
เมื่่�อต้้องเข้้ารัับการัรัักษาทางการัแพทย์์ฉุุกเฉิุน 
คอยดููสััญญาณเต่้อนฉุุกเฉิุน* สำำ�หรัับ COVID-19  ห�กมีีใครั
มีีอ�ก�รัใดู ๆ เหล่่�นีี้� โปรัดเข้้ารัับการัรัักษาทางการัแพทย์์
ฉุุกเฉิุนในทันที:
• ห�ยใจติดูขัดู
• รัู้สึำกเจ็บหรัือแนี้่นี้หนี้้�อกที่เป็นี้ไมี่ห�ย
• เพ่ิงเกิดูคว�มีรัู้สีำกสัำบสำนี้
• รัิมีฝีป�กหรัือใบหนี้้�เป็นี้สีำคล่ำ��ขึ�นี้
• ไมี่สำ�มี�รัถตื่นี้หรัือรัู้สึำกตื่นี้อยู่

*อ�ก�รัเหล่่�นีี้�ไม่ีใช่่ทั�งหมีดูท่ีอ�จเกิดูขึ�นี้ โปรัดูโทรัศััพท์ติดูต่อผูู้้
ให้บริัก�รัท�งก�รัแพทย์ห�กคุณมีีอ�ก�รัอ่ืนี้ท่ีรุันี้แรังหรืัอมีีเร่ืัอง
ท่ีให้ต้องเปน็ี้กังวล่

โทรั 911 หร่ัอโทรัติ้ดต่้อแผนกฉุุกเฉิุนในทอ้งถิิ่�นข้องคุุณล่่วงหน้า 
โปรัดูแจ้งให้ผูู้้รัับสำ�ยว่�คุณกำ�ลั่งขอรัับก�รัรัักษ�ให้แก่บุคคล่ท่ี 
ติดูเชื่�อหรืัออ�จติดูเชื่�อ COVID-19
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ป้องกันการัแพร่ัเช่ื้�อ COVID-19 หากคุุณป่วย์
เวอร์ัชั่นี้ท่ีเข้�ถึงไดู้: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html

หากคุุณป่วย์ด้วย์ COVID-19 หร่ัอคิุดว่าคุุณอาจมื่เีช่ื้�อ COVID-19 
ข้อให้ปฏิิบัติ้ต้ามื่ขั้�นต้อนด้านล่่างนี�เพ่�อดูแล่ตั้วเองแล่ะเพ่�อช่ื้วย์
ปกป้องบุคุคุล่อ่�นในบ้านแล่ะชุื้มื่ชื้นข้องคุุณ

อยู่์ที�บ้านย์กเว้นไปรัับการัรัักษา 
• อย์ู่บ้าน  คนี้ที่ติดูเช่ื�อ COVID-19 ส่ำวนี้ใหญ่จะมีี

อ�ก�รัไมี่รัุนี้แรัง แล่ะรัักษ�ห�ยไดู้เองที่บ้�นี้โดูย
ไมี่ต้องรัับก�รัรัักษ�จ�กแพทย์ อย่�ออกจ�ก
บ้�นี้ ยกเว้นี้ไปรัับก�รัรัักษ� อย่�ไปยังสำถ�นี้ที่สำ�ธ�รัณะ

• ดูแล่ต้ัวคุุณเอง พักผู้่อนี้แล่ะดูื่มีนี้ำ��ให้มี�ก รัับปรัะท�นี้ย�ที่ข�ย
ต�มีรั้�นี้ข�ยย�ทั่วไป เช่่นี้ ย�อะเซต�มีิโนี้เฟนี้ เพ่ือช่่วยบรัรัเท�
ให้คุณรัู้สึำกดูีขึ�นี้

• คุอย์ต้ิดต้่อกับแพทย์์ข้องคุุณ โปรัดูโทรัติดูต่อก่อนี้ที่คุณจะ 
เข้�รัับก�รัดููแล่ท�งก�รัแพทย์ ห�กคุณมีีปญัห�ในี้ก�รัห�ยใจ 
หรืัอมีีสัำญญ�ณเตือนี้ฉุุกเฉิุนี้อ่ืนี้ ๆ หรืัอคุณคิดูว่�เปน็ี้อ�ก�รั
ฉุุกเฉิุนี้ โปรัดูไปรัับก�รัรัักษ�

• หล่ีกเล่ี�ย์งบรัิการัข้นส่ังสัาธารัณะ นี้ั่งรัถรั่วมีกับบุคคล่อื่นี้ หรัือ
นี้ั่งแท็กซี่

แย์กตั้วคุุณออกจากผู้อ่�นแล่ะสััต้ว์
เลี่�ย์งในบ้าน 
• พย์าย์ามื่อย์ู่ในห้องที�ก�าหนดไว้เพีย์งห้องหนึ�ง 

แล่ะอยู่ให้ห่�งจ�กผูู้้อื่นี้แล่ะสัำตว์เล่ี�ยงในี้บ้�นี้ของ
คุณ ให้ไดู้มี�กที่สุำดูเท่�ที่จะทำ�ไดู้ แล่ะห�กทำ�ไดู้ 
ควรัใช่้ห้องนี้ำ��แยกดู้วย ห�กคุณจำ�เป็นี้ต้องอยู่
ใกล่้กับผูู้้อื่นี้หรัือสัำตว์ทั�งในี้หรัือนี้อกบ้�นี้ ให้สำวมีหนี้้�ก�กผู้้�

� ดูู COVID-19 แล่ะสัำตว์เลี่�ยง ห�กคุณมีีคำ�ถ�มีใดู ๆ 
เก่ียวกับสัำตว์เลี่�ยง: https://www.cdc.gov/
coronavirus/2019-ncov/faq.html#COVID19animals

� แนี้วท�งเพ่ิมีเติมีสำำ�หรัับผูู้้ท่ีอาศััย์อยู่์ในพ่�นที�แออัด
 (https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-hj ncov/
daily-life-coping/living-in-close-quarters.html) 
แล่ะอยู่์ร่ัวมื่บ้านกับคุนอ่�น ๆ (https://www.cdc.gov/
coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/shared-
housing/index.html)

เฝ้้าสัังเกต้อาการัตั้วเอง
• อาการัต้ิดเชื้่�อไวรััสั COVID-19 ได้แก่ มื่ีไข้้ ไอ

แล่ะหาย์ใจล่�าบาก แต้่อาจมื่ีอาการัอ่�น ๆ ด้วย์
เชื้่นกัน

• ปฏิิบัต้ิต้ามื่คุ�าแนะน�าจากบุคุล่ากรัทางการัแพทย์์แล่ะสั�านัก
อนามื่ัย์ปรัะจ�าทอ้งถิิ่�นข้องคุณุ หนี้ว่ยง�นี้สำ�ธ�รัณสุำขในี้ท้องถิน่ี้ 
จะให้คำ�แนี้ะนี้ำ�ก�รัตรัวจสำอบอ�ก�รัของคุณแล่ะก�รัรั�ยง�นี้
ข้อมูีล่

โทรันัดล่่วงหน้าก่อนไปพบแพทย์์ 
• โทรันัดล่่วงหน้า ก�รันี้ัดูตรัวจสำำ�หรัับ

ก�รัดููแล่รัักษ�เป็นี้ปรัะจำ�จะถูกเล่ื่อนี้นี้ัดู  
หรัือจะถูกเปล่ี่ยนี้เป็นี้ก�รัปรัึกษ�ท�ง
โทรัศััพท์หรัือก�รัรัักษ�พย�บ�ล่ท�งไกล่แทนี้

• หากคุุณนัดเพ่�อรัับการัรัักษาซึ�งไมื่่สัามื่ารัถิ่เล่่�อนได้ ให้โทรัไป
ที�สั�านักงานแพทย์์ข้องคุุณแล่ะแจ้งให้พวกเข�ทรั�บว่�คุณติดู
เช่ื�อหรัืออ�จติดูเช่ื�อ COVID-19

หากคุุณป่วย์ ให้สัวมื่ผ้าปกปิดจมืู่ก
แล่ะปากข้องคุุณ
• คุุณคุวรัสัวมื่หน้ากากผ้าเพ่�อปิดจมืู่กแล่ะ

ปากข้องคุุณ ห�กคุณต้องอยู่ใกล่้กับ
คนี้อื่นี้ ๆ หรัือสัำตว์ ซึ่งรัวมีถึงสัำตว์เล่ี�ยง  
(ถึงแมี้จะอยู่ที่บ้�นี้)

• เมีื่ออยู่ต�มีล่ำ�พัง คุณไมี่จำ�เป็นี้ต้องสำวมีหนี้้�ก�กผู้้� ห�ก
คุณไมี่สำ�มี�รัถสำวมีหนี้้�ก�กผู้้�ไดู้ (เนี้ื่องจ�กมีีปัญห�เรัื่อง
ก�รัห�ยใจ เป็นี้ต้นี้) ให้ปิดูป�กเมีื่อไอหรัือจ�มีโดูยใช่้วิธีอื่นี้ ๆ 
พย�ย�มีอยู่ให้ห่�งจ�กผูู้้อื่นี้อย่�งนี้้อย 6 ฟุต (2 เมีตรั) ก�รัทำ�
เช่่นี้นี้ี�จะช่่วยปกป้องผูู้้อื่นี้ที่อยู่รัอบก�ยคุณ

• อย่�สำวมีหนี้้�ก�กผู้้�ให้กับเดู็กอ�ยุตำ่�กว่� 2 ขวบ ผูู้้มีีปัญห�ในี้
ก�รัห�ยใจ หรัือใครัก็ต�มีที่ไมี่สำ�มี�รัถถอดูส่ิำงปกคลุ่มีใบหนี้้�ไดู้
ดู้วยตนี้เองโดูยไมี่มีีผูู้้ช่่วยเหล่ือ

หมื่าย์เหตุ้: รัะหว่�งก�รัแพร่ัรัะบ�ดูของ COVID-19 หน้ี้�ก�ก
ท�งก�รัแพทย์จะถูกสำงวนี้ไว้สำำ�หรัับบุคล่�กรัท�งก�รัแพทย์ แล่ะ
บุคล่�กรัดู่�นี้หน้ี้� คุณอ�จจำ�เป็นี้ต้องทำ�หน้ี้�ก�กผู้้�โดูยใช้่ผัู้�พันี้
คอหรืัอผู้้�คลุ่มีไหล่่
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ป้องกันเมื่่�อคุุณไอหร่ัอจามื่
• ปิดปากแล่ะจมืู่กดู้วยกรัะดู�ษทิช่ชู่่เมีื่อไอหรัือ

จ�มี

• ทิ�งกรัะดาษชื้�ารัะที�ใชื้้แล่้วในี้ถังขยะที่ว�งไว้

• ล่้างมื่่อทันทีดู้วยสำบู่แล่ะนี้ำ��เป็นี้เวล่�อย่�งนี้้อย 20 วินี้�ที ห�ก
ไมี่มีีสำบู่แล่ะนี้ำ�� ทำ�คว�มีสำะอ�ดูมีือดู้วยนี้ำ��ย�ทำ�คว�มีสำะอ�ดูมีือที่มีี
แอล่กอฮอล่์ผู้สำมีอย่�งนี้้อย 60%

ท�าคุวามื่สัะอาดมื่อ่บ่อย์ ๆ
• ล่้างมื่่อบ่อย์ ๆ ดู้วยสำบู่แล่ะนี้ำ��เป็นี้เวล่�อย่�ง

นี้้อย 20 วินี้�ที ซึ่งสำำ�คัญอย่�งยิ่งโดูยเฉุพ�ะ
หล่ังจ�กส่ัำงนี้ำ��มีูก ไอ หรัือจ�มี เข้�ห้องนี้ำ�� แล่ะ
ก่อนี้รัับปรัะท�นี้อ�ห�รั หรัือเตรัียมีอ�ห�รั

• ใชื้้น��าย์าท�าคุวามื่สัะอาดมื่่อ ห�กไมี่มีีสำบู่แล่ะนี้ำ�� ใช่้นี้ำ��ย�ทำ�คว�มี
สำะอ�ดูมีือที่มีีแอล่กอฮอล่์ผู้สำมีอย่�งนี้้อย 60% ท�ให้ทั่วทั�งสำองมีือ
แล่้วถูมีือจนี้รัู้สึำกว่�แห้งดูีแล่้ว

• สับู่แล่ะน��าเป็นต้ัวเล่่อกที�ดีที�สุัด โดูยเฉุพ�ะอย่�งยิ่งเมีื่อเห็นี้ว่�มีือ
ของคุณสำกปรัก

• หล่ีกเล่ี�ย์งการัสััมื่ผัสัต� จมีูก แล่ะป�กดู้วยมีือที่ยังไมี่ไดู้ล่้�ง

หลี่กเลี่�ย์งการัใช้ื้สิั�งข้องร่ัวมื่กับผู้อ่�น
• ไมื่่ใชื้้สิั�งข้องรั่วมื่กับผู้อ่�น อย่�งเช่่นี้ จ�นี้ แก้ว

นี้ำ�� ถ้วยก�แฟ อุปกรัณ์ท�นี้อ�ห�รั ผู้้�เช่็ดูตัว 
หรัือเตียงนี้อนี้รั่วมีกับผูู้้อื่นี้ในี้บ้�นี้

• ท�าคุวามื่สัะอาดสิั�งเหล่่านี�ให้ทั�วหล่ังจากใชื้้งาน  
โดูยใช้่สำบู่แล่ะนี้ำ��หรืัอใส่ำในี้เคร่ืัองล้่�งจ�นี้

ท�าคุวามื่สัะอาดพ่�นผิว “ที�สััมื่ผัสับ่อย์” 
ทุกวัน
• ท�าคุวามื่สัะอาดแล่ะฆ่าเชื้่�อบนพื�นี้ผู้ิวที่สัำมีผู้ัสำ

บ่อยในี้ “ห้องผูู้้ป่วย” แล่ะห้องนี้ำ�� ให้ผูู้้อื่นี้
ทำ�คว�มีสำะอ�ดูแล่ะฆ่�เช่ื�อพื�นี้ผู้ิวในี้บรัิเวณที่ใช่้
ง�นี้รั่วมีกันี้ แต่ไมี่ใช่่ห้องนี้อนี้หรัือห้องนี้ำ��ของคุณ

• หากผู้ดูแล่ผู้ป่วย์หรั่อคุนอ่�นต้้องการัท�าคุวามื่สัะอาดแล่ะฆ่าเชื้่�อ
ห้องนี้อนี้หรัือห้องนี้ำ��ของผูู้้ป่วย ก็ควรัทำ�เท่�ที่จำ�เป็นี้ ผูู้้ดููแล่ผูู้้ป่วย
/คนี้อื่นี้ ๆ ควรัสำวมีหนี้้�ก�กผู้้� แล่ะทิ�งเวล่�ไว้ให้นี้�นี้ที่สุำดูเท่�ที่จะ
ทำ�ไดู้หล่ังจ�กผูู้้ป่วยใช่้ห้องนี้ำ��

พื�นี้ผิู้วท่ีสัำมีผัู้สำบ่อยยังรัวมีถึงโทรัศััพท์ รีัโมีท เค�น์ี้เตอร์ั ดู้�นี้บนี้
ของโต๊ะ ลู่กบิดูปรัะตู ส่ิำงของท่ีติดูในี้ห้องนี้ำ�� ห้องส้ำวมี แปน้ี้พิมีพ์
 แท็บเล็่ต แล่ะโต๊ะหัวเตียง 

• ท�าคุวามื่สัะอาดแล่ะฆ่าเชื้่�อบรัิเวณที�อาจเปื� อนเล่่อด อุจจารัะ หรั่อ
ข้องเหล่วจากรั่างกาย์

• ใชื้้น��าย์าท�าคุวามื่สัะอาดแล่ะน��าย์าฆ่าเชื้่�อสั�าหรัับคุรััวเรั่อนทำ�คว�มี
สำะอ�ดูพื�นี้ผู้ิวหรัือส่ิำงของดู้วยสำบู่แล่ะนี้ำ�� หรัือนี้ำ��ย�ซักล่้�งอื่นี้ ๆ 
ห�กสำกปรัก หล่ังจ�กนี้ั�นี้ ให้ใช่้นี้ำ��ย�ฆ่�เช่ื�อโรัคสำำ�หรัับครััวเรัือนี้

� ต้องม่ัีนี้ใจว่�ไดู้ทำ�ต�มีคำ�แนี้ะนี้ำ�บนี้ฉุล่�กเพ่ือก�รัใช้่ง�นี้
ผู้ลิ่ตภััณฑ์์อย่�งปล่อดูภััยแล่ะมีีปรัะสิำทธิภั�พ มีีผู้ลิ่ตภััณฑ์์
หล่�ยตัวท่ีแนี้ะนี้ำ�ว่�ต้องปล่่อยให้พื�นี้ผิู้วเปยีกอยู่หล่�ยนี้�ทีเพ่ือ
จะม่ัีนี้ใจว่�ฆ่�เชื่�อโรัคไดู้หมีดู หล่�ยผู้ลิ่ตภััณฑ์์ยังมีีคำ�เตือนี้
อย่�งเช่่นี้ ให้สำวมีถุงมืีอ แล่ะต้องแน่ี้ใจว่�บริัเวณนัี้�นี้มีีก�รั
รัะบ�ยอ�ก�ศัท่ีดีูรัะหว่�งใช้่ผู้ลิ่ตภััณฑ์์เหล่่�นัี้�นี้

� นี้ำ��ย�ฆ่�เชื่�อสำำ�หรัับครััวเรืัอนี้ท่ีขึ�นี้ทะเบียนี้กับ EPA ส่ำวนี้ใหญ่จะ
มีีปรัะสิำทธิภั�พ

เมื่่�อใดที�คุุณจะสัามื่ารัถิ่อยู่์ร่ัวมื่กับบุคุคุล่
อ่�น ๆ ได้หลั่งจากที�คุุณติ้ดเช่ื้�อหร่ัออาจ
ติ้ดเช่ื้�อ COVID-19
ก�รัท่ีคุณจะสำ�มี�รัถอยู่ร่ัวมีกับบุคคล่อ่ืนี้ ๆ (สิำ�นี้สุำดู
ก�รักักตัว) ไดู้นัี้�นี้ขึ�นี้อยู่กับปัจจัยต่�ง ๆ ในี้สำถ�นี้ก�รัณ์ต่�ง ๆ

• ฉุันี้คุิดหรั่อทรัาบว่าฉุันต้ิดเชื้่�อ COVID-19 แล่ะฉุันมื่ีอาการัต้่าง ๆ

� คุณสำ�มี�รัถอยู่ร่ัวมีกับผูู้้อ่ืนี้ไดู้หลั่งจ�กท่ี
 § ผู้่�นี้ไป 3 วันี้โดูยไมี่มีีไข้ 

แล่ะ
 § มีีอ�ก�รัดูีขึ�นี้ 

แล่ะ
 § ผู้่�นี้ไป 10 วันี้นี้ับตั�งแต่เรัิ่มีมีีอ�ก�รัปรั�กฎเป็นี้ครัั�งแรัก

� โดูยขึ�นี้อยู่กับคำ�แนี้ะนี้ำ�ของผูู้้ให้บริัก�รัท�งก�รัแพทย์แล่ะก�รัให้
บริัก�รัก�รัตรัวจ คุณอ�จไดู้รัับก�รัตรัวจเพ่ือดููว่�คุณยังมีีเชื่�อ
 COVID-19 อยู่หรืัอไม่ี ห�กคุณจะไดู้รัับก�รัตรัวจ คุณสำ�มี�รัถ
อยู่ร่ัวมีกับบุคคล่อ่ืนี้ ๆ ไดู้ก็ต่อเม่ืีอคุณไม่ีมีีไข้ มีีอ�ก�รัดีูขึ�นี้แล่ะ
คุณไดู้รัับผู้ล่ก�รัตรัวจเป็นี้ล่บสำองครัั�งติดูกันี้โดูยตรัวจห่�งกันี้
อย่�งน้ี้อย 24 ช่ั่วโมีง

• ฉุันมื่ีผล่ต้รัวจ COVID-19 เป็นบวกแต้่ไมื่่มื่ีอาการั

� ห�กคุณยังคงไม่ีมีีอ�ก�รั คุณสำ�มี�รัถอยู่ร่ัวมีกับบุคคล่อ่ืนี้ ๆ 
ไดู้หลั่งจ�กท่ี:
 § ผู้่�นี้ไป 10 วันี้นี้ับตั�งแต่ก�รัตรัวจ

� โดูยขึ�นี้อยู่กับคำ�แนี้ะนี้ำ�ของผูู้้ให้บริัก�รัท�งก�รัแพทย์แล่ะก�รัให้
บริัก�รัก�รัตรัวจ คุณอ�จไดู้รัับก�รัตรัวจเพ่ือดููว่�คุณยังมีีเชื่�อ
 COVID-19 อยู่หรืัอไม่ี ห�กคุณจะไดู้รัับก�รัตรัวจ คุณสำ�มี�รัถ
อยู่ร่ัวมีกับบุคคล่อ่ืนี้ ๆ ไดู้หลั่งจ�กท่ีคุณไดู้รัับผู้ล่ก�รัตรัวจเป็นี้
ล่บสำองครัั�งติดูกันี้โดูยตรัวจห่�งกันี้อย่�งน้ี้อย 24 ช่ั่วโมีง

� ห�กคุณมีีอ�ก�รัหลั่งจ�กท่ีมีีผู้ล่ก�รัตรัวจเปน็ี้บวก ให้ปฏิิบัติ
ต�มีคำ�แนี้ะนี้ำ�ข้�งต้นี้ในี้หัวข้อ “ฉัุนี้คิดูหรืัอทรั�บว่�ฉัุนี้ติดูเชื่�อ 
COVID-19 แล่ะฉัุนี้มีีอ�ก�รัต่�ง ๆ”

cdc.gov/coronavirus

http://cdc.gov/COVID19

