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โควิด-19, ข้ อมูลและกฎเกณฑ์ ทใี่ ช้ ปฏิบัตสิ ำหรับผู้อยู่ร่วมกับผู้ป่วยโควิด-19
ใบปลิวของแพทย์ ฝ่ำยป้ องกันและควบคุมโรคติดต่ อ
กำรอยู่ร่วมกันกับผู้ทเี่ ป็ นโรคโควิด-19 หมำยควำมว่ ำอย่ ำงไร
คุณได้รับข้อมูลนี้เนื่องจากคนที่คุณอยูด่ ว้ ยหรื อเคยอยูด่ ว้ ยกันเป็ นโรคโควิด-19 และคุณอาจจะได้รับการติดเชื้อ
นัน่ หมายความว่ามันมีความเสี่ ยงที่คุณอาจจะได้รับเชื้อแล้วด้วย เพื่อลดความเสี่ ยงในการแพร่ กระจายการติดเชื้อต่อไปยังผูอ้ ื่น
คุณจึงมีหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ต่อไปนี้ (ดูขา้ งล่าง)
โควิด-19 คืออะไร?
โควิด-19 เป็ นการติดเชื้อไวรัสที่มกั จะมีอาการเพียงเล็กน้อย เช่น มีน้ ามูก, เจ็บคอ, ไอ และมีไข้
แต่ในบางรายจะมีอาการป่ วยรุ นแรงและจาเป็ นต้องได้รับการรักษาในโรงพยาบาล อาการอื่นๆของโควิด-19 อาจจะมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ,
ปวดศีรษะ, อ่อนเพลีย, ความรู ้สึกในการรับกลิ่นและรสชาดจะน้อยลง และจะมีปัญหาเกี่ยวกับการทางานของกระเพาะด้วยอาการท้องเสี ยได้
โควิด-19 ติดต่ อได้ อย่ ำงไร
โควิด-19 ติดต่อกันทางฝอยละอองน้ าลาย และการสัมผัส เมื่อมีคนไอ,จาม,พูด,
ร้องเพลงหรื อตะโกนก็จะเกิดมีฝอยละอองน้ าลายที่มีเชื้อปะปนอยูใ่ นอากาศ ทาให้ผทู ้ ี่อยูใ่ กล้ๆติดเชื้อได้ เมื่อฝอยละอองน้ าลายตกไปตามพื้นผิว
หรื อสิ่ งของต่างๆ ก็สามารถทาให้มีการแพร่ เชื้อต่อไปโดยสิ่ งของที่มีการติดเชื้อเหล่านั้น บ่อยครั้งจากมือเรา
ผูท้ ี่ติดเชื้อสามารถแพร่ เชื้อไปติดผูอ้ ื่นได้ก่อนที่จะเกิดมีอาการ ระยะเวลาตั้งแต่ได้รับเชื้อจนกระทัง่ มีอาการป่ วย (ระยะฟักตัว) จะต่างกันไปบ้าง 2-14 วัน,
ส่วนใหญ่ 5 วัน
กฎเกณฑ์ กำรปฏิบัตอิ ะไรบ้ ำงทีม่ ผี ลใช้ กบั ผู้ทอี่ ยู่ร่วมกับผู้เป็ นโรค?
โควิด-19 เป็ นโรคอันตรายทัว่ ไปและเป็ นโรคอันตรายต่อสังคม ตามกฎหมายป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ในฐานะที่คุณอยูร่ ่ วมกับผูป้ ่ วยโควิด-19
จึงถือว่าเป็ นผูต้ อ้ งสงสัยและอาจจะแพร่ เชื้อได้ เพื่อป้องกันการแพร่ เชื้อสู่ผูอ้ ื่น คุณต้องทาตามกฎการปฏิบตั ิตวั ในระยะเวลาที่ได้แจ้งให้คุณทราบ
การปฏิบตั ิตวั ตามกฎนั้น หมายถึง:
• คุณจะไม่ไปที่ทางาน, โรงเรี ยนหรื อโรงเรี ยนอนุบาล การทางานที่บา้ น และการสอนทางไกล สามารถทาได้ ถ้าคุณไม่สามารถทางานจากที่บา้ นได้
คุณสามารถยื่นเรื่ องขอรับเงินสาหรับผูเ้ ป็ นพาหะของโรคจากฝ่ ายประกันสังคม (Försäkringskassan)ได้
คุณต้องไม่เข้าร่ วมกิจกรรมยามว่างต่างๆ ที่คุณต้องติดต่อกับคนอื่น ๆ เช่น การฝึ กกีฬา เป็ นต้น
• คุณต้องปฏิบตั ิตามการรักษาสุ ขอนามัยเฉพาะโรคอย่างสม่าเสมอ: คุณต้องถี่ถว้ นกับเรื่ องสุ ขอนามัยของมือ (การล้างมือ),
ไอและจามในข้อพับแขนหรื อในผ้าเช็ดหน้าและไม่หนั หน้าเข้าหาคนอื่น
• คุณต้องแจ้งกับเจ้าหน้าที่วา่ คุณมีโรคโควิด-19 ถ้าคุณไปติดต่อกับสถานพยาบาลต่างๆ
ผูป้ กครองมีหน้าที่ดูแลให้เด็กในครัวเรื อนปฏิบตั ิตามกฎการปฏิบตั ิ เมื่อติดต่อกับสถานพยาบาล
เป็ นหน้าที่ของผูป้ กครองที่จะต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบว่าเด็กได้อยูร่ ่ วมกับผูท้ ี่ป่วยเป็ นโรคโควิด-19
ฉันจะต้ องทำอย่ ำงไรอีก เพื่อป้ องกันผู้อื่นจำกกำรติดเชื้ อ?
อ้างถึง กฎหมายป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ผูท้ ี่มีโรคติดต่อ หรื อเป็ นที่สงสัยว่าเป็ นโรคติดต่อ จะต้องทาตามที่กาหนดเพื่อป้องกันผูอ้ ื่นจากการติดเชื้อ
(ตามที่เรี ยกว่า หน้าที่ในการป้องกัน) นัน่ หมายความว่า ในช่วงระยะเวลาที่คุณได้รับแจ้งให้ทาตามกฎการปฏิบตั ิตวั ของผูท้ ี่อยูร่ ่ วมกับผูป้ ่ วยโควิด-19
คุณจะต้องไม่พบปะผูอ้ ื่น นอกจากผูท้ ี่คุณอยูอ่ าศัยร่ วมกันในครอบครัว และต้องไม่เดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะ คุณสามารถใช้เวลาอยูก่ ลางแจ้งได้
ตราบใดที่คุณรักษาระยะห่างจากคนอื่นๆ คุณอาจจะไปซื้อข้าวของที่จาเป็ นได้ เช่น ที่ร้านขายอาหารต่างๆ และร้านขายยา ฯลฯ
ถ้าคุณติดต่ออย่างใกล้ชิดกับกับเจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้การดูแลรักษา รวมถึงเจ้าหน้าที่ซ่ ึงให้บริ การตามบ้าน คุณต้องแจ้งให้เขาทราบว่าคุณอยูร่ ่ วมกับผูป้ ่ วยโควิด-19
กฎกำรปฏิบัตเิ หล่ ำนีม้ ผี ลใช้ ไปนำนแค่ ไหน?
นับจากเวลาที่คุณได้รับแจ้ง จนกระทัง่ ผูท้ ี่อยูร่ ่ วมกับผูป้ ่ วยโควิด-19ได้รับการตรวจหาโรคผ่านไปแล้ว 7 วัน
หลังจากนั้นคุณสามารถกลับไปที่ทางานหรื อโรงเรี ยนได้ถา้ คุณยังคงไม่มีอาการ อย่างไรก็ตามหากคุณทาการทดสอบ PCR คุณต้องรอผลการทดสอบ อีก
7 วันต่อไป คุณควรให้ความสนใจกับอาการ พบปะผูค้ นนอกที่ทางานและโรงเรี ยนให้นอ้ ยที่สุดเท่าที่จะทาได้และละเว้นจากกิจกรรมสันทนาการต่างๆ
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ใครบ้ ำงทีไ่ ม่ อยู่ภำยใต้ กฎกำรปฏิบัตเิ หล่ ำนี?้
ผูท้ ี่ป่วยด้วยโควิด-19 ภายในครึ่ งปี ที่ผา่ นมา หรื อได้รับการฉี ดวัคซีนครบอย่างน้อยสองอาทิตย์แล้ว ไม่จาเป็ นต้องปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์น้ ี
และสามารถกลับไปทางานหรื อโรงเรี ยนได้ต่อไป เป็ นต้น
ฉันจำเป็ นต้ องไปรับกำรตรวจหำว่ ำ ไม่ มอี ำกำรจำกกำรอยู่ร่วมกับผู้ป่วยโควิดหรื อไม่?
ผูท้ ี่อยูร่ ่ วมกับผูป้ ่ วยโควิด ควรไปรับการตรวจตามคาแนะนาของเขตการปกครองของคุณ ถึงแม้วา่ คุณจะไม่มีอาการ หากคุณทาการทดสอบ PCR
คุณต้องรอผลการทดสอบก่อนที่จะกลับไปที่ที่ทางาน,โรงเรี ยนหรื อโรงเรี ยนอนุบาลของคุณ
หากคุณทางานในสถานดูแลผูส้ ู งอายุหรื อในสถานพยาบาลสาหรับกลุ่มคนไข้ที่เปราะบางเป็ นพิเศษ ถ้าคุณได้การฉี ดวัคซีนครบแล้วหรื อป่ วยจากโควิด-19
ภายในครึ่ งปี ที่ผา่ นมา จะได้รับการยกเว้นจากการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์น้ ี แต่คุณก็ยงั ควรจะไปรับการตรวจเชื้อตามแนวทางของท้องถิ่น
ฉันจะทำอย่ ำงไร ถ้ ำมีอำกำรของโรค?
ถ้าคุณมีอาการในช่วงเวลานี้ คุณจะต้องไปตรวจหาโควิด-19 และให้อยูบ่ า้ นจนกว่าคุณจะได้รับผลการตรวจ ถึงแม้วา่ เวลาทั้งหมดที่คุณต้องอยูบ่ า้ นจะเกิน
7 วัน
ฉันจะทำอย่ ำงไร ถ้ ำฉันต้ องกำรรักษำโรคโควิด-19 หรื อโรคอื่นๆ ?
คุณต้องไม่ตรงไปที่ศูนย์อนามัยหรื อคลีนิกใกล้ๆหรื อโรงพยาบาลทันที ให้โทรศัพท์ไปที่ 1177 Vårdguiden ก่อน เพื่อรับคาแนะนาต่อไป
เกี่ยวกับสถานพยาบาลที่ควรจะติดต่อ และแจ้งเขาให้ทราบด้วยว่าคุณอยูร่ ่ วมกับผูท้ ี่ป่วยด้วยโควิด-19 กรณี มีอนั ตรายถึงชีวิตให้โทร 112
ฉันจะท้ วงติงกฎกำรปฏิบัตติ วั ทีฉ่ ันได้ รับอย่ ำงไร?
หากคุณได้รับกฎการปฏิบตั ิตวั ที่คุณคิดว่าไม่ถูกต้อง คุณสามารถติดต่อแพทย์โรคติดเชื้อในเขตการปกครองของคุณได้
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