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ທ່ານກໍາລັງໄດ້ຮັບການກວດຫາພະຍາດ COVID-19 (ຍັງມີ ຊື່ ວ່າ ໄວຣັສໂຄໂຣນາສາຍພັນໃໝ່). 
ພະຍາບານ ຫຼື  ຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການຂອງທ່ານຈະໂທຫາທ່ານພ້ອມກັບຜົນກວດ. 
 
ຈົນກວ່າທ່ານຮູ້ຜົນກວດ: 
• ຖ້າທ່ານຮູ້ສຶ ກບໍ່ ສະບາຍ, ທ່ານຈໍ າເປັນຕ້ອງພັກຢູ່ເຮື ອນ ແລະ 

ແຍກຕົນເອງຈາກສະມາຊິ ກໃນຄົວເຮື ອນ. 
• ຖ້ທ່ານໄດ້ຕິດຕ່ໍໃກ້ຊິ ດກັບບຸກຄົນທີ່ ຢື ນຢັນແລ້ວຕິດເຊື ້ ອ COVID-19 ທ່ານຈໍ າເປັນຕ້ອງພັກຢູ່

ເຮື ອນ, ນີ ້ ເອີ ້ ນວ່າການກັກຕົວ. 
• ຖ້າທ່ານຮູ້ສຶ ກແຂງແຮງດີ  ແລະ ບໍ່ ໄດ້ຕິດຕ່ໍໃກ້ຊິ ດກັບບຸກຄົນໃດໆທີ່ ຢື ນຢັນແລ້ວວ່າຕິດເຊື ້ ອ 

COVID-19 ທ່ານອາດຈະສື ບຕ່ໍກິດຈະກໍາປົກກະຕິຂອງທ່ານໄດ້ອີ ງຕາມຂໍ ້ ແນະນໍ າປັດຈຸບັນຂອງ
ເຈົ ້ າໜ້າທີ່ ສາທາລະນະສຸກຈົນກວ່າວ່າທ່ານໄດ້ຮັບຜົນກວດ. 
 

ຖ້າຜົນກວດຂອງທ່ານເປັນລົບ: 
• ຖ້າທ່ານຮູ້ສຶ ກບໍ່ ສະບາຍ, ທ່ານຈໍ າເປັນຕ້ອງພັກຢູ່ເຮື ອນຈົນກວ່າວ່າທ່ານຮູ້ສຶ ກດີ ຂຶ ້ ນ. 
• ຖ້າທ່ານຮູ້ສຶ ກແຂງແຮງດີ , ແຕ່ທ່ານໄດ້ຕິດຕ່ໍໃກ້ຊິ ດກັບບຸກຄົນທີ່ ຢື ນຢັນແລ້ວ່າຕິດເຊື ້ ອ 

COVID-19, ທ່ານຈໍ າເປັນຕ້ອງພັກຢູ່ເຮື ອນເພ່ືອກັກຕົວເອງເປັນເວລາ 14 ວັນນັບຈາກການ
ຕິດຕ່ໍຫ້ຼາສຸດກັບບຸກຄົນນ້ັນ. ຖ້າທ່ານມີ ອາການໃນຊ່ວງເວລານີ ້ , ໃຫ້ຕິດຕາມຜົນນໍ າຜູ້ໃຫ້
ບໍ ລິ ການຂອງທ່ານເພ່ືອເຮັດການກວດຄື ນໃໝ່ທີ່ ເປັນໄປໄດ້. ທ່ານຈະຈໍ າເປັນຕ້ອງສື ບຕ່ໍແຍກ
ດ່ຽວຢູ່ໃນເຮື ອນຂອງທ່ານຈົນກວ່າວ່າທ່ານໄດ້ຮັບຜົນກວດ ຫືຼ ຈົນກວ່າວ່າທ່ານແຂງແຮງດີ
ຕາມທີ່ ລະບຸໄວ້ຂ້າງລຸ່ມ. 

• ສໍ າລັບຂໍ ້ ມູນເພ່ີມເຕີ ມກ່ຽວກັບວິ ທີ ຮັບການກວດ, ການກັກຕົວຢູ່ເຮື ອນ ແລະ ການແຍກດ່ຽວ 
ກະລຸນາເຂົ ້ າເບິ່ ງ: https://www.coronavirus.cchealth.org/ ແລະ ຄລິ ກແທັບ ຮັບການກວດ 
ຫືຼ ກ່ຽວກັບ COVID-19.  

 

ຖ້າຜົນກວດຂອງທ່ານເປັນບວກ:  
• ຖ້າທ່ານຮູ້ສຶ ກບໍ່ ສະບາຍ, ທ່ານຈໍ າເປັນຕ້ອງສື ບຕ່ໍຢູ່ເຮື ອນຈົນກວ່າວ່າທ່ານແຂງແຮງດີ , ນີ ້ ເອີ ້ ນ

ວ່າການແຍກດ່ຽວ. ທ່ານບໍ່ ຄວນອອກຈາກເຮື ອນຈົນກວ່າວ່າອາການຂອງທ່ານຫາຍໄປ. ເຖິງ
ແມ່ນວ່າທ່ານມີ ອາການບໍ່ ຮຸນແຮງກໍຕາມ, ແຕ່ທ່ານຕ້ອງພັກຢູ່ເຮື ອນຢ່າງໜ້ອຍ 10 ວັນ
ນັບຈາກອາການຂອງທ່ານເລີ່ ມຕ້ົນ.  

• ຖ້າທ່ານຍັງມີ ອາການຢູ່ເມ່ືອຄົບ 10 ວັນແລ້ວ, ໃຫ້ສື ບຕ່ໍພັກຢູ່ເຮື ອນຕື່ ມອີ ກ 3 ວັນ (72 ຊ່ົວ
ໂມງ) ຫັຼງຈາກ:  

o ອາການໄຂ້ເຊົ າແລ້ວ (ໂດຍບໍ່ ໄດ້ໃຊ້ຢາບັນເທົາອາການໄຂ້ ເຊັ່ ນ: Tylenol ຫືຼ ibuprofen) 
ແລະ 

o ອາການຂອງທ່ານ ເຊັ່ ນ: ໄອ, ປວດຕາມຮ່າງກາຍ, ເຈັບຄໍ  ໄດ້ດີ ຂຶ ້ ນແລ້ວ.  
o ຫັຼງຈາກເວລານີ ້ , ທ່ານບໍ່ ຈໍ າເປັນຕ້ອງແຍກດ່ຽວອີ ກ.  

https://www.coronavirus.cchealth.org/
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• ຖ້າທ່ານແຂງແຮງດີ ໂດຍບໍ່ ມີ ອາການໃດໆ, ທ່ານຈະຈໍ າເປັນຕ້ອງສື ບຕ່ໍຢູ່ເຮື ອນແບບແຍກດ່ຽວ
ເປັນເວລາ 10 ວັນນັບຈາກວັນທີ ທີ່ ເຮັດການກວດ. 

o ໃນລະຫວ່າງເວລານີ ້ , ທ່ານຄວນຕິດຕາມເບິ່ ງອາກາຂອງຕົນເອງ. ຖ້າມີ ອາການໃນ
ລະຫວ່າງເວລານີ ້ , ທ່ານຄວນສIບຕ່ໍແຍກດ່ຽວຕາມທີ່ ລະບຸໄວ້ຂ້າງເທິງ. 

ຂ້າງລຸ່ມແມ່ນຂ້ັນຕອນປ້ອງກັນທີ່ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມ 
ຈົນກວ່າວ່າທ່ານສາມາດກັບຄື ນສູ່ກິດຈະກໍາປົກກະຕິຂອງທ່ານໄດ້. 

ປົກປ້ອງສ່ວນລວມ: 

• ພັກຢູ່ເຮື ອນ ຍົກເວ້ັນເພ່ືອໄປພົບທ່ານໝໍຂອງທ່ານ. 
ກໍານົດເວລາໃໝ່ຕ່ໍການນັດໝາຍສໍ າລັບການດູແລເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບທີ່ ບໍ່ ຈໍ າເປັນໃດໜ່ຶງ 
(ການນັດໝາຍທ່ານໝໍທີ່ ບໍ່ ຮີ ບດ່ວນ, ການນັດໝາຍໝໍປົວແຂ້ວ ແລະ ອື່ ນໆ). 

• ຢ່າໄປເຮັດວຽກ ຫືຼ ໄປໂຮງຮຽນ. 
• ຢ່າໃຊ້ການຂົນສ່ົງສາທາລະນະ (ລົດເມ, BART, ເຮື ອບິ ນ, ແທັກຊີ , UBER, LYFT) 
• ຢ່າເດີ ນທາງ. 
• ຢ່າໄປໂຮງຮູບເງົ າ, ໄປໂບດ, ໄປສູນການຄ້າ ຫືຼ 

ສະຖານທີ່ ໃດໆບ່ອນທີ່ ຄົນຈໍ ານວນຫຼາຍອາດຈະລວມຕົວກັນ 
• ທ່ານສາມາດອອກໄປຂ້າງນອກໃນເດີ່ ນບ້ານຂອງທ່ານເອງ (ບໍ່ ແມ່ນເດີ່ ນຮ່ວມກັນ). 

ປົກປ້ອງຄອບຄົວຂອງທ່ານ: 

• ປິ ດການໄອ ແລະ ການຈາມຂອງທ່ານ, ໃຊ້ເຈ້ຍອະນາໄມ ແລະ ຖ້ິມພວກມັນທັນທີ . 
• ທ່ານ ແລະ ຄອບຄົວຂອງທ່ານຄວນລ້າງມື ເລື ້ ອຍໆໂດຍໃຊ້ສະບູ ແລະ 

ນໍ ້ າເປັນເວລາຢ່າງໜ້ອຍ 20 ວິ ນາທີ  ຫືຼ ໃຊ້ນໍ ້ າຢາຂ້າເຊື ້ ອລ້າງມື ທີ່ ມີ ສ່ວນປະສົມຂອງເຫ້ົຼາ 
ທີ່ ມີ ເຫ້ົຼາຢ່າງໜ້ອຍ 60%. 

• ແຍກຕົວທ່ານເອງອອກຈາກຄົນອື່ ນໆໃນເຮື ອນຂອງທ່ານໃຫ້ຫຼາຍທີ່ ສຸດເທ່ົາທີ່ ເປັນໄປໄດ້. 
• ພັກຢູ່ໃນຫ້ອງສະເພາະຫ່າງອອກຈາກຄົນອື່ ນໆ ແລະ ໃຊ້ຫ້ອງນໍ ້ າແຍກຕ່າງຫາກ 

ຖ້າເປັນໄປໄດ້. 
• ຫີຼກລ່ຽງການໃຊ້ສິ່ ງຂອງໃນຄົວເຮື ອນສ່ວນບຸກຄົນຮ່ວມກັນ ເຊັ່ ນ: ຈອກດື່ ມນໍ ້ າ, 

ຈານໃສ່ອາຫານ, ເຄື່ ອງໃຊ້ຮັບປະທານອາຫານ, ຜ້າເຊັດໂຕ ແລະ ເຄື່ ອງບ່ອນນອນ. 
ສິ່ ງຂອງເຫ່ົຼານີ ້ ປອດໄພສໍ າລັບຄົນອື່ ນທີ່ ຈະໃຊ້ຫັຼງຈາກລ້າງເປັນປະຈໍ າ. 

• ເພ່ີມກິດຈະວັດປະຈໍ າວັນໃນການທໍາຄວາມສະອາດຂອງທ່ານ, 
ໂດຍສະເພາະໃນພ້ືນທີ່ ທີ່ ຈໍ າເປັນຕ້ອງໃຊ້ຮ່ວມກັນ ເຊັ່ ນ: ຫ້ອງນໍ ້ າ ຫືຼ ຫ້ອງຄົວ.  

o ອະນາໄມລູກບິ ດປະຕູ, ໂທລະສັບ, ແປ້ນພິມ, ແທັບເລັດ, ໂຕະຂ້າງຕຽງນອນ, 
ຫ້ອງສ້ວມ, ອຸປະກອນໃນຫ້ອງນໍ ້ າ ແລະ ຫ້ອງຄົວ. 

ປົກປ້ອງສະມາຊິ ກທີ່ ສ່ຽງຕິດເຊື ້ ອໄດ້ງ່ າຍໃນຊຸມຊົນຂອງທ່ານ: 
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• ຖ້າທ່ານເປັນຜູ້ສໍ າຜັດໃກ້ຊິ ດ ຫືຼ 
ມີ ບາງຄົນໃນຄົວເຮື ອນຂອງທ່ານຜູ້ທີ່ ໃຊ້ເວລາຫຼາຍຢູ່ໃນສະຖານພະຍາບານລະດັບຊໍ ານານງ
ານ, ສະຖານພະຍາບານ, ສູນດູແລເບິ່ ງແຍງຄວາມຊົງຈໍ າ, ສະຖານລົງໂທດ/ຄຸມຂັງ, 
ບ່ອນຫົຼບໄພ, ບ້ານກຸ່ມສົງເຄາະ, ໂຄງການກາງເວັນ, ສູນຟອກໝາກໄຂ່ຫັຼງ ຫືຼ 
ສະຖານດູແລເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບ/ເປັນຜູ້ຕອບສະໜອງຄົນທໍາອິ ດ, 
ກະລຸນາແຈ້ງໃຫ້ພວກເຮົ າຮູ້ ຫືຼ 
ໃຫ້ເຂົ າເຈົ ້ າຕິດຕ່ໍພວກເຮົ າໂດຍການໂທຫາພະແນກສາທາລະນະສຸກ Contra Costa ທີ່ ເບີ  
925-313-6740 ຫືຼ ການສ່ົງອີ ເມວຫາພວກເຮົ າທີ່  CoCohelp@cchealth.org.  

• ໃຫ້ຜູ້ສໍ າຜັດໃກ້ຊິ ດ ຫືຼ ຜູ້ສໍ າຜັດໃກ້ຊິ ດໃນຄົວເຮື ອນຂອງທ່ານຕິດຕາມອາການຂອງເຂົ າເຈົ ້ າ 
ແລະ ໃຫ້ຍັງຄົງຢູ່ທີ່ ເຮື ອນຈົນຮອດ 14 ມ້ື 
ຫັຼງຈາກທີ່ ທ່ານບໍ່ ຈໍ າເປັນຕ້ອງແຍກດ່ຽວອີ ກແລ້ວ.  

• ຖ້າມີບາງຄົນໃນຄອບຄົວຂອງທ່ານເກີ ດເຈັບປ່ວຍ, 
ໃຫ້ເຂົ າເຈົ ້ າຕິດຕ່ໍຫາຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການດູແລເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບຂອງເຂົ າເຈົ ້ າ ແລະ 
ແຈ້ງໃຫ້ລາວຮູ້ວ່າສະມາຊິ ກໃນຄອບຄົວຂອງທ່ານໄດ້ມີ ການສໍ າຜັດກັບຄົນທີ່ ຕິດເຊື ້ ອ 
COVID-19.  
 

ຕິດຕາມສຸຂະພາບຂອງທ່ານ: 

• ຂໍ ຮັບການປິ່ ນປົວທາງການແພດທັນທີ  
ຖ້າອາການເຈັບປ່ວຍຂອງທ່ານກໍາລັງຮ້າຍແຮງຂຶ ້ ນ. ຕົວຢ່າງ: 
ຖ້າທ່ານເລີ່ ມມີອາການຫາຍໃຈລໍ າບາກ. 

• ຖ້າທ່ານຕ້ອງການໂທ 911, ແຈ້ງໃຫ້ພະນັກງານລາຍງານຂ່າວຮູ້ 
ວ່າທ່ານໄດ້ຮັບການບ່ົງມະຕິວ່າຕິດເຊື ້ ອ COVID-19. 

• ກ່ອນທີ່ ຈະໄປຂໍ ການດູແລເບິ່ ງແຍງ ໃຫ້ໂທຫາຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການທາງການແພດຂອງທ່ານ ແລະ 
ແຈ້ງໃຫ້ເຂົ າເຈົ ້ າຮູ້ ວ່າທ່ານໄດ້ຮັບການບ່ົງມະຕິວ່າຕິດເຊື ້ ອ COVID-19. 
ສວມໃສ່ໜ້າກາກກ່ອນທີ່ ຈະເຂ້ົາໄປທີ່ ສະຖານບໍ ລິ ການດູແລເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບໃດໜ່ຶງ. 
ຖ້າທ່ານບໍ່ ມີ ໜ້າກາກ, ສ່ົງບາງຄົນເຂົ ້ າໄປສະຖານບໍ ລິ ການເພ່ືອຂໍ ເອົ າໜ້າກາກອັນໜ່ຶງ 
ແລະ ເພ່ືອແຈ້ງໃຫ້ພະນັກງານຮູ້ການມາຮອດຂອງທ່ານ. 
 

ສໍ າລັບຄໍ າຖາມ ຫືຼ ບັນຫາກັງວົນໃຈ ທ່ານສາມາດຕິດຕ່ໍພະແນກສາທາລະນະສຸກ Contra Costa 
ໃນລະຫວ່າງຊ່ົວໂມງເຮັດວຽກປົກກະຕິ ວັນຈັນ-ວັນສຸກ 8:00 ໂມງເຊົ ້ າ-5:00 ໂມງແລງ ທີ່ ເບີ  925-
313-6740 ຫືຼ ສ່ົງອີ ເມວຫາພວກເຮົ າທີ່ ຂ້າງລຸ່ມແມ່ນຂ້ັນຕອນປ້ອງກັນທີ່ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມ 
ຈົນກວ່າວ່າທ່ານສາມາດກັບຄື ນສູ່ກິດຈະກໍາປົກກະຕິຂອງທ່ານໄດ້. 

ປົກປ້ອງສ່ວນລວມ: 
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• ພັກຢູ່ເຮື ອນ ຍົກເວ້ັນເພ່ືອໄປພົບທ່ານໝໍຂອງທ່ານ. 
ກໍານົດເວລາໃໝ່ຕ່ໍການນັດໝາຍສໍ າລັບການດູແລເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບທີ່ ບໍ່ ຈໍ າເປັນໃດໜ່ຶງ 
(ການນັດໝາຍທ່ານໝໍທີ່ ບໍ່ ຮີ ບດ່ວນ, ການນັດໝາຍໝໍປົວແຂ້ວ ແລະ ອື່ ນໆ). 

• ຢ່າໄປເຮັດວຽກ ຫືຼ ໄປໂຮງຮຽນ. 
• ຢ່າໃຊ້ການຂົນສ່ົງສາທາລະນະ (ລົດເມ, BART, ເຮື ອບິ ນ, ແທັກຊີ , UBER, LYFT) 
• ຢ່າເດີ ນທາງ. 
• ຢ່າໄປໂຮງຮູບເງົ າ, ໄປໂບດ, ໄປສູນການຄ້າ ຫືຼ 

ສະຖານທີ່ ໃດໆບ່ອນທີ່ ຄົນຈໍ ານວນຫຼາຍອາດຈະລວມຕົວກັນ 
• ທ່ານສາມາດອອກໄປຂ້າງນອກໃນເດີ່ ນບ້ານຂອງທ່ານເອງ (ບໍ່ ແມ່ນເດີ່ ນຮ່ວມກັນ). 

ປົກປ້ອງຄອບຄົວຂອງທ່ານ: 

• ປິ ດການໄອ ແລະ ການຈາມຂອງທ່ານ, ໃຊ້ເຈ້ຍອະນາໄມ ແລະ ຖ້ິມພວກມັນທັນທີ . 
• ທ່ານ ແລະ ຄອບຄົວຂອງທ່ານຄວນລ້າງມື ເລື ້ ອຍໆໂດຍໃຊ້ສະບູ ແລະ 

ນໍ ້ າເປັນເວລາຢ່າງໜ້ອຍ 20 ວິ ນາທີ  ຫືຼ ໃຊ້ນໍ ້ າຢາຂ້າເຊື ້ ອລ້າງມື ທີ່ ມີ ສ່ວນປະສົມຂອງເຫ້ົຼາ 
ທີ່ ມີ ເຫ້ົຼາຢ່າງໜ້ອຍ 60%. 

• ແຍກຕົວທ່ານເອງອອກຈາກຄົນອື່ ນໆໃນເຮື ອນຂອງທ່ານໃຫ້ຫຼາຍທີ່ ສຸດເທ່ົາທີ່ ເປັນໄປໄດ້. 
• ພັກຢູ່ໃນຫ້ອງສະເພາະຫ່າງອອກຈາກຄົນອື່ ນໆ ແລະ ໃຊ້ຫ້ອງນໍ ້ າແຍກຕ່າງຫາກ 

ຖ້າເປັນໄປໄດ້. 
• ຫີຼກລ່ຽງການໃຊ້ສິ່ ງຂອງໃນຄົວເຮື ອນສ່ວນບຸກຄົນຮ່ວມກັນ ເຊັ່ ນ: ຈອກດື່ ມນໍ ້ າ, 

ຈານໃສ່ອາຫານ, ເຄື່ ອງໃຊ້ຮັບປະທານອາຫານ, ຜ້າເຊັດໂຕ ແລະ ເຄື່ ອງບ່ອນນອນ. 
ສິ່ ງຂອງເຫ່ົຼານີ ້ ປອດໄພສໍ າລັບຄົນອື່ ນທີ່ ຈະໃຊ້ຫັຼງຈາກລ້າງເປັນປະຈໍ າ. 

• ເພ່ີມກິດຈະວັດປະຈໍ າວັນໃນການທໍາຄວາມສະອາດຂອງທ່ານ, 
ໂດຍສະເພາະໃນພ້ືນທີ່ ທີ່ ຈໍ າເປັນຕ້ອງໃຊ້ຮ່ວມກັນ ເຊັ່ ນ: ຫ້ອງນໍ ້ າ ຫືຼ ຫ້ອງຄົວ.  

o ອະນາໄມລູກບິ ດປະຕູ, ໂທລະສັບ, ແປ້ນພິມ, ແທັບເລັດ, ໂຕະຂ້າງຕຽງນອນ, 
ຫ້ອງສ້ວມ, ອຸປະກອນໃນຫ້ອງນໍ ້ າ ແລະ ຫ້ອງຄົວ. 

ປົກປ້ອງສະມາຊິ ກທີ່ ສ່ຽງຕິດເຊື ້ ອໄດ້ງ່ າຍໃນຊຸມຊົນຂອງທ່ານ: 

• ຖ້າທ່ານເປັນຜູ້ສໍ າຜັດໃກ້ຊິ ດ ຫືຼ 
ມີ ບາງຄົນໃນຄົວເຮື ອນຂອງທ່ານຜູ້ທີ່ ໃຊ້ເວລາຫຼາຍຢູ່ໃນສະຖານພະຍາບານລະດັບຊໍ ານານງ
ານ, ສະຖານພະຍາບານ, ສູນດູແລເບິ່ ງແຍງຄວາມຊົງຈໍ າ, ສະຖານລົງໂທດ/ຄຸມຂັງ, 
ບ່ອນຫົຼບໄພ, ບ້ານກຸ່ມສົງເຄາະ, ໂຄງການກາງເວັນ, ສູນຟອກໝາກໄຂ່ຫັຼງ ຫືຼ 
ສະຖານດູແລເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບ/ເປັນຜູ້ຕອບສະໜອງຄົນທໍາອິ ດ, 
ກະລຸນາແຈ້ງໃຫ້ພວກເຮົ າຮູ້ ຫືຼ 
ໃຫ້ເຂົ າເຈົ ້ າຕິດຕ່ໍພວກເຮົ າໂດຍການໂທຫາພະແນກສາທາລະນະສຸກ Contra Costa ທີ່ ເບີ  
925-313-6740 ຫືຼ ການສ່ົງອີ ເມວຫາພວກເຮົ າທີ່  CoCohelp@cchealth.org.  
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• ໃຫ້ຜູ້ສໍ າຜັດໃກ້ຊິ ດ ຫືຼ ຜູ້ສໍ າຜັດໃກ້ຊິ ດໃນຄົວເຮື ອນຂອງທ່ານຕິດຕາມອາການຂອງເຂົ າເຈົ ້ າ 
ແລະ ໃຫ້ຍັງຄົງຢູ່ທີ່ ເຮື ອນຈົນຮອດ 14 ມ້ື 
ຫັຼງຈາກທີ່ ທ່ານບໍ່ ຈໍ າເປັນຕ້ອງແຍກດ່ຽວອີ ກແລ້ວ.  

• ຖ້າມີບາງຄົນໃນຄອບຄົວຂອງທ່ານເກີ ດເຈັບປ່ວຍ, 
ໃຫ້ເຂົ າເຈົ ້ າຕິດຕ່ໍຫາຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການດູແລເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບຂອງເຂົ າເຈົ ້ າ ແລະ 
ແຈ້ງໃຫ້ລາວຮູ້ວ່າສະມາຊິ ກໃນຄອບຄົວຂອງທ່ານໄດ້ມີ ການສໍ າຜັດກັບຄົນທີ່ ຕິດເຊື ້ ອ 
COVID-19.  
 

ຕິດຕາມສຸຂະພາບຂອງທ່ານ: 

• ຂໍ ຮັບການປິ່ ນປົວທາງການແພດທັນທີ  
ຖ້າອາການເຈັບປ່ວຍຂອງທ່ານກໍາລັງຮ້າຍແຮງຂຶ ້ ນ. ຕົວຢ່າງ: 
ຖ້າທ່ານເລີ່ ມມີອາການຫາຍໃຈລໍ າບາກ. 

• ຖ້າທ່ານຕ້ອງການໂທ 911, ແຈ້ງໃຫ້ພະນັກງານລາຍງານຂ່າວຮູ້ 
ວ່າທ່ານໄດ້ຮັບການບ່ົງມະຕິວ່າຕິດເຊື ້ ອ COVID-19. 

• ກ່ອນທີ່ ຈະໄປຂໍ ການດູແລເບິ່ ງແຍງ ໃຫ້ໂທຫາຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການທາງການແພດຂອງທ່ານ ແລະ 
ແຈ້ງໃຫ້ເຂົ າເຈົ ້ າຮູ້ ວ່າທ່ານໄດ້ຮັບການບ່ົງມະຕິວ່າຕິດເຊື ້ ອ COVID-19. 
ສວມໃສ່ໜ້າກາກກ່ອນທີ່ ຈະເຂ້ົາໄປທີ່ ສະຖານບໍ ລິ ການດູແລເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບໃດໜ່ຶງ. 
ຖ້າທ່ານບໍ່ ມີ ໜ້າກາກ, ສ່ົງບາງຄົນເຂົ ້ າໄປສະຖານບໍ ລິ ການເພ່ືອຂໍ ເອົ າໜ້າກາກອັນໜ່ຶງ 
ແລະ ເພ່ືອແຈ້ງໃຫ້ພະນັກງານຮູ້ການມາຮອດຂອງທ່ານ. 
 

ສໍ າລັບຄໍ າຖາມ ຫືຼ ບັນຫາກັງວົນໃຈ ທ່ານສາມາດຕິດຕ່ໍພະແນກສາທາລະນະສຸກ Contra Costa 
ໃນລະຫວ່າງຊ່ົວໂມງເຮັດວຽກປົກກະຕິ ວັນຈັນ-ວັນສຸກ 8:00 ໂມງເຊົ ້ າ-5:00 ໂມງແລງ ທີ່ ເບີ  925-
313-6740 ຫືຼ ສ່ົງອີ ເມວຫາພວກເຮົ າທີ່  CoCohelp@cchealth.org.  

 

 


