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ฉัันควรอยู่่�บ้้านนานแค�ไหน 
คำำ�แนะนำ�ในก�รแยกตััวและก�รกักตััว

ปรบัปรุงเมื่่�อ 1/11/2022

คำำ�แนะนำ�ในก�รกักตััวและก�รแยกตััวยงัคำงเปล่�ยนแปลงต่ัอไป ห�กเร�ได้้รบัข้อ้มูื่ลเพิ่่�มื่เต่ัมื่และเรย่นรูม้ื่�กข้้�นเก่�ยวกับระยะเวล�ท่ี่�
ภูมูื่ค่ำุ้มื่กันจ�กก�รฉ่ีด้วคัำซีน่และจ�กก�รต่ัด้เชื้่�อตั�มื่ธรรมื่ชื้�ต่ัจะยงัคำงอยู ่รวมื่ถ้ึงระยะเวล�ท่ี่�ผูู้ป้ว่ยส�มื่�รถึแพิ่รเ่ชื้่�อได้้ ข้อ้มูื่ลแสด้ง
ภูมูื่ค่ำุ้มื่กันทัี่�งจ�กก�รฉ่ีด้วคัำซีน่และก�รต่ัด้เชื้่�อตั�มื่ธรรมื่ชื้�ต่ัท่ี่�ลด้น้อยลงเมื่่�อเวล�ผู้�่นไป 

คำำ�แนะนำ�ในก�รกักตััวจะข้้�นอยูกั่บว�่คำณุได้้รบัก�รฉ่ีด้วคัำซีน่โคำวด่้-19 อย�่งเป็นปัจจุบนัหรอ่ไมื่ ่ก�รได้้รบัก�รฉ่ีด้วคัำซีน่โคำวด่้-19 
อย�่งเป็นปัจจุบนั หมื่�ยถ้ึง ก�รได้้รบัวคัำซีน่คำรบจำ�นวนเข้ม็ื่ท่ี่�แนะนำ�ทัี่�งหมื่ด้ และได้้รบัวคัำซีน่เข้ม็ื่กระตัุ้นท่ี่�แนะนำ�แล้ว ข้อ้มูื่ลแสด้งว�่
วคัำซีน่เข้ม็ื่กระตัุ้นใหก้�รปอ้งกันส�ยพิ่นัธุ�โอไมื่คำรอนได้้มื่�กข้้�น เร�จะปรบัปรุงแก้ไข้คำำ�แนะนำ�ในก�รกักตััวและก�รแยกตััวกันต่ัอไป 
เมื่่�อเร�ได้้รบัข้อ้มูื่ลเพิ่่�มื่เต่ัมื่เก่�ยวกับระยะเวล�ท่ี่�ภูมูื่ค่ำุ้มื่กันจะยงัคำงอยูจ่�กทัี่�งวคัำซีน่และก�รต่ัด้เชื้่�อตั�มื่ธรรมื่ชื้�ต่ั

ก�รแยกตััวมื่ไ่วส้ำ�หรบัผูู้ท่้ี่�มื่ผู่้ลตัรวจเป็นบวกหรอ่มื่อ่�ก�รข้องโคำวด่้-19 ก�รกักตััวมื่ไ่วส้ำ�หรบัผูู้ท่้ี่�อ�จสมัื่ผู้สักับเชื้่�อโคำวด่้-19

หากคณุมอีายุ 18 ปีขึน้ไปและมผีลตรวจโควดิ-19 เป็นบวก

คณุมรีะบบภมูคิุ้มกันท่ีอ่อนแอหรอืไม่ คณุต้องอยูบ่า้นก่ีวนั

ไมื่ ่ฉัีนไมื่ม่ื่ร่ะบบภูมูื่ค่ำุ้มื่กันท่่ี่อ่อนแอ 5 วนั นับแต่ัวนัท่่ี่ผู้ลตัรวจข้องคำณุเป็นบวก

ห�กคำณุยงัป่วยหรอ่มื่อ่�ก�รหลังจ�กผู้�่นไปแล้ว 5 วนั 
ใหอ้ยูบ่�้นจนกว�่คำณุจะด้่ข้้้น

ใชื้ ่ฉัีนมื่ร่ะบบภูมูื่ค่ำุ้มื่กันท่่ี่อ่อนแอหรอ่ป่วยหนักจ�กโคำ
วด่้-19 (ซี้่งหมื่�ยคำว�มื่ว�่คำณุต้ัองเข้�้รบัก�รรกัษ�ในโรง
พิ่ย�บ�ล อยูใ่นหอ้งไอซียู่ หรอ่ใชื้เ้คำร่่องชื้ว่ยห�ยใจ)

ห�กคำณุมื่ร่ะบบภูมูื่ค่ำุ้มื่กันท่่ี่อ่อนแอ คำณุอ�จแพิ่รเ่ชื้่้อ
ได้้น�นกว�่คำนอ่่นๆ คำณุอ�จต้ัองอยูบ่�้น 10 ถ้ึง 20 วนั 
(หรอ่น�นกว�่นัน้) ห�กคำณุป่วยหนักจ�กโคำวด่้-19 หรอ่มื่่
ระบบภูมูื่ค่ำุ้มื่กันท่่ี่อ่อนแอ ใหป้รก้ษ�แพิ่ที่ย�เพิ่่่อด้วู�่เมื่่่อใด้
ท่่ี่คำณุจะไมื่ส่�มื่�รถึแพิ่รเ่ชื้่้อได้้อ่กต่ัอไป

Thai
03/2022

https://www.cdc.gov/media/releases/2021/s1227-isolation-quarantine-guidance.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/stay-up-to-date.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
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หากลกูของคณุมผีลตรวจโควดิ-19 เป็นบวก

ลกูของคณุมรีะบบภมูคิุ้มกันท่ีอ่อนแอหรอืไม่ ลกูของฉันต้องอยูบ่า้นก่ีวนั

ไมื่ ่ลกูข้องฉัีนไมื่ม่ื่ร่ะบบภูมูื่ค่ำุ้มื่กันท่่ี่อ่อนแอ 5 วนั นับแต่ัวนัท่่ี่ผู้ลตัรวจข้องลกูข้องคำณุเป็นบวก

ห�กลกูข้องคำณุยงัคำงป่วยหรอ่มื่อ่�ก�รหลังจ�กผู้�่นไป
แล้ว 5 วนั ลกูข้องคำณุต้ัองอยูบ่�้นจนกว�่อ�ก�รจะด้่ข้้้น

ใชื้ ่ลกูข้องฉัีนมื่ร่ะบบภูมูื่ค่ำุ้มื่กันท่่ี่อ่อนแอหรอ่ป่วยหนักจ�ก
โคำวด่้-19 (ซี้่งหมื่�ยคำว�มื่ว�่ลกูข้องคำณุต้ัองเข้�้รบัก�ร
รกัษ�ในโรงพิ่ย�บ�ล อยูใ่นหอ้งไอซียู่ หรอ่ใชื้เ้คำร่่องชื้ว่ย
ห�ยใจ) 

ห�กลกูข้องคำณุมื่ร่ะบบภูมูื่ค่ำุ้มื่กันท่่ี่อ่อนแอ ลกูข้องคำณุอ�จ
แพิ่รเ่ชื้่้อได้้น�นกว�่คำนอ่่นๆ ลกูข้องคำณุอ�จต้ัองอยูบ่�้น 
10 ถ้ึง 20 วนั (หรอ่น�นกว�่นัน้) ห�กลกูข้องคำณุป่วยหนัก
จ�กโคำวด่้-19 หรอ่มื่ร่ะบบภูมูื่ค่ำุ้มื่กันท่่ี่อ่อนแอ ใหป้รก้ษ�
แพิ่ที่ย�เพิ่่่อด้วู�่เมื่่่อใด้ท่่ี่ลกูข้องคำณุจะไมื่ส่�มื่�รถึแพิ่รเ่ชื้่้อได้้
อ่กต่ัอไป

ฉันต้องทำาอะไรอีกหรอืไมห่ลังจากที�ผลตรวจเปน็บวก
•   สวมื่หน้�ก�กอน�มื่ยัท่ี่�กระชื้บัเมื่่�อคำณุอยูใ่กล้ชื้ด่้กับผูู้อ่้�นและในท่ี่�ส�ธ�รณะต่ัอไปอ่ก 5 วนัหลังจ�กท่ี่�คำณุส่�นสดุ้ก�รแยกตััวท่ี่�

บ�้น 
•   บอกที่กุคำนท่ี่�คำณุสมัื่ผู้สัใกล้ชื้ด่้ว�่พิ่วกเข้�มื่ค่ำว�มื่เส่�ยงท่ี่�จะต่ัด้เชื้่�อโคำวด่้-19 พิ่วกเข้�ต้ัองเข้�้รบัก�รตัรวจห�เชื้่�อและอ�จต้ัอง

กักตััวท่ี่�บ�้นด้้วย 
•   โที่ร 2-1-1 ห�กคำณุต้ัองก�รคำว�มื่ชื้ว่ยเหล่อเรง่ด้่วนในเร่�องต่ั�งๆ เชื้น่ อ�ห�ร หรอ่ค่ำ�เชื้�่ หรอ่ค่ำ�ส�ธ�รณูปโภูคำ เพิ่่�อให้

ส�มื่�รถึอยูบ่�้นและแยกตััวได้้
•   มื่ว่ธ่ก่�รรกัษ�สำ�หรบัผูู้ท่้ี่�มื่ค่ำว�มื่เส่�ยงสงูท่ี่�จะปว่ยหนักจ�กโคำวด่้-19 ปรก้ษ�แพิ่ที่ย�ข้องคำณุเก่�ยวกับวธ่ก่�รรกัษ�ท่ี่�อ�จด้่ท่ี่�สดุ้

สำ�หรบัคำณุ 
•   โที่รห�แพิ่ที่ย�หรอ่ไปพิ่บแพิ่ที่ย�ทัี่นท่ี่ห�กอ�ก�รข้องคำณุแยล่งหรอ่คำณุรูส้ก้ว�่คำณุต้ัองรบัก�รรกัษ�พิ่ย�บ�ล

CDC แนะนำ�ใหท้ี่กุคำนท่ี่�มื่อ่�ยุ 5 ปีข้้�นไปฉ่ีด้วคัำซีน่ปอ้งกันโคำวด่้-19 ผูู้ท่้ี่�มื่อ่�ยุ 12 ปีข้้�นไปคำวรได้้รบัวคัำซีน่เข้ม็ื่กระตัุ้น ผูู้ท่้ี่�ได้้รบัวคัำซีน่ 
Pfizer หรอ่ Moderna 2 เข้ม็ื่ (เรย่กว�่ วคัำซีน่เข้ม็ื่พิ่่�นฐ�น) ส�มื่�รถึรบัวคัำซีน่เข้ม็ื่กระตัุ้นได้้เมื่่�อผู้�่นไป 5 เด้่อนหลังจ�กท่ี่�ได้้รบั
วคัำซีน่เข้ม็ื่ท่ี่� 2 นอกจ�กน่� คำณุคำวรได้้รบัวคัำซีน่ Pfizer หรอ่ Moderna เข้ม็ื่พิ่่�นฐ�นเข้ม็ื่ท่ี่� 3 ห�กคำณุมื่ร่ะบบภูมูื่ค่ำุ้มื่กันท่ี่�อ่อนแอ

วคัำซีน่ Johnson & Johnson เป็นวคัำซีน่ท่ี่�ต้ัองฉ่ีด้เพิ่ย่งเข้ม็ื่เด้่ยว ผูู้ท่้ี่�ได้้รบัวคัำซีน่ Johnson & Johnson เป็นเข้ม็ื่พิ่่�นฐ�นจะส�มื่�รถึ
รบัวคัำซีน่เข้ม็ื่กระตัุ้นได้้หลังจ�กฉ่ีด้วคัำซีน่ไปแล้ว 2 เด้่อน ข้ณะน่�ยงัมื่ข่้อ้มูื่ลไมื่เ่พิ่ย่งพิ่อท่ี่�จะแนะนำ�ใหผูู้้ท่้ี่�ได้้รบัวคัำซีน่ Johnson & 
Johnson ฉ่ีด้วคัำซีน่พิ่่�นฐ�นเข้ม็ื่ท่ี่� 3

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/types-of-masks.html
https://coronavirus.utah.gov/protect-yourself/#quarantine-if-exposed
https://coronavirus.utah.gov/treatments/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/immuno.html
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หากคณุมอีายุ 18 ปีขึน้ไปและสมัผัสกับเชื้อโควดิ-19

หากคณุไมเ่คยได้รบัการฉีด
วคัซนีโควดิ-19

จำานวนเขม็ของวคัซนีโควดิ-19 
และเมื่อใด

คณุควรอยูบ่า้นก่ีวนั

0 เข้ม็ื่ 5 วนันับจ�กวนัท่่ี่คำณุสมัื่ผู้สักับเชื้่้อ
โคำวด่้-19

หากคณุได้รบัวคัซนี Pfizer 
หรอื Moderna

จำานวนเขม็ของวคัซนีโควดิ-19 
และเมื่อใด

คณุควรอยูบ่า้นก่ีวนั

2 เข้ม็ื่

และ 

วคัำซีน่เข้ม็ื่กระตัุ้นย่ห่อ้ใด้ก็ได้้

คำณุไมื่จ่ำ�เป็นต้ัองอยูบ่�้นห�กคำณุ
ไมื่ป่่วย

2 เข้ม็ื่ ภู�ยใน 5 เด้่อนท่่ี่ผู้�่นมื่� คำณุไมื่จ่ำ�เป็นต้ัองอยูบ่�้นห�กคำณุ
ไมื่ป่่วย

ไมื่น่�นพิ่อท่่ี่คำณุจะได้้รบัวคัำซีน่เข้ม็ื่
กระตัุ้น

2 เข้ม็ื่ น�นกว�่ 5 เด้่อนท่่ี่ผู้�่นมื่� 5 วนันับจ�กวนัท่่ี่คำณุสมัื่ผู้สักับเชื้่้อ
โคำวด่้-19

1 เข้ม็ื่ เมื่่่อใด้ก็ได้้ 5 วนันับจ�กวนัท่่ี่คำณุสมัื่ผู้สักับเชื้่้อ
โคำวด่้-19
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หากคณุมอีายุ 18 ปีขึน้ไปและสมัผัสกับเชื้อโควดิ-19 (ต่อ)

หากคณุได้รบัวคัซนี 
Johnson & Johnson 

จำานวนเขม็ของวคัซนีโควดิ-19 
และเมื่อใด

คณุควรอยูบ่า้นก่ีวนั

1 เข้ม็ื่ เมื่่่อใด้ก็ได้้

และ 

วคัำซีน่เข้ม็ื่กระตัุ้นย่ห่อ้ใด้ก็ได้้

คำณุไมื่จ่ำ�เป็นต้ัองอยูบ่�้นห�ก
คำณุไมื่ป่่วย

1 เข้ม็ื่ ภู�ยใน 2 เด้่อนท่่ี่ผู้�่นมื่� คำณุไมื่จ่ำ�เป็นต้ัองอยูบ่�้นห�ก
คำณุไมื่ป่่วย

ไมื่น่�นพิ่อท่่ี่คำณุจะได้้รบัวคัำซีน่
เข้ม็ื่กระตัุ้น

1 เข้ม็ื่ มื่�กกว�่ 2 เด้่อนท่่ี่ผู้�่นมื่� 5 วนันับจ�กวนัท่่ี่คำณุสมัื่ผู้สักับ
เชื้่้อโคำวด่้-19 

คณุป่วยเป็นโควดิ-19  
ใน 90 วนัท่ีผ่านมา 
(ประมาณ 3 เดือน)

จำานวนเขม็ของวคัซนีโควดิ-19 
และเมื่อใด

คณุควรอยูบ่า้นก่ีวนั

ในกรณ่น่้ ไมื่ส่ำ�คัำญว�่คำณุจะฉ่ีด้
วคัำซีน่มื่�แล้วก่่เข้ม็ื่

คำณุไมื่จ่ำ�เป็นต้ัองอยูบ่�้นห�ก
คำณุไมื่ป่่วย

หากผ่านมาแล้วนานกวา่ 90 
วนัต้ังแต่ท่ีคณุป่วยเป็นโค
วดิ-19

จำานวนเขม็ของวคัซนีโควดิ-19 
และเมื่อใด

คณุควรอยูบ่า้นก่ีวนั

วคัำซีน่ Pfizer 2 เข้ม็ื่ เมื่่่อใด้ก็ได้้ คำณุไมื่จ่ำ�เป็นต้ัองอยูบ่�้นห�ก
คำณุไมื่ป่่วย

วคัำซีน่ Pfizer 1 เข้ม็ื่ เมื่่่อใด้ก็ได้้ 5 วนันับจ�กวนัท่่ี่คำณุสมัื่ผู้สักับ
เชื้่้อโคำวด่้-19 

เร�ยงัไมื่ท่ี่ร�บว�่ภูมูื่ค่ำุ้มื่กันตั�มื่
ธรรมื่ชื้�ต่ัจะคำงอยูไ่ด้้น�นเท่ี่�ใด้ 
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หากคณุมอีายุ 18 ปีขึน้ไปและสมัผัสกับเชื้อโควดิ-19 (ต่อ)

หากคณุมรีะบบภมูคิุ้มกันท่ี
อ่อนแอหรอืมคีวามเสีย่งสงู
ต่อการป่วยหนัก

จำานวนเขม็ของวคัซนีโควดิ-19 
และเมื่อใด

คณุควรอยูบ่า้นก่ีวนั

0 เข้ม็ื่ 5 วนันับจ�กวนัท่่ี่คำณุสมัื่ผู้สักับ
เชื้่้อโคำวด่้-19 

วคัำซีน่ Pfizer หรอ่ Moderna 3 เข้ม็ื่ 

และ 

วคัำซีน่เข้ม็ื่กระตัุ้นย่ห่อ้ใด้ก็ได้้

คำณุไมื่จ่ำ�เป็นต้ัองอยูบ่�้นห�กคำณุ
ไมื่ป่่วย

วคัำซีน่ Pfizer หรอ่ Moderna 3 เข้ม็ื่ 
ภู�ยใน 5 เด้่อนท่่ี่ผู้�่นมื่�

คำณุไมื่จ่ำ�เป็นต้ัองอยูบ่�้นห�กคำณุ
ไมื่ป่่วย 

ไมื่น่�นพิ่อท่่ี่คำณุจะได้้รบัวคัำซีน่เข้ม็ื่
กระตัุ้นหลังจ�กคำณุได้้รบัวคัำซีน่
เข้ม็ื่พิ่่้นฐ�นเข้ม็ื่ท่่ี่ 3 

วคัำซีน่ Pfizer หรอ่ Moderna 3 เข้ม็ื่ 
น�นกว�่ 5 เด้่อนท่่ี่ผู้�่นมื่�

5 วนันับจ�กวนัท่่ี่คำณุสมัื่ผู้สักับ
เชื้่้อโคำวด่้-19 

วคัำซีน่ Pfizer หรอ่ Moderna 2 เข้ม็ื่ 
เมื่่่อใด้ก็ได้้ 

5 วนันับจ�กวนัท่่ี่คำณุสมัื่ผู้สักับ
เชื้่้อโคำวด่้-19 

วคัำซีน่ Pfizer หรอ่ Moderna 1 เข้ม็ื่ 
เมื่่่อใด้ก็ได้้ 

5 วนันับจ�กวนัท่่ี่คำณุสมัื่ผู้สักับ
เชื้่้อโคำวด่้-19

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/immuno.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/immuno.html


Coronavirus.Utah.gov/Vaccine   |   6

หากลกูของคณุสมัผัสกับเชื้อโควดิ-19

หากลกูของคณุไมเ่คยได้รบั
การฉีดวคัซนีโควดิ-19

จำานวนเขม็ของวคัซนีโควดิ-19 
และเมื่อใด

คณุควรอยูบ่า้นก่ีวนั

0 เข้ม็ื่ 5 วนันับจ�กวนัท่่ี่คำณุสมัื่ผู้สักับ
เชื้่้อโคำวด่้-19

หากลกูของคณุได้รบัการฉีด
วคัซนี Pfizer

จำานวนเขม็ของวคัซนีโควดิ-19 
และเมื่อใด

คณุควรอยูบ่า้นก่ีวนั

วคัำซีน่ Pfizer 2 เข้ม็ื่ เมื่่่อใด้ก็ได้้ ลกูข้องคำณุไมื่ต้่ัองอยูบ่�้นห�กไมื่่
ป่วย

วคัำซีน่ Pfizer 1 เข้ม็ื่ เมื่่่อใด้ก็ได้้ 5 วนันับจ�กวนัท่่ี่ลกูข้องคำณุ
สมัื่ผู้สักับเชื้่้อโคำวด่้-19 

หากลกูของคณุมรีะบบ
ภมูคิุ้มกันท่ีอ่อนแอหรอืมี
ความเสีย่งสงูต่อการป่วย
หนัก

จำานวนเขม็ของวคัซนีโควดิ-19 
และเมื่อใด

คณุควรอยูบ่า้นก่ีวนั

2 เข้ม็ื่ เมื่่่อใด้ก็ได้้ ลกูข้องคำณุไมื่ต้่ัองอยูบ่�้นห�ก
ไมื่ป่่วย

1 เข้ม็ื่ เมื่่่อใด้ก็ได้้ 5 วนันับจ�กวนัท่่ี่ลกูข้องคำณุ
สมัื่ผู้สักับเชื้่้อโคำวด่้-19 



Coronavirus.Utah.gov/Vaccine   |   7

หากลกูของคณุสมัผัสกับเชื้อโควดิ-19 (ต่อ)

หากลกูของคณุป่วย
เป็นโควดิ-19 
ใน 90 วนัท่ีผ่านมา 
(ประมาณ 3 เดือน)

จำานวนเขม็ของวคัซนีโควดิ-19 ท่ี
ลกูของคณุได้รบัและครัง้สดุท้ายท่ี
ได้รบัวคัซนี

ลกูของคณุควรอยูบ่า้นก่ีวนั

ในกรณ่น่้ ไมื่ส่ำ�คัำญว�่ลกูข้องคำณุ
จะฉ่ีด้วคัำซีน่มื่�แล้วก่่เข้ม็ื่

ลกูข้องคำณุไมื่ต้่ัองอยูบ่�้นห�ก
ไมื่ป่่วย

หากผ่านมาแล้วนานกวา่ 90 
วนัต้ังแต่ท่ีลกูของคณุป่วย
เป็นโควดิ-19

จำานวนเขม็ของวคัซนีโควดิ-19 ท่ี
ลกูของคณุได้รบัและครัง้สดุท้ายท่ี
ได้รบัวคัซนี 

ลกูของคณุควรอยูบ่า้นก่ีวนั

วคัำซีน่ Pfizer 2 เข้ม็ื่ เมื่่่อใด้ก็ได้้ ลกูข้องคำณุไมื่ต้่ัองอยูบ่�้นห�ก
ไมื่ป่่วย

วคัำซีน่ Pfizer 1 เข้ม็ื่ เมื่่่อใด้ก็ได้้ 5 วนันับจ�กวนัท่่ี่ลกูข้องคำณุ
สมัื่ผู้สักับเชื้่้อโคำวด่้-19 

ฉันต้องทำาอะไรอีกหรอืไมห่ลังจากที�ฉันสมัผัสกับเชื�อโควดิ-19
•   สวมื่หน้�ก�กอน�มื่ยัท่ี่�กระชื้บัเมื่่�ออยูใ่กล้ชื้ด่้กับผูู้อ่้�นและในท่ี่�ส�ธ�รณะเป็นเวล� 10 วนั หลังจ�กท่ี่�คำณุสมัื่ผู้สักับผูู้ป้ว่ยโคำวด่้-19
•   เข้�้รบัก�รตัรวจห�เชื้่�อ 5 วนัหลังจ�กท่ี่�คำณุสมัื่ผู้สักับเชื้่�อ
•   เฝ้้�สงัเกตัอ�ก�รเป็นเวล� 10 วนั หลังจ�กท่ี่�คำณุสมัื่ผู้สักับเชื้่�อ แยกตััวและเข้�้รบัก�รตัรวจห�เชื้่�อทัี่นท่ี่ห�กคำณุปว่ยหรอ่มื่อ่�ก�ร 

แมื่ว้�่อ�ก�รจะไมื่รุ่นแรงก็ตั�มื่  

คณุอาจจำาเปน็ต้องกักตัวหรอืแยกตัวเปน็เวลานานกวา่ 5 วนั หากสถานที�ที�คณุอาศััยอยูห่รอืทำางานทำาให้คณุและผู้อื�นมคีวาม
เสี�ยงสงูกวา่ที�จะติดเชื�อโควดิ-19 ผูู้ท่้ี่�อ�ศััยอยูห่รอ่ที่ำ�ง�นในท่ี่�ท่ี่�มื่ผูู่้ค้ำนหน�แน่น เชื้น่ ทัี่ณฑสถึ�น (เรอ่นจำ�) สถึ�นก�รด้แูลผูู้ป้ว่ย
ระยะย�ว หรอ่สถึ�นพิ่กัพิ่ง่คำนไรบ้�้น คำวรปฏ่ิบต่ััตั�มื่คำำ�แนะนำ�เหล่�น่�จ�ก CDC บุคำล�กรที่�งก�รแพิ่ที่ย�คำวรปฏ่ิบต่ััตั�มื่คำำ�แนะนำ�เหล่�
น่�จ�ก CDC 

สำาหรบัขอ้มูลเพิ่ิ�มเติม ให้ไปที�:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/quarantine-isolation.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/immuno.html 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/types-of-masks.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/hcp/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/hcp/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/quarantine-isolation.html 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/immuno.html 

