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คำำ�แนะนำ�สำำ�หรัับคำรัอบคำรััวขน�ดใหญ่่หรืัอ
คำรัอบคำรััวขย�ย ซ่ึ่�งอ�ศััยอย่่ร่ัวมบ้�นเดียวกััน  

ผู้้�สู้งวััยหรืือผู้้�ใหญ่่ในทุุกช่่วังวััยทุ่�มี่โรืคปรืะจำำ�ตััวัเรืื�อรัืง
มี่ควั�มีเสู่�ยงสู้งกว่ั�ทุ่�จำะมี่อ�ก�รืรุืนแรืงจำ�กโรืคโคโรืน�
ไวัรัืสู 2019 (COVID-19) ห�กัภ�ยในคำรัอบคำรััวของคุำณ
มีผู้่้ทีี่�อย่่ในกัลุุ่่มนี� สำม�ชิิกัคำรัอบคำรััวทุี่กัคำนก็ัคำวรัปฏิิบัติิ
ตินในที่�งเดียวกัันกัับผู้่้มีคำว�มเสีำ�ยงส่ำง น่�อ�จำเป็นก�รื
ย�กสูำ�หรัืบครือบครัืวัขน�ดใหญ่่หรืือครือบครัืวัขย�ยทุ่�
อ�ศััยอย่้รืวัมีกัน ห�กบ��นม่ีพืื้�นทุ่�จำำ�กัด ข�อมี้ลดังต่ัอไป
น่�อ�จำช่่วัยคุณในก�รืปกป้องผู้้�ทุ่�เป็นกลุ่มีเสู่�ยงภ�ยใน
ครือบครัืวัคุณ

เอกสู�รืน่�อธิิบ�ยวิัธ่ิก�รืทุ่�จำะ:
• ปกป้องครอบครัวเมื่อคุณต้องออกไปท�ำธุระที่ส�ำคัญ
• ปกป้องสมำชิกในครอบครัวที่มีควำมเส่ียงสูงจำกควำม

เจ็บป่วยรุนแรง
• ปกป้องลูกหลำนและผู้อื่นไม่ให้เจ็บป่วย
• ดูแลสมำชิกในครอบครัวผู้ที่เจ็บป่วย
• กักตัวสมำชิกในครอบครัวผู้ที่เจ็บป่วย
• กำรรับประทำนอำหำรร่วมกันและกำรเตรียมอำหำร

ส�ำหรับสมำชิกครอบครัวที่ป่วย

วัิธิ่ปกป้องครือบครืัวัเมีื�อคุณตั�องออกจำ�กบ��น
อย่่แติ่ในบ้�นเว้นแติม่ีเหติุที่ี�จำ�เป็นจรัิง ๆ!
ยกตัวอย่ำงเช่น ออกจำกบ้ำนหำกคุณต้องไปท�ำงำน ไปซื้ออำหำรและของใช้ ไปซื้อยำ หรือไปพบแพทย์ตำมนัดซึ่งไม่
อำจเลื่อนออกไปได้ (อย่ำงเช่น ส�ำหรับทำรก หรือผู้ที่มีปัญหำสุขภำพร้ำยแรง) เลือกสมำชิกครอบครัวหนึ่งหรือสอง
คนซึ่งไม่ใช่ผู้ที่มีควำมเส่ียงสูงจะเจ็บป่วยรุนแรงจำก COVID-19 ให้ออกไปท�ำธุระที่จ�ำเป็น ห�กัจำ�เป็นติ้องออกัจ�กั
บ้�น ให้ปฏิิบัติิติ�มเคำลุ่็ดลุ่ับเกั้�ข้อดังนี�:

1. หลุ่ีกัเลุ่ี�ยงฝง่ชิน รัวมถ่งกั�รัรัวมติัวกัันไม่ว่�จะเป็นกัลุุ่่มใหญ่่หรัือเลุ่็กักั็ติ�ม 

2. รัักัษ�รัะยะห่�งจ�กัผู้่้อื�นอย่�งน้อย 6 ฟุติ

3. ลุ่้�งมือบ่อย ๆ

4. อย่�สัำมผู้ัสำพื�นผู้ิวในพื�นที่ี�สำ�ธ�รัณะที่ี�มีกั�รัสัำมผู้ัสำบ่อยคำรัั�ง อย่�งเชิ่น ปุ่มลุ่ิฟที่์แลุ่ะรั�วจับ

5. ห�กัที่ำ�ได้ อย่�ใชิ้กั�รัขนส่ำงสำ�ธ�รัณะ เชิ่น รัถไฟหรัือรัถปรัะจำ�ที่�ง ห�กัคำุณติ้องใชิ้รัถสำ�รั
สำ�ธ�รัณะ 
» รักษำระยะห่ำงจำกผู้โดยสำรคนอื่นอย่ำงน้อย 6 ฟุต หรือให้ห่ำงมำกที่สุดเท่ำที่จะท�ำได้
» หลีกเลี่ยงกำรสัมผัสพ้ืนผิวที่มีกำรสัมผัสบ่อยครั้ง อย่ำงเช่น รำวจับ
» ล้ำงมือหรือใช้น�้ำยำหรือเจลท�ำควำมสะอำดมือหลังจำกลงจำกรถโดยสำรสำธำรณะโดยเร็วที่สุด

6. อย่�ใชิ้รัถโดยสำ�รัรั่วมกัับคำนในคำรัอบคำรััวอื�น 

7. สำวมหน้�กั�รัเพื�อชิ่วยชิะลุ่อกั�รัแพรั่เชิื�อโคำวิด-19 
» ดูข้อมูลเกี่ยวกับกำรใช้หน้ำกำกได้ที่ www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-

getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html



8. ลุ่้�งมือที่ันที่ีที่ี�คำุณกัลุ่ับถ่งบ้�น 

9. รัักัษ�รัะยะห่�งรัะหว่�งคำุณแลุ่ะผู้่้มีคำว�มเสีำ�ยงส่ำงกัว่�ซึ่่�งอย่่ในบ้�นเดียวกัับคำุณ  
ยกตัวอย่ำงเช่น หลีกเล่ียงกำรกอด จูบ หรือประทำนอำหำรและด่ืมเคร่ืองด่ืมร่วมกัน 

ค้นหำข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับกำรออกไปท�ำธุระจ�ำเป็นได้ท่ี www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-
coping/essential-goods-services.html.

วิัธ่ิปกป้องสูมี�ชิ่กในครือบครัืวัทุ่�มี่ควั�มีเสู่�ยงสู้งจำ�กควั�มีเจ็ำบ
ป่วัยรุืนแรืง
ผู้ใหญ่ท่ีมีอำยุต้ังแต่ 65 ข้ึนไป และกลุ่มผู้ท่ีมีโรคประจ�ำตัวเร้ือรังคือผู้ท่ีเส่ียงจะเจ็บป่วยรุนแรงจำก 
COVID-19 ห�กัภ�ยในคำรัอบคำรััวของคุำณมีผู้่้ทีี่�อย่่ในกัลุุ่่มนี� สำม�ชิิกัคำรัอบคำรััวทุี่กัคำนก็ัคำวรัปฏิิบัติิ
ตินในที่�งเดียวกัันกัับผู้่้มีคำว�มเสีำ�ยงส่ำง 
ต่ิอไปนี�คืำอเจ็ดวิธีทีี่�จะปกัปอ้งสำม�ชิิกัในคำรัอบคำรััวของคุำณ 

1. อย่่บ้�นให้ได้ม�กัที่ี�สุำดเที่่�ที่ี�จะที่ำ�ได้

2. ลุ่้�งมือให้บ่อย โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งหลังจำกออกไปที่สำธำรณะ หรือหลังส่ังน�้ำมูก  
ไอ หรือจำม คุณสำมำรถดูข้อมูลว่ำจะล้ำงมือเม่ือไรและล้ำงอย่ำงไรได้ท่ีน่ี:  
www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html.

3. ใชิ้นำ��ย�ที่ำ�คำว�มสำะอ�ดมือที่ี�มีแอลุ่แอลุ่กัอฮอลุ่์ผู้สำมอย่�งน้อย 60% ห�กัคำุณไม่สำ�ม�รัถลุ่้�ง
ด้วยสำบ่่แลุ่ะนำ��ได้
» บีบน�้ำยำขนำดลูกเต๋ำในฝ่ำมือ และถูมือเข้ำด้วยกันให้ทั่วทั้งมือ นิ้ว และเล็บ จนรู้สึกว่ำว่ำแห้งสนิท

4. อย่�ใชิ้มือที่ี�ยังไม่ได้ลุ่้�งไปสัำมผู้ัสำติ� จม่กั แลุ่ะป�กั

5. ป้องกัันเมื�อคำุณไอหรัือจ�ม
» หำกคุณไอหรือจำม ให้ปิดปำกและจมูกของคุณด้วยกระดำษทิชชูหรือด้ำนในข้อศอก
» ทิ้งกระดำษทิชชู่ที่ใช้แล้วลงในถังขยะ
» ล้ำงมือทันที

6. ที่ำ�คำว�มสำะอ�ดแลุ่ะฆ่�เชิื�อโรัคำในบ้�นของคำุณ 
» สวมถุงมือแบบใช้แล้วทิ้ง หำกมี
» ท�ำควำมสะอำดพ้ืนผิวที่ถูกสัมผัสบ่อย ๆ ทุกวัน โดยใช้สบู่และน�้ำหรือน�้ำยำซักล้ำงอื่น  

ๆ ซ่ึงยังรวมถึงโต๊ะ ลูกบิดประตู สวิตช์ไฟ เคำน์เตอร์ ลูกบิดประตูหรือท่ีจับต่ำง ๆ โทรศัพท์  
แปน้พิมพ์ ห้องส้วม ก็อกน�้ำ และอ่ำงน�้ำ

» แล้วจึงใช้น�้ำยำท�ำควำมสะอำดซึ่งขึ้นทะเบียนกับ EPAที่เหมำะสมกับพ้ืนผิว ท�ำตำมค�ำแนะน�ำบนฉลำกเพ่ือกำรใช้
งำนที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภำพของผลิตภัณฑ์ท�ำควำมสะอำด น�้ำยำฆ่ำเชื้อเป็นสำรเคมีซึ่งฆ่ำเชื้อโรคบนพ้ืน
ผิวได้

ดูรำยช่ือน�้ำยำท�ำควำมสะอำดซ่ึงข้ึนทะเบียนกับ EPA ได้ท่ีน่ี: www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-
disinfectants-use-against-sars-cov-2.

ดูข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับกำรท�ำควำมสะอำดและกำรฆ่ำเชื้อได้ที่นี่: www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/
prevent-getting-sick/cleaning-disinfection.html

7. ไม่รัับแขกัเว้นแติ่จำ�เป็นติ้องม�ที่ี�บ้�นของคำุณจรัิง ๆ
ค้นหำข้อมูลเพ่ิมเติมได้ทีw่ww.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-at-
higher-risk.html.
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วิัธ่ิปกป้องล้กหล�นและผู้้�อื�นไมี่ให�เจ็ำบป่วัย
ผู้ท่ีมีอำยุ 65 ปข้ึีนไปรวมถึงผู้ซ่ึงมีภำวะเจ็บปว่ยเร้ือรังควรหลีกเล่ียงกำรดูแลเด็กในครัวเรือน หำกเป็นไปได้ หำกผู้ซ่ึง
มีควำมเส่ียงสูงต้องดูแลเด็กในครัวเรือน เด็ก ๆ ท่ีอยู่ภำยใต้กำรดูแลของบุคคลกลุ่มดังกล่ำวไม่ควรสัมผัสกับบุคคล
อ่ืนนอกครัวเรือน  
ปฏิิบัติิติ�มเคำล็ุ่ดลัุ่บห้�ข้อเหลุ่่�นี�เพื�อช่ิวยปกัปอ้งเด็กั ๆ แลุ่ะผู้่้อื�นไม่ให้เจ็บป่วย

1. สำอนเด็กั ๆ ในเรัื�องเดียวกัันที่ี�คำนอื�น ๆ ที่ำ�เพื�อกั�รัมีสุำขภ�พที่ี�ดี ไม่ว่ำจะเป็นเด็ก ๆ หรือผู้อื่นก็สำมำรถแพร่เชื้อ
ไวรัสได้ ถึงแม้จะไม่มีอำกำรก็ตำม เรียนรู้เพ่ิมเติมได้ที ่www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-
getting-sick/how-covid-spreads.html.

2. อย่�ปลุ่่อยให้เด็กั ๆ เลุ่่นกัับเด็กัจ�กับ้�นอื�น

3. สำอนเด็กั ๆ ที่ี�เลุ่่นนอกับ้�นให้อย่่ห่�งจ�กัคำนอื�นที่ี�ไม่ได้อย่่รั่วมบ้�นเดียวกัันอย่�งน้อย 6 ฟุติ

4. ชิ่วยให้เด็กั ๆ ได้ติิดติ่อกัับเพื�อนฝง่โดยพ่ดคำุยผู้่�นวิดีโอแลุ่ะโที่รัศััพที่์ 

5. สำอนให้เด็กั ๆ ลุ่้�งมือ  อธิบำยว่ำกำรล้ำงมือช่วยให้พวกเขำแข็งแรง และช่วยหยุดไม่ให้ไวรัส
แพร่ไปยังผู้อื่นได ้
» ที่ำ�มือให้เปียกั เปิดน�้ำประปำสะอำด (อุ่นหรือเย็น) ให้ไหลผ่ำนมือ ปิดก็อกน�้ำ แล้วลงสบู่
» ฟอกั มือด้วยสบู่ โดยถูมือทั้งสองข้ำงเข้ำด้วยกัน ฟอกที่ด้ำนหลังของมือ ระหว่ำงนิ้ว และใต้เล็บของคุณ
» ถม่ือทั้งสองข้ำงอย่ำงน้อย 20 วินำที 
» ลุ่้�งสบู่ออก เปิดน�้ำให้ไหลผ่ำนมือจนสะอำดดี
» ที่ำ�ให้มือแห้ง โดยเช็ดด้วยผ้ำสะอำดหรือเป่ำให้แห้ง

ค้นหำข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับกำรดูแลเด็กได้ท่ี www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/
children.html.

วิัธ่ิด้แลสูมี�ชิ่กในครือบครัืวัผู้้�ทุ่�เจ็ำบป่วัย
คนท่ีปว่ยด้วย COVID-19 ส่วนใหญ่จะมีอำกำรท่ีไม่รุนแรง และควรอยู่ท่ีบ้ำนเพ่ือพักรักษำตัว กำรพักรักษำตัวท่ีบ้ำน
สำมำรถหยุดกำรแพร่เช้ือ COVID-19 และช่วยปกปอ้งผู้ท่ีเส่ียงจะเจ็บป่วยร้ำยแรงจำก COVID-19  
ห�กัคุำณกัำ�ลัุ่งด่แลุ่ผู้่้ปว่ยทีี่�บ้�น ให้ปฏิิบัติิติ�มเคำล็ุ่ดลัุ่บหกัข้อดังนี�:

1. ให้ผู้่้ที่ี�ป่วยอย่่ในห้องหน่�ง แยกัจ�กัคำนอื�น รัวมถ่งติัวคำุณ อย่่ให้ไกัลุ่ที่ี�สุำดเที่่�ที่ี�จะที่ำ�ได้ 

2. ห�กัที่ำ�ได้ แยกัห้องนำ��ไม่ใชิ้รั่วมกััน

3. คำอยด่สัำญ่ญ่�ณเติือนฉุกัเฉิน* สำำ�หรัับ COVID-19  ห�กัมีใคำรัมีอ�กั�รัใด ๆ เหลุ่่�นี� โปรัดเข้�รัับกั�รัรัักัษ�
ที่�งกั�รัแพที่ย์ฉุกัเฉินในที่ันที่ี:
» หำยใจติดขัด
» รู้สึกเจ็บหรือแน่นหน้ำอกที่เป็นไม่หำย
» เพ่ิงเกิดควำมรู้สีกสับสน
» ไม่สำมำรถตื่นหรือรู้สึกตื่นอยู่
» ริมฝีปำกหรือใบหน้ำเป็นสีคล�้ำขึ้น
* อำกำรเหล่ำน้ีไม่ใช่ท้ังหมดท่ีอำจเกิดข้ึน โปรดโทรศัพท์ติดต่อผู้ให้บริกำรทำงกำรแพทย์หำกคุณมีอำกำรอ่ืนท่ี

รุนแรงหรือมีเร่ืองท่ีให้ต้องเปน็กังวล
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(2 เมตร)



4. ที่ำ�ให้แน่ใจว่�ด่แลุ่ผู้่้ที่ี�มีเชิื�อ COVID-19 ปฏิิบัติิดังติ่อไปนี�:
» ดื่มน�้ำให้มำกเพ่ือไม่ให้ขำดน�้ำ
» พักรักษำตัวที่บ้ำน
» ใช้ยำที่ซื้อได้โดยไม่มีใบส่ังแพทย์เพ่ือช่วยบรรเทำอำกำร (หลังจำกปรึกษำกับแพทย์)  
ส�ำหรับคนส่วนใหญ่ อำกำรมักจะหำยไปภำยในสองถึงสำมวัน และคุณจะรู้สึกดีข้ึนหลังผ่ำนไปหน่ึงสัปดำห์ 

5. ขอเบอรั์โที่รัศััพที่์แพที่ย์ของพวกัเข�ไว้ แลุ่ะโที่รัห�แพที่ย์ห�กับุคำคำลุ่ที่ี�มีเชิื�อ COVID-19 มีอ�กั�รัป่วยรัุนแรัง
ข่�น

หำกภำษำอังกฤษคือภำษำท่ีสองของคุณ ควรมีสมำชิกในครอบครัวสักคนรู้ว่ำจะขอล่ำมได้อย่ำงไร  

6. โที่รั 911 เมื�อมีภ�วะฉุกัเฉินที่�งกั�รัแพที่ย์ แจ้งผู้รับโทรศัพท์ของ 911 ว่ำผู้ป่วยมีเชื้อหรือสงสัยว่ำจะมีเชื้อ  
COVID-19

หำกภำษำอังกฤษคือภำษำท่ีสองของคุณ ควรมีสมำชิกในครอบครัวสักคนรู้ว่ำจะขอล่ำมได้
อย่ำงไร  

ค้นหำข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับกำรดูแลผู้ปว่ยได้ท่ี www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/
if-you-are-sick/care-for-someone.html. 

วิัธ่ิแยกสูมี�ชิ่กในครัืวัเรืือนทุ่�เจ็ำบป่วัย เมีื�อพืื้�นทุ่�ในบ��นจำำ�กัด
หำกคุณไม่สำมำรถแยกห้องหรือห้องน�้ำส�ำหรับผู้ป่วยมีติดเช้ือ COVID-19 ให้พยำยำมแยกผู้ป่วยออกจำกสมำชิกใน
ครอบครัวคนอ่ืน ๆ พยำยำมสร้ำงระยะห่ำงให้เพียงพอภำยในบ้ำนเรือนของคุณเพ่ือปกปอ้งทุกคน โดยเฉพำะอย่ำง
ย่ิงผู้มีควำมเส่ียงสูง (ผู้อำยุต้ังแต่ 65 ปข้ึีนไป และผู้ท่ีมีปญัหำสุขภำพ)
ปฏิิบัติิติ�มเคำล็ุ่ดลัุ่บสิำบข้อเหลุ่่�นี� เมื�อต้ิองแยกัตัิวสำม�ชิิกัในคำรััวเรืัอนทีี่�ปว่ย:

1. รัักัษ�รัะยะห่�งรัะหว่�งผู้่้ป่วยแลุ่ะสำม�ชิิกัในคำรััวเรัือนคำนอื�น ๆ 6 ฟุติ

2. ป้องกัันเวลุ่�ไอหรัือจ�ม ลุ่้�งมือบ่อย ๆ อย่�สัำมผู้ัสำติ� จม่กั แลุ่ะป�กั

3. ใหส้ำม�ชิกิัในคำรัวัเรัอืนสำวมหน�้กั�กัเมื�อติอ้งอย่กั่ับผู้่อ้ื�นที่ี�บ�้นแลุ่ะออกัไปข้�งนอกั (รัวมถ่งก่ัอนจะเข้�ไปพบแพที่ย์)  
แต่อย่ำสวมให้กับเด็กอำยุต�ำ่กว่ำ 2 ขวบ ผู้มีปญัหำกำรหำยใจ หรือใครก็ตำมท่ีไม่สำมำรถถอดหน้ำกำกได้ด้วยตนเอง
โดยไม่มีผู้ช่วยเหลือ คุณสำมำรถหำข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับหน้ำกำกได้ท่ี www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/
prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html.

4. แยกัผู้่้มีคำว�มเสีำ�ยงส่ำงออกัจ�กัผู้่้ป่วย 

5. ให้คำนในบ้�นเพียงคำนเดียวที่ำ�หน้�ที่ี�ด่แลุ่ผู้่้ป่วย ผู้ดูแลผู้ป่วยนี้ไม่ควรเป็นคนซึ่งมีควำมเส่ียงสูงที่จะเจ็บป่วย
รุนแรง
» ผู้ดูแลผู้ป่วยควรท�ำควำมสะอำดบริเวณที่ผู้ป่วยได้อยู่ รวมทั้งที่นอนและเส้ือผ้ำของผู้ป่วยด้วย 
» ผู้ดูแลผู้ป่วยควรจ�ำกัดกำรสัมผัสกับผู้อื่นในครัวเรือน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งผู้ซึ่งเส่ียงสูงที่จะเจ็บ

ป่วยรุนแรง
» ให้มีผู้ดูแลผู้ป่วยส�ำหรับผู้ซึ่งเจ็บป่วย และผู้ดูแลอีกคนให้รับผิดชอบสมำชิกคนอื่นในครัวเรือน

ที่ต้องกำรควำมช่วยเหลือในกำรท�ำควำมสะอำด กำรอำบน�้ำ หรือกิจวัตรประจ�ำวันอื่น ๆ  
6. ที่ำ�คำว�มสำะอ�ดแลุ่ะฆ่�เชิื�อพื�นผู้ิว ลุ่่กับิดปรัะติ่ แลุ่ะพื�นผู้ิวที่ี�มีผู้่้สัำมผู้ัสำรั่วมกัันเป็นปรัะจำ�ทีุ่กัวัน โดยใช้น�้ำยำ

ท�ำควำมสะอำดที่ลงทะเบียนกับ EPA ดูรำยชื่อได้ที่นี่: www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-
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disinfectants-use-against-sars-cov-2.

7. จำ�กััดจำ�นวนแขกัที่ี�มีคำว�มจำ�เป็นจะติ้องม�ที่ี�บ้�น 

8. ห้�มใชิ้สิำ�งของส่ำวนติัวรั่วมกัับผู้่้อื�น อย่�งเชิ่น โที่รัศััพที่์ ที่ี�นอน หรัือของเลุ่่น

9. พย�ย�มที่ำ�สิำ�งติ่อไปนี�ห�กัคำุณจำ�เป็นติ้องใชิ้ห้องนอนรั่วมกัับผู้่้ป่วย:
» ดูแลให้ห้องมีกำรระบำยอำกำศที่ดี เปิดหน้ำต่ำงและเปิดพัดลมให้พัดพำอำกำศบริสุทธิ์เข้ำมำ
» วำงเตียงให้ห่ำงกันอย่ำงน้อย 6 ฟุต หำกเป็นไปได้
» นอนหันหัวสลับทำงกัน
» ติดม่ำนโดยรอบ หรือหำฉำกกั้นเพ่ือแยกเตียงของผู้ป่วยออกจำกเตียงผู้อื่น ยกตัวอย่ำงเช่น คุณอำจใช้ม่ำน

กั้นห้องน�้ำ ฉำกกันห้อง กระดำนโปสเตอร์ขนำดใหญ่ ผ้ำห่ม หรือผ้ำปูที่นอนผืนใหญ่
10. ให้ผู้่้ป่วยที่ำ�คำว�มสำะอ�ดแลุ่ะฆ่�เชิื�อบนพื�นผู้ิวที่ี�สัำมผู้ัสำบ่อยภ�ยในห้องนำ��ที่ี�ใชิ้รั่วมกััน

หำกไม่อำจท�ำได้ ผู้อ่ืนท่ีใช้ห้องน�้ำร่วมกันควรท้ิงเวลำไว้ให้นำนท่ีสุดเท่ำท่ีจะท�ำได้ หลังจำกผู้ป่วยใช้ห้องน�้ำ ก่อนจะ
เข้ำไปท�ำควำมสะอำดและฆ่ำเช้ือ หรือใช้ห้องน�้ำ ดูแลให้ห้องมีกำรระบำยอำกำศท่ีดี เปดิหน้ำต่ำงและเปิดพัดลม  
(หำกท�ำได้) เพ่ือพัดอำกำศเข้ำมำ และหมุนเวียนอำกำศบริสุทธ์ิ

วัิธิ่รืับปรืะทุ�นอ�ห�รืรื่วัมีกันและก�รืเตัรื่ยมีอ�ห�รืสูำ�หรืับสูมี�ช่ิก
ครือบครืัวัทุ่�ป่วัย
หำกเป็นไปได้ ปรุงอำหำรให้สมำชิกครัวเรือนที่ป่วยรับประทำนในบริเวณที่แยกออกจำกส่วนที่พวกเขำ
พักอยู่ หำกไม่สำมำรถรับประทำนในพ้ืนที่ที่แยกจำกส่วนพักอำศัยได้ ก็ควรอยู่ให้ห่ำงจำกสมำชิกใน
ครัวเรือนคนอื่น ๆ อย่ำงน้อย 6 ฟุตระหว่ำงรับประทำนอำหำร หรือควรจัดเวลำรับประทำนอำหำร
คนละเวลำกับเวลำของคนอื่นในครัวเรือน
แลุ่ะติ้องปฏิิบัติิติ�มเคำลุ่็ดลุ่ับเจ็ดข้อเหลุ่่�นี�:

1. ห้�มชิ่วยเติรัียมอ�ห�รัห�กัคำุณป่วย 

2. ลุ่้�งมืออย่�งน้อย 20 วิน�ที่ีด้วยสำบ่่แลุ่ะนำ��กั่อนรัับปรัะที่�นอ�ห�รั  
น่ียังรวมถึงทุก ๆ คนในบ้ำนด้วย!

3. ใชิ้อุปกัรัณ์ที่ี�สำะอ�ดเมื�อติักัอ�ห�รัใส่ำจ�นให้กัับทีุ่กั ๆ คำนในบ้�น  

4. อย่�รัับปรัะที่�นจ�กัจ�นเดียวกัันหรัือใชิ้อุปกัรัณ์รัับปรัะที่�นอ�ห�รัรั่วมกัับคำนอื�นในคำรััวเรัือน 

5. สำวมถุงมือเมื�อจับจ�น แกั้วนำ��ดื�ม แลุ่ะอุปกัรัณ์รัับปรัะที่�นอ�ห�รั (สิำ�งที่ี�ใชิ้เสิำรั์ฟ) ห�กัเป็นไปได้  
ล้ำงอุปกรณ์ท่ีใช้ซ�้ำได้เหล่ำน้ีด้วยน�้ำร้อนและน�้ำยำ 
หรือล้ำงในเคร่ืองล้ำงจำนหลังใช้งำนเสร็จ

6. กัำ�หนดให้หน่�งคำนเคำุณั�นเป็นผู้่้ที่ี�นำ�อ�ห�รัไปให้ผู้่้ป่วย แลุ่ะที่ำ�คำว�มสำะอ�ดอุปกัรัณ์ที่ี�ใชิ้รัับปรัะที่�นอ�ห�รั  
ซ่ึงจะต้องเปน็ผู้ท่ีไม่เส่ียงสูงจะเจ็บปว่ยรุนแรง

7. ลุ่้�งมือหลุ่ังจ�กัจับอุปกัรัณ์รัับปรัะที่�นอ�ห�รัที่ี�ใชิ้แลุ่้ว

cdc.gov/coronavirus


