ການກວດໂຄວິິດ-19
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� ພະຍາດໂຄວິິດ-19 ໂດຍບໍ່່�ຮູ້້ຕົ
ເຖິິງແມ່່ນວ່່າທ່າ່ ນຈະໄດ້້ຮັ ັບການສັ ັກຢາວັ ັກຊີີນແລ້້ວກໍໍຕາມ, ທ່າ່ ນສາມາດຕິິດເຊື້້ອ
� ົວ ເພາະວ່່າ
� ທ່າ່ ນໄດ້້ປົົກປ້້ອງຄົ ົນທີ່່�ທ່າ່ ນຮັ ັກ, ຊຸຸມຊົ ົນ ແລະ ຕົ ົວຂອງທ່າ່ ນເອງ.
ທ່າ່ ນອາດຈະບໍ່່�ຮູ້້ສຶ
ຶ ເປັັນໄຂ້້້ເ� ລີີຍ. ເມືື່່��ອທ່າ່ ນກວດຫາເຊື້້ອ
� ກ
ຄົ ົນເຂົ້້�າຮັ ັບການກວດ ໂດຍບໍ່່�ສົ ົນໃຈວ່່າເຂົົາໄດ້້ສັ ັກຢາວັ ັກຊີີນຫຼືື�ບໍ່່� ແລະ
ບໍ່່�ສົ ົນໃຈວ່່າ ພວກເຂົົາຈະເປັັນໄຂ້້ຫຼືື�ບໍ່່� ເນື່່�ອງຈາກມັ ັນຊ່ວ
່ ຍເຮັັດໃຫ້້ຊຸຸນ
ຊົ ົນຂອງພວກເຮົົາປອດໄພຂຶ້້�ນ. ທຸຸກຄົ ົນສາມາດຮັ ັບການກວດລວມທັັງ
ຜູ້້ໃ� ຫຍ່່, ເດັັກນ້້ອຍ ແລະ ເດັັກນ້້ອຍເກີີດໃໝ່.່

ອາການ

ເມື່່� ອໃດທີ່� ່ຈະຕ້້ອງກວດ
• ຖ້້າທ່າ່ ນມີີອາການ
• ຖ້້າທ່າ່ ນໄດ້້ໃກ້້ຊິິດກັ ັບຄົ ົນອື່່�ນທີ່່� ມີີຜົ ົນກວດເປັັນບວກ
• ກ່່ອນ ແລະ ຫຼັັ�ງຈາກການເດີີນທາງ
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ເປັັນໄຂ້້
ໄອ
ຫາຍໃຈຝືືດ
ອ່່ອນເພຍ (ອິິດເມືື່່��ອຍ)
ເຈັັບຄໍໍ
ນ້ຳຳ��ມູູກໄຫຼຼ ຫຼືື� ຕັ ັນດັ ັນ
ປວດກ້້າມຊີ້້�ນ ຫຼືື� ປອດຕົ ົນໂຕ
ເຈັັບຫົົວ
ປວດ ຫຼືື� ຖອກທ້້ອງ
ສູູນເສຍການຮັ ັບລົ ົດຊາດ ແລະ ບໍ່່�ໄດ້້ກິ່່�ນ

• ກ່່ອນ ແລະ ຫຼັັ�ງຈາກທີ່່� ທ່າ່ ນເຂົ້້�າຮ່່ວມງານລ້້ຽງໃນກຸ່່ມທີ່
� �່
ມີີຄົ ົນຈໍໍານວນຫຼຼາຍ

ເນື່່� ອງຈາກອາການຂອງໂຄວິິດ-19
-19,, ໄຂ້້ຫວັ ັດໃຫຍ່່

• ຖ້້າວ່່າເປັັນການຮຽກຮ້້ອງຈາກໂຮງຮຽນ ແລະ ບ່່ອນ
ເຮັັດວຽກ

ກັ ັນ, ມີີທາງດຽວທີ່່� ຈະຮູ້້ໄ� ດ້້ວ່່າ ທ່າ່ ນເປັັນໂຄວິິດຫຼືື�ບໍ່່�
ແມ່່ນຕ້້ອງໄດ້້ຮັ ັບການກວດເທົ່່� ານັ້້�ນ.

ແລະ ໄຂ້້ຫວັ ັດຕາມລະດູູການ ແມ່່ນມີີລັ ັກສະນະຄ້້າຍ

� ນ
ສໍ ໍາລັ ັບຂໍ້້ມູ
ູ ເພີ່່� ມເຕີີມ: cdc.gov/coronavirus

ສະຖານທີ່� ່ເຂົ້້�າຮັບການກວດ
ັ
ມີີຫຼຼາຍສະຖານທີ່່� ທີ່່� ສາມາດເຂົ້້�າໄປກວດໄດ້້

ທ່າ່ ນອາດຈະຂໍໍກວດຢູ່່ຫ້້
� ອງການຂອງແພດ, ຈຸຸດກວດໃນຊຸຸມຊົ ົນ, ບ່່ອນເຮັັດວຽກ, ໂຮງຮຽນ, ຫຼືື� ຮ້້ານຂາຍຢາ. ຮ້້ານຂາຍຢາ
ຫຼຼາຍແຫ່່ງຍັ ັງໃຫ້້ທ່າ່ ນກວດດ້້ວຍຕົ ົວເອງຢູ່່ເ� ຮືືອນ.

ການກວດແມ່່ນເປັັນຄວາມລັ ັບ

ທ່າ່ ນສາມາດກວດເປັັນຄວາມລັ ັບ ໂດຍສົ ົນໃຈສະຖານະພາບການເຂົ້້�າເມືືອງຂອງທ່າ່ ນ ຫຼືື� ທ່າ່ ນຈະມີີປະກັ ັນໄພສຸຸຂະພາບ ຫຼືື�
ບັ ັດປະຈໍໍາຕົ ົວ ຫຼືື�ບໍ່່�ກໍ່່�ຕາມ.

ການກວດແມ່່ນວ່່ອງໄວ ແລະ ປອດໄພ
ມີີຫຼຼາຍທາງເລືືອກໃນການກວດ

ທ່າ່ ນ ຫຼືື� ຊ່ຽ່ ວຊານດ້້ານສຸຸຂະພາບອາດຈະໃຊ້້ການກວດຈາກຜົ້້�ງດັ ັງ, ຄໍໍ, ຫຼືື� ນໍ້າລາຍຂອງທ່
າ່ ນ.
້�
� ນ
ການກວດບາງລາຍການ ແລະ ອື່່�ນໆແມ່່ນມີີໃຫ້້ໂດຍບໍ່່�ເສຍຄ່່າ. ສໍ ໍາລັ ັບຂໍ້້ມູ
ູ ເພີ່່� ມເຕີີມຕິິດຕໍ່່�ຫາ
ພະແນກສາທາລະນະສຸຸກຂອງທ່າ່ ນ.

ໃນຂະນະທີ່່� ທ່າ່ ນກໍໍາລັ ັງລໍໍຖ້້າຜົ ົນກວດ

ການກວດບາງປະເພດອາດຈະແຈ້້ງຜົ ົນກວດໃຫ້້ທ່າ່ ນຮູ້້ທັ
ັ ທີີ, ແລະ ການກວດບາງປະເພດ
� ນ
ອາດໃຊ້້ເວລາເປັັນມື້້� ຫຼືື� ຫຼຼາຍກວ່່ານັ້້�ນ.
� ໄລຍະຫ່່າງ
ຖ້້າທ່າ່ ນຮູ້້ສຶ
ຶ ວ່່າເປັັນໄຂ້້ ປົົກປ້້ອງຄົ ົນອື່່�ນໆດ້້ວຍການພັັກຢູ່່ເ� ຮືືອນ, ໃສ່່ຜ້້າປິິ ດປາກ, ແລະ ປະຕິິບັ ັດການເວັ້້ນ
� ກ
ທາງສັ ັງຄົ ົມ.

ຖ້້າທ່າ່ ນກວດມີີຜົ ົນເປັັນບວກ
ຖ້້າທ່າ່ ນມີີຜົ ົນກວດເປັັນບວກ ຫຼືື� ຕະຫຼຼອດເວລາທີ່່� ທ່າ່ ນຮູ້້ສຶ
ຶ
� ກ
ວ່່າເປັັນໄຂ້້ໃຫ້້ພັັກຢູ່່ເ� ຮືືອນບໍ່່�ຄວນໄປວຽກ, ໂຮງຮຽນ, ຫຼືື�
ພົ ົບປະສັ ັງຄົ ົມ ຊຶ່່�ງມັ ັນເປັັນສິ່່�ງໜຶ່່� ງທີ່່� ທ່າ່ ນຈະປ້້ອງກັ ັນຊຸຸມຊົ ົນ
ຂອງທ່າ່ ນ.
ດູູແລຕົ ົວທ່າ່ ນເອງດ້້ວຍການພັັກຜ່່ອນ, ດື່່�ມນໍ້າຫຼຼາຍໆ,
ແລະ
້�
ໂທຫາທ່າ່ ນໝໍໍ ຖ້້າອາການຂອງທ່າ່ ນຮຸຸນແຮງ.
ຖ້້າທ່າ່ ນຍັ ັງບໍ່່�ທັັນໄດ້້ຮັ ັບຢາວັ ັກຊີີນເທືື່່��ອ ຫຼືື� ບໍ່່�ໄດ້້ຮັ ັບ
ການສັ ັກຢາເຂັັມກະຕຸ້້ນ
� , ທ່າ່ ນສາມາດສັ ັກຢາຫຼັັ�ງຈາກ
ທີ່່� ທ່າ່ ນຫາຍດີີແລ້້ວ. ຖາມທ່າ່ ນໝໍໍວ່່າທ່າ່ ນສາມາດສັ ັກ
ຢາວັ ັກຊີີນໄດ້້ເມື່່�ອໃດ.

ຖ້້າຜົ ົນກວດຂອງທ່າ່ ນເປັັນລົ ົບ
ສືືບຕໍ່່�ປົົກປ້້້�ອງຕົ ົວທ່າ່ ນເອງໂດຍການໃສ່່ຜ້້າປິິ ດປາກ,
� ໄລຍະຫ່່າງທາງສັ ັງຄົ ົມ, ແລະ ພັັກຢູ່່�
ປະຕິິບັ ັດເວັ້້ນ
ເຮືືອນເມື່່�ອທ່າ່ ນຮູ້້ສຶ
ຶ ເປັັນໄຂ້້.
� ກ
� ຍໆ
ກວດອີີກຄັ້້�ງຖ້້າວ່່າອາການຂອງທ່າ່ ນບໍ່່�ດີີຂຶ້້�ນ ຫຼືື� ເລື້້ອ
ຕາມທີ່່� ທ່າ່ ນຕ້້ອງການ ເພື່່�ອໃຫ້້ແນ່່ໃຈວ່່າ ທ່າ່ ນຍັ ັງຄົ ົງ
ປ້້ອງກັ ັນຊຸຸມຊົ ົນຂອງທ່າ່ ນ.
ຖ້້າທ່າ່ ນຍັ ັງບໍ່່�ທັັນໄດ້້ຮັ ັບການສັ ັກຢາວັ ັກຊີີນ, ໄປສັ ັກ
ເລີີຍ. ຖ້້າທ່າ່ ນໄດ້້ຮັ ັບຢາວັ ັກຊີີນແລ້້ວ, ໃຫ້້ສັ ັກຢາ
ເຂັັມກະຕຸ້້ນ
� ເພື່່�ອປ້້ອງກັ ັນທ່າ່ ນເອງ ແລະ ຄົ ົນອື່່�ນໆ.
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