
สำำ�หรับัผู้้ �ติดิเชื้้�อและผู้้ �สำมัผู้สัำ COVID-19
ผู้้ �ติดิเชื้้�อ กับั ผู้้ �สำมัผู้สัำ

 แยกักักััติวั§

 ไมม่กีั�รัติรัวจเพิ่ิ�มเติมิ

 ติดิติอ่:

 ไมจ่ำ�เป็็นติ�องมี
      กั�รัแจ�งเติอ้น

 กักััติวั§

คำำ�อธิบิ�ย:

 ไมต่ิ �องกักััติวั

 ไมจ่ำ�เป็็นติ�องทำำ�กั�รั
ติรัวจ

ต้อ้งอยู่่�แต้�ในบ้า้น ยู่กเว้น้เพื่่�อรัับ้การั
รัักษาพื่ยู่าบ้าล จนกว้�า:
• ผ่�านไปอยู่�างนอ้ยู่ 5 ว้นัเต็้มต้ั �งแต้�เรั่�มมี

อาการั (หรัอ่หากไม�มอีาการั ใหนั้บ้
ต้ั �งแต้�ทำำาการัต้รัว้จหาเชื้่�อ) และ

• ผ่�านไปอยู่�างนอ้ยู่ 24 ชื้ั�ว้โมงนับ้ต้ั �งแต้�
มไีข้ค้รัั �งล�าสุดุโดยู่ไม�ใชื้ยู้่าลดไข้ ้และ

• อาการัต้�าง ๆ ดขี้ ้�นแลว้้

     สำวมหน��กั�กัอน�มยั
• สุว้มหนา้กากทำี�กรัะชื้บั้พื่อดเีป็นเว้ลา

10 ว้นัทำกุครัั �งทำี�คณุอยู่่�รั�ว้มกบั้ผ่่อ้่�นทำี�
บ้า้นหรัอ่ในทำี�สุาธารัณะ

• อยู่�าไปในทำี�ทำี�คณุใสุ�หนา้กากไม�ได ้
• หลกีเลี�ยู่งผ่่ท้ำี�มคีว้ามเสุี�ยู่งสุง่

สุำาหรัับ้โรัครัา้ยู่แรังเป็นเว้ลาอยู่�างนอ้ยู่  
10 ว้นั

ไดรั้ับ้การัต้รัว้จและยู่น่ยู่นัว้�าต้ด่เชื้่�อ 
COVID-19

โปรัดแจง้โรังเรัยีู่น/นายู่จา้ง และผ่่ ้
สุมัผั่สุใกลช้ื้ด่ทำกุคน

 ติดิติอ่: โปรัดแจง้โรังเรัยีู่น/นายู่จา้ง

ผู้้ �สำมัผู้สัำเชื้้�อทำี�ยงัไมไ่ด�ฉีดีวคัำซีนี:
ต้อ้งอยู่่�บ้า้นอยู่�างนอ้ยู่ 5 ว้นัหลงัจากสุมัผั่สุกบั้ผ่่ต้้ด่เชื้่�อครัั �งล�าสุดุ
หากไม�สุามารัถหลกีเลี�ยู่งการัสุมัผั่สุกบั้ผ่่ต้้ด่เชื้่�อได ้(อาศัยัู่อยู่่�ในบ้า้นเดยีู่ว้กนั
โดยู่ไม�มหีอ้งนอน หอ้งนำ�า และพื่่�นทำี�ใชื้สุ้อยู่แยู่กต้�างหาก) ใหอ้ยู่่�บ้า้นในข้ณะ
ทำี�มผี่่ต้้ด่เชื้่�ออยู่่�ในการัแยู่กต้วั้ และอกี 5 ว้นัเต็้ม
ผู้้ �สำมัผู้สัำใกัล�ชื้ดิทำี�ได�รับักั�รัฉีดีวคัำซีนีสำต้ิรัล�่สำดุแล�ว:
ไม�ต้อ้งอยู่่�แต้�ในบ้า้นหากไม�ไดแ้สุดงอาการัป� ว้ยู่

 ได�รับักั�รัติรัวจแล�ว
รัับ้การัต้รัว้จหาเชื้่�ออยู่�างนอ้ยู่ 5 ว้นัหลงัจากสุมัผั่สุกบั้ผ่่ต้้ด่เชื้่�อครัั �งล�าสุดุ 
แมว้้�าจะไม�มอีาการักต็้าม

     สำวมหน��กั�กัอน�มยั
• สุว้มหนา้กากอนามยัู่ทำี�กรัะชื้บั้พื่อด ี10 ว้นัทำกุครัั �งทำี�อยู่่�ใกลช้ื้ด่ผ่่อ้่�น

ทำี�บ้า้นหรัอ่ในทำี�สุาธารัณะ
• หา้มไปในทำี�ทำี�ไม�สุามารัถสุว้มหนา้กากได ้
• หลกีเลี�ยู่งผ่่ท้ำี�มคีว้ามเสุี�ยู่งสุง่ต้�อโรัครัา้ยู่แรังเป็นเว้ลาอยู่�างนอ้ยู่ 10 ว้นั

Notes-Medical กั�รัติรัวจติดิติ�มทำ�งกั�รัแพิ่ทำยส์ำำ�หรับัผู้้ �แสำดงอ�กั�รั
ผ่่สุ้มัผั่สุเชื้่�อทำกุคน (ทำั �งทำี�ไม�ไดรั้ับ้ว้คัซีนีและฉีีดว้คัซีนีแลว้้) คว้รัต้ด่ต้าม
อาการัเป็นเว้ลา 10 ว้นัหลงัจากสุมัผั่สุกบั้ผ่่ต้้ด่เชื้่�อครัั �งล�าสุดุ หากเรั่�มแสุดง
อาการั ใหแ้ยู่กต้วั้เองทำนัทำแีละรัับ้การัทำดสุอบ้

 กั�รัแยกัติวั: ใหแ้ยู่กผ่่ท้ำี�ต้ด่เชื้่�อ COVID-19 หรัอ่ต้รัว้จพื่บ้ COVID-19 เป็นบ้ว้ก โดยู่ไม�แสุดงอาการัออกจากผ่่อ้่�น แมแ้ต้�ในบ้า้นข้องต้นเอง
 กั�รักักััติวั: ใหผ้่่ท้ำี�สุมัผั่สุใกลช้ื้ด่กบั้ผ่่ต้้ด่เชื้่�อ COVID-19 อยู่่�ห�างจากผ่่อ้่�นในกรัณีทำี�พื่ว้กเข้าป� ว้ยู่

ไม�จำาเป็นต้อ้งกกัต้วั้ เว้น้แต้�ผ่่ ้
สุมัผั่สุใกลช้ื้ด่เรั่�มมอีาการัป� ว้ยู่
หรัอ่มผี่ลต้รัว้จ COVID-19 เป็น
บ้ว้ก

เว้น้แต้�:
• เรั่�มแสุดงอาการั หรัอ่
• ผ่่สุ้มัผั่สุใกลช้ื้ด่เรั่�มป� ว้ยู่หรัอ่มี

ผ่ลต้รัว้จ COVID-19 เป็นบ้ว้ก

ผู้้ �สำมัผู้สัำใกัล�ชื้ดิผู้้ �ติดิเชื้้�อ ผู้้ �สำมัผู้สัำกับัผู้้ �สำมัผู้สัำ
ใกัล�ชื้ดิ

ผู้้ �ติดิเชื้้�อ
ผ่่ท้ำี�มผี่ลต้รัว้จ COVID-19 เป็นบ้ว้กทำั �งทำี�มี
อาการัหรัอ่ไม�มอีาการั

ผ่่ท้ำี�อยู่่�ใกลก้บั้ผ่่ต้้ด่เชื้่�อในรัะยู่ะ 6 ฟุตุ้เป็นเว้ลาอยู่�าง
นอ้ยู่ 15 นาทำใีนรัะยู่ะเว้ลา 24 ชื้ั�ว้โมงแมว้้�าจะสุว้ม
หนา้กากอนามยัู่หรัอ่ไม�ก็ต้าม (เรั่�ม 2 ว้นัก�อนผ่่ต้้ด่
เชื้่�อมอีาการัป� ว้ยู่หรัอ่ผ่ลการัต้รัว้จเชื้่�อ COVID-19 
เป็นบ้ว้ก)

ผ่่ท้ำี�อาศัยัู่อยู่่�หรัอ่เคยู่สุมัผั่สุกบั้ผ่่สุ้มัผั่สุ
ใกลช้ื้ด่ แต้�ไม�ไดสุ้มัผั่สุกบั้ผ่่ต้้ด่เชื้่�อ

ผู้้ �สำมัผู้สัำ
ใกัล�ชื้ดิ

ผู้้ �สำมัผู้สัำกับัผู้้ �สำมัผู้สัำใกัล�ชื้ดิ

สำรัปุ็แนวทำ�งกั�รัป็ฏิบิตัิติิน

§ นายู่จา้ง โรังเรัยีู่น หรัอ่องคก์รัอ่�น ๆ อาจมขี้อ้จำากดัเพื่่�มเต้ม่ซี้�งต้อ้งปฏิบ่้ตั้ต่้ามดว้้ยู่
อปัเดต้ 31/01/22

หม�ยเหติ:ุ สุต่้รัว้คัซีนีล�าสุดุข้้�นอยู่่�กบั้อายู่แุละเว้ลาทำี�คณุฉีีดว้คัซีนีครัั �งล�าสุดุ:
• อายู่ ุ5-17 ปี: อยู่�างนอ้ยู่ 2 สุปัดาหห์ลงัจากไดรั้ับ้ว้คัซีนีครัั �งทำี� 2
• อายู่ ุ18 ปีข้้�นไป:

- อยู่�างนอ้ยู่ 2 สุปัดาหแ์ต้�ไม�เกน่ 5 เดอ่นหลงัจากไดรั้ับ้เข็้มทำี� 2
ในชื้ดุ 2 เข็้ม หรัอ่

- อยู่�างนอ้ยู่ 2 สุปัดาหแ์ต้�ไม�เกน่ 2 เดอ่นหลงัจากไดรั้ับ้
วั้คซีนีชื้นด่ฉีีดครัั �งเดยีู่ว้ หรัอ่

- ไดรั้ับ้ชื้ดุว้คัซีนีหลกัและว้คัซีนีกรัะตุ้น้
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กั�รัแพิ่ทำย์ บรักิั�รับำ�บดัรักััษ�ภ�วะ
วกิัฤติ สำขุภ�พิ่จติิ หรัอ้กั�รั
ใชื้�สำ�รัเสำพิ่ติดิ 

อ้�น ๆ

ฉีนัจะขอคำว�มชื้ว่ยเหลอ้ได�ทำี�ใด
 โทำรัหาผ่่ใ้หบ้้รัก่ารัดา้นการัดแ่ลสุขุ้ภาพื่ข้องคณุ
 หากคณุไม�มผี่่ใ้หบ้้รัก่ารัดา้นสุขุ้ภาพื่หรัอ่ปรัะกนั

สุขุ้ภาพื่ ใหโ้ทำรั Aloha United Way 2-1-1

โปรัดดร่ัายู่ละเอยีู่ดเพื่่�มเต้ม่ไดท้ำี� 
hawaiicovid19.com/resources

 โทำรั Hawaii CARES ทำี� 1-800-753-6879 (TTY 7-1-1)
 สุ�งข้อ้คว้าม ALOHA ไปทำี� 741741

 โทำรั Aloha United Way 2-1-1



มบี้รัก่ารัล�าม

คำำ�แนะนำ�เพิ่ิ�มเติมิ

 ดแ้ลตินเอง

ป็� องกันัผู้้ �อ ้�น

 ดแ้ลตินเอง   ดแ้ลตินเองและ 
 ป็� องกันัผู้้ �อ ้�น• ต้ด่ต้ามอาการัและโทำรัหาผ่่ใ้ห ้

บ้รัก่ารัทำางการัแพื่ทำยู่ห์าก
อาการัแยู่�ลง

• โทำรั 9-1-1 เม่�อมเีหต้ฉุุีกเฉีน่
ทำางการัแพื่ทำยู่ ์(หายู่ใจ
ลำาบ้าก รัม่ฝีีปากหรัอ่ใบ้หนา้
เป็นสุนีำ�าเงน่ เจ็บ้หนา้อก
ฯลฯ) และแจง้ผ่่ป้รัะสุานงาน
ว้�าคณุต้ด่เชื้่�อ COVID-19

• พัื่กผ่�อนใหม้ากและด่�มนำ�าเยู่อะ ๆ

• ต้อ้งอยู่่�บ้า้น ยู่กเว้น้เพื่่�อรัับ้การัรัักษาพื่ยู่าบ้าล
• ไม�อนุญาต้ใหใ้ครัมาเยู่ี�ยู่มบ้า้น
• อยู่่�ห�างจากคนอ่�นและสุตั้ว้เ์ลี�ยู่งในบ้า้น

- อยู่่�ในหอ้งทำี�แยู่กต้�างหากและใชื้ห้อ้งนำ�าแยู่กกนั
- หากต้อ้งอยู่่�หอ้งเดยีู่ว้กบั้คนอ่�น ใหรั้ักษารัะยู่ะห�างอยู่�างนอ้ยู่ 6 ฟุตุ้ และสุว้มหนา้กาก

• หา้มใชื้ข้้องใชื้สุ้�ว้นต้วั้รั�ว้มกบั้ผ่่อ้่�นในบ้า้น (เชื้�น ยู่าสุฟัีุน ผ่า้เชื้ด็ต้วั้ เครั่�องนอน จาน ชื้อ้นสุอ้ม
โทำรัศัพัื่ทำ ์ฯลฯ)

• ลา้งมอ่บ้�อยู่ ๆ ป่ดปากเม่�อไอจาม ฆ่�าเชื้่�อพื่่�นผ่ว่้และสุ่�งข้องต้�าง ๆ อยู่�างสุมำ�าเสุมอ
• ว้างอาหารัและสุ่�งข้องทำี�จำาเป็นเอาไว้ห้นา้ปรัะต้ข่้องคณุ ใชื้จ้านกรัะดาษและภาชื้นะแบ้บ้ใชื้แ้ลว้้
ทำ่�ง

• แยู่กข้ยู่ะข้องคณุจากสุมาชื้ก่คนอ่�น ๆ ในครัอบ้ครััว้

Department of Health ไม�ออก "หนังสุอ่รัับ้รัอง" สุำาหรัับ้การัแยู่กกกัต้วั้ นายู่จา้งไม�คว้รักำาหนด
ใหม้ผี่ลต้รัว้จ COVID-19 เป็นลบ้หรัอ่บ้นัทำก้ข้องแพื่ทำยู่เ์พื่่�อสุ�งคน่ หากบ้คุคลนั�นมคีณุสุมบ้ตั้ต่้รัง
ต้ามเง่�อนไข้ทำี�จะออกจากการัแยู่กต้วั้หรัอ่กกักนั

• หลกีเลี�ยู่งการัสุมัผั่สุกบั้ผ่่ต้้ด่เชื้่�อ และสุว้มหนา้กาก
อนามยัู่หากคณุต้อ้งสุมัผั่สุกบั้ผ่่อ้่�นทำี�บ้า้นหรัอ่ในทำี�
สุาธารัณะ

• หมั�นต้รัว้จต้ด่ต้ามสุขุ้ภาพื่เป็นเว้ลา 10 ว้นัหลงัจากการั
สุมัผั่สุครัั �งล�าสุดุ
กบั้ผ่่ต้้ด่เชื้่�อ หากมอีาการัป� ว้ยู่ ใหแ้ยู่กต้วั้และทำำาการั
ต้รัว้จหาเชื้่�อทำนัทำี

• โทำรั 9-1-1 เม่�อมแีจง้เหต้ฉุุีกเฉีน่ทำางการัแพื่ทำยู่แ์ละแจง้
ผ่่ป้รัะสุานงานว้�าคณุไดสุ้มัผั่สุกบั้ผ่่ต้้ด่เชื้่�อ COVID-19

ปฏิบ่้ตั้ต่้ามแนว้ทำางการั
เว้น้รัะยู่ะห�างทำาง
กายู่ภาพื่ และสุว้ม
หนา้กากเม่�ออยู่่�นอก
บ้า้น

ผู้้ �สำมัผู้สัำใกัล�ชื้ดิผู้้ �ติดิเชื้้�อ ผู้้ �สำมัผู้สัำกับัผู้้ �สำมัผู้สัำ
ใกัล�ชื้ดิ
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