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โควิด-19, ข้ อมูลสำหรับผู้ป่วย และกฎกำรปฏิบัตติ วั
ใบปลิวของแพทย์ ฝ่ำยป้ องกันและควบคุมโรคติดต่ อ
ทำไมฉันจึงได้ รับข้ อมูลนี?้
ผลการตรวจหาเชื้อได้แสดงให้เห็นว่าคุณเป็ น โรคโควิด-19, ซึ่งหมายถึงมีการติดเชื้อของไวรัสโคโรน่า
SARS-CoV-2.
โควิด-19 คืออะไร?
โควิด-19 เป็ นการติดเชื้อไวรัสที่มกั จะมีอาการเพียงเล็กน้อย เช่น มีน้ ามูก, เจ็บคอ, ไอ และมีไข้
แต่ในบางรายจะมีอาการป่ วยรุ นแรงและจาเป็ นต้องได้รับการรักษาในโรงพยาบาล. อาการอื่น ๆ ของ โควิด-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 เชื้ อต่อไปโดยสิ่ งของที่มีการติดเชื้อเหล่านั้น, บ่อยครั้งจากมือเรา
ผูท้ ี่ติดเชื้อสามารถแพร่ เชื้อไปติดผูอ้ ื่นได้ก่อนที่จะเกิดมีอาการ ระยะเวลาตั้งแต่ได้รับเชื้อจนกระทัง่ มีอาการป่ วย (ระยะฟักตัว) จะต่างกันไปบ้าง 2-14
วัน, ส่วนใหญ่ 5 วัน
นำนแค่ ไหน ทีฉ่ ันสำมำรถแพร่ กระจำยเชื้ อไปสู่ ผ้ อู ื่นได้ ?
• คุณจะไม่เป็ นพาหะนาเชื้อไปติดผูอ้ ื่นอีกต่อไป เมื่อการเจ็บป่ วยของคุณได้ผา่ นไปอย่างน้อย 7 วัน และอาการทัว่ ไปดีข้ ึน และไม่มีไข้แล้ว 2
วัน นัน่ หมายความว่า ระยะเวลาที่ส้ นั ที่สุดที่ได้วินิจฉัยว่าคุณจะแพร่ เชื้อได้คือ 7 วัน ถึงแม้วา่ หลังจากนั้นคุณยัังคงมีอาการ เช่น ไอ
และรับกลิ่นและรสชาดได้นอ้ ยกว่าปกติ ก็ยงั คงได้รับการวินิจฉัยว่าคุณจะไม่แพร่ เชื้อได้อีก
• ถ้าหากคุณรับการตรวจหาเชื้อทั้งๆที่คุณไม่มีอาการใดๆ นับจากวันที่คุณไปรับการตรวจหาเชื้อ 7 วัน
ถ้าอาการของคุณมากขึ้นหลังจากได้รับการตรวจหาเชื้อ, ให้อ่านดัู ขา้ งบน
• หากคุณได้รับการรักษาในโรงพยาบาลเนื่ องจากการติดเชื้อโควิด-19 หรื ออยูอ่ าศัยในบ้านพักคนชรา,
มักจะถือว่าคุณสามารถแพร่ เชื้อได้ในเวลา 14 วันนับจากวันที่คุณเริ่ มป่ วย แพทย์ของคุณจะแจ้งคุณเองว่า
เฉพาะกรณี ของคุณจะสามารถแพร่ เชื้อได้นานแค่ไหน
ข้ อควรคำนึงเพื่อไม่ ให้ เชื้ อไปติดคนอื่น ๆ - กฎของกำรปฏิบัตติ วั
โควิด-19 เป็ นโรคอันตรายทัว่ ไปและเป็ นโรคอันตรายต่อสังคม ตามกฎหมายป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
นัน่ หมายความว่าคุณต้องปฏิบตั ิตามกฎการปฏิบตั ิต่อไปนี้ในช่วงระยะเวลาการติดเชื้อ การปฏิบตั ิตวั ตามกฎนั้น หมายถึงคุณ:
• ไม่ไปที่ทางาน, โรงเรี ยนหรื อโรงเรี ยนอนุ บาล การทางานที่บา้ น และการเรี ยนการสอนทางไกล สามารถทาได้
คุณต้องไมเข้าร่ วมกิจกรรมยามว่างต่างๆ ที่คุณต้องติดต่อกับคนอื่น ๆ เช่นการฝึ กกีฬา เป็ นต้น
• ต้องปฏิบตั ิตามการรักษาสุ ขอนามัยพิเศษอย่างสม่าเสมอ: คุณต้องถี่ถว้ นกับเรื่ องสุ ขอนามัยของมือ (การล้างมือ),
ไอและจามในข้อพับแขนหรื อในผ้าเช็ดหน้าและไม่หนั หน้าเข้าหาคนอื่น
• ต้องแจ้งกับเจ้าหน้าที่วา่ คุณมีโรคโควิด-19 ถ้าคุณไปติดต่อกับสถานพยาบาลต่างๆ
• ต้องกลับไปตามนัด หรื อติดต่อทางโทรศัพท์ ตามคาสัง่ แพทย์
ฉันจะต้ องทำอย่ ำงไรอีก เพื่อป้ องกันผู้อื่นจำกกำรติดเชื้ อ?
อ้างถึง กฎหมายป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ, ผูท้ ี่มีโรคติดต่อ จะต้องทาตามที่กาหนดเพื่อป้องกันผูอ้ ื่นจากการติดเชื้ อ (ตามที่เรี ยกว่า
หน้าที่ในการป้องกัน) นัน่ หมายความว่า ในช่วงระยะเวลาที่คุณสามารถแพร่ เชื้อได้ คุณจะต้องไม่พบปะผูอ้ ื่น นอกจากผูท้ ี่คุณอยูอ่ าศัยร่ วมกันในครอบครัว
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และต้องไม่เดินทางโดยอาศัยการขนส่งเพือ่ สาธารณะ ถ้าเป็ นไปได้ คุณควรพยายามรักษาระยะห่างจากผูท้ ี่คุณร่ วมอาศัยอยูด่ ว้ ย เช่น
การอยูแ่ ต่ในห้องของตัวเอง คุณสามารถใช้เวลาอยูก่ ลางแจ้งได้ ตราบใดที่คุณรักษาระยะห่างจากคนอื่นๆ
กำรตำมหำกำรติดเชื้ อหมำยถึงอะไร?
การตามหาการติดเชื้อหมายถึงการสื บหาผูต้ ิดเชื้อและแจ้งให้ผทู ้ ี่อาจได้รับการติดเชื้อทราบ
เนื่องจากโควิด-19เป็ นโรคอัตรายทัว่ ไปและเป็ นโรคที่ตอ้ งมีการตามหาการติดเชื้อ
คุณจึงมีหน้าที่ในการให้ความร่ วมมือในการตามหาการติดเชื้อตามกฎหมายโรคติดเชื้อ
ใครบ้ ำงทีจ่ ำเป็ นต้ องได้ รับแจ้ ง?
ระยะเวลาการติดเชื้อจะนับจาก 48 ชัว่ โมงก่อนที่คุณเริ่ มมีอาการ ถ้าคุณไม่มีอาการใด ๆ จะนับจากวันที่คุณได้รับการตรวจหาโรคแทน
บุคคลต่อไปนี้ที่คุณติดต่อด้วยในช่วงระยะเวลาที่แพร่ เชื้อได้จะต้องได้รับแจ้ง:
•
ผูส้ มั ผัสโรคในครัวเรื อน: ผูท้ ี่ได้เคยอยูร่ ่ วมกับคุณในครอบครัว ในช่วงระยะเวลานี้ ผูส้ มั ผัสโรคในครัวเรื อนจะต้องอยูก่ บั บ้าน 7 วัน
นับจากวันที่คุณได้รับการตรวจหาโรค ใบปลิวเกี่ยวกับข้อมูลพิเศษในการปฏิบตั ิตามกฎ มีแจกให้สาหรับผูส้ มั ผัสโรคในครัวเรื อน
• ผูส้ มั ผัสใกล้ชิด: ผูท้ ี่คุณพบปะในระยะห่างไม่เกิน 2 เมตรและอย่างน้อย 15 นาที (ทั้งหมดภายใน 24 ชัว่ โมง)
เช่นในที่ทางาน,สถานประกอบกิจกรรมสันทนาการหรื อการชุมนุมอื่น ๆ
• บุคคลากรในสถานรักษาพยาบาล
• บุคคลากรที่ทางานเพื่อให้การดูแลรักษาพยาบาล รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่ไปดูแลตามบ้าน
จะเป็ นการดี ถ้าคุณเองแจ้งให้ผทู ้ ี่ได้สมั ผัสกับคุณทราบโดยเร็ วที่สุดว่าพวกเขาได้เผชิญกับความเสี่ ยง
ในการติดเชื้อ ถ้าคุณไม่มีโอกาสที่จะทาเช่นนั้น หน่วยงานติดตามโรคในเขตปกครองของคุณสามารถช่วยได้
ฉันจะทำอย่ ำงไร ถ้ ำฉันต้ องกำรรักษำโรคโควิด-19 หรื อโรคอื่นๆ ?
คุณต้องไม่ตรงไปท่ีสถานีอนามัย/ คลีนิกใกล้ๆ/ โรงพยาบาล ให้โทรศัพท์ไปที่1177 Vårdguiden ก่อน เพื่อรับคาแนะนาต่อไป
เกี่ยวกับสถานพยาบาลทีควรจะติดต่อ และให้แจ้งเขาด้วยว่าคุณมีโควิด-19. กรณี มีอนั ตรายถึงชีวิตให้โทร112
ฉันจะท้ วงติงกฎกำรปฏิบัตติ วั ทีฉ่ ันได้ รับอย่ ำงไร?
หากคุณได้รับกฎการปฏิบตั ิตวั ที่คุณคิดว่าไม่ถูกต้อง คุณสามารถติดต่อแพทย์ป้องกันควบคุมโรคติดต่อในภูมิภาคของคุณได้
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