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จะเกิดิอะไรุขึ้้�นห�กิพนกัิง�น มืผีลกิ�รุตรุวิจห�จะเกิดิอะไรุขึ้้�นห�กิพนกัิง�น มืผีลกิ�รุตรุวิจห�
เชื้ื�อโควิดิเชื้ื�อโควิดิ-19-19 เป็นบวิกิ เป็นบวิกิ

หากพนัักงานัมื่ผีลการัตรัวจหาเชื้่�อโควดิ-19 เป็นับวก เขาควรัแยกตวัทันััทั ีซึ่่�ง
หมื่ายความื่วา่พนัักงานัตอ้งอย่บ่า้นัและอย่ห่า่งจากคนัอ่�นัใหม้ื่ากทัี�สุดุ พนัักงานัไมื่ค่วรั
มื่าทัำางานั 

ผ่ท้ัี�มื่ผีลการัตรัวจหาเชื้่�อเป็นับวกควรัแยกตวัจนักวา่เขาจะ:
• ไมื่ม่ื่ไีขม้ื่า 24 ชื้ั�วโมื่งแลว้ และ
• อาการัทัี�เกี�ยวกบัทัางเดนิัหายใจของเขาดขี่�นัมื่า 24 ชื้ั�วโมื่งแลว้ และ 
• ผา่นัมื่า 10 วนััแลว้ตั �งแตว่นััทัี�เขาเรัิ�มื่รั่สุ้ก่ป่วยเป็นัครัั �งแรัก 
• หากบคุคลนัั�นัไมื่ม่ื่อีาการั เขาควรัแยกตวัเป็นัเวลา 10 วนัันัับจากวนััทัี�ไดรั้ับการั

ตรัวจ

ผ่ท้ัี�สุมัื่ผัสุใกลช้ื้ดิกบัผ่ท้ัี�มื่ผีลการัตรัวจหาเชื้่�อโควดิ-19 เป็นับวกจะมื่คีวามื่เสุี�ยงเพิ�มื่ข่�นัในั
การัตดิเชื้่�อและแพรัเ่ชื้่�อสุ่ผ่่อ้ ่�นั 

การัสุมัื่ผัสุอยา่งใกลช้ื้ดิ 1 หมื่ายถึง่บคุคลทัี�อย่ใ่กลม้ื่ากกวา่ 6 ฟุตุหรัอ่ 2 เมื่ตรั (ปรัะมื่าณ 2 
ชื้ว่งแขนั) จากผ่ท้ัี�มื่ผีลการัตรัวจหาเชื้่�อโควดิ-19 เป็นับวก เป็นัเวลา 15 นัาทัหีรัอ่นัานักวา่
นัั�นัภายในัรัะยะเวลา 24 ชื้ั�วโมื่ง 2 คณุอาจมื่กีารัสุมัื่ผัสุใกลช้ื้ดิหาก:
• คณุดแ่ลผ่ป่้วยโควดิ-19 ทัี�อย่บ่า้นั 
• คณุสุมัื่ผัสุทัางกายโดยตรังกบัผ่ป่้วยโควดิ-19 (กอดหรัอ่จมุื่พติพวกเขา)
• คณุใชื้ภ้าชื้นัะใสุอ่าหารัหรัอ่เครั่�องด่�มื่รัว่มื่กบัผ่ป่้วยโควดิ-19 
• ผ่ป่้วยโควดิ-19 จามื่ ไอ หรัอ่พน่ัละอองจากทัางเดนิัหายใจมื่าทัางคณุ

ผ่ใ้ดกต็ามื่ทัี�สุมัื่ผัสุใกลช้ื้ดิกบัผ่ท้ัี�ตดิเชื้่�อโควดิ-19 นัานัถึง่ 2 วนัักอ่นัทัี�เขาจะมื่อีาการั จะถึอ่วา่มื่กีารัสุมัื่ผัสุและควรัถึก่กกัตวั แมื่ว้า่ผ่ท้ัี�ตดิ
เชื้่�อโควดิ-19 จะไมื่ม่ื่อีาการัใดๆ แตเ่ขากส็ุามื่ารัถึตดิเชื้่�อไดม้ื่าแลว้ 2 วนัักอ่นัทัี�พวกเขาจะไดรั้ับการัตรัวจ

จะเกิดิอะไรุขึ้้�นห�กิพนกัิง�นสมัืผสัใกิลช้ื้ดิกิบัผ่ท้ี่ ี�จะเกิดิอะไรุขึ้้�นห�กิพนกัิง�นสมัืผสัใกิลช้ื้ดิกิบัผ่ท้ี่ ี�
ตดิเชื้ื�อโควิดิตดิเชื้ื�อโควิดิ-19-19

1 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/quarantine.html

2 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/contact-tracing/contact-tracing-plan/appendix.html#contact
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พนัักงานัอาจยตุกิารักกัตวั: 
• ในวินัที่ี� 10 ขึ้องกิ�รุกิกัิตวัิ โดยไมื�ตอ้งตรุวิจห�เชื้ื�อ หากพนัักงานัไมื่ม่ื่อีาการั

ของโควดิ-19 พวกเขาสุามื่ารัถึยตุกิารักกัตวั 10 วนััหลงัจากครัั �งสุดุทัา้ยทัี�พวกเขา
ไดสุ้มัื่ผัสุใกลช้ื้ดิกบัผ่ท้ัี�มื่ผีลการัตรัวจเป็นับวก

• ในวินัที่ี� 7 ขึ้องกิ�รุกิกัิตวัิ โดยตอ้งมืผีลกิ�รุตรุวิจเป็นลบ พนัักงานัสุามื่ารัถึ
เขา้รัับการัตรัวจไดใ้นัวนััทัี� 7 พนัักงานัสุามื่ารัถึยตุกิารักกัตวัไดห้ากผลการัตรัวจ
เป็นัลบและไมื่ม่ื่อีาการัของโควดิ-19 พนัักงานัตอ้งรัออยา่งนัอ้ย 7 วนััหลงัจากการั
สุมัื่ผัสุกบัเชื้่�อจง่จะเขา้รัับการัตรัวจ การัตรัวจอาจเป็นัแบบ PCR หรัอ่การัทัดสุอบ
แอนัตเิจนัอยา่งรัวดเร็ัว พนัักงานัจะตอ้งกกัตวัตอ่ไปจนักวา่พวกเขาจะไดรั้ับผล
การัตรัวจกลบัคน่ัมื่า

• คำาแนัะนัำาเหลา่นัี�ใชื้ไ้มื่ไ่ดก้บัผ่ท้ัี�อาศัยัอย่ก่บัผ่ท้ัี�ตดิเชื้่�อโควดิ-19 หรัอ่มื่กีารัดแ่ล
แบบรัวมื่กลุม่ื่กนัั (เชื้น่ั สุถึานัดแ่ลรัะยะยาว ทัณัฑสุถึานั หรัอ่บา้นักลุม่ื่)

พนกัิง�นตอ้งกิกัิตวัิน�นแค�ไหนพนกัิง�นตอ้งกิกัิตวัิน�นแค�ไหน
 แนวิที่�งเหล��นี�ใชื้ไ้มื�ไดก้ิบัพนกัิง�นที่ี�อ�ศัยัอย่�กิบัผ่ท้ี่ ี�มืผีลบวิกิต�อเชื้ื�อโควิดิ-19 

ห�กิพนกัิง�นไดรุ้บักิ�รุยกิเวิน้ใหไ้มื�ตอ้งสวิมื
หน�้กิ�กิอน�มืยัหรุอืสวิมืเพยีงเครุื�องป้องกินัใบหน�้ 
เขึ้�จะตอ้งกิกัิตวัิน�นเที่��ใด

แนัวทัางเหลา่นัี�ถึอ่วา่ธุรุักจิตา่งๆ อย่ภ่ายใตข้อ้กำาหนัดของกฎหมื่ายการัสุวมื่
หนัา้กากอนัามื่ยัของรััฐ และพนัักงานัทักุคนัตอ้งสุวมื่หนัา้กากอนัามื่ยัอยา่งถึก่
ตอ้งในัขณะทัี� อย่ท่ัี�ทัำางานั มื่ผีลทัางวทิัยาศัาสุตรัช์ื้ี�ชื้ดัวา่หนัา้กากอนัามื่ยัชื้ว่ย
ป้องกนััการัแพรัร่ัะบาดของโควดิ-19 ได ้

ไมื่ว่า่พนัักงานัจะสุวมื่หนัา้กากอนัามื่ยัในัเวลาทัี�สุมัื่ผัสุกบัโควดิ-19 หรัอ่ไมื่ก่ต็ามื่ 
เขาอาจยตุกิารักกัตวั: 
• ในวินัที่ี� 10 ขึ้องกิ�รุกิกัิตวัิ โดยไมื�ตอ้งตรุวิจห�เชื้ื�อ 
• ในวินัที่ี� 7 ขึ้องกิ�รุกิกัิตวัิ โดยตอ้งมืผีลกิ�รุตรุวิจเป็นลบ 

หากพนัักงานัยตุกิารักกัตวักอ่นักำาหนัดโดยใชื้ท้ัางเลอ่กใดทัางเลอ่กหนั่�งเหลา่นัี� พวกเขาควรัเฝ้้าสุงัเกตอาการัจนักวา่จะครับ 14 วนัั
หลงัจากการัสุมัื่ผัสุเชื้่�อของพวกเขา หากพนัักงานัยตุกิารักกัตวัเร็ัวกวา่ 14 วนัั พวกเขาตอ้งหมื่ั�นัตรัวจสุอบอาการั มื่โีอกาสุเล็กนัอ้ย
ทัี�พนัักงานัจะยงัคงตดิเชื้่�อโควดิ-19 ได ้หากพนัักงานัมื่อีาการั ควรัแยกตวัทัี�บา้นั โทัรัหาผ่ใ้หบ้รักิารัดา้นัการัแพทัยแ์ละอาจตอ้งเขา้
รัับการัตรัวจอกีครัั �ง
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ห�กิพนกัิง�นอ�ศัยัอย่�กิบัผ่ท้ี่ ี�มืผีลกิ�รุตรุวิจ
ห�เชื้ื�อโควิดิ-19 เป็นบวิกิ เขึ้�จะตอ้งกิกัิตวัิ
น�นเที่��ใด

พนัักงานัทัี�อย่ก่บัผ่ท้ัี�มื่ผีลการัตรัวจหาเชื้่�อเป็นับวกเรัยีกวา่มื่กีารัสุมัื่ผัสุ
ใกลช้ื้ดิในัครััวเรัอ่นั ผ่ท้ี่ ี�มืกีิ�รุสมัืผสัใกิลช้ื้ดิในครุวัิเรุอืนมืคีวิ�มื
เสี�ยงสง่ที่ี�จะตดิเชื้ื�อไวิรุสั 

พนัักงานัทัี�มื่กีารัสุมัื่ผัสุใกลช้ื้ดิในัครััวเรัอ่นัควรักกัตวัเป็นัเวลา 10 วนัั
นัับจากวนััสุดุทัา้ยของการัสุมัื่ผัสุกบั ผ่ท้ัี�มื่ผีลการัตรัวจหาเชื้่�อเป็นับวก  
พนัักงานัจะตอ้งกกัตวัใหค้รับทัั �งหมื่ด 10 วนััแมื่ว้า่พวกเขาจะไมื่ม่ื่ี
อาการั หรัอ่มื่ผีลการัตรัวจเป็นัลบกต็ามื่ พวกเขาจะไมื่สุ่ามื่ารัถึยตุกิารั
กกัตวัไดก้อ่นั 10 วนัั

เป็นัเรั่�องยากมื่ากทัี�จะแยกตวัออกจากผ่อ้่�นัทัี�ป่วยเป็นัโควดิ-19 และอย่แ่ตใ่นับา้นัของคณุ พนัักงานัทัี�อาศัยัอย่ก่บัผ่ท้ัี�ผลการัตรัวจหา
เชื้่�อโควติ-19 เป็นับวก อาจสุมัื่ผัสุกบัเชื้่�ออยา่งตอ่เนั่�องและอาจตอ้งกกัตวันัานักวา่ 10 วนัั ทักุครัั �งทัี�ผ่ท้ัี�มื่กีารัสุมัื่ผัสุใกลช้ื้ดิในัครััวเรัอ่นั
ไดสุ้มัื่ผัสุใกลช้ื้ดิกบัผ่ท้ัี�มื่ผีลการัตรัวจหาเชื้่�อเป็นับวกในัรัะยะแพรัเ่ชื้่�อ การักกัตวัของเขาจะเรัิ�มื่ตน้ัใหมื่่
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โควดิ-19 แพรัร่ัะบาดในัชื้มุื่ชื้นัยท่ัาหห์ลายแหง่ ซึ่่�งหมื่ายความื่วา่พนัักงานัอาจสุมัื่ผัสุกบัโควดิ-19 ไดห้ลายครัั �ง

จะเกิดิอะไรุขึ้้�นห�กิพนกัิง�นสมัืผสักิบัเชื้ื�อจะเกิดิอะไรุขึ้้�นห�กิพนกัิง�นสมัืผสักิบัเชื้ื�อ
โควิดิโควิดิ-19-19 มื�กิกิวิ��หน้�งครุ ั�ง  มื�กิกิวิ��หน้�งครุ ั�ง   33  

ห�กิพนกัิง�นสมัืผสักิบัโควิดิ-19 อกีิครุ ั�ง (กิ�รุสมัืผสัใหมื�) ภ�ยใน 90 วินันบัจ�กิวินัที่ี�มืผีลกิ�รุตรุวิจห�เชื้ื�อเป็นบวิกิ

พนัักงานัทัี�ไมื่ม่ื่อีาการัของโควดิ-19 ไมื่จ่ำาเป็นัตอ้งกกัตวัและอาจไปทัำางานัได ้พวกเขาไมื่จ่ำาเป็นัตอ้งไดรั้ับการัตรัวจหาเชื้่�อโควดิ-19 อกี
ครัั �ง พวกเขาควรัปฏิบิตัติามื่คำาแนัะนัำาเหลา่นัี�เป็นัเวลา 14 วนััดว้ย นัับจากวนััทัี�พวกเขาสุมัื่ผัสุกบัเชื้่�อครัั �งสุดุทัา้ย:
 •  วดัอณุหภม่ื่ขิองเขากอ่นัไปทัำางานั ตรัวจดอ่าการัของโควดิ-19 ทักุวนัั
 •  สุวมื่อปุกรัณปิ์ดหนัา้เมื่่�ออย่ใ่กลผ้่ท้ัี�พวกเขาไมื่ไ่ดอ้าศัยัอย่ด่ว้ย
 •  หากพนัักงานัป่วยหรัอ่มื่อีาการัของโควดิ-19 เขาควรัแยกตวัเป็นัเวลาอยา่งนัอ้ย 10 วนััหลงัจากเรัิ�มื่มื่อีาการัและโทัรัปรัก่ษาแพทัยห์รัอ่ผ่ ้

ใหบ้รักิารัดา้นัการัดแ่ลสุขุภาพเพ่�อรัะบวุา่เขาควรัเขา้รัับการัตรัวจหาโควดิ-19 อกีครัั �งหรัอ่ไมื่่

ห�กิพนกัิง�นสมัืผสักิบัโควิดิ-19 อกีิครุ ั�ง (กิ�รุสมัืผสัใหมื�) และเลยวินัที่ี�พวิกิเขึ้�มืผีลกิ�รุตรุวิจโควิดิ-19 เป็นบวิกิมื�เกินิ 90 วินั
แลว้ิ

พนัักงานัควรักกัตวั หากพวกเขาป่วยหรัอ่มื่อีาการัขณะกกัตวั พวกเขาควรัแยกตวัทันััทั ีโทัรัปรัก่ษาแพทัยห์รัอ่ผ่ใ้หบ้รักิารัดา้นัการัดแ่ล
สุขุภาพ และเขา้รัับการัตรัวจหาโควดิ-19 อกีครัั �ง 

พนัักงานัทัี�ตกอย่ใ่นัสุถึานัการัณน์ัี�อาจมื่คีณุสุมื่บตัติามื่เกณฑท์ัี�จะยตุกิารักกัตวัในัหนัา้ 2

ห�กิพนกัิง�นมืผีลกิ�รุตรุวิจเป็นลบมื�กิ�อนและกิกัิตวัิเสร็ุจแลว้ิไดส้มัืผสักิบัไวิรุสัอกีิครุ ั�ง (กิ�รุสมัืผสัใหมื�) เขึ้�ควิรุกิกัิตวัิอกีิครุ ั�ง

พนัักงานัสุามื่ารัถึกลบัไปทัำางานัไดห้ลงัจากทัี�พวกเขากกัตวัเสุร็ัจสุิ�นัแลว้ หากพวกเขาป่วยหรัอ่มื่อีาการัขณะกกัตวั พวกเขาควรัแยกตวั
ทันััทั ีโทัรัปรัก่ษาแพทัยห์รัอ่ผ่ใ้หบ้รักิารัดา้นัการัดแ่ลสุขุภาพ และเขา้รัับการัตรัวจหาโควดิ-19

พนัักงานัทัี�ตกอย่ใ่นัสุถึานัการัณน์ัี�อาจมื่คีณุสุมื่บตัติามื่เกณฑท์ัี�จะยตุกิารักกัตวัในัหนัา้ 2

x2
3 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/contact-tracing/contact-tracing-plan/contact-tracing.html
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• ตรัวจดอ่าการัของโควดิ-19 ทักุวนัั รัวมื่ถึง่วดัอณุหภม่ื่ริัา่งกายดว้ย หากเป็นัไปได ้หากคณุไมื่ม่ื่เีทัอรัโ์มื่มื่เิตอรั ์ใหต้รัวจสุอบ
ผวิหนัังของคณุวา่รั่สุ้ก่อุน่ัหรัอ่มื่สีุแีดงหรัอ่ไมื่ ่คณุสุามื่ารัถึดาวนัโ์หลดเอกสุารัทัี�มื่ปีรัะโยชื้นัช์ื้่�อ “What to do if you are on 
quarantine or self-isolation” (คณุตอ้งทัำาอยา่งไรั หากคณุตอ้งกกัตวัหรัอ่แยกตวั) ซึ่่�งสุามื่ารัถึดาวนัโ์หลดไดท้ัี�  
https://coronavirus.utah.gov/protect-yourself/

• อย่บ่า้นัและอย่ใ่หห้า่งจากผ่อ้่�นัมื่ากทัี�สุดุเทัา่ทัี�คณุจะทัำาได ้ไมื่ค่วรัไปทัำางานั ไปโรังเรัยีนั ทัำากจิกรัรัมื่พเิศัษ เขา้รัว่มื่พธิุกีรัรัมื่ทัาง
ศัาสุนัา ไปงานัรัวมื่ญาต ิหรัอ่ทัำากจิกรัรัมื่อ่�นัๆ จนักวา่จะเสุร็ัจสุิ�นัการักกัตวั 

• สุวมื่ผา้ปิดหนัา้หรัอ่หนัา้กากอนัามื่ยั หากคณุจำาเป็นัตอ้งออกจากบา้นัเพ่�อไปทัำาธุรุัะทัี�จำาเป็นัเชื้น่ั ซึ่่�อของชื้ำาหรัอ่ไปรัับการัรัักษา
พยาบาล ออกจากบา้นัเฉพาะในักรัณีทัี�จำาเป็นัเทัา่นัั�นั

• จำากดัจำานัวนัแขกทัี�มื่าบา้นัของคณุ สุิ�งนัี�สุำาคญัอยา่งยิ�งหากคณุหรัอ่คนัทัี�คณุอาศัยัอย่ด่ว้ยมื่คีวามื่เสุี�ยงสุง่ทัี�จะเจ็บป่วยรันุัแรังจาก
โควดิ-19 

• ทัำาความื่สุะอาดพ่�นัผวิทัี�ถึก่สุมัื่ผัสุบอ่ยๆ (เชื้น่ั โทัรัศัพัทั ์ลก่บดิปรัะต ่สุวติชื้ไ์ฟุ ทัี�กดชื้กัโครัก ทัี�เปิดปิดกอ๊กนัำ�า พ่�นัผวิเคานัเ์ตอรั ์
และวตัถึทุัี�เป็นัโลหะทัั �งหมื่ด)

• ลา้งมื่อ่ของคณุดว้ยสุบ่แ่ละนัำ�าบอ่ยๆ หากไมื่ม่ื่สีุบ่แ่ละนัำ�าใหใ้ชื้เ้จลทัำาความื่สุะอาดมื่อ่สุต่รัแอลกอฮอลท์ัี�มื่แีอลกอฮอลอ์ยา่งนัอ้ย 
60%

• เปิดหนัา้ตา่งใหม้ื่ากทัี�สุดุเพ่�อรัะบายอากาศัเพิ�มื่การัถึา่ยเทัอากาศัในัหอ้ง
• อยา่แบง่ปันัอาหารัหรัอ่ของใชื้ร้ัว่มื่กบัผ่อ้่�นั 
• อยา่ใชื้ข้องใชื้สุ้ว่นัตวัเชื้น่ั แปรังสุฟัีุนัรัว่มื่กบัผ่อ้่�นั 

ขึ้อ้ควิรุรุะวิงัเพื�อควิ�มืปลอดภยัสำ�หรุบัผ่ท้ี่ ี�สมัืผสัขึ้อ้ควิรุรุะวิงัเพื�อควิ�มืปลอดภยัสำ�หรุบัผ่ท้ี่ ี�สมัืผสั
กิบัผ่ท้ี่ ี�ตดิเชื้ื�อโควิดิกิบัผ่ท้ี่ ี�ตดิเชื้ื�อโควิดิ-19-19


