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ເວີີ ຊ່ັ່�ນ ທີີ່�  ສາ ມາດເຂ້ົ້�າເຖິິງ ໄດ້:  https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html

10 ສ່ິ່�ງ ທ່ີ່� ທ່ີ່ານສິ່າ ມາດ ເຮັັດໄດ້ ເພື່່�ອ ຈັັດ ການ ອາ ການ ໂຄວ່ິດ 19 
(COVID-19) ຂອງ ທ່ີ່ານຢູ່່� ທ່ີ່�  ບ້້ານ| COVID-19 |

 ຖ້້າ ຫາກ ທ່່ານ ອາດ ຈະ ເປັນັ ຫື� ຢືນື ຢັືນ ວ່່າ ເປັນັ ໂຄວິ່ດ-19 (COVID-19):

1.   ພື່ກັຢູ່່� ເຮ່ັອນ, ຍົກົ ເວ້ີ�ນ ຕ້້ອງ ໄປ ຮ່ັບ
ການ ປ່�ນ ປົວີ ທີ່າງ ການ ແພດ.

2.  ຕ່ິດ ຕິາ ມ ອາ ການ ຂອງ ທ່ີ່ານ
ຢ່່າງ ລະ ມດ່ ລະ ວ່ີງ. ຖ້ິາ ຫາກ ອາ ການ
ຂົ້ອງ ທ່ີ່ານ ຮຸັນ ແຮັງ ຂ້ົ້�ນ, ໂທີ່ ຫາ ຜູ້້ ້ໃຫ້
ບໍ ລິ ກາ ນ ເບິ�ງ ແຍົງ ດ ້ແລ ສຸ ຂົ້ະ ພາບ
ຂົ້ອງ ທ່ີ່ານ ທ່ີ່ນ ທີີ່. 

3.  ພື່ກັ ຜ່່ອນ ແລະ  
ດ່�ມ ນຳາ ຕິະຫຼຼອດ. 

4.  ຖ້ິາ ຫາກ ທ່ີ່ານ ມີການ ນດ່ໝາຍົ
ທີ່າງ ການ ແພດ, ໂທີ່ ຫຼາ ຜ້່່ ໃຫ້ຼ
ບ້ ໍລ່ ການເບ່້�ງ ແຍງ ດ່ ແລ ສຸິ່
ຂະ ພື່າບ້ ກ່ອນ ເວີ ລາ ແລະ ບອກ
ພວີກ ເຂ້ົ້າ ວ່ີາ ທ່ີ່າ ນ ອາດ ຈະ ເປນັ ໂຄ
ວິີດ-19 (COVID-19).

5.  ສຳ ລ່ບເຫດການ ສຸກ ເສີນ ທີ່າງ
ການ ແພດ, ໂທີ່ 911 ແລະ ແຈ້ັງ
ເຈ້ັ�າ ໜ້າ້ ທ່ີ່� ຈັັດ ສ່ິ່�ງວ່ີາ ທ່ີ່ານ ອາດ
ຈະ ເປັນ ໂຄວິີດ 19 (COVID-19).

6.   ປິ ິດ ການ ໄອ ແລະ ຈັາມ ຂອງ
ທ່ີ່ານດ້ວີຍົເຈ້ຍົທິີ່ດ ຊັ່ ູຫື� ໃຊ້ັ່ ຂົ້້
ສອກ ດ້ານ ໃນ ຂົ້ອງ ທ່ີ່ານ.

7.  ໝັ່ັ�ນລ້າງ ມ ່ຂອງ ທ່ີ່ານດ້ວີຍົ ສະ ບ່້ 
ແລະ ນຳາ ເປນັ ເວີ ລາ ຢ່່າງ ໜ້ອ້ຍົ 20 ວິີ ນາ
ທີີ່  ຫື� ນຳ ໃຊ້ັ່ ເຈວີ ຫື� ນຳາ ຢ່າ ລ້າງ ມ� ທີີ່� ມີ
ສ່ວີນ ປະ ສົມ ຂົ້ອງ ທີ່າດ ເຫົື�າ ຢ່່າງ ໜ້ອ້ຍົ 
60%. 

8.  ໃຫ້ພື່ກັຢ່້່ໃນ ຫ້ອງ ສະ ເພາະ ແລ ະ ຫ່ຼາງ
ຈັາກ ຄ່ນ ອ່�ນ ຢ້່ໃນ ເຮັ�ອນ ຂົ້ອງ ທ່ີ່ານ ໃຫ້
ຫືາຍົ ເທ້ີ່�າ ທີີ່� ຈະ ເຮ້ັດ ໄດ້. ນອກ ນ່�ນທ່ີ່ານ
ຄວີນ ຈະ ໃຊ້ັ່ ຫ້ອງ ນຳາ ແຍົກ, ຖ້ິາ ມີ. ຖ້ິາ ຫາກ
ທ່ີ່ານ ຕ້້ອງ ຢ່້່ ໃກ້ ຄົນ ອ��ນໃນ ຫື� ນອກເຮັ�ອນ, 
ໃຫ້ໃສ່ ຜູ້າ້ ປດ່ ປາກ ປດ່ ດ່ງ.

9.  ຫ່ຼຼກ ລ້ຽງການໃຊ້້ ເຄ່�ອງ ຂອງ ສ່ິ່ວິ
ນ ຕ່ິ ວິຮ່ັວິມ ກັນກ່ບ ຄົນ ອ��ນ  
ໃນ ເຮັ �ອນ ຂົ້ອງ ທ່ີ່ານ ເຊ້ັ່� ນ: ຈ່ານ,  
ຜູ້າ້ ເຊ້ັ່ດ ໂຕ້ ແລະ ຜູ້າ້ ປ້ ບ່ອນນອນ.

10.   ອະ ນາ ໄມ ພື່່�ນ ຜ່່ວິທີີ່� ຖິ�ກ ສຳຜູ້ດ່ ຕ້ະ
ຫືອດ ເຊ້ັ່�ນ: ເຄ້າ ເຕີ້, ໜ້າ້ ໂຕ້ະ ແລະ ລ້ກ
ບດິ ປະ ຕ້.ຸ ໃຊ້ັ່ ສະ ເປ ທີ່ຳ ຄ ວີາມ ສະ ອາດ  
ຫື� ຜູ້າ້ເຊ້ັ່ດ ອະ ນາ ໄມ ເຮັ�ອນ ຕ້າມ ຄຳ ແນະ
ນຳ ໃນ ປ້າຍົບອກ.  
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