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ທ່ ານສາມາດແຜ່ ເຊ້ື ອໂຄວິດ-19 ໃຫ້ ຄົນອື່ນໄດ້ ຕັ້ງແຕ່ ສອງສາມມື້ກ່ ອນທ່ ານຈະມີອາການ ແລະ
ເຖິງວ່ າທ່ ານຈະບ່ໍ ເຄີຍມີອາການກ່ໍ ຕາມ. ຖ້ າຫາກທ່່ ານຢູ ່ ໃກ້ ຊິດກັບຜູ້ ທ່ີ ເປັນໂຄວິດ-19 ໄດ້ ໄລຍະໜຶ່ງແລ້ ວ,
ທ່ ານອາດຈະເປັນໄດ້ ເຊັ່ນດຽວກັນ, ແຕ່ ວ່າທ່ ານອາດຈະບ່ໍ ຮູ ້ ໂຕ.
ສິ່ງສໍາຄັນແມ່ ນຈະຕ້ ອງປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນເພ່ື ອບໍ່ໃຫ້ ແຜ່ ເຊ້ື ອໄວຣັສໄປຫາຄົນອື່ນ, ເຖິງວ່ າທ່ ານຈະສັກຢາວັກຊີນແລ້ ວ ຫື ຼ
ເປັນໂຄວິດ-19 ແລ້ ວກໍຕາມ.
ຜູ້ ທ່ີ ອາໄສ ຫື ຼ ເຮັດວຽກຢູ ່ ໃນສະຖານທ່ີ ທ່ີ ມີຄວາມສ່ຽງສູ ງອາດຈະຕ້ ອງໄດ້ ຮັບຄໍາແນະນໍາທີ່ແຕກຕ່ າງກັນ
ຊ່ຶ ງພວກເຂົາຈໍາເປັນຕ້ ອງປະຕິບັດຕາມຫັ ຼ ງຈາກສໍາພັດກັບຜູ້ ທ່ີ ຕິດເຊ້ື ອ. ກະລຸ ນາປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາສະເພາະຂ້ າງລຸ ່ ມນ້ີ .
ຖ້ າທ່ ານມີອາການ, ຈົ່ງພັກຢູ ່ ເຮືອນ ແລະ ຢູ ່ ຫ່າງຈາກຄົນອ່ື ນ (ແຍກປ່ຽວ) ທັນທີທີ່ທ່ ານສັງເກດເຫັນອາການ ແລະ
ຂໍໃຫ້ ມີການກວດ (www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/guidemasks.pdf/testsites/index.html)
ຫາໂຄວິດ-19 ໂດຍທັນທີ ນ້ີ ກໍ່ແມ່ ນລວມທັງຜູ້ ທ່ີ ໄດ້ ຮັບຢາວັກຊີນແລ້ ວ ຫື ຼ ເຄີຍເປັນໂຄວິດ-19 ມາກ່ ອນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູ ນເພ່ີ ມ
ເຕີມ, ກະລຸ ນາເຂ້ົ າໄປທີ່ ຖ້ າທ່ ານເປັນໄຂ້ ຫື ຼ ມີຜົນກວດເປັນບວກ:
https://www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/materials/index.html).

ຄໍານິຍາມ
ໃກ້ ຊິດ ຫື ຼ ສໍາພັດ: ຢູ ່ ໃກ້ ຊິດກັບຜູ້ ທ່ີ ເປັນໂຄວິດ-19 ເປັນເວລາຢ່ າງໜ້ ອຍ 15 ນາທີ ພາຍໃນ 24 ຊ່ົ ວໂມງ ຊ່ຶ ງໝາຍຄວາມວ່ າ
ທ່ ານໄດ້ ໃກ້ ຊິດ ຫື ຼ ສໍາພັດກັບໂຄວິດ-19. ເຖິງຢ່ າງໃດກໍ່ຕາມ, ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ ທີ່ໂຄວິດ-19 ທ່ີ ຈະແຜ່ ເຊ້ື ອໃນເວລາສ້ັ ນໆ ຫື ຼ
ອາດຈະໃຊ້ ເວລາດົນກວ່ າ.


ເຂ້ົ າໄປທີ່ CDC: ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ ຽວກັບຄວາມສ່ຽງໃນການຕິດເຊ້ື ອ (www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/yourhealth/risks-exposure.html) ເພ່ື ອຮຽນຮູ ້ ກ່ຽວກັບປັດໃຈຕ່່ າງໆທ່ີ ເຮັດໃຫ້ ແຜ່ ເຊ້ື ອໂຄວິດ-19 ອາດຈະຫຼາຍຂຶ້ນ ຫື ຼ ຫຼຸດລົງ
ພາຍຫັ ຼ ງທ່ີ ທ່ ານຢູ ່ ໃກ້ ກັບຜູ້ ທ່ີ ເປັນໂຄວິດ-19.



ໂດຍທ່ົ ວໄປແລ້ ວ, ຖ້ າທ່ ານຢູ ່ ໃກ້ ຊິດກັບຄົນທີ່ເປັນໂຄວິດ-19 ຍິ່ງດົນເທົ່າໃດ, ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ ວ່າ ທ່ ານຈະໄດ້ ຮັບເຊ້ື ອໂຄວິດ-19
ຫຼາຍຂຶ້ນເທົ່ານັ້ນ. ສິ່ງນີ້ແມ່ ນມີຄວາມເປັນຈິງທີ່ສຸ ດ, ຖ້ າທ່ ານບ່ໍ ປະຕິບັດມາດຕະການຕ່ າງໆເພື່ອປ້ ອງກັນການແຜ່ ເຊື້ອ, ເຊັ່ນ:
ໃສ່ ຜ້າອັດປາກ. ຄວາມສ່ຽງຂອງທ່ ານອາດຈະສູ ງຂ້ຶ ນ ຖ້ າທ່ ານຢູ ່ ໃກ້ ກັບຄົນທີ່ມີອາການ ຫື ຼ ທ່ ານອາໄສຢູ ່ ກັບຜູ້ ທ່ີ ເປັນໂຄວິດ-19.
ປະເພດຂອງກິດຈະກໍາທີ່ສາມາດເພີ່ມຄວາມສ່ ຽງຂອງທ່ ານໄດ້ ເຊັ່ນກັນ, ເຊັ່ນ: ການຮ້ ອງເພງ ຫື ຼ ການຮ້ ອງ.

ແຍກປ່ຽວ: ພັກຢູ ່ ເຮືອນ ແລະ ຢູ ່ ຫ່າງຈາກຄົນອື່ນເມື່ອຜົນກວດຂອງທ່ ານເປັນບວກ, ຮູ ້ ສຶກບ່ໍ ສະບາຍ ຫື ຼ ມີອາການຂອງໂຄວິດ-19
ເຮັດແນວນ້ີ ຈະຊ່ ວຍທ່ ານບໍ່ໃຫ້ ແຜ່ ເຊ້ື ອໂຄວິດ-19 ໃຫ້ ຄົນອ່ື ນ.
ໃສ່ ຜ້າອັດປາກທີ່ມີຄຸ ນນະພາບ ແລະ ແໜ້ນໜາດີ: ຜ້ າອັດປາກທີ່ແໜ້ ນໜາ ແມ່ ນຜ້ າທີ່ອັດດັງ, ປາກ ແລະ
ຄາງຂອງທ່ ານໃຫ້ ແໜ້ ນແຕ່ ຢູ່ສະບາຍ, ແລະ ບໍ່ໃຫ້ ມີຊ່ ອງວ່ າງຢູ ່ ດ້ານຂ້ າງ. ສໍາລັບຂ້ໍ ມູ ນເພີ່ມເຕີມກ່ ຽວກັບຜ້ າອັດດັງທ່ີ ມີຄຸ ນນະພາບ,
ກະລຸ ນາເຂ້ົ າໄປເບີ່ງ ປະເພດຂອງຜ້ າອັດດັງຕ່ າງໆໄດ້ ທ່ີ ເວັບ
(www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/guidemasks.pdf/facecover.html#type).
ມີລະບົບພູ ມຄຸ ້ ມກັນບົກພ່ ອງ: ຄົນທີ່ມີລະບົບພູ ມຄຸ ້ ມກັນບົກພ່ ອງ. ລະບົບພູ ມຄຸ ້ ມກັນແມ່ ນວິທີການທ່ີ ຮ່ າງກາຍຕ່ໍ ສູ ້ ກັບພະຍາດ.
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ໃກ້ ຊິດ ຫື ຼ ສໍາພັດກັບໂຄວິດ-19

ຫັ ຼ ງຈາກທີ່ໃກ້ ຊິດກັບຜູ້ ທີ່ເປັນໂຄວິດ-19

ໃຫ້ ໃສ່ ຜ້າອັດປາກທີ່ມີຄຸ ນນະພາບສູ ງ ແລະ ແໜ້ໜໜາດີ ເປັນເວລາ 10 ວັນເຕັມ ເມື່ອໃດທ່ີ ທ່ ານຢູ ່ ພາຍໃນອາຄານ ແລະ
ຢູ ່ ຮ່ວມກັບຄົນອື່ນ, ແມ້ ແຕ່ ຢູ່ໃນເຮືອນ. 10 ວັນແມ່ ນເລີ່ມຈາກມ້ື ສຸ ດທ້ າຍທ່ີ ທ່ ານໄດ້ ໃກ້ ຊິດກັບຜູ້ ທ່ີ ເປັນໂຄວິດ-19.
ມ້ື ສຸ ດທ້ າຍຂອງທ່ ານທີ່ຢູ ່ ໃກ້ ຊິດກັບຜູ້ ທ່ີ ເປັນໂຄວິດ-19 ແມ່ ນໃຫ້ ນັບເປັນມ້ື ເລ່ີ ມສູ ນ. ມ້ື ທ່ີ ທ່ ານສາມາດຢຸ ດໃສ່ຜ້າອັດປາກແມ່ ນມ້ື ທີ
11.
ຈົ່ງຕິດຕາມເບິ່ງອາການເປັນເວລາ 10 ວັນ ຫັ ຼ ງຈາກມ້ື ສຸ ດທ້ າຍທີ່ທ່ ານໄດ້ ໃກ້ ຊິດກັບຄົນທ່ີ ເປັນໂຄວິດ-19. ອາການຕ່ າງໆທ່ີ ມີ
ສາມາດປະກອບດ້ ວຍ ການເປັນໄຂ້ 100.4 ອົງສາຟາເຣນຮາຍ ຫື ຼ ສູ ງກວ່ າ, ໄອ, ເຈັບຄໍ ຫື ຼ ຫາຍໃຈຝືດ.
ຕ້ ອງການເບິ່ງລາຍຊື່ທັງໝົດຂອງອາການ, ກະລຸ ນາເຂ້ົ າໄປທີ່ເວັບ CDC: ອາການຂອງໂຄວິດ-19
(www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/ອາການ-testing/ອາການ.html).


ຖ້ າທ່ ານມີອາການ, ຈົ່ງພັກຢູ ່ ເຮືອນ ແລະ ຢູ ່ ຫ່າງຈາກຄົນອື່ນ (ແຍກປ່ ຽວ) ແລະ ກວດຫາເຊ້ື ອໂຄວິດ-19 ທັນທີ.
ກະລຸ ນາປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາໃນການແຍກປ່ ຽວທີ່ ຖ້ າຫາກທ່ ານເປັນໄຂ້ ຫື ຼ ມີຜົນບວກ:
https://www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/materials/index.html). ໃນນີ້ລວມທັງ
ຜູ້ ທ່ີ ມີຜົນກວດໂຄວິດ-19 ເປັນບວກ ພາຍໃນ 90 ວັນທີ່ຜ່ ານມາ, ເຖິງວ່ າພວກເຂົາຈະໄດ້ ຮັບວັກຊີນໂຄວິດ-19
ຢ່ າງຕໍ່ເນື່ອງກໍ່ຕາມ.

ຖ້ າເປັນໄປໄດ້ , ໃຫ້ ກວດໃນວັນທີຫົກ


ຖ້ າທ່ ານມີຜົນກວດເປັນບວກ, ກະລຸ ນາພັກຢູ ່ ເຮືອນ (ແຍກປ່ ຽວ) ແລະ ປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາທີ່ ຖ້ າຫາກທ່ ານເປັນໄຂ້ ຫື ຼ
ມີຜົນກວດເປັນບວກ: ໂຄວິດ-19.



ຖ້ າຫາກທ່ ານມີຜົນກວດເປັນລົບ, ກະລຸ ນາສືບຕໍ່ໃສ່ຜ້າອັດປາກທ່ີ ມີຄຸ ນນະພາບສູ ງ ແລະ ແໜ້ ນໜາດີ ເມື່ອທ່ ານຢູ ່ ໃນຮ່ົ ມ ແລະ
ຢູ ່ ຮ່ວມກັບຄົນອື່ນ.



ກະລຸ ນາເຂ້ົ າໄປທີ່ ກວດຫາໂຄວິດ-19
(www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/guidemasks.pdf/testsites/index.html)
ເພ່ື ອເບິ່ງຂ້ໍ ມູ ນລາຍລະອຽດກ່ ຽວກັບສະຖານທີ່ ທ່ີ ທ່ ານສາມາດເຂ້ົ າໄປກວດ ແລະ ມີການກວດແບບໃດແດ່ .

ສິ່ງທີ່ຕ້ ອງຫີ ຼ ກລ່ ຽງ


ຫີ ຼ ກລ່ ຽງຜູ້ ທ່ີ ມີລະບົບພູ ມຄຸ ້ ມກັນໃນຮ່ າງກາຍບົກພ່ ອງ ຫື ຼ ມີຄວາມສ່ ຽງສູ ງທີ່ຈະໄດ້ ຮັບການຕິດເຊ້ື ອຂ້ັ ນຮຸ ນແຮງ ແລະ
ຢູ ່ ໃນສະຖານທ່ີ ທ່ີ ມີຄົນທ່ີ ມີຄວາມສ່ ຽງສູ ງກວ່ າອາໃສຢູ ່ ຫື ຼ ເຕ້ົ າໂຮມກັນຫຼາຍຄົນ, ເຊັ່ນ: ສູ ນດູ ແລໄລຍະຍາວ.
ຖ້ າຫາກຫີ ຼ ກລ່ ຽງບ່ໍ ໄດ້ , ກໍ່ແມ່ ນໃຫ້ ລະມັດລະວັງເປັນພິເສດເພື່ອ ປ້ ອງກັນຕົວຂອງທ່ ານເອງ ແລະ ຄົນອ່ື ນ.
(www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/guidemasks.pdf/prevention.html).
ສໍາລັບຂໍ້ມູ ນເພ່ີ ມເຕີມກ່ ຽວກັບຜູ້ ທ່ີ ມີຄວາມສ່ ຽງສູ ງກວ່ າ, ກະລຸ ນາເຂົ້າໄປທີ່ CDC: ຄົນທີ່ມີບັນຫາກ່ ຽວກັບສຸ ຂະພາບຈໍານວນໜຶ່ງ
(www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html).



ຫີ ຼ ກລ່ ຽງການອອກໄປເດີນທາງ. ຖ້ າຫາກທ່ ານຕ້ ອງເດີນທາງ, ກໍ່ໃຫ້ ໃສ່ ຜ້າອັດປາກທ່ີ ມີຄຸ ນນະພາບສູ ງ ແລະ ແໜ້ ນໜາດີ.



ຈົ່ງຫີ ຼ ກລ່ ຽງສະຖານທ່ີ ທ່ີ ທ່ ານຕ້ ອງໄດ້ ປົດຜ້ າອັດປາກອອກ (ຕົວຢ່ າງ: ສູ ນອອກກໍາລັງກາຍ, ຮ້ ານອາຫານ).
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ໃກ້ ຊິດ ຫື ຼ ສໍາພັດກັບໂຄວິດ-19

ມີການພິຈາລະນາພິເສດ ຫື ຼ ມີການຍົກເວ້ັ ນ
ຄົນທ່ີ ບ່ໍ ສາມາດໃສ່ ຜ້າປິດປາກໄດ້

ຜ້ າປິດປາກແມ່ ນບໍ່ແນະນໍາໃຫ້ ສໍາລັບເດັກນ້ ອຍທີ່ມີອາຍຸ 2 ປີລົງມາ, ແລະ ຄົນພິການ ຫື ຼ ມີບັນຫາສຸ ຂະພາບ
ຄົນເຫ່ົ ຼ ານ້ີ ອາດຈະບ່ໍ ສາມາດໃສ່ຜ້າປິດປາກໄດ້ . ຖ້ າຫາກຜູ້ ທ່ີ ບໍ່ສາມາດໃສ່ ໜ້າກາກໄດ້ ແຕ່ ໄປສໍາພັດກັບຜູ້ ທ່ີ ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19,
ຈົ່ງປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນທ່ີ ແນະນໍາທັງໝົດເຫ່ົ ຼ ານ້ັ ນ, ລວມທັງ ການກວດມ້ື ທີ 6 (ແລະ ໃຫ້ ກວດທັນທີ ຖ້ າມີອາການ), ແລະ
ປະຕິບັດຂັ້ນຕອນເພ່ີ ມເຕີມເພ່ື ອປ້ ອງກັນບໍ່ໃຫ້ ແຜ່ ເຊ້ື ອໃຫ້ ຜູ້ອື່ນ, ເຊັ່ນ: ປັບປຸ ງລະບົບລະບາຍອາກາດ ແລະ
ຮັກສາໄລຍະຫ່ າງຈາກຄົນອ່ື ນ. ຈົ່ງຈ່ື ໄວ້ ວ່າ ຕ້ ອງຫີ ຼ ກລ່ ຽງຜູ້ ທ່ີ ຮ່ າງກາຍມີບັນຫາຕ່ໍ ການສູ ້ ກັບຄວາມເຈັບປ່ ວຍ
(ລະບົບພູ ມຄຸ ້ ມກັນໃນຮ່ າງກາຍບົກພ່ ອງ) ຫື ຼ ມີຄວາມສ່ຽງສູ ງທີ່ຈະໄດ້ ຮັບເຊ້ື ອຂ້ັ ນຮຸ ນແຮງ ແລະ ຢູ ່ ໃນສະຖານທ່ີ
ທ່ີ ຄົນມີຄວາມສ່ຽງສູ ງກວ່ າອາໃສຢູ ່ ຫື ຼ ເຕ້ົ າໂຮມກັນ, ເຊັ່ນ: ສູ ນດູ ແລໄລຍະຍາວ.

ຄົນທ່ີ ເປັນໂຄວິດ-19 ໃນໄລຍະ 30 ວັນທີ່ຜ່ ານມາ

ຖ້ າທ່ ານເປັນໂຄວິດ-19 ໃນໄລຍະ 30 ວັນທີ່ຜ່ ານມາ, ບໍ່ແນະນໍາໃຫ້ ກວດຫັ ຼ ງຈາກທີ່ສໍາພັດກັບຜູ້ ທ່ີ ຕິດເຊື້ອ
ເວ້ັ ນເສຍແຕ່ ວ່າທ່ ານມີອາການ. ນ້ີ ໝາຍຄວາມວ່ າ ຖ້ າທ່ ານບ່ໍ ມີອາການ, ທ່ ານບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ ອງກວດໃນມື້ທີ 6. ຖ້ າທ່ ານມີອາການ,
ກະລຸ ນາເຂົ້າໄປທີ່ ຖ້ າທ່ ານບ່ໍ ສະບາຍ ຫື ຼ ມີຜົນກວດເປັນບວກ:
https://www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/materials/index.html). ຂ້ໍ ມູ ນເພ່ີ ມ
ເຕີມກ່ ຽວກັບການກວດສໍາລັບຄົນທ່ີ ເປັນໂຄວິດ-19 ໃນອະດີດ, ກະລຸ ນາເຂ້ົ າໄປທີ່ CDC: ເລືອກການກວດໂຄວິດ-19
(www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/ອາການ-testing/testing.html#choosing-a-test).

ຖ້ າມີຄົນຢູ ່ ເຮືອນຂອງທ່ ານເປັນໂຄວິດ-19

ຖ້ າທ່ ານອາໃສຢູ ່ ກັບຄົນທີ່ເປັນໂຄວິດ-19, ກະລຸ ນາໃສ່ ຜ້າອັດປາກທ່ີ ມີຄຸ ນນະພາບສູ ງ ແລະ ແໜ້ ນໜາດີ
ໃນຊ່ ວງທ່ີ ຄົນປ່ ວຍໄດ້ ຮັບການແຍກປ່ ຽວ. ຈົ່ງສືບຕໍ່ໃສ່ ຜ້າອັດປາກເປັນເວລາ 10 ມ້ື ເພ່ີ ມເຕີມ
ພາຍຫັ ຼ ງທ່ີ ໄລຍະເວລາຂອງການແຍກປ່ ຽນຂອງຄົນປ່ ວຍສ້ິ ນສຸ ດ. ໃຫ້ ນັບມ້ື ສຸ ດທ້ າຍຂອງການແຍກປ່ ຽວຂອງພວກເຂົາເປັນມື້ທີສູ ນ.
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ໃກ້ ຊິດ ຫື ຼ ສໍາພັດກັບໂຄວິດ-19

ຈົ່ງປະຕິບັດຕາມຄູ ່ ມືແນະນໍາຂ້ າງເທິງນັ້ນສໍາລັບການໃສ່ ຜ້າອັດປາກ, ຕິດຕາມເບິ່ງອາການ, ກວດຫາເຊ້ື ອ ແລະ
ຫີ ຼ ກລ່ ຽງເຂ້ົ າໃກ້ ຄົນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູ ງທີ່ຈະຕິດເຊ້ື ອຂັ້ນຮຸ ນແຮງ.
ສໍາລັບຂໍ້ມູ ນເພ່ີ ມເຕີມກ່ ຽວກັບຄູ ່ ມືແນະນໍານີ້, ກະລຸ ນາເຂ້ົ າໄປທີ່ CDC: ສິ່ງທີ່ຕ້ ອງປະຕິບັດ ຖ້ າທ່ ານສໍາພັດກັບໂຄວິດ-19
(www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/if-you-were-exposed.html).

ປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາສະເພາະສະຖານທີ່
ຄໍາແນະນໍາເຫົ່ ຼ ານ້ີ ບໍ່ສາມາດໃຊ້ ກັບສະຖານທ່ີ ທ່ີ ມີຄວາມສ່ ຽງສູ ງບາງບ່ ອນ. ສໍາລັບຄູ ່ ມືແນະນໍາສໍາລັບການແຍກປ່ ຽວ ຫື ຼ
ການສໍາພັດຢູ ່ ໃນສະຖານທ່ີ ດູ ແລສຸ ຂະພາບ ຫື ຼ ສະຖານທີ່ (ເຕ້ົ າໂຮມ) ຂອງກຸ ່ ມທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູ ງອ່ື ນໆ:


ຄົນທີ່ອາໄສ ຫື ຼ ເຮັດວຽກໃນສະຖານທີ່ດູ ແລສຸ ຂະພາບ ຫື ຼ ສະຖານທີ່ດູ ແລແບບຍາວນານ ແລະ ສໍາພັດໃກ້ ຊິດກັບຄົນເປັນວິດ-19
ຄວນຈະປະຕິບັດຕາມ ຄໍາແນະນໍາໃນການແຍກປ່ ຽວ ແລະ ກັກໂຕ ສໍາລັບພະນັກງານດູ ແລສຸ ຂະພາບ
(www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/hcp/exposure.html).



ຄົນທີ່ອາໄສ ຫື ຼ ເຮັດວຽກຢູ ່ ໃນກຸ ່ ມທ່ີ ອາໄສ ແລະ ສະຖານທີ່ດູ ແລ, ເຊັ່ນ: ທ່ີ ອາໄສຂອງຄົນບໍ່ມີບ້ ານ ຫື ຼ ສູ ນກັກຂັງຕ່ າງໆ ແລະ
ໄດ້ ສໍາພັດກັບໂຄວິດ-19 ຄວນຈະປະຕິບັດຕາມ ສະຖານທີ່ເຕ້ົ າໂຮມ ແລະ ສະຖານທີ່ດູ ແລຕ່ າງໆ: ໂຄວິດ-19
(www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/guidemasks.pdf/communities.html).



ທຸ ລະກິດ, ສະຖານທີ່ຕ່ າງໆ ຫື ຼ ສະຖານທີ່ສ່ ວນບຸ ກຄົນອ່ື ນໆ
ຢ່ າງຕໍ່າສຸ ດແນະນໍາໃຫ້ ປະຕິບັດຕາມຄູ ່ ມືແນະນໍາຂອງພະແນກສາທາລະນະສຸ ກ ລັດມີນີໂຊຕາ ແລະ CDC.
ພວກເຂົາຍັງສາມາດເລືອກຮຽກຮ້ ອງໃຫ້ ພັກຢູ ່ ເຮືອນດົນກວ່ າ ຫື ຼ ໃສ່ ຜ້າອັດປາກດົນກວ່ າ ຫັ ຼ ງຈາກທ່ີ ໄດ້ ຢູ່ໃກ້ ກັບຄົນທີ່ເປັນໂຄ
ວິດ-19.

ສາມາດດາວໂຫຼດແອັບ COVIDaware ຂອງມີນີໂຊຕາໄດ້ ບ່ໍ ເສຍຄ່ າ (www.mn.gov/covid19/covidawaremn/)
ຕ້ ອງການໄດ້ ຮັບແຈ້ງຖ້ າທ່ ານໄດ້ ຢູ່ໃກ້ ກັບຄົນທີ່ມີຜົນກວດໂຄວິດ-19 ເປັນບວກ.
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ຕິດຕ່ໍ health.communications@state.mn.us ເພ່ື ອຂໍຂ້ໍ ມູ ນໃນຮູ ບແບບອ່ື ນ. (Lao)
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