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ຖ້າທ່ານໄດ້ເຮັດການກວດ COVID-19 ສໍ າເລັດແລ້ວ ແລະ ກໍາລັງລໍ ຖ້າຜົນກວດຢູ່, 
ກະລຸນາປະຕິບັດຕາມຄໍ າຊີ ້ ນໍ າຂ້າງລຸ່ມ.  
 
ຈົນກວ່າວ່າທ່ານຮູ້ຜົນກວດຂອງທ່ານ: 
• ຖ້າທ່ານ ຮູ້ສຶ ກບໍ່ ສະບາຍ, ທ່ານຈໍ າເປັນຕ້ອງພັກຢູ່ເຮື ອນ ແລະ 

ແຍກດ່ຽວຕົວທ່ານເອງອອກຈາກສະມາຊິ ກໃນຄົວເຮື ອນຄົນອື່ ນໆ. 
• ຖ້າທ່ານ ມີ ການຕິດຕ່ໍໃກ້ຊິ ດ ກັບ ບຸກຄົນທີ່ ມີ ການຕິດເຊື ້ ອ COVID-19 ທີ່ ມີ ການຢື ນຢັນ 

ທ່ານຈໍ າເປັນຕ້ອງພັກຢູ່ເຮື ອນ, ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານຮູ້ສຶ ກສະບາຍດີ ຢູ່ກໍຕາມ. 
ສິ່ ງນີ ້ ເອີ ້ ນວ່າການກັກຕົວ. ກະລຸນາປະຕິບັດຕາມ 
ຄໍ າແນະນໍ າໃນການກັກຕົວສໍ າລັບຜູ້ຕິດຕ່ໍໃກ້ຊິ ດ. 

• ຖ້າທ່ານ ຮູ້ສຶ ກສະບາຍດີ ຢູ່ ແລະ ບໍ່ ມີ ການຕິດຕ່ໍໃກ້ຊິ ດ ກັບບຸກຄົນໃດໆທີ່ ຕິດເຊື ້ ອ COVID-19 
ທີ່ ມີ ການຢື ນຢັນ 
ທ່ານອາດຈະສື ບຕ່ໍກິດຈະກໍາປົກກະຕິຂອງທ່ານໄດ້ພາຍໃນຄໍ າຊີ ້ ນໍ າຂອງເຈົ ້ າໜ້າທີ່ ສາທາລະນະ
ສຸກປັດຈຸບັນ ຈົນກວ່າວ່າທ່ານໄດ້ຮັບຜົນກວດຂອງທ່ານ. 

 

ເມື່ ອຜົນກວດຂອງທ່ານອອກມາ, ກະລຸນາປະຕິບັດຕາມຄໍ າຊີ ້ ນໍ າຂ້າງລຸ່ມ.  

ຖ້າຜົນກວດຂອງທ່ານ ເປັນລົບ: 
• ຖ້າທ່ານ ຮູ້ສຶ ກບໍ່ ສະບາຍ, ທ່ານຈໍ າເປັນຕ້ອງຍັງຄົງພັກຢູ່ເຮື ອນ ຈົນກວ່າວ່າທ່ານຮູ້ສຶ ກດີ ຂຶ ້ ນ. 
• ຖ້າທ່ານ ຮູ້ສຶ ກສະບາຍດີ ຢູ່, ແຕ່ທ່ານ ໄດ້ມີ ການຕິດຕ່ໍໃກ້ຊິ ດ ກັບ ບຸກຄົນທີ່ ມີ ການຕິດເຊື ້ ອ 

COVID-19 ທີ່ ມີ ການຢື ນຢັນ, ທ່ານຈໍ າເປັນຕ້ອງພັກຢູ່ເຮື ອນເພ່ືອກັກຕົວເປັນເວລາ 14 ມື ້  
ນັບຈາກການຕິດຕ່ໍຄ້ັງສຸດທ້າຍຂອງທ່ານກັບບຸກຄົນນ້ັນ. 
ຖ້າທ່ານເກີ ດມີ ອາການໃນລະຫວ່າງຊ່ວງນີ ້ , 
ຕິດຕາມອາການນໍ າຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການຂອງທ່ານເພ່ືອການກວດຄື ນໃໝ່ທີ່ ເປັນໄປໄດ້. 
ນອກນ້ັນທ່ານຈະຈໍ າເປັນຕ້ອງຍັງຄົງແຍກດ່ຽວຢູ່ໃນເຮື ອນຂອງທ່ານ 
ຈົນກວ່າວ່າທ່ານໄດ້ຮັບຜົນກວດຂອງທ່ານ ຫືຼ ຈົນກວ່າທ່ານສະບາຍດີ ຕາມທີ່ ລະບຸໄດ້ຂ້າງລຸ່ມ. 
ກະລຸນາເບິ່ ງ ຄໍ າແນະນໍ າໃນການກັກຕົວສໍ າລັບຜູ້ຕິດຕ່ໍໃກ້ຊິ ດ. 

 

ຖ້າຜົນກວດຂອງທ່ານ ເປັນບວກ:  
ກະລຸນາເບິ່ ງ ຄໍ າແນະນໍ າສໍ າລັບການແຍກດ່ຽວຕົວເອງ & ການກວດຕິດຕາມສຸຂະພາບ, 
ເຊິ່ ງເປັນບ່ອນທີ່ ທ່ານຈະຊອກພົບຄໍ າຊີ ້ ນໍ າກ່ຽວກັບວິ ທີ ການປົກປ້ອງຕົວທ່ານເອງ, 
ຄອບຄົວຂອງທ່ານ ແລະ ຊຸມຊົນຂອງທ່ານ.  
 
 
ສໍ າລັບຂໍ ້ ມູນເພ່ີມເຕີ ມກ່ຽວກັບວິ ທີ ໄດ້ຮັບການກວດ, ການກັກຕົວ ແລະ ການແຍກດ່ຽວຢູ່ເຮື ອນ 
ກະລຸນາເຂົ ້ າໄປທີ່ : https://www.coronavirus.cchealth.org/ ແລະ ຄລິ ກແທັບ ຮັບການກວດ ຫືຼ 
ກ່ຽວກັບ COVID-19.  

 

https://www.coronavirus.cchealth.org/
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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 າໄດ້ທີ່  
CoCohelp@cchealth.org.  ນອກນ້ັນທ່ານຍັງສາມາດຊອກຫາຂໍ ້ ມູນເພ່ີມເຕີ ມທາງອອນລາຍໄດ້ທີ່  
cchealth.org/coronavirus.  

 

 


