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ຄໍ າແນະນໍ າສໍ າລັບການກັກຕົວຢູ່ເຮື ອນ ແລະ ການຕິດຕາມສຸຂະພາບ 

ທ່ານຈະຈໍ າເປັນຕ້ອງພັກຢູ່ເຮື ອນ (ຖືກກັກຕົວ), ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານອາດຈະບໍ່ ຮູ້ສຶ ກປ່ວຍກໍຕາມ, 
ເນື່ ອງຈາກທ່ານມີ ການສໍ າຜັດໃກ້ຊິ ດກັບບາງຄົນທີ່ ຕິດເຊື ້ ອ COIVD-19 ທີ່ ຮູ້ຈັກແລ້ວ 
(ນອກນ້ັນຍັງມີ ຊື່ ວ່າ ໄວຣັສໂຄໂຣນາສາຍພັນໃໝ່). 
ການກັກຕົວເປັນວິ ທີ ໜ່ຶງເພ່ືອປ້ອງກັນການແຜ່ກະຈາຍເຊື ້ ອໄວຣັສໄປຫາຜູ້ຄົນເພ່ີມເຕີ ມ. 
ທ່ານຈໍ າເປັນຕ້ອງພັກຢູ່ເຮື ອນ ແລະ 
ຕິດຕາມຕົວເອງເພ່ືອເບິ່ ງອາການຂອງການເຈັບປ່ວຍໃດໜ່ຶງ.  

ໃນລະຫວ່າງຊ່ວງໄລຍະການກັກຕົວຂອງທ່ານ, ກະລຸນາປະຕິບັດຕາມຄໍ າແນະນໍ າຂ້າງລຸ່ມ: 
1. ທ່ານຈະຕ້ອງພັກຢູ່ໃນເຮື ອນຂອງທ່ານ.  
2. ຢ່າໄປເຮັດວຽກ ຫືຼ ໄປໂຮງຮຽນ. 
3. ທ່ານອາດຈະໄປທີ່ ຮ້ານຂາຍອາຫານ ແລະ ເຄື່ ອງໃຊ້ ຫືຼ ແລ່ນວຽກທີ່ ຈໍ າເປັນ (ເຊັ່ ນ: 

ການໄປທີ່ ຮ້ານຂາຍຢາ). 
4. ຢ່າມີ ຜູ້ຢ້ຽມຢາມສໍ າລັບໃນລະຫວ່າງຊ່ວງໄລຍະການກັກຕົວ.  
5. ລ້າງມື ຂອງທ່ານເລື ້ ອຍໆດ້ວຍສະບູ ແລະ ນໍ ້ າ, ໂດຍສະເພາະຫັຼງຈາກທີ່ ໄອ, ຈາມ ຫືຼ 

ສ່ັງນໍ ້ າມູກຂອງທ່ານ, ຫືຼ ຫັຼງຈາກໄປທີ່ ຫ້ອງນໍ ້ າ ຫືຼ ສໍ າຜັດກັບວັດຖຸທີ່ ຊຸ່ມ ເຊັ່ ນ: ເຈ້ຍອະນາໄມ, 
ແພມເພີສ ແລະ ໜ້າກາກທີ່ ໃຊ້ແລ້ວ.  
ນອກນ້ັນຍັງສາມາດໃຊ້ນໍ ້ າຢາຂ້າເຊື ້ ອລ້າງມື ທີ່ ມີ ເຫ້ົຼາປະສົມໜ້ອຍສຸດ 62% ແທນສະບູ ແລະ 
ນໍ ້ າ ຖ້າມື ບໍ່ ສົກກະປົກຢ່າງເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ. 

6. ປິ ດປາກ ແລະ ດັງຂອງທ່ານດ້ວຍເຈ້ຍອະນາໄມ ເມື່ ອທ່ານຈາມ ຫືຼ ໄອ.  
ເອົ າເຈ້ຍອະນາໄມຖ້ິມໃສ່ໃນຖັງຂີ ້ ເຫຍື ້ ອ ແລະ ລ້າງມື ຂອງທ່ານທັນທີ ດ້ວຍສະບູ ແລະ ນໍ ້ າ ຫືຼ 
ໃຊ້ນໍ ້ າຢາຂ້າເຊື ້ ອລ້າງມື . 

7. ຢ່າໃຊ້ແປງຖູແຂ້ວ, ເຄື່ ອງໃຊ້ດື່ ມນໍ ້ າ ຫືຼ ຮັບປະທານອາຫານຮ່ວມກັນ. 
 
ຕິດຕາມສຸຂະພາບຂອງທ່ານ: 

• ຕິດຕາມຕົວທ່ານເອງເພ່ືອເບິ່ ງອາການ. ອາການຂອງ COVID-19 
ທີ່ ພົບເຫັນຫຼາຍທີ່ ສຸດແມ່ນ ໄຂ້, ໄອ ແລະ ຫາຍໃຈບໍ່ ອີ່ ມ. 

• ຖ້າທ່ານເລີ່ ມຮູ້ສຶ ກບໍ່ ສະບາຍ, ໃຫ້ພັກຢູ່ເຮື ອນ. 
ກະລຸນາຕິດຕ່ໍຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການດູແລເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບຂອງທ່ານ ແລະ 
ແຈ້ງໃຫ້ເຂົ າເຈົ ້ າຮູ້ວ່າທ່ານເປັນຜູ້ສໍ າຜັດກັບຄົນຜູ້ທີ່ ໄດ້ຮັບການກວດຫາເຊື ້ ອ COIVD-19 
ທີ່ ເປັນຜົນບວກ. ຖ້າທ່ານມີ ອາການບໍ່ ຮຸນແຮງ, 
ສ່ວນໃຫຍ່ຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການດູແລເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບຂອງທ່ານມັກຈະແນະນໍ າໃຫ້ທ່ານດູແລເບິ່
ງແຍງຕົວເອງຢູ່ເຮື ອນ ແລະ ແຍກດ່ຽວຢູ່ເຮື ອນ 
(ເບິ່ ງຄໍ າແນະນໍ າການແຍກດ່ຽວຢູ່ເຮື ອນຢູ່ກ້ອງແທັບ “ຖ້າທ່ານເຈັບປ່ວຍ” ທີ່  
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https://www.coronavirus.cchealth.org/ 
ສໍ າລັບຂໍ ້ ມູນເພ່ີມເຕີ ມກ່ຽວກັບການແຍກດ່ຽວຢູ່ເຮື ອນ). 
 

ການກັກຕົວສິ ້ ນສຸດເມື່ ອໃດ? 
 
ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານມີ ຜົນກວດເປັນລົບໃນລະຫວ່າງໄລຍະການກັກຕົວກໍຕາມ, 
ແຕ່ທ່ານຍັງຈະຈໍ າເປັນຕ້ອງເຮັດສໍ າເລັດໄລຍະການກັກຕົວເຕັມເວລາດ່ັງຕ່ໍໄປນີ ້ : 
 

• ຖ້າທ່ານບໍ່ ໄດ້ອາໄສຢູ່ກັບຄົນຜູ້ທີ່ ຕິດເຊື ້ ອ COVID-19, 
ການກັກຕົວຂອງທ່ານຈະສິ ້ ນສຸດຫັຼງຈາກ 14 ມື ້ . 

• ຖ້າທ່ານອາໄສຢູ່ກັບຄົນຜູ້ທີ່ ປ່ວຍຕິດເຊື ້ ອ COVID-19, 
ທ່ານຈະຈໍ າເປັນຕ້ອງຖືກກັກຕົວເປັນເວລາ 14 ມື ້  
ຫັຼງຈາກທີ່ ສະມາຊິ ກໃນຄົວເຮື ອນຂອງທ່ານບໍ່ ຈໍ າເປັນຕ້ອງຖືກແຍກດ່ຽວອີ ກແລ້ວ.  

ຖ້າທ່ານມີ ບັນຫາກັງວົນໃຈ ຫືຼ ຄໍ າຖາມໃດໆ, 
ກະລຸນາໂທຫາພະແນກສາທາລະນະສຸກໃນລະຫວ່າງຊ່ົວໂມງເຮັດວຽກປົກກະຕິ ວັນຈັນ-ວັນສຸກ 
8:00 ໂມງເຊົ ້ າ-5:00 ໂມງແລງ ທີ່ ເບີ  925-313-6740 ຫືຼ ສ່ົງອີ ເມວຫາພວກເຮົ າທີ່  
CoCohelp@cchealth.org  

https://www.coronavirus.cchealth.org/

