่ำงด่แลคำนอื�น ๆ ในคำรัอบคำรัวั หากผั้ท้ี�มีคีวามีเสีี่�ยง

ส้ี่งกว�าผั้อ้ื�นตัอ้งรบัหน้าที�เป็็นผ้้ัด้แ้ล้ ผั้ที้�รบัการด้แ้ล้ควรอย้�บา้นใหม้ีากที�ส่ี่ด้เพิ่ื�อป็กป้็องสี่มีาช่ิกในครอบครวัที�มีี

ความีเสีี่�ยงส้ี่งตั�อการเจ็บป็� วยรน่แรงจาก COVID-19

คณ่สี่ามีารถด้ข้้อ้มีล้้เพิ่่�มีเตัม่ีได้ที้� http://bit.ly/covid19_highrisk

http://bit.ly/covid19_increasedrisk
https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html
http://bit.ly/covid19_clean
http://bit.ly/covid19_visitors
http://bit.ly/covid19_highrisk


หน้า 4 จาก 10

 ด่แลเด็กัอย่�งไรัให้แข็งแรัง
ไมี�ว�าจะเป็็นเด็้ก ๆ หรอืผั้อื้�นก็สี่ามีารถแพิ่ร�เชืิ �อไวรสัี่ได้ ้ถงึแมีจ้ะไมี�มีอีาการก็ตัามี แมีว้�าเด็้กสี่�วนใหญ่�จะไมี�มีคีวามีเสีี่�ยง

ส้ี่งตั�อการเจ็บป็� วยรน่แรงจาก COVID-19 แตั�เด็้กบางคนก็มีอีาการป็� วยรน่แรงได้ ้โด้ยเฉพิ่าะทารกแล้ะเด็้กที�มีี โรค

ป็ระจำาตัวั เพื�อช่่วยป่กัป้่องเด็กัและรักััษ�สุำขภ�พให้แข็งแรังในช่่วงกั�รัรัะบ�ดของ COVID-19 โป่รัดป่ฏิิบัติ่

ต่�มคำำ�แนะนำ�เหล่�นี�:

11. สำอนให้เด็กัรั่จั้็กักั�รัป้่องกัันต่นเองและผู้่้อื�น ไมี�ว�าจะเป็็นเด็้ก ๆ หรอืผั้อ้ื�นก็สี่ามีารถแพิ่ร�เชืิ �อไวรสัี่ได้ ้ถงึแมี้

จะไมี�มีอีาการก็ตัามี สี่อนแล้ะเสี่รม่ีสี่รา้งการป็ฏิบั่ตัต่ันในเช่ิงการป้็องกนัในชีิวต่ัป็ระจำาวนัใหก้บัเด็้ก ๆ เชิ�น การ

ใช้ิทช่ิชิ้�ป่็ด้ป็ากข้ณะไอแล้ะจามี ท่ �งกระด้าษท่ชิช้ิ�ที� ใช้ิแล้้วล้งในถงัข้ยะสี่องชัิ �น แล้ะทำาความีสี่ะอาด้มืีอทนัที

หล้งัจากนั�น

12. เด็กัอ�ยุ 2 ปี่ข่ �นไป่คำวรัใช้่หน้�กั�กัปิ่ดป่�กัและจ็ม่กัเมื�ออย่่ ใกัล้คำนทีุ� ไม่ได้อ�ศัยัอย่่ ในบ้�นเดียวกัับคุำณ

13. สำอนให้เด็กัล้�งมือบ่อย ๆ และน�นอย่�งน้อย 20 วนิ�ทีุ ในแต่่ละคำรัั �ง อธุบ่ายว�าการล้้างมืีอชิ�วยใหพ้ิ่วก

เข้าแข็้งแรง แล้ะชิ�วยหยด่้ไมี� ให้ ไวรสัี่แพิ่ร�ไป็ยงัผั้อื้�นได้ ้เตัอืนใหเ้ด็้กล้้างมีอืหล้งัสัี่�งนำ �ามีก้ ไอหรอืจามี หล้งัเข้า้

หอ้งนำ �า กล้บัจากข้า้งนอก รวมีถึงก�อนแล้ะหล้งัรบัป็ระทานอาหาร

 » หากไมี�มีสีี่บ้�แล้ะนำ �า ให้ ใช้ินำ �ายาทำาความีสี่ะอาด้มืีอที�มีแีอล้กอฮอล้อ์ย�างน้อย 60% แล้ะถ้มีอืไป็มีาจนแหง้

สี่น่ท ควรด้แ้ล้เด็้กเล็้กอย�างใกล้ช่้ิด้เพืิ่�อใหม้ีั�นใจว�าเด็้ก ๆ ใช้ินำ �ายาล้้างมีอืได้อ้ย�างป็ล้อด้ภัย

14. พย�ย�มอย่�ให้เด็กัเล่นกัับเด็กัจ็�กัคำรัอบคำรัวัอื�น ๆ หากเด็้ก ๆ จากครอบครวัตั�างกนัเล้�นด้ว้ยกัน ควรสี่�ง

เสี่รม่ีใหเ้ล้�นกล้างแจง้ แล้ะเตัอืนใหพ้ิ่วกเข้าสี่วมีหน้ากาก แล้ะอย้�ห�างจากกนัอย�างน้อย 2 เมีตัร หรอื 6 ฟุ่ตั 
(ป็ระมีาณ 2 ชิ�วงแข้น) เด็้ก ๆ ไมี�ควรใช้ิข้องเล้�นร�วมีกัน 

 » เตัอืนใหเ้ด็้กล้า้งมีอืด้ว้ยสี่บ้�แล้ะนำ �าอย�างน้อย 20 วน่าท ีหล้งัจากเล้�นกบัเด็้กจากครอบครวัอื�น หากไมี�มีสีี่บ้�

แล้ะนำ �า ให้ ใช้ินำ �ายาทำาความีสี่ะอาด้มืีอที�มีแีอล้กอฮอล้อ์ย�างน้อย 60%

15. ช่่วยให้เด็กั ๆ ได้ติ่ดต่่อกัับเพื�อนฝู่งโดยพ่ดคุำยผู่้�นวดีิโอและโทุรัศัพัท์ุ หรัอืเขียนจ็ดหม�ย

16. ช่่วยล่กัของคุำณรับัมือกัับคำว�มเคำรัยีด สัี่งเกตัสัี่ญ่ญ่าณข้องความีเครยีด้ หรอืพิ่ฤตัก่รรมีที�เป็ลี้�ยนแป็ล้ง ตัอบ

คำาถามีแล้ะบอกเล้�าข้้อเท็จจรง่เกี�ยวกับ COVID-19 ในแบบที�ล้้กข้องคณ่เข้า้ใจได้ ้สี่รา้งความีมีั�นใจใหบ้ต่ัร

หล้านข้องคณ่ว�าพิ่วกเข้าป็ล้อด้ภยั แล้ะบอกใหพ้ิ่วกเข้าร้ว้�าไมี�เป็็นไรที�จะร้สึ้ี่กไมี�สี่บายใจ ด้ค้ำาแนะนำาเพิ่่�มีเตัม่ีใน

การพิ่ด้้คย่กบัเด็้ก ๆ เกี�ยวกับ COVID-19 ได้ท้ี� http://bit.ly/covid19_talktochild

สี่ามีารถด้ข้้อ้มีล้้เพิ่่�มีเตัม่ีได้ที้� http://bit.ly/covid19_children

6 ฟุต

2 ม.

http://bit.ly/covid19_talktochild
http://bit.ly/covid19_children
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 วธีิิแยกัสำม�ชิ่กัในคำรัอบคำรัวัทีุ�ป่่วย 
หากสี่มีาช่ิกในครอบครวัป็� วยด้ว้ย COVID-19 อาจเป็็นเรื�องยากที�จะหล้กีเลี้�ยงการสัี่มีผัสัี่ใกล้้ช่ิด้กบับค่คล้นั�นเมีื�อมีี

พิ่ื �นที�จำากดั้ กั�รัแยกัตั่ว ใช้ิเพืิ่�อแยกผั้ที้�ป็� วยด้ว้ย COVID-19 ออกจากผั้ท้ี� ไมี�ตัด่้เชืิ �อ เมื�อแยกัสำม�ชิ่กัในคำรัอบคำรัวั

ทีุ�ป่่วย ให้ป่ฏิิบัติ่ต่�มคำำ�แนะนำ�เหล่�นี�:

1. เวน้พื�นทีุ� ให้ม�กัทีุ�สุำด - ห่�งกัันอย่�งน้อย 2 เมต่รั หรัอื 6 ฟุต่ (ป่รัะม�ณ 2 ช่่วงแขน) รัะหว�่งคำนป่่วย

และคำนอื�น ๆ รัวมทัุ�งสำตั่วเ์ลี �ยง แยกผั้ท้ี�มีคีวามีเสีี่�ยงส้ี่งตั�อการเจ็บป็� วยรน่แรงออกจากทก่คนที�ป็� วย 

2. ให้สำม�ชิ่กัในบ้�นทีุ�ป่่วยสำวมหน้�กั�กัอน�มัยเมื�ออย่่ ใกัล้ผู้่้ด่แลหรัอืคำนอื�น ๆ ในบ้�น แตั�อย�าสี่วมีหน้ากาก

ใหก้บัเด็้กอายต่ัำ�ากว�า 2 ข้วบ ผั้ม้ีปีัญ่หาการหายใจ หรอืใครก็ตัามีที� ไมี�สี่ามีารถถอด้ส่ี่�งป็กคล่้มีใบหน้าได้ด้้ว้ย

ตันเองโด้ยไมี�มีผีั้ช้ิ�วยเหล้อื เรยีนร้เ้พ่ิ่�มีเตัม่ีเกี�ยวกับหน้ากากได้ท้ี� https://bit.ly/covid19_masks

3. เตื่อนผู้่้ทีุ�ป่่วยให้ปิ่ดป่�กัเมื�อไอและจ็�ม และหลีกัเลี�ยงกั�รัสำมัผัู้สำต่� จ็ม่กั ป่�กั และหน้�กั�กัของต่น

4. สำม�ชิ่กัในบ้�นทุุกัคำนคำวรัล้�งมือบ่อย ๆ ด้วยสำบ่่และนำ �� หรอืใช้ินำ �ายาทำาความีสี่ะอาด้มืีอที�มีแีอล้กอฮอล้อ์ย�าง

น้อย 60% แล้ะหลี้กเล้ี�ยงการสัี่มีผัสัี่ตัา จมีก้ แล้ะป็าก

5. ให้คำนในบ้�นเพียงคำนเดียวทุำ�หน้�ทีุ�ด่แลผู้่้ป่่วย ผั้ด้้แ้ล้ไมี�ควรเป็็นผ้้ัที�มีคีวามีเสีี่�ยงส้ี่งตั�อการเจ็บป็� วยรน่แรง

 » ควรจำากดั้การสัี่มีผััสี่กบัผั้อื้�นในครวัเรอืน โด้ยเฉพิ่าะอย�างย่�งผั้ซึ้ั�งมีคีวามีเสีี่�ยงส้ี่งตั�อการเจ็บป็� วยรน่แรง 

 » ใหม้ีผีั้ด้้แ้ล้ผั้ป้็� วยหนึ�งคนสี่ำาหรบัผ้้ัที�เจ็บป็� วย แล้ะผั้ด้้แ้ล้อกีหนึ�งคนใหร้บัผัด่้ชิอบสี่มีาช่ิกคนอื�นในครวัเรอืนที�

ตัอ้งการความีชิ�วยเหล้อืในการทำาความีสี่ะอาด้ การอาบนำ �า หรอืกจ่วตััรป็ระจำาวนัอื�น ๆ 

 » ผั้ด้้แ้ล้ควรสี่วมีหน้ากากอนามียัเมีื�อใหก้ารด้แ้ล้ผั้ป้็� วย แล้ะหากตัอ้งพิ่ด้้คย่ มีปี็ฏิสั่ี่มีพิ่นัธุห์รอืใหก้ารด้แ้ล้สี่มีาช่ิก

คนอื�น ๆ ในครอบครวัที�มีี โรคป็ระจำาตัวั

6. หลีกัเลี�ยงกั�รัใช้่สำิ�งของสำว่นตั่ว เช่่น โทุรัศัพัท์ุ จ็�น ถ้วย ช้่อนสำอ้ม ผู้้�เช็่ดตั่ว ผู้้�ป่่ทีุ�นอน หรัอืของเล่น

รัว่มกัับผู้่้ทีุ�ป่่วย 

https://bit.ly/covid19_masks
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7. ทุำ�คำว�มสำะอ�ดและฆ่่�เชื่�อทุุกับรัเิวณในบ้�นทีุ�ผู้่้ป่่วยเคำยอย่่ รัวมทัุ�งเคำรัื�องนอนและเสำื �อผู้้� เรยีนร้เ้พิ่่�มีเตัม่ี 
https://bit.ly/covid19_clean_disinfect.

8. ห�กัคุำณใช้่ห้องนอนรัว่มกัับผู้่้ทีุ�ป่่วย: 

 » ด้แ้ล้ห้องใหม้ีกีารระบายอากาศัที�ด้ ีเป่็ด้หน้าตั�างแล้ะเป่็ด้พิ่ดั้ล้มีเพิ่ื�อหมีน่เวยีนอากาศับรส่่ี่ทธุ่�เข้า้มีา หากมีี

ความีป็ล้อด้ภยัแล้ะสี่ามีารถทำาได้ ้

 » จดั้เตัยีงใหห้�างกนัอย�างน้อย 2 เมีตัร หรอื 6 ฟุ่ตั (ป็ระมีาณ 2 ชิ�วงแข้น) หากไมี�สี่ามีารถทำาได้ ้ใหน้อนหนัหวั

สี่ล้บัทางกนั

 » วางฉากกั �นรอบเตัยีงผั้ป้็� วย ยกตัวัอย�างเชิ�น คณ่อาจใช้ิมี�านกั �นหอ้งนำ �า ฉากกั �นหอ้ง กระด้านโป็สี่เตัอรข์้นาด้

ใหญ่� ผัา้ห�มี หรอืผัา้ป้็ที�นอนผืันใหญ่�

 » ซัักผัา้ป้็ที�นอนแล้ะตัากใหแ้หง้หล้งัจากผั้ป้็� วยใช้ิแล้ว้ สี่วมีถ่งมีอืแบบใช้ิแล้้วท่ �งข้ณะซัักผ้ัาที�สี่กป็รก

9. ห�กัคุำณใช้่ห้องนำ ��รัว่มกัับผู้่้ป่่วย ใหท้ำาความีสี่ะอาด้แล้ะฆ่�าเชืิ �อทก่ครั �งหล้งัการใช้ิงาน หากไมี�สี่ามีารถทำาได้ ้ผั้้

ด้แ้ล้ควรสี่วมีหน้ากากอนามียัแล้ะถง่มืีอแบบใช้ิแล้ว้ท่ �ง แล้ะรอใหน้านที�ส่ี่ด้เท�าที�จะเป็็นไป็ได้ห้ลั้งจากที�ผั้ป้็� วยใช้ิ

หอ้งนำ �า ก�อนเข้า้ไป็ทำาความีสี่ะอาด้ ผั้ป้็� วยควรสี่วมีหน้ากากอนามัียเมีื�อใช้ิหอ้งนำ �า หากเป็็นไป็ได้ ้ด้แ้ล้หอ้งนำ �าใหม้ีี

การระบายอากาศัที�ด้ ีเป่็ด้หน้าตั�างแล้ะเป่็ด้พิ่ดั้ล้มีเพืิ่�อหมีน่เวยีนอากาศับรส่่ี่ทธุ่�เข้า้มีา หากทำาได้อ้ย�างป็ล้อด้ภัย

ในทางป็ฏิบ่ตัั่

10. ไม่รับัแขกั เวน้แต่่จ็ำ�เป็่นทีุ�แขกัต้่องม�ทีุ�บ้�นของคุำณจ็รังิ ๆ (อ�ทิุ ผู้่้ม�เยี�ยมคืำอพย�บ�ล) แจง้ใหแ้ข้ก

ที�มีาทราบว�า มีคีนในบา้นข้องคณ่ป็� วยด้ว้ย COVID-19 หากแข้กตัอ้งเข้า้ไป็ภายในบา้น ควรสี่วมีหน้ากากแล้ะ

อย้�ห�างจากผั้ป้็� วยใหม้ีากที�ส่ี่ด้ อย�างน้อย 2 เมีตัร หรอื 6 ฟุ่ตั (ป็ระมีาณ 2 ชิ�วงแข้น)  

11. ผู้่้ป่่วยคำวรัแยกัตั่วอย่่คำนเดียว จ็นกัว�่จ็ะถ่งคำรับกัำ�หนดกั�รัแยกัตั่ว

เรยีนร้เ้พิ่่�มีเตัม่ีได้ท้ี� http://bit.ly/covid19_endisolation  

https://bit.ly/covid19_clean_disinfect
http://bit.ly/covid19_endisolation
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 วธีิิด่แลคำนในคำรัอบคำรัวัทีุ�ป่่วย 
คนที�ป็� วยด้ว้ย COVID-19 สี่�วนใหญ่�จะมีอีาการที� ไมี�รน่แรง แล้ะควรอย้�ที�บา้นเพิ่ื�อพิ่กัรกัษาตัวั ห�กัคุำณกัำ�ลังด่แล

ผู้่้ป่่วยทีุ�บ้�น ให้ป่ฏิิบัติ่ต่�มคำำ�แนะนำ�ดังต่่อไป่นี�:

1. ทุำ�ให้แน่ใจ็ว�่ด่แลผู้่้ทีุ�มีเชื่ �อ COVID-19 ป่ฏิิบัติ่ดังต่่อไป่นี�:

 » ด้ื�มีนำ �าใหเ้พิ่ยีงพิ่อเพืิ่�อไมี� ใหร้�างกายข้าด้นำ �า 

 » พิ่กัรกัษาตัวัที�บา้น 

 » ใช้ิยาที�ซืั �อได้้ โด้ยไมี�มีี ใบสัี่�งแพิ่ทยเ์พืิ่�อชิ�วยบรรเทาอาการ (หล้งัจากป็รกึษากบัแพิ่ทย์ทางโทรศััพิ่ท)์ 

 » ล้า้งมีอืบ�อย ๆ ด้ว้ยสี่บ้�แล้ะนำ �าเป็็นเวล้าอย�างน้อย 20 วน่าท ีหากไมี�มีสีี่บ้�แล้ะนำ �า ให้ ใช้ินำ �ายาทำาความีสี่ะอาด้มืีอ

ที�มีแีอล้กอฮอล้อ์ย�างน้อย 60% 

 » สี่ำาหรบัคนสี่�วนใหญ่� อาการมีกัจะเป็็นสี่องถึงสี่ามีวนั แล้ะฟืุ�นตัวัด้ขี้ึ �นหล้งัจากผั�านไป็หนึ�งสัี่ป็ด้าห์ 

2. ติ่ดต่่อกัับผู้่้ป่่วยให้น้อยทีุ�สุำด ข้อใหผ้ั้ป้็� วยสี่วมีหน้ากากอนามียั ถา้เป็็นไป็ได้ ้ก�อนที�คณ่จะด้แ้ล้พิ่วกเข้า ผั้ด้้แ้ล้

ควรสี่วมีหน้ากากอนามียัในข้ณะที� ใหก้ารด้แ้ล้ผั้ป้็� วย เนื�องจากอาจชิ�วยป้็องกนัได้้

3. ผู้่้ด่แลคำวรักัักัตั่วเอง หล้งัใหก้ารด้แ้ล้ผั้ป้็� วย ผั้ด้้แ้ล้ควรกกัตัวัเอง เรยีนร้ว้�าเมีื�อใด้ตัอ้งกกัตัวัแล้ะตัอ้งทำาอย�างไร

ที� http://bit.ly/covid19_quarantine 

4. ทุำ�คำว�มสำะอ�ดพื�นผิู้ว ล่กับิดป่รัะต่่ และพื�นผิู้วอื�น ๆ ทีุ�มีผู้่้สำมัผัู้สำบ่อย ด้วยสำบ่่และนำ �� จ็�กันั�น 

ใช้่นำ ��ย�ทุำ�คำว�มสำะอ�ดบ้�นเพื�อฆ่่�เชื่�อ (ฆ่่�เชื่�อโรัคำ) บนพื�นผิู้วเหล่�นี�ทุุกัวนั ด้ร้ายชืิ�อนำ �ายาทำา 

ความีสี่ะอาด้บา้นแล้ะนำ �ายาฆ่�าเชืิ �อที�มีฤีทธุ่�ตัา้นไวรสัี่ที�เป็็นสี่าเหตัข่้อง COVID-19 ได้ท้ี�นี�:  
http://bit.ly/covid19_disinfectants

 » เป่็ด้หน้าตั�างแล้ะเป่็ด้พิ่ดั้ล้มีในข้ณะที� ใช้ิผัล้ต่ัภณัฑ์์ทำาความีสี่ะอาด้ เพิ่ื�อหมีน่เวยีนอากาศับรส่่ี่ทธุ่�เข้า้มีา  
หากทำาได้อ้ย�างป็ล้อด้ภยัในทางป็ฏิบั่ตั ่

 » ถา้เป็็นไป็ได้ ้หาถงัข้ยะแบบสี่องชัิ �นเพืิ่�อใหผ้ั้ป้็� วยใช้ิ โด้ยเฉพิ่าะ ท่ �งถ่งมีอืแบบใช้ิแล้้วท่ �งแล้ะส่ี่�งข้องที�ป็นเปื็�อน

อื�น ๆ ล้งในถงัข้ยะแบบสี่องชัิ �น ล้า้งมีอืข้องคณ่ท่กครั �งที�จบัตัอ้งข้ยะ 

 » ซัักผัา้ป้็ที�นอนแล้ะตัากใหแ้หง้หล้งัจากผั้ป้็� วยใช้ิแล้ว้ สี่วมีถ่งมีอืแบบใช้ิแล้้วท่ �งข้ณะซัักผ้ัาที�สี่กป็รก

ด้ข้้อ้มีล้้เพิ่่�มีเตัม่ีเกี�ยวกบัการทำาความีสี่ะอาด้แล้ะการฆ่�าเชืิ �อได้ท้ี�นี�: http://bit.ly/covid19_clean

http://bit.ly/covid19_quarantine
http://bit.ly/covid19_disinfectants
http://bit.ly/covid19_clean 
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5. ขอเบอรั์ โทุรัศัพัท์ุแพทุย์ป่รัะจ็ำ�ตั่วผู้่้ป่่วยไว ้และโทุรัติ่ดต่่อแพทุย์ห�กัผู้่้ทีุ�มีเชื่ �อ COVID-19 มีอ�กั�รั

ป่่วยรันุแรังข่�น หรัอืห�กัคุำณมีคำำ�ถ�มหรัอืข้อวติ่กักัังวลใด ๆ เกีั�ยวกัับผู้่้ทีุ�คุำณด่แลอย่่ หากคณ่พิ่ด้้ภาษา

องักฤษไมี�คล้�อง ใหข้้อล้�ามีหรอืข้อใหค้นในครอบครวัชิ�วยแป็ล้ให ้หากผั้ท้ี�ตัด่้เชืิ �อ COVID-19 ตัอ้งไป็พิ่บ

แพิ่ทย ์โป็รด้โทรแจง้ก�อนเด้น่ทาง แล้ะใหผ้ั้ป้็� วยสี่วมีหน้ากากอนามัีย

6. คำอยด่สำญั่ญ่�ณเตื่อนฉุุกัเฉิุน* สำำ�หรับั COVID-19 ห�กัมี ใคำรัมีอ�กั�รัใด ๆ เหล่�นี� โป่รัดเข้�รับักั�รั

รักััษ�ทุ�งกั�รัแพทุย์ฉุุกัเฉิุนในทัุนทีุ:

 » หายใจตัด่้ข้ดั้ 

 » ร้สึ้ี่กเจ็บหรอืแน�นหน้าอกที�เป็็นไมี�หาย 

 » เพิ่่�งเกด่้ความีร้สี้ี่กสัี่บสี่น 

 » ไมี�สี่ามีารถตัื�นหรอืร้สึ้ี่กตัื�นอย้� 

 » ผัว่หนัง รม่ีฝีีป็าก หรอืเล็้บเป็็นสีี่ซีัด้ สีี่เทา หรอืสีี่มี�วง ทั �งนี�ข้ึ �นกบัโทนสีี่ผัว่

* อาการเหล้�านี� ไมี� ใชิ�ทั �งหมีด้ที�อาจเก่ด้ข้ึ �น โป็รด้โทรศััพิ่ทต์ัด่้ตั�อแพิ่ทย์ป็ระจำาตัวัข้องผ้้ัป็� วยเพิ่ื�อรายงานอาการ

อื�น ๆ ที�รน่แรง หรอืทำาใหกั้งวล้

7. โทุรั 911 เมื�อมีภ�วะฉุุกัเฉิุนทุ�งกั�รัแพทุย์ แจง้เจา้หน้าที� 911 ว�าบค่คล้นั�นมี ีหรอืคณ่คด่้ว�ามี ี
COVID-19 หากคณ่พ้ิ่ด้ภาษาอังกฤษไมี�คล้�อง ใหข้้อล้�ามีหรอืข้อใหค้นในครอบครวัชิ�วยแป็ล้ให ้

8. ขอให้เพื�อนหรัอืเพื�อนบ้�นช่่วยซืึ่�อของช่ำ�และย�ของคุำณ ห�กัสำ�ม�รัถทุำ�ได้ หรอืตัรวจสี่อบตัวัเลื้อกการจัด้

สี่�งที�มีอีย้� ในพิ่ื �นที�ข้องคณ่ 

สี่ามีารถด้ข้้อ้มีล้้เพิ่่�มีเตัม่ีเกี�ยวกับการด้แ้ล้คนป็� วยได้ที้� http://bit.ly/covid19_care4sick

http://bit.ly/covid19_care4sick
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 กั�รัด่แลจั็ดห�อ�ห�รั เมื�อมีผู้่้ป่่วย
หากเป็็นไป็ได้ ้จดั้อาหารใหส้ี่มีาช่ิกในครอบครวัที�ป็� วยรบัป็ระทานในบรเ่วณที�แยกออกเป็็นสัี่ด้สี่�วน หากพิ่วกเข้าไมี�

สี่ามีารถรบัป็ระทานอาหารในพืิ่�นที�แยกกนัได้ ้ควรอย้�ห�างออกไป็ใหม้ีากที�ส่ี่ด้อย�างน้อย 2 เมีตัร หรอื 6 ฟุ่ตั  
(ป็ระมีาณ 2 ชิ�วงแข้น) จากสี่มีาช่ิกคนอื�น ๆ ในครอบครวัระหว�างมีื �ออาหาร หรอืรบัป็ระทานอาหารในเวล้าอื�นที�แตัก

ตั�างจากครอบครวั นอกัจ็�กันี� คำวรัป่ฏิิบัติ่ต่�มคำำ�แนะนำ�เหล่�นี�ด้วย:

1. อย่�ช่่วยเต่รัยีมหรัอืเสำริัฟ์อ�ห�รั ห�กัคุำณป่่วย 

2. ให้ทุุกัคำนในบ้�นล้�งมือด้วยสำบ่่และนำ ��อย่�งน้อย 20 วนิ�ทีุก่ัอนและหลังกั�รัเต่รัยีมอ�ห�รัหรัอืรับัป่รัะ

ทุนอ�ห�รั

3. ใช้่อุป่กัรัณ์เคำรัื�องคำรัวัทีุ�สำะอ�ดเพื�อเสำริัฟ์อ�ห�รั ใหค้นหนึ�งเส่ี่รฟ์ุอาหารใหก้บัสี่มีาช่ิกทก่คนในครอบครวั  
หรอืใหส้ี่มีาช่ิกในครอบครวัแตั�ล้ะคนตักัอาหารใหต้ันเองโด้ยใช้ิอป่็กรณ์เครื�องครวัที�สี่ะอาด้ข้องตันเอง

เพิ่ื�อหล้กีเล้ี�ยงการจบัอ่ป็กรณ์เครื�องครวัเด้ยีวกัน  

4. อย่�รับัป่รัะทุ�นจ็�กัจ็�นเดียวกััน หรัอืใช้่อุป่กัรัณ์เคำรัื�องคำรัวัเดียวกัันรัว่มกัับคำนอื�นในคำรัอบคำรัวั 

5. ให้ผู้่้ด่แลสำวมหน้�กั�กัเพื�อนำ�อ�ห�รัไป่ให้คำนป่่วย และทุำ�คำว�มสำะอ�ดจ็�นและอุป่กัรัณ์เคำรัื�องคำรัวัของ 

ผู้่้ป่่วย ซึั�งควรจะตัอ้งเป็็นผั้ท้ี� ไมี�มีคีวามีเสีี่�ยงส้ี่งตั�อการเจ็บป็� วยรน่แรง

6. สำวมถุงมือเพื�อจั็ดกั�รักัับจ็�นช่�ม แก้ัวนำ �� และช้่อนสำอ้มของผู้่้ป่่วยทีุ� ใช้่แล้วหรัอืสำกัป่รักั ห�กัเป็่นไป่ได้ 
นอกจากนี� ควรล้า้งส่ี่�งข้องที� ใช้ิแล้ว้ด้ว้ยนำ �ารอ้น สี่บ้� หรอืล้้างในเครื�องล้้างจาน

 » หากผั้ป้็� วยมีอีาหารเหล้อืเพืิ่�อเก็บไวร้บัป็ระทานในภายหล้งั ใหเ้ก็บอาหารไว้ ในภาชินะที�แยกจากกนั แล้ะตัด่้

ฉล้ากสี่ำาหรบัผั้ป้็� วย เพืิ่�อใหผ้ั้อื้�นทราบแล้ะไมี�รบัป็ระทานอาหารนั�น

7. ล้�งมือด้วยสำบ่่และนำ ��อย่�งน้อย 20 วนิ�ทีุ หลังจ็�กัจั็บต้่องจ็�นช่�มและช้่อนสำอ้มทีุ� ใช้่แล้ว และหลัง

จ็�กัถอดถุงมือ

HEALTH 

DEPARTMENT
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 วธีิิกั�รักัักัตั่วเมื�อสำมัผัู้สำกัับผู้่้ทีุ�ป่่วย 
กั�รักัักัตั่ว ใช้ิเพิ่ื�อแยกคนที�อาจได้ร้บัเชืิ �อ COVID-19 ออกจากผ้้ัอื�นเพิ่ื�อชิ�วยป้็องกนัการแพิ่ร�กระจายข้องโรค ห�กั

คุำณหรัอืคำนในคำรัอบคำรัวัเคำยสำมัผัู้สำใกัล้ชิ่ดกัับผู้่้ทีุ�ติ่ดเชื่�อ COVID-19 ให้ป่ฏิิบัติ่ต่�มคำำ�แนะนำ�เหล่�นี�:

1. อย่่ทีุ�บ้�นและสำงัเกัต่อ�กั�รั

 » อย้�บา้นแล้ะกกัตัวัหล้งัจากที�คณ่สัี่มีผัสัี่กับผั้ที้�ตัด่้เชืิ �อ COVID-19 ครั �งส่ี่ด้ท้าย

 » เฝ้ีาระวงัอาการไข้้ (100.4 ° F ขึ้ �นไป็) ไอ หายใจถี� การส้ี่ญ่เสีี่ยการรบัรสี่หรอืกล่้�นใหมี� ๆ หรอือาการอื�น ๆ 
ข้อง COVID-19 

 » ถา้เป็็นไป็ได้ ้ควรอย้�ห�างจากผั้อื้�น รวมีทั �งสัี่ตัวเ์ล้ี �ยงโด้ยเฉพิ่าะผั้ท้ี�มีคีวามีเสีี่�ยงส้ี่งตั�อการเจ็บป็� วยหนัก

จาก COVID-19 แมีว้�าจะร้สึ้ี่กโด้ด้เด้ี�ยว แตั�การกกัตัวัก็เป็็นส่ี่�งจำาเป็็นเพิ่ื�อล้ด้การแพิ่ร�ระบาด้ข้อง 
COVID-19 แล้ะป็กป้็องตัวัเองแล้ะครอบครวัข้องคณ่ ตัด่้ตั�อกรมีอนามัีย หรอืผั้้ ใหบ้รก่ารด้า้นส่ี่ข้ภาพิ่ 
เพิ่ื�อข้อความีชิ�วยเหล้อืในเรื�องที�พิ่กั หากคณ่ร้สึ้ี่กว�าไมี�สี่ามีารถกักตัวัได้อ้ย�างป็ล้อด้ภัยที�บา้น

2. ปิ่ดป่�กัและจ็ม่กั เวล�ไอหรัอืจ็�ม ล้�งมือบ่อย ๆ อย่�สำมัผัู้สำต่� จ็ม่กั และป่�กั หรัอืหน้�กั�กั ล้�งมือให้

สำะอ�ดหลังจ็�กัสำมัผัู้สำต่� จ็ม่กั ป่�กั หรัอืหน้�กั�กั  

3. ห�กัมีคำนในบ้�นของคุำณป่่วยด้วย COVID-19 และสำ�ม�รัถแยกัตั่วออกัม�ได้ โดยอย่่ ในห้องนอน

ทีุ�แยกัต่่�งห�กั คณ่แล้ะคนอื�น ๆ ในบา้นข้องคณ่ที� ได้สั้ี่มีผัสัี่ใกล้้ช่ิด้กบัผั้ป้็� วยรายนั�นควรกักตัวั (แยกตัวั

เองใหห้�างจากผั้ป้็� วย) แล้ะอย้�บ้านในชิ�วงระยะเวล้าหนึ�งหล้งัจากที�สี่มีาช่ิกในครอบครวัข้องคณ่ที�ตัด่้เชืิ �อ 
COVID-19 เร่�มีแยกตัวั 

4. เมื�อใดก็ัต่�มทีุ�สำม�ชิ่กัในคำรัอบคำรัวัรั�ยใหม่ป่่วยด้วย COVID-19 และคุำณได้มีกั�รัสำมัผัู้สำใกัล้ชิ่ด  
คุำณจ็ะต้่องเรัิ�มกั�รักัักัตั่วใหม่อีกัคำรัั �ง

5. ห�กัคุำณด่แลสำม�ชิ่กัในคำรัอบคำรัวัทีุ�ป่่วยด้วย COVID-19 หรัอืไม่สำ�ม�รัถแยกัตั่วเองออกัจ็�กัผู้่้ทีุ�ป่่วย

ได้ คณ่ควรกกัตัวัเองในข้ณะที�ด้แ้ล้ผั้ท้ี�ตัด่้เชืิ �อ COVID-19 แล้ะกกัตัวัคณ่ไป็อกีระยะหนึ�งหล้งัจากที�สี่มีาช่ิก

ครอบครวัที�ตัด่้เชืิ �อ COVID-19 สี่ามีารถยต่ัก่ารแยกตัวัได้แ้ล้้ว 

 เรยีนร้ว้ธุ่กีกัตัวั: http://bit.ly/covid19_quarantine ตัรวจสี่อบเวบ็ไซัตัข์้องแผันกสี่าธุารณส่ี่ข้ใน

พิ่ื �นที�ข้องคณ่ สี่ำาหรบัข้้อมีล้้เกี�ยวกับตัวัเล้อืกตั�าง ๆ ในพิ่ื �นที�ข้องคณ่ เพิ่ื�อล้ด้ระยะเวล้าการกักตัวัข้องคณ่ที�อาจ

เป็็นไป็ได้้

 ข้อ้มีล้้เพิ่่�มีเตัม่ีเกี�ยวกับเวล้าที�ผั้ต้ัด่้เชืิ �อ COVID-19 สี่ามีารถยต่ัก่ารแยกตัวัแล้ะอย้� ใกล้้ผั้อ้ื�นได้ท้ี�  
http://bit.ly/covid19_endisolation

6. จ็ำ�กััดแขกัทีุ�ม�บ้�น โดยอนุญ่�ต่ให้เฉุพ�ะผู้่้ทีุ�จ็ำ�เป็่นต้่องเข้�ม�ในบ้�น (เช่่น พย�บ�ลป่รัะจ็ำ�บ้�น) 
แจง้ใหแ้ข้กที�มีาทราบว�ามีคีนในบา้นข้องคณ่ป็� วยด้ว้ย COVID-19 แล้ะคนอื�น ๆ กำาลั้งอย้� ในระหว�างกกัตัวั  
หากแข้กที�มีาตัอ้งเข้้ามีาในบา้น แข้กควรสี่วมีหน้ากากอนามียั แล้ะอย้�ห�างกนัใหม้ีากที�ส่ี่ด้เท�าที�จะทำาได้ ้อย่�ง

น้อย 2 เมต่รั หรัอื 6 ฟุต่ (ป่รัะม�ณ 2 ช่่วงแขน) จากผั้ป้็� วยแล้ะผั้ท้ี�กกัตัวั 

7. ขอให้เพื�อนหรัอืเพื�อนบ้�นช่่วยซืึ่�อของช่ำ�และย�ของคุำณ ห�กัสำ�ม�รัถทุำ�ได้ ตัรวจสี่อบกบัรา้นข้ายข้องชิำา

ในพิ่ื �นที�ข้องคณ่เพืิ่�อด้ว้�ามีกีารบรก่ารจดั้สี่�งหรอืไมี�   

คณ่สี่ามีารถด้ข้้อ้มีล้้เพิ่่�มีเตัม่ีเกี�ยวกับเวล้าแล้ะวธีุ่การกกัตัวัได้ท้ี� http://bit.ly/covid19_quarantine.

cdc.gov/coronavirus

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/quarantine.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/pets.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/index.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fneed-extra-precautions%2Fpeople-at-increased-risk.html
http://bit.ly/covid19_quarantine
http://bit.ly/covid19_endisolation.
http://bit.ly/covid19_quarantine
http://www.cdc.gov/coronavirus



