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จะเกดิอะไรัขึจะเกดิอะไรัขึ��นห�กนกัเรัยีน ครั ่หรัอืเจ�้หน�้ที ่นห�กนกัเรัยีน ครั ่หรัอืเจ�้หน�้ที ่
มืผีลก�รัตรัวิจห�เชมืผีลก�รัตรัวิจห�เชืื��อโควิดิ-19 เป็นบวิกอโควิดิ-19 เป็นบวิก

นักเรัยีน ครั ูหรัอ่เจา้หนา้ที�ควรัแยกกกัตวัทนัท ีหากมื่ผีลการัตรัวจหาเช่อ้โควดิ-19 
เป็นบวก ซึ�งหมื่ายความื่วา่ควรัอยูบ่า้น ยกเวน้เมื่่�อจำาเป็นตอ้งไปพบแพทย ์คณุไมื่ค่วรั
ไปโรังเรัยีนหรัอ่ไปทำางาน

หากคณุมื่ผีลการัตรัวจหาเช่อ้เป็นบวก คณุควรัแยกกกัตวัจนกวา่คณุจะ:
• ไมื่ม่ื่ไีขม้ื่า 24 ชั�วโมื่งแลว้ และ
• อาการัที�เกี�ยวกบัทางเดนิหายใจของคณุดขีึน้มื่า 24 ชั�วโมื่งแลว้ และ 
• ผา่นมื่า 10 วนัแลว้ตัง้แตค่ณุเรัิ�มื่รัูส้กึป่วยเป็นครััง้แรัก 
• หากคณุไมื่ม่ื่อีาการั ใหแ้ยกตวัเป็นเวลา 10 วนัตัง้แตว่นัที�คณุไดรั้ับการัตรัวจ

คณุจะมื่คีวามื่เสี�ยงเพิ�มื่ขึน้ในการัตดิเช่อ้และแพรัเ่ช่อ้สูผู่อ้ ่�น หากคณุไดส้มัื่ผัสใกลช้ดิกบั 

ผูท้ี�มื่ผีลการัตรัวจหาเช่อ้โควดิ-19 เป็นบวก 

การัสมัื่ผัสใกลช้ดิ 1 หมื่ายถึงึการัอยูใ่กลก้บัผูท้ี�มื่ผีลการัตรัวจหาเช่อ้โควดิ-19 เป็นบวก 
มื่ากกวา่ 6 ฟุตุหรัอ่ 2 เมื่ตรั (ปรัะมื่าณ 2 ชว่งแขน) เป็นเวลารัวมื่ 15 นาทหีรัอ่นานกวา่นัน้
ภายในรัะยะเวลา 24 ชั�วโมื่ง 2 คณุอาจมื่กีารัสมัื่ผัสใกลช้ดิ หาก:
• คณุดแูลผูป่้วยโควดิ-19 ที�อยูบ่า้น 
• คณุสมัื่ผัสทางกายโดยตรังกบัผูป่้วยโควดิ-19 (กอดหรัอ่จมุื่พติพวกเขา)
• คณุใชภ้าชนะใสอ่าหารัหรัอ่เครั่�องด่�มื่รัว่มื่กบัผูป่้วยโควดิ-19 
• ผูป่้วยโควดิ-19 จามื่ ไอ หรัอ่พน่ละอองจากทางเดนิหายใจมื่าทางคณุ

หากคณุสมัื่ผัสใกลช้ดิกบัผูท้ี�ตดิเช่อ้โควดิ-19 ภายใน 2 วนักอ่นที�บคุคลนัน้จะมื่อีาการั แสดงวา่คณุสมัื่ผัสกบัไวรััสและควรัแยกกกัตวั 
แมื่ว้า่ผูท้ี�ตดิเช่อ้โควดิ-19 จะไมื่ม่ื่อีาการัใดๆ แตบ่คุคลนัน้อาจตดิเช่อ้มื่าแลว้ถึงึ 2 วนักอ่นที�จะไดรั้ับการัตรัวจ

จะเกดิอะไรัขึ�นห�กนกัเรัยีน ครั ่หรัอืเจ�้หน�้ที่จะเกดิอะไรัขึ�นห�กนกัเรัยีน ครั ่หรัอืเจ�้หน�้ที่
สำมัืผสัำกบัผ่ท้ ีต่ดิเชื�อโควิดิ-19สำมัืผสัำกบัผ่ท้ ีต่ดิเชื�อโควิดิ-19

โควดิ-19
ผลการทดสอบ

เป็นบวก
เป็นลบ

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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นกัเรัยีน ครั ่หรัอืเจ�้หน�้ทีต่อ้งแยกกกัตวัิ นกัเรัยีน ครั ่หรัอืเจ�้หน�้ทีต่อ้งแยกกกัตวัิ 
น�นเท��ใดน�นเท��ใด
หลกัเกณฑ์เ์หล��นี�ใชไ้ดก้บัก�รัสำมัืผสัำทีเ่กดิขึ�นทีโ่รังเรัยีนเท��น ั�น ซึ�งไมื่ไ่ดม้ื่ไีวส้ำาหรัับใชใ้นสถึาบนัการัศึกึษารัะดบัสงูกวา่
มื่ธัยมื่ศึกึษาหรัอ่สถึานดแูลเด็ก แนวทางนีจ้ะใชไ้มื่ไ่ดห้ากคณุอาศึยัอยูก่บัผูท้ี�ตดิเช่อ้โควดิ-19 หรัอ่มื่กีารัสมัื่ผัสภายนอกสถึานศึกึษา 

ห�กบคุคลใดคนหนึง่ไมื�ไดส้ำวิมืหน�้ก�กในช�วิงทีส่ำมัืผสัำกนั

นักเรัยีน ครั ูหรัอ่เจา้หนา้ที�ที�ไมื่ไ่ดส้วมื่หนา้กากอนามื่ยัในชว่งที�มื่กีารัสมัื่ผัสหรัอ่สมัื่ผัสกบัคนที�
ไมื่ส่วมื่หนา้กาก อาจยตุกิารัแยกกกัตวั:
• ในวินัที ่10 ของก�รักกัตวัิ โดยไมื�ตอ้งตรัวิจห�เชื�อ หากคณุไมื่ม่ื่อีาการัของโควดิ-19 

คณุสามื่ารัถึเลกิการักกัตวั 10 วนัไดห้ลงัจากครััง้สดุทา้ยที�คณุสมัื่ผัสใกลช้ดิกบัผูท้ี�มื่ ี
ผลการัตรัวจเป็นบวก 

• ในวินัที ่7 ของก�รักกัตวัิ โดยตอ้งมืผีลก�รัตรัวิจเป็นลบ คณุสามื่ารัถึเขา้รัับการัตรัวจ
หาเช่อ้ไดใ้นวนัที� 7 ของการัแยกกกัตวั หากผลการัตรัวจของคณุเป็นลบและคณุไมื่ม่ื่ ี
อาการัใดๆ ของโควดิ-19 คณุสามื่ารัถึเลกิการัแยกกกัตวัได ้คณุตอ้งรัออยา่งนอ้ย 7 วนั 
หลงัการัสมัื่ผัสเพ่�อจะเขา้รัับการัตรัวจหาเช่อ้ การัตรัวจอาจเป็นแบบ PCR หรัอ่การัทดสอบ
แอนตเิจนอยา่งรัวดเร็ัว คณุตอ้งกกัตวัตอ่ไปจนกวา่คณุไดรั้ับผลการัตรัวจ

ห�กท ั�งสำองคนสำวิมืหน�้ก�กในช�วิงทีส่ำมัืผสัำกนั

นักเรัยีน ครั ูหรัอ่เจา้หนา้ที�ที�สมัื่ผัสกบัผูท้ี�ตดิเช่อ้โควดิ-19 ไมื่จ่ำาเป็นตอ้งแยกกกัตวั หาก:
• โรังเรัยีนสามื่ารัถึตรัวจสอบไดว้า่ทัง้สองคนสวมื่หนา้กากอนามื่ยั (บคุคลที�มื่กีารัสมัื่ผัส 

และผูท้ี�มื่ผีลการัตรัวจหาเช่อ้เป็นบวก) ตามื่ที�คำาสั�งของกรัะทรัวงสาธารัณสขุกำาหนด และ
• ผูท้ี�มื่กีารัสมัื่ผัสไมื่ม่ื่อีาการัของโควดิ-19 

หากเมื่่�อใดกต็ามื่ในชว่ง 14 วนัหลงัการัสมัื่ผัส มื่คีนใดคนหนึ�งแสดงอาการัของโควดิ-19 
บคุคลดงักลา่วควรัแยกกกัตวัและเขา้รัับการัตรัวจทนัท ีหากบคุคลนัน้ไมื่ม่ื่อีาการั ควรัรัอ 7 วนั
หลงัจากการัสมัื่ผัสเพ่�อเขา้รัับการัตรัวจหาเช่อ้

คณุตอ้งเฝ้้�ดอ่�ก�รัจนกวิ��จะผ��นไป 14 วินันบัต ั�งแต�
คณุสำมัืผสัำกบัไวิรัสัำ

มื่โีอกาสเล็กนอ้ยที�คณุจะยงัตดิเช่อ้โควดิ-19 ได ้หากคณุมื่อีาการัโควดิ-19 คณุตอ้ง 
แยกกกัตวัที�บา้น โทรัหาผูใ้หบ้รักิารัดา้นการัดแูลสขุภาพ และอาจตอ้งเขา้รัับการัตรัวจ
อกีครััง้

14
วัน
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นกัเรัยีน ครั ่หรัอืเจ�้หน�้ทีต่อ้งแยกกกักนัน�นเท��ใด  
ห�กไดร้ับัก�รัยกเวิน้จ�กก�รัสำวิมืหน�้ก�กอน�มืยัหรัอืสำวิมื
เพื้ยีงเฟสำชลีด ์

นักเรัยีน ครั ูหรัอ่เจา้หนา้ที�ที�ไมื่ไ่ดส้วมื่หนา้กากอนามื่ยัในชว่งที�มื่กีารัสมัื่ผัสหรัอ่สมัื่ผัสกบั
คนที�ไมื่ส่วมื่หนา้กาก อาจยตุกิารัแยกกกัตวั:
• ในวินัที ่10 ของก�รักกัตวัิ โดยไมื�ตอ้งตรัวิจห�เชื�อ หากคณุไมื่ม่ื่อีาการัของ 

โควดิ-19 คณุสามื่ารัถึเลกิการักกัตวั 10 วนัไดห้ลงัจากครััง้สดุทา้ยที�คณุสมัื่ผัสใกลช้ดิ
กบัผูท้ี�มื่ผีลการัตรัวจเป็นบวก 

• ในวินัที ่7 ของก�รักกัตวัิ โดยตอ้งมืผีลก�รัตรัวิจเป็นลบ คณุสามื่ารัถึเขา้รัับ 
การัตรัวจหาเช่อ้ไดใ้นวนัที� 7 ของการัแยกกกัตวั หากผลการัตรัวจของคณุเป็นลบและ
คณุไมื่ม่ื่อีาการัใดๆ ของโควดิ-19 คณุสามื่ารัถึเลกิการัแยกกกัตวัได ้คณุตอ้งรัอ 
อยา่งนอ้ย 7 วนั หลงัการัสมัื่ผัสเพ่�อจะเขา้รัับการัตรัวจหาเช่อ้ คณุตอ้งกกัตวัตอ่ไป
จนกวา่คณุไดรั้ับผลการัตรัวจ

ทกุคนทีม่ืกี�รัสำมัืผสัำ ควิรัเฝ้้�ดอ่�ก�รัจนกวิ��จะครับ 14 วินัหลงัจ�กทีส่ำมัืผสัำ  
มื่โีอกาสเล็กนอ้ยที�บคุคลนัน้จะยงัตดิเช่อ้โควดิ-19 ได ้หากบคุคลดงักลา่วมื่อีาการั 
โควดิ-19 จะตอ้งแยกกกัตวัที�บา้น โทรัหาผูใ้หบ้รักิารัดา้นการัดแูลสขุภาพ  
และอาจตอ้งเขา้รัับการัตรัวจอกีครััง้

ห�กนกัเรัยีน ครั ่หรัอืเจ�้หน�้ทีอ่�ศึยัอย่�กบัผ่ท้ ีต่ดิเชื�อ 
โควิดิ-19 พื้วิกเข�ตอ้งแยกกกัตวัินน�นเท��ใด 

หากคนที�คณุอาศึยัอยูด่ว้ยมื่ผีลการัตรัวจหาเช่อ้โควดิ-19 เป็นบวก จะเรัยีกวา่เป็นผูส้มัื่ผัส
รัว่มื่บา้น (household contact) ผูส้มัื่ผัสรัว่มื่บา้นหรัอ่ผูท้ี�มื่กีารัสมัื่ผัสใกลช้ดิในครััวเรัอ่น  
มื่คีวามื่เสี�ยงสงูที�จะตดิเช่อ้ไวรััส 
 
นักเรัยีน ครั ูหรัอ่เจา้หนา้ที�ที�มื่กีารัสมัื่ผัสใกลช้ดิในครััวเรัอ่นควรัแยกกกัตวัเป็นเวลา 10 วนั 
นับจากวนัสดุทา้ยของการัสมัื่ผัสกบัผูท้ี�มื่ผีลการัตรัวจหาเช่อ้เป็นบวก คณุตอ้งดำ�เนนิก�รั
แยกกกัตวัิจนครับ 10 วินั แมืว้ิ��คณุจะไมื�มือี�ก�รัหรัอืมืผีลก�รัตรัวิจห�เชื�อเป็นลบ 
คณุจะไมื่ส่ามื่ารัถึยตุกิารัแยกกกัตวัไดก้อ่น 10 วนั 
 
เป็นเรั่�องยากมื่ากที�จะแยกตวัออกจากผูอ้่�นที�อยูใ่นบา้นของคณุ หากคณุพักอาศึยัอยูก่บั 
ผูท้ี�มื่ผีลการัตรัวจหาเช่อ้โควดิ-19 เป็นบวก คณุอาจสมัื่ผัสกบัเช่อ้มื่าตอ่เน่�องและอาจตอ้ง
แยกกกัตวันานกวา่ 10 วนั ทกุครััง้ที�คณุสมัื่ผัสใกลช้ดิกบัผูท้ี�มื่ผีลการัตรัวจเป็นบวก 
ในขณะที�พวกเขากำาลงัอยูใ่นรัะยะแพรัเ่ช่อ้ คณุตอ้งเรัิ�มื่การัแยกกกัตวัเน่�องจากคณุมื่กีารั
สมัื่ผัสกบัไวรััสอกีครััง้

10
วัน
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หากคณุสมัื่ผัสกบัเช่อ้โควดิ-19 อกีครััง้ (การัสมัื่ผัสใหมื่)่ ภ�ยใน 90 วินัหลงัจากการัตรัวจหาเช่อ้โควดิ-19 เป็นบวกและไมื่ม่ื่ี
อาการัของโควดิ-19 คณุไมื่จ่ำาเป็นตอ้งแยกกกัตวัหรัอ่เขา้รัับการัตรัวจหาเช่อ้อกีในชว่งกรัอบเวลา 90 วนั 

คณุควิรัปฏิบิตัติ�มืคำ�แนะนำ�เหล��นี�เป็นเวิล� 14 วินันบัจ�กวินัทีค่ณุสำมัืผสัำกบัเชื�อครั ั�งสำดุท�้ย:
• วดัอณุหภมูื่กิอ่นไปโรังเรัยีนหรัอ่ไปทำางาน 
• ตรัวจดอูาการัของโควดิ-19 ทกุวนั 
• สวมื่หนา้กากปิดหนา้เมื่่�อคณุอยูท่ี�โรังเรัยีน ที�ทำางาน หรัอ่อยูใ่กลก้บัคนที�คณุไมื่ไ่ดอ้าศึยัอยูด่ว้ย 
• หากคณุป่วยหรัอ่มื่อีาการัของโควดิ-19 ควรัแยกกกัตวัเป็นเวลาอยา่งนอ้ย 10 วนัหลงัจากเรัิ�มื่มื่อีาการั และโทรัปรักึษาแพทย์

หรัอ่ผูใ้หบ้รักิารัดา้นการัดแูลสขุภาพเพ่�อสอบถึามื่วา่คณุควรัเขา้รัับการัตรัวจหาเช่อ้โควดิ-19 อกีครััง้หรัอ่ไมื่ ่

หากคณุสมัื่ผัสกบัโควดิ-19 อกีครััง้ (การัสมัื่ผัสใหมื่)่ และเลยวนัที�คณุเขา้รัับการัตรัวจโควดิ-19 เป็นบวกมื�เกนิ 90 วินัแลว้ิ  
คณุควรัแยกกกัตวัและเขา้รัับการัตรัวจหาเช่อ้อกีครััง้ หากคณุป่วยหรัอ่มื่อีาการัขณะแยกกกัตวั ใหแ้ยกกกัตวัและโทรัตดิตอ่แพทย์
หรัอ่ผูใ้หบ้รักิารัดา้นการัดแูลสขุภาพ อยา่งไรักต็ามื่ คณุอาจมื่คีณุสมื่บตัติรังตามื่เกณฑ์ท์ี�จะยตุกิารัแยกกกัตวัตามื่ที�รัะบไุวใ้นหนา้ 2

จะเกดิอะไรัขึ�นห�กนกัเรัยีน ครั ่หรัอืเจ�้หน�้ที่จะเกดิอะไรัขึ�นห�กนกัเรัยีน ครั ่หรัอืเจ�้หน�้ที่
สำมัืผสัำกบัเชื�อโควิดิ-19 มื�กกวิ��หนึง่ครั ั�งสำมัืผสัำกบัเชื�อโควิดิ-19 มื�กกวิ��หนึง่ครั ั�ง33

x2
3 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/contact-tracing/contact-tracing-plan/contact-tracing.html
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• ตรัวจดอูาการัของโควดิ-19 ทกุวนั รัวมื่ถึงึวดัอณุหภมูื่ริัา่งกายดว้ย หากเป็นไปได ้หากคณุไมื่ม่ื่เีทอรัโ์มื่มื่เิตอรั ์ใหต้รัวจสอบผวิหนัง
ของคณุวา่รัูส้กึอุน่หรัอ่มื่สีแีดงหรัอ่ไมื่ ่คณุสามื่ารัถึดาวนโ์หลดเอกสารัที�มื่ปีรัะโยชนช์่�อ “What to do if you are on quarantine or 
self-isolation”(คณุตอ้งทำาอยา่งไรั หากคณุตอ้งกกัตวัหรัอ่แยกตวั) ซึ�งสามื่ารัถึดาวนโ์หลดไดท้ี�  
https://coronavirus.utah.gov/protect-yourself/ 

• อยูบ่า้นและอยูใ่หห้า่งจากผูอ้่�นมื่ากที�สดุเทา่ที�คณุจะทำาได ้ไมื่ค่วรัไปทำางาน ไปโรังเรัยีน ทำากจิกรัรัมื่พเิศึษ เขา้รัว่มื่พธิกีรัรัมื่ทาง
ศึาสนา ไปงานรัวมื่ญาต ิหรัอ่ทำากจิกรัรัมื่อ่�นๆ จนกวา่จะแยกกกัตวัจนครับกำาหนด หรัอ่คณุมื่คีณุสมื่บตัติรังตามื่ขอ้กำาหนดของ 
การัตรัวจหาเช่อ้เพ่�อยตุกิารักกัตวักอ่นกำาหนด 

• สวมื่หนา้กากปิดหนา้หรัอ่หนา้กากอนามื่ยั หากคณุจำาเป็นตอ้งออกจากบา้นเพ่�อไปทำาธรุัะที�จำาเป็น เชน่ ซ่อ้ของชำาหรัอ่ไปรัับการัรัักษา
พยาบาล ออกจากบา้นเฉพาะในกรัณีที�จำาเป็นเทา่นัน้

• จำากดัจำานวนแขกที�มื่าบา้นของคณุ สิ�งนีส้ำาคญัอยา่งยิ�งหากคณุหรัอ่คนที�คณุอาศึยัอยูด่ว้ยมื่คีวามื่เสี�ยงสงูที�จะเจ็บป่วยรันุแรังจาก 
โควดิ-19 

• ทำาความื่สะอาดพ่น้ผวิที�มื่อ่สมัื่ผัสบอ่ยๆ (โทรัศึพัท ์ลกูบดิปรัะต ูสวติชไ์ฟุ ที�กดชกัโครัก ที�เปิดปิดกอ๊กนำ้า พ่น้ผวิเคานเ์ตอรั ์และวตัถึทุี�
เป็นโลหะทัง้หมื่ด)

• ลา้งมื่อ่ของคณุดว้ยสบูแ่ละนำ้าบอ่ยๆ หากไมื่ม่ื่สีบูแ่ละนำ้าใหใ้ชเ้จลทำาความื่สะอาดมื่อ่สตูรัแอลกอฮอลท์ี�มื่แีอลกอฮอลอ์ยา่งนอ้ย 60%
• เปิดหนา้ตา่งใหม้ื่ากที�สดุเพ่�อรัะบายอากาศึเพิ�มื่การัถึา่ยเทอากาศึในหอ้ง
• อยา่แบง่ปันอาหารัหรัอ่ของใชร้ัว่มื่กบัผูอ้่�น
• อยา่ใชข้องใชส้ว่นตวัเชน่ แปรังสฟัีุนรัว่มื่กบัผูอ้่�น

ขอ้ควิรัรัะวิงัเพื้ือ่ควิ�มืปลอดภยัสำำ�หรับันกัเรัยีน ครั ่ขอ้ควิรัรัะวิงัเพื้ือ่ควิ�มืปลอดภยัสำำ�หรับันกัเรัยีน ครั ่
และเจ�้หน�้ทีท่ ีส่ำมัืผสัำกบัผ่ท้ ีต่ดิเชื�อโควิดิ-19และเจ�้หน�้ทีท่ ีส่ำมัืผสัำกบัผ่ท้ ีต่ดิเชื�อโควิดิ-19
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เมื่่�อโรังเรัยีนตรังตามื่เกณฑ์ก์ารัรัะบาดที�รัะบไุวใ้นคูม่ื่อ่เกี�ยวกบัโควดิ-19 สำาหรัับโรังเรัยีน คณะกรัรัมื่การัสถึานศึกึษาในพ่น้ที�  
(โดยการัปรักึษาหารัอ่กบัหน่วยงานสาธารัณสขุในพ่น้ที�) สามื่ารัถึตดัสนิใจไดด้งันี้
 •  ปรัับเปลี�ยนใหนั้กเรัยีนและเจา้หนา้ที�ทัง้หมื่ดดำาเนนิการัเรัยีนรัูเ้สมื่อ่นจรังิหรัอ่จากทางไกลเป็นเวลาอยา่งนอ้ย 10 วนั หรัอ่
 •  จัดใหม้ื่กีารัทดสอบแอนตเิจนอยา่งรัวดเร็ัวสำาหรัับนักเรัยีนและเจา้หนา้ที�ทกุคน

Test to Stay (ก�รัตรัวิจห�เชTest to Stay (ก�รัตรัวิจห�เชืื��อเพื้ือ่ตรัวิจสำอบอเพื้ือ่ตรัวิจสำอบ
ก�รัรัะบ�ดในโรังเรัยีน)ก�รัรัะบ�ดในโรังเรัยีน)

นกัเรัยีนทีไ่ดร้ับัก�รัทดสำอบแอนตเิจนอย��งรัวิดเร็ัวิ:
 •  ตอ้งแยกกกัตวัที�บา้นหากผลการัตรัวจหาเช่อ้เป็นบวก 
 •  อาจเขา้เรัยีนในชัน้เรัยีนตอ่ไปไดห้ากมื่ผีลการัตรัวจหาเช่อ้เป็นลบ

 •  ผูท้ี�เลอ่กที�จะไมื่เ่ขา้รัับการัตรัวจหาเช่อ้ ควรัเปลี�ยนไปเรัยีนแบบเสมื่อ่นจรังิหรัอ่จากทางไกลเป็นเวลาอยา่งนอ้ย 10 วนั 
ครัแูละเจา้หนา้ที�คาดวา่จะปฏบิตัหินา้ที�ตามื่ปกตติอ่ไป หากพวกเขาเลอ่กที�จะไมื่เ่ขา้รัับการัตรัวจหาเช่อ้หรัอ่มื่ผีลการัตรัวจเป็นลบ  
ซึ�งควรัแยกตวัที�บา้น หากมื่ผีลการัตรัวจหาเช่อ้เป็นบวกหรัอ่ปฏบิตัติามื่หลกัเกณฑ์ก์ารัแยกกกัตวั หากพวกเขาสมัื่ผัสกบัโควดิ-19 

ก�รัตดิต�มืผ่ต้ดิต�อจะดำ�เนนิก�รัสำำ�หรับัทกุคนทีม่ืผีลก�รัตรัวิจห�เชื�อเป็นบวิก 
นักเรัยีน ครั ูหรัอ่เจา้หนา้ที�ที�สมัื่ผัสผูท้ี�มื่ผีลการัตรัวจหาเช่อ้เป็นบวก ควรัปฏบิตัติามื่หลกัเกณฑ์ก์ารัแยกกกัตวั (ดใูนหนา้ 2)
 •  คณุไมื่จ่ำาเป็นตอ้งแยกกกัตวั หากทัง้คณุและผูท้ี�มื่ผีลการัตรัวจหาเช่อ้เป็นบวกอยูท่ี�โรังเรัยีน และทัง้คูส่วมื่หนา้กากอนามื่ยัในชว่งที�

มื่กีารัสมัื่ผัส ผูท้ี�มื่ผีลการัตรัวจหาเช่อ้เป็นบวกจำาเป็นตอ้งแยกกกัตวัเป็นเวลาอยา่งนอ้ย 10 วนั แมื่ว้า่คณุทัง้คูจ่ะสวมื่หนา้กากอนามื่ยั
กต็ามื่

 •  คณุจำาเป็นตอ้งแยกกกัตวั หากคณุมื่กีารัสมัื่ผัสที�โรังเรัยีน และคณุหรัอ่ผูท้ี�มื่ผีลการัตรัวจหาเช่อ้เป็นบวกไมื่ไ่ดส้วมื่หนา้กาก  
คณุสามื่ารัถึยตุกิารัแยกกกัตวัในวนัที� 10 โดยไมื่ต่อ้งเขา้รัับการัตรัวจหาเช่อ้ หรัอ่ในวนัที� 7 หากมื่ผีลการัตรัวจหาเช่อ้เป็นลบ  
อาจมื่บีางสถึานการัณท์ี�ทำาใหค้ณุอาจตอ้งไดรั้ับการัตรัวจหาเช่อ้ครััง้ที� 2 กอ่นจงึจะกลบัไปโรังเรัยีนไดก้อ่นวนัที� 10

ตวัเลอ่ก “Test to Stay” มื่กีรัอบเวลาที�แตกตา่งกนั ในชว่งที�ผูท้ี�มื่ผีลการัตรัวจหาเช่อ้เป็นบวกควรัเรัิ�มื่การัแยกกกัตวั หากคณุมื่ ี
ผลการัตรัวจหาเช่อ้เป็นบวกโดยเป็นสว่นหนึ�งของ “Test to Stay” การัแยกกกัตวัของคณุจะเรัิ�มื่ตน้ในวนัที�คณุรัูผ้ลการัตรัวจหาเช่อ้  
ไมื่ใ่ชเ่มื่่�อคณุเรัิ�มื่มื่อีาการั คณุตอ้งแยกกกัตวัแมื่ว้า่คณุจะไมื่แ่สดงอาการักต็ามื่ ใครักต็ามื่ที�สมัื่ผัสใกลช้ดิกบัคณุเป็นเวลานานถึงึ 2  
วนักอ่นวนัที�ทำาการัตรัวจหาเช่อ้ของคณุ จะถึอ่วา่มื่กีารัสมัื่ผัสและควรัแยกกกัตวั นีถ่อืเป็นวินัของก�รัสำมัืผสัำครั ั�งสำดุท�้ยสำำ�หรับัตวัิ
เลอืก “Test to Stay”

โควดิ-19
ผลการทดสอบ

เป็นบวก

เป็นลบ

10
วัน

หรัอืหรัอื หรัอืหรัอื
โควดิ-19
ผลการทดสอบ

เป็นบวก

เป็นลบ

โรงเรยีน

หรัอืหรัอื การทดสอบแอนติเจน
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Test to Play (ก�รัตรัวิจห�เชื�อสำำ�หรับักจิกรัรัมืTest to Play (ก�รัตรัวิจห�เชื�อสำำ�หรับักจิกรัรัมื
นอกหลกัสำต่รัรัะดบัมืธัยมืศึกึษ�ตอนปล�ย)นอกหลกัสำต่รัรัะดบัมืธัยมืศึกึษ�ตอนปล�ย)
นักเรัยีน ครั ูและเจา้หนา้ที�อาจมื่สีว่นรัว่มื่ในกจิกรัรัมื่นอกหลกัสตูรั หากพวกเขา:
 •  ไดรั้ับการัตรัวจหาเช่อ้โควดิ-19 อยา่งนอ้ยหนึ�งครััง้ทกุ 14 วนั การัตรัวจอาจเป็นแบบ PCR หรัอ่การัทดสอบแอนตเิจนอยา่งรัวดเร็ัว  
 •  ไมื่ไ่ดก้กัตวัหรัอ่แยกกกัตวั 
 •  ไมื่ม่ื่อีาการัของโควดิ-19 

คณุตอ้งสวมื่หนา้กากตลอดเวลาในรัะหวา่งทำากจิกรัรัมื่นอกหลกัสตูรั เวน้แตค่ณุจะเขา้รัว่มื่การัแขง่ขนัที�ตอ้งออกแรังอยา่งมื่าก  
หรัอ่การัสวมื่หนา้กากอนามื่ยัอาจทำาใหเ้กดิอนัตรัายได ้(เชน่ การัวา่ยนำ้าในสรัะ) นอกจากนี ้คณุยงัตอ้งเวน้รัะยะหา่งทางกายภาพใหม้ื่าก
ที�สดุในรัะหวา่งกจิกรัรัมื่นอกหลกัสตูรั ซึ�งหมื่ายความื่วา่ใหอ้ยูห่า่งจากคนอ่�นอยา่งนอ้ย 6 ฟุตุหรัอ่ 2 เมื่ตรั (ปรัะมื่าณ 2 ชว่งแขน) หา่งจาก
คนอ่�นใหม้ื่ากที�สดุ 

โรังเรัยีนจะจัดใหม้ื่กีารัทดสอบแอนตเิจนอยา่งรัวดเร็ัวสำาหรัับผูเ้ขา้รัว่มื่ ผูเ้ขา้รัว่มื่:
 • ตอ้งแยกกกัตวัที�บา้นหากผลการัตรัวจหาเช่อ้เป็นบวก 
 •  อาจมื่สีว่นรัว่มื่ในกจิกรัรัมื่นอกหลกัสตูรัได ้หากคณุมื่ผีลการัตรัวจหาเช่อ้เป็นลบ ไมื่ไ่ดก้กัตวัหรัอ่แยกกกัตวัและไมื่ม่ื่อีาการัใด ๆ  

ของโควดิ-19
 • ผูท้ี�เลอ่กที�จะไมื่เ่ขา้รัับการัตรัวจหาเช่อ้จะไมื่ส่ามื่ารัถึเขา้รัว่มื่กจิกรัรัมื่นอกหลกัสตูรัได ้

นอกจากนี ้โรังเรัยีนอาจจัดใหม้ื่กีารัตรัวจหาเช่อ้แกค่รัหูรัอ่เจา้หนา้ที�ที�ตอ้งการัเขา้รัับการัตรัวจหาเช่อ้ แตไ่มื่ไ่ดม้ื่สีว่นรัว่มื่ในกจิกรัรัมื่ 
นอกหลกัสตูรัซึ�งเป็นสว่นหนึ�งของโปรัแกรัมื่ "Test to Play" 

ก�รัตดิต�มืผ่ต้ดิต�อจะดำ�เนนิก�รัสำำ�หรับัทกุคนทีม่ืผีลก�รัตรัวิจห�เชื�อเป็นบวิก 
นักเรัยีน ครั ูหรัอ่เจา้หนา้ที�ที�สมัื่ผัสผูท้ี�มื่ผีลการัตรัวจหาเช่อ้เป็นบวก ควรัปฏบิตัติามื่หลกัเกณฑ์ก์ารัแยกกกัตวั (ดใูนหนา้ 2) 
 •  คณุไมื่จ่ำาเป็นตอ้งแยกกกัตวั หากทัง้คณุและผูท้ี�มื่ผีลการัตรัวจหาเช่อ้เป็นบวกอยูท่ี�โรังเรัยีน และทัง้คูส่วมื่หนา้กากอนามื่ยัในชว่งที�มื่ ี

การัสมัื่ผัส ผูท้ี�มื่ผีลการัตรัวจหาเช่อ้เป็นบวกจำาเป็นตอ้งแยกกกัตวัเป็นเวลาอยา่งนอ้ย 10 วนั แมื่ว้า่คณุทัง้คูจ่ะสวมื่หนา้กากอนามื่ยักต็ามื่
 •  คณุจำาเป็นตอ้งแยกกกัตวั หากคณุมื่กีารัสมัื่ผัสที�โรังเรัยีนและคณุหรัอ่ผูท้ี�มื่ผีลการัตรัวจหาเช่อ้เป็นบวกไมื่ไ่ดส้วมื่หนา้กาก คณุสามื่ารัถึยตุิ

การัแยกกกัตวัในวนัที� 10 โดยไมื่ต่อ้งเขา้รัับการัตรัวจหาเช่อ้ หรัอ่ในวนัที� 7 หากมื่ผีลการัตรัวจหาเช่อ้เป็นลบ อาจมื่บีางสถึานการัณ ์
ที�คณุอาจตอ้งไดรั้ับการัตรัวจหาเช่อ้ครััง้ที� 2 กอ่นจงึจะกลบัไปโรังเรัยีนไดก้อ่นวนัที� 10

ตวัเลอ่ก “Test to Play” มื่กีรัอบเวลาที�แตกตา่งกนัเมื่่�อผูท้ี�มื่ผีลการัตรัวจหาเช่อ้เป็นบวกควรัเรัิ�มื่การัแยกกกัตวั หากคณุมื่ผีลการัตรัวจหาเช่อ้
เป็นบวกโดยเป็นสว่นหนึ�งของ “Test to Play” การัแยกกกัตวัของคณุจะเรัิ�มื่ตน้ในวนัที�คณุรัูผ้ลการัตรัวจหาเช่อ้ ไมื่ใ่ชเ่มื่่�อเรัิ�มื่มื่อีาการั คณุตอ้ง
แยกกกัตวัแมื่ว้า่คณุจะไมื่แ่สดงอาการักต็ามื่ ใครักต็ามื่ที�สมัื่ผัสใกลช้ดิกบัคณุเป็นเวลานานถึงึ 2 วนักอ่นวนัที�ทำาการัตรัวจหาเช่อ้ของคณุ  
จะถึอ่วา่มื่กีารัสมัื่ผัสและควรัแยกกกัตวั นีถ่อืเป็นวินัของก�รัสำมัืผสัำครั ั�งสำดุท�้ยสำำ�หรับัตวัิเลอืก “Test to Stay”

โควดิ-19
ผลการทดสอบ

เป็นบวก
เป็นลบ หรัอืหรัอื หรัอืหรัอื

โควดิ-19
ผลการทดสอบ

เป็นบวก

เป็นลบ

โควดิ-19
ผลการทดสอบ

เป็นบวก

เป็นลบ

14
วัน

และและ 98.6 Fและและ


