คำถำมที่พบบ่ อยเกีย่ วกับโรคโควิด-19 และผู้สูงอำยุชำวนิวยอร์ กซึ่งใช้ ชีวิตอยู่ที่บ้ำน
โรคโควิด-19 ยังคงแพร่ ระบาดในชุมชนของเราแต่คุณสามารถปฏิบตั ิตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อปกป้องตัวเองและคนที่คุณรัก
ติดตามข่าวสารและใช้ขอ้ มูลและแหล่งข้อมูลต่อไปนี้เพื่อรักษาสุ ขภาพและความปลอดภัย ถ้าคุณอายุต้งั แต่ 65
ปี ขึ้นไปหรื อมีโรคประจาตัว คุณมีความเสี่ ยงที่จะเป็ นโรคโควิด-19 แบบรุ นแรงและควรอยูบ่ า้ นให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้
โควิด-19 เบื้องต้ น
โรคโควิด-19 แพร่ กระจำยได้ อย่ำงไร
• ไวรัสชนิดนี้มีความเป็ นไปได้มากที่สุดที่จะแพร่ กระจายไปสู่คนที่มีการสัมผัสใกล้ชิด (ในระยะประมาณ 6 ฟุต)
กับผูท้ ี่เป็ นโรคโควิด-19 โรคนี้แพร่ กระจายทางฝอยละอองที่ฟ้งุ กระจายเมื่อคนไอหรื อจาม, ร้องเพลง หรื อพูด
• ผูท้ ี่เป็ นโรคโควิด-19 แต่ไม่มีอาการก็ยงั คงสามารถแพร่ กระจายเชื้อไวรัสได้
• มีความเป็ นไปได้ที่จะมีการติดโรคโควิด-19 โดยการสัมผัสกับพื้นผิวที่มีเชื้อไวรัสแล้วมาจับปาก, จมูก หรื อตา
แต่วิธีน้ ีไม่น่าจะเป็ นช่องทางหลักในการแพร่ เชื้อไวรัส
อำกำรแสดงของโรคโควิด-19 มีอะไรบ้ ำง
• ผูท้ ี่เป็ นโรคโควิด-19 มีรายงานอาการของโรคที่กว้างมาก ตั้งแต่มีอาการเพียงเล็กน้อยไปจนถึงป่ วยหนัก
บางรายก็ไม่มีอาการเลย
• โดยอาจเริ่ มมีอาการได้ต้งั แต่ 2-14 หลังจำกสัมผัสกับเชื้อไวรัสนี้
• ผูท้ ี่มีอาการดังต่อไปนี้อาจเป็ นโรคโควิด-19 (รายการนี้ไม่ได้รวมอาการทั้งหมดที่อาจเป็ นไปได้)
o ไข้หรื อสั่น
o ไอ
o หายใจไม่อิ่มหรื อหายใจลาบาก
o อ่อนล้า
o ปวดกล้ามเนื้อหรื อปวดตัว
o ปวดศีรษะ
o สู ญเสี ยการรับรสและการดมกลิ่นที่เพิ่งเป็ น
o เจ็บคอ
o แน่นจมูกหรื อมีน้ ามูก
o คลื่นไส้หรื ออาเจียน
o ท้องเสี ย
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o ผูส้ ู งอายุอาจมีอาการสับสนหรื อเลอะเลือน และหกล้ม
ใครบ้ ำงที่มีควำมเสี่ยงสู งที่จะติดโรคโควิด-19 หรือมีอำกำรรุนแรง
• อาการป่ วยรุ นแรงหมายความว่าผูท้ ี่เป็ นโรคโควิด-19 นั้นอาจต้องนอนโรงพยาบาล, ห้องผูป้ ่ วยหนัก
หรื อใช้เครื่ องช่วยหายใจเพื่อช่วยในการหายใจ หรื อแม้กระทัง่ เสี ยชีวิต
ผูท้ ี่มีความเสี่ ยงสู งในการป่ วยรุ นแรงจาเป็ นอย่างมากที่จะต้องเฝ้าระวังสุ ขภาพของตนเอง
และติดต่อกับผูใ้ ห้บริ การทางการแพทย์ของตนเองถ้ามีอาการใด ๆ
• ผูท้ ี่มีการสัมผัสกับผูเ้ ป็ นโควิด-19 อย่างสม่าเสมอ เช่น ผูอ้ าศัยอยูร่ ่ วมบ้าน, ผูด้ ูแล หรื อคู่รักที่มีความสัมพันธ์ลึกซึ้ง
มีความเสี่ ยงสู งที่จะติดเชื้อไวรัส
• ผูท้ ี่มีอายุต้งั แต่ 50 ปี ขึ้นไปมีความเสี่ ยงสู งที่จะป่ วยเป็ นโรคโควิด-19 แบบรุ นแรง (ผูท้ ี่มีอายุต้งั แต่ 65
ปี ขึ้นไปมีความเสี่ ยงสู งสุ ด) ผูท้ ี่มีโรคประจาตัวก็มีความเสี่ ยงเพิ่มขึ้นเช่นกัน ได้แก่:
o โรคไตเรื้ อรัง
o COPD (โรคถุงลมปอดโป่ งพองเรื้ อรัง)
o ผูอ้ ยูใ่ นระยะภูมิคมุ้ กันบกพร่ อง (ระบบภูมิคมุ้ กันอ่อนแอ) จากการปลูกถ่ายอวัยวะชนิดแข็ง
o โรคอ้วน (ดัชนีมวลกาย [BMI] มากกว่าหรื อเท่ากับ 30)
o โรคหัวใจร้ายแรง เช่น หัวใจวาย, โรคหลอดเลือดหัวใจ หรื อโรคของกล้ามเนื้อหัวใจ
o โรคเม็ดเลือดแดงรู ปเคียว
o โรคเบาหวานชนิดที่ 2
กำรรักษำสุขภำพ
ฉันสำมำรถทำอะไรได้ บ้ำงเพื่อป้องกันกำรโรคโควิด-19
ยังไม่มีวคั ซีนหรื อยาในการป้องกันโควิด-19 ถึงแม้ว่าการวิจยั ทั้งสองชนิดนี้กาลังอยูใ่ นระหว่างการพัฒนาก็ตาม
คาแนะนาต่อไปนี้สามารถช่วยให้คุณป้องกันตนเองและผูอ้ ื่นจากการป่ วยได้
• อยูบ่ า้ นถ้าป่ วย ถ้าคุณรู ้สึกไม่สบาย ให้อยูบ่ า้ นและออกจากบ้านเมื่อต้องการการดูแลทางการแพทย์ที่จาเป็ น
(การดูแลทางการแพทย์ที่ทาเป็ นประจาและรับการตรวจโควิด-19)
หรื อเพื่อไปทาธุระซึ่งไม่มีคนอืน่ สามารถทาให้คุณได้ ถ้าคุณมีอาการและอายุต้งั แต่ 65 ปี ขึ้นไปหรื อมีโรคประจาตัว
ให้โทรหำผู้ให้ บริกำรด้ ำนสุ ขภำพของคุณทันที
เพื่อพวกเขาจะได้เฝ้าระวังคุณอย่างใกล้ชิดขึ้นและให้คาแนะนาเกี่ยวกับการตรวจแก่คุณ
• รักษำระยะห่ ำงทำงกำย รักษาระยะห่างจากผูอ้ นื่ อย่างน้อย 6 ฟุตเสมอเมื่อใดก็ตามที่ทาได้
o ถ้าคุณมีโรคประจาตัวหรื ออายุต้งั แต่ 65 ปี ขึ้นไป
พิจารณาอยูบ่ า้ นให้มากที่สุดเท่าที่เป็ นไปได้เพื่อป้องกันตัวเองแม้ว่าคุณจะไม่ป่วยก็ตาม
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ยกเว้นจาเป็ นต้องออกไปเพื่อรับการรักษา (รวมถึงรับการตรวจโควิด-19) และเพื่อไปทาธุระที่จาเป็ น เช่น
ซื้อของกินของใช้และเสบียงอาหาร หรื อออกกาลังกายคนเดียว
o เมื่อเป็ นไปได้ ขอร้องให้คนอื่นที่ไม่ป่วยหรื อมีความเสี่ ยงที่จะป่ วยรุ นแรงจากโควิด-19 น้อยกว่าไปทาธุระให้
o ถ้าคุณต้องการซื้ออาหารหรื อของใช้จาเป็ นอื่น ๆ ด้วยตัวเอง
ให้เลือกซื้อจากร้านที่มีบริ การส่งถึงบ้านหรื อมีเวลาให้บริ การเฉพาะสาหรับลูกค้าที่มีความเสี่ ยงสู งที่จะป่ วยรุ
นแรงจากโควิด-19
o พยายามเข้าสังคมหรื อทางานจากระยะไกลเมื่อเป็ นไปได้
• รักษำสุ ขอนำมัยของมือ ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่และน้ าโดยเฉพาะเมื่อกลับถึงบ้าน ล้างมือนานอย่างน้อย 20 วินาที
หรื อใช้น้ ายาฆ่าเชื้อที่มือซึ่งมีแอลกอฮอล์เป็ นส่วนประกอบในกรณีที่ไม่มีสบู่และน้ า
o อย่าจับใบหน้าด้วยมือที่ยงั ไม่ได้ลา้ ง
o ถ้าคุณจาเป็ นต้องไอหรื อจาม ให้ปิดจมูกหรื อปากด้วยทิชชูหรื อแขนเสื้ อ อย่าใช้มือ
o อย่าจับมือ ให้โบกมือแทน
• ใส่ หน้ ำกำก เมื่อไหร่ ก็ตามที่ออกจากบ้าน ให้ใส่ หน้ากากและดูแลให้แน่ใจว่าหน้ากากนั้นปิ ดปากและจมูกมิดชิด
ถึงแม้คุณจะเป็ นโรคโควิด-19
แล้วก็ยงั เป็ นเรื่ องสาคัญที่คุณจะยังคงทาตามคาแนะนาในการรักษาระยะห่างทางกายและการรักษาสุ ขอนามัยของมือและใส่หน้า
กากต่อไป เรายังไม่ทราบว่าคุณจะติดโควิด-19 ซ้ าได้อีกหรื อไม่
มีอะไรอีกบ้ ำงที่ฉันสำมำรถทำได้ เพื่อที่จะไม่ ป่วย
ติดต่อสื่ อสารกับ ผูใ้ ห้บริ การด้านสุ ขภาพของคุณเพื่อให้มนั่ ใจว่าคุณได้นดั และรักษานัดการตรวจประจาของคุณ
• การตรวจประจาประกอบด้วย การพบผูใ้ ห้บริ การเนื่องจากโรคเรื้ อรัง (เช่น ความดันโลหิตสู ง เบาหวาน
หรื อโรคหัวใจ), การตรวจสุ ขภาพประจาปี , การรับวัคซีน, การตรวจคัดกรองสุขภาพกายและสุ ขภาพจิต
o แม้ว่าจะยังไม่มีวคั ซีนป้องกันโรคโควิด แต่การรับวัคซีนอืน่ ๆ
ตามเวลาให้ครบก็ยงั เป็ นสิ่ งสาคัญสาหรับสุ ขภาพของคุณ
▪ เมื่อมีวคั ซีนไข้หวัดใหญ่ให้บริ การ กรุ ณาพูดคุยกับผูใ้ ห้บริ การเกี่ยวกับการรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่
ถ้าคุณอายุมากกว่า 65 ปี
กรุ ณาสอบถามผูใ้ ห้บริ การเกี่ยวกับการรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่เฉพาะสาหรับกลุ่มอายุของคุณ
และอย่าลืมรับการฉีดวัคซีน
▪ สอบถามผูใ้ ห้บริ การว่าคุณควรรับวัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบและวัคซีนป้องกันโรคงูสวัดหรื อไ
ม่
▪ ผูใ้ ห้บริ การหลายแห่งมีท้งั วัคซีนไข้หวัดใหญ่และโรคปอดอักเสบในหน่วยงาน
ร้านขายยาหลายแห่งก็ให้วคั ซีนไข้หวัดใหญ่, โรคปอดอักเสบ และโรคงูสวัดเช่นกัน
กรุ ณาตรวจสอบกับร้านขายยาใกล้คุณว่าที่ร้านมีวคั ซีนใดบ้าง เข้าดูที่ “NYC HealthMap”
(แผนที่สุขภาพเมืองนิวยอร์ก) หรื อโทร 311 เพื่อหาวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใกล้คุณ
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o สอบถามเกี่ยวกับการรับยาที่คุณต้องรับประทานเป็ นประจานาน 90 วันกับผูใ้ ห้บริ การของคุณ
พิจารณาให้ร้านขายยาส่งยามาที่บา้ น
o ติดต่อทันตแพทย์เพื่อวางแผนรับบริ การดูแลสุ ขภาพฟันเป็ นประจา
o ติดตามนัดตรวจตาให้ครบและอย่าลืมหาแว่นตาหรื อคอนแทคเลนส์ถา้ คุณจาเป็ นต้องใช้
• ผูใ้ ห้บริ การหลายแห่งสามารถให้ความช่วยเหลือคุณทางโทรศัพท์หรื อทางการแพทย์ระยะไกลได้
แต่การไปพบแพทย์ดว้ ยตัวเองอาจมีความจาเป็ นในกรณี ที่ตอ้ งการการตรวจ ,วัคซีน และการดูแลอื่น ๆ
• ผูใ้ ห้บริ การได้เพิ่มวิธีการในการควบคุมการติดเชื้อเพื่อให้ผทู ้ ี่เข้ามารับบริ การปลอดภัย ซึ่งประกอบด้วย
การความสะอาดและการฆ่าเชื้อมากขึ้น, การนัดผูเ้ ข้ามารับบริ การแบบเหลื่อม, ข้อกาหนดเรื่ องการใส่หน้ากาก
และการกาหนดเวลาให้บริ การเฉพาะสาหรับผูม้ ีความเสี่ ยงสู งที่จะป่ วยรุ นแรง
• ถ้าคุณไม่มีผใู ้ ห้บริ การสุ ภาพหรื อผูใ้ ห้บริ การของคุณไม่เปิ ดทาการ
คุณสามารถค้นหาศูนย์สุขภาพของชุมชมซึ่งรับผูป้ ่ วยใหม่ได้ที่ nyc.gov/health/covidresources คุณยังสามารถโทร
844-692-4692 หรื อ 311 เพื่อหาผูใ้ ห้บริ การใกล้คุณ
การดูแลนี้มีให้ชาวนิวยอร์กทุกคนโดยไม่คานึงถึงสถานะการเข้าเมืองหรื อความสามารถในการจ่ายค่ารักษาพยาบาล
ระมัดระวังและจัดการความเสี่ ยงเรื่ องการพลัดตกหกล้มที่บา้ น
การพลัดตกหกล้มเป็ นสาเหตุของการบาดเจ็บรุ นแรงหรื อการเสี ยชีวิต และสามารถส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตได้
• กาจัดหรื อซ่อมแซมวัตถุอนั ตรายที่ทาให้เกิดการสะดุดหรื อพลัดตกหกล้มได้ ซึ่งรวมถึงการกาจัดวัตถุที่วางบนพื้น,
ซ่อมตรึ งพรมที่หลวมหรื อฉีกขาด, ติดพรมผืนเล็กกับพื้นด้วยเทปติดพรม
และม้วนเก็บหรื อติดสายไฟเข้ากับผนังให้แน่นหนา
• ทบทวนเรื่ องไฟ เปลี่ยนหลอดไฟที่ไส้ไหม้ทนั ทีที่ทาได้ ติดไฟกลางคืนตามแนวทางเดินที่มืด
และลดแสงแยงตาโดยการเพิ่มผ้าม่านหรื อบังตาที่หน้าต่าง
• เข้าดูที่ nyc.gov/health และค้นหาคาว่า “How to Prevent Falls: A Home Safety Checklist”
(วิธีป้องกันการพลัดตกหกล้ม: รายการตรวจสอบความปลอดภัยในบ้าน)
เพื่อหาไอเดียในการป้องกันบ้านจากวัตถุอนั ตรายที่ทาให้เกิดการพลัดตกหกล้ม
o ถ้ามีการซ่อมแซมรี บด่วนที่จาเป็ นในบ้าน ให้พูดคุยกับผูจ้ ดั การอาคารหรื อผูด้ ูแลอาคาร
หรื อโทรหาร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้างใกล้บา้ นเพื่อสอบถามเกี่ยวกับทางเลือกในการจัดส่งของแบบไม่ตอ้ งสัม
ผัส
• ดูแลให้เท้าของคุณไม่ปวดและสุขภาพดี ดูแลเท้าให้แห้งและสะอาด, ดูแลตัดเล็บ
และไปพบแพทย์ถา้ มีปัญหาเกี่ยวกับเท้าหรื อตัดเล็บยาก
• หลีกเลี่ยงการใส่รองเท้าแตะที่มีพ้นื รองเท้าไม่มนั่ คงในบ้าน หรื อรองเท้าแตะไม่มีส้นแบบฟลิปฟลอป
อย่าเดินในบ้านโดยใส่ถุงเท้าหรื อถุงน่อง และเดินด้วยเท้าเปล่าให้นอ้ ย ใส่รองเท้าที่สบายและพอเหมาะแม้อยูใ่ นบ้าน
เมื่อป่ วยควรทำอย่ำงไร
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มีข้นั ตอนเฉพำะอะไรไหมที่ฉันควรเตรียมตัวไว้ในกรณีที่ฉันหรื อคนอื่น ๆ ในบ้ ำนป่ วย
• ดูแลให้รายการยาที่คุณรับประทานประจาและผูใ้ ห้บริ การด้านสุ ขภาพทั้งหมดของคุณรวมทั้งข้อมูลติดต่อให้เป็ นปัจจุบั
นอยูเ่ สมอ
• วางแผนการเดินทางไปหาผูใ้ ห้บริ การของคุณหรื อไปยังจุดตรวจเมื่อจาเป็ น
o มีบริ การขนส่งบางชนิดที่ให้บริ การสาหรับผูซ้ ่ ึงมีนดั ทางการแพทย์ที่จาเป็ นสาหรับผูท้ ี่อายุต้งั แต่ 60
ปี ขึ้นไปทางองค์กรชุมชน สาหรับข้อมูลเพิ่มเติม โทร “Aging Connect” (การติดต่อสาหรับผูส้ ู งอายุ)
หน่วยงานเพื่อผูส้ ู งอายุของ NYC (DFTA) ข้อมูลและศูนย์ติดต่อเพือ่ การส่งต่อสาหรับผูส้ ู งอายุและครอบครัว
ที่ 212-244-6469 วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 8:30 น. ถึง 17:30 น.
o บริ ษทั ประกันบางบริ ษทั รวมทั้งเมดิเอด
ครอบคลุมการขนส่งแบบไม่ฉุกเฉิ นรวมทั้งการเดินทางไปพบผูใ้ ห้บริ การด้วย
ติดต่อบริ ษทั ประกันสุขภาพของคุณเพื่อตรวจสอบว่าแผนของคุณครอบคลุมหรื อไม่และวิธีการดาเนินการเกี่
ยวกับรถ
• พิจารณาความพึงพอใจเรื่ องการดูแลรักษาและเลือกตัวแทนดูแลสุ ขภาพในกรณี ที่คุณไม่สามารถทาด้วยตัวเองได้
เข้าดูที่ ny.gov และค้นหา “advance care planning” (แผนการดูแลขั้นสู ง)
เพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการบันทึกความต้องการในเอกสารแสดงความต้องการล่วงหน้า
• ถ้าคุณเป็ นผูด้ ูแลบุคคลอืน่ เช่นคู่ของคุณ หรื อเด็ก หรื อสัตว์เลี้ยง วางแผนในการดูแลพวกเขาถ้าคุณเป็ นโรคโควิด-19
• ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือจากผูด้ ูแล ตัดสิ นใจว่าใครจะเป็ นผูด้ ูแลคุณถ้าผูด้ ูแลของคุณป่ วย
• เก็บเทอร์โมมิเตอร์และยาที่ซ้ือได้ตามร้านขายยา เช่น อะเซตามิโนเฟน (ไทลินอล) ที่คุณสามารถใช้ได้อย่างปลอดภัย
เมื่อไหร่ ที่ฉันควรจะรับกำรรักษำโรคโควิด-19 รวมทั้งกำรตรวจกำรติดเชื้อและด้ วยวิธีกำรใด
เป็ นเรื่ องสาคัญที่จะเฝ้าระวังสุ ขภาพและรับการรักษาหรื อการดูแลทางการแพทย์ฉุกเฉินสาหรับโรคโควิด-19
และปัญหาด้านสุขภาพอื่น ๆ เมื่อจาเป็ น
ถ้าคุณเริ่ มมีอาการเล็กน้อยถึงปานกลางโทรหำผู้ให้ บริกำรด้ ำนสุ ขภำพของคุณทันที
เพื่อพวกเขาจะได้เฝ้าระวังคุณอย่างใกล้ชิดขึ้นและให้คาแนะนาเกี่ยวกับการตรวจแก่คุณ
• อยูบ่ า้ น ยกเว้นต้องไปรับบริ การทางการแพทย์ที่จาเป็ น
(ซึ่งรวมถึงการดูแลทางการแพทย์ที่ทาเป็ นประจาและการตรวจโควิด-19) หรื อความต้องการพื้นฐานอื่น เช่น
ของใช้ที่จาเป็ น ถ้าไม่มีคนอืน่ สามารถทาให้คุณได้
• อย่าไปทางานแม้ว่าคุณจะเป็ นผูป้ ฏิบตั ิงานที่จาเป็ นก็ตาม
• ผูใ้ ห้บริ การของคุณอาจเสนอการตรวจโควิด-19 ที่ที่ทาการของพวกเขา
คุณยังสามารถหาจุดตรวจใกล้คุณได้โดยการโทร 311 หรื อเข้าดูที่ nyc.gov/covidtest
o คุณสามารถตรวจฟรี ได้ที่จดุ ตรวจ NYC Health + Hospital (สาธารณสุ ขนิวยอร์ก + โรงพยาบาล)

5

o ถ้าคุณมีผลตรวจเป็ นบวก
คุณจะได้รับโทรศัพท์จากผูต้ ิดตามการสัมผัสซึ่งได้รับการอบรมเพือ่ ให้มนั่ ใจว่าคุณได้รับการดูแลทางการแพ
ทย์ และการสนับสนุนที่จาเป็ น รวมทั้ง อาหาร ยา
และที่พกั อาศัยในโรงแรมถ้าคุณไม่สามารถแยกตัวให้ปลอดภัยจากผูอ้ ื่นได้ที่บา้ น
o เรี ยนรู ้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะทางานตรวจและติดตามและผูต้ ิดตามการสัมผัส เข้าดูได้ที่ nyc.gov และค้นหา
“trace” (การติดตาม)
• แจ้งผูใ้ ห้บริ การของคุณถ้าคุณมีอาการใหม่ หรื อถ้ามีอาการเปลี่ยนแปลง
พวกเขาสามารถให้คาแนะนาเกี่ยวกับความจาเป็ นในการประเมินเพิ่มเติม
ถ้าคุณรู ้สึกว่ามีอาการรุ นแรงดังต่อไปนี้ ให้ไปห้องฉุกเฉิน หรื อโทร 911 ทันที
• หายใจลาบาก
• มีอาการเจ็บหรื อแน่นหน้าอกหรื อท้องอย่างต่อเนื่อง
• มีอาการสับสนหรื อซึมมากไม่สามารถปลุกให้ตื่นได้
• ริ มฝี ปากหรื อหน้าเป็ นสี เขียว
• พูดลาบาก
• ใบหน้าอ่อนแรงเฉียบพลันหรื ออาการชาบริ เวณใบหน้า, แขน หรื อขา
• ชัก
• ปวดรุ นแรงกะทันหันที่ใดก็ตาม
• เลือดออกที่ควบคุมไม่ได้
• อาเจียนหรื อท้องเสี ยรุ นแรงหรื อต่อเนื่อง
• หรื อมีภาวะฉุกเฉินอื่น ๆ
มีสถำนกำรณ์ อื่นอีกไหมที่ฉันควรไปตรวจ
มี ชาวนิวยอร์กทุกคนควรได้รับการตรวจวินิจฉัยโควิด-19 ไม่ว่าจะมีอาการหรื อไม่ก็ตาม ชุดตรวจมีสองประเภทหลักคือ:
• ชุดตรวจวินิจฉัย (หรื อชุดตรวจไวรัส) เป็ นชุดตรวจป้าย หรื อตรวจน้ าลาย เพื่อระบุว่าคน ๆ นั้นเพิง่ เป็ นโรคโควิด-19
หรื อไม่ (ไม่ว่าเพิง่ จะป่ วยหรื อไม่ก็ตาม) คุณสามารถตรวจฟรี ได้ที่จุดตรวจหลายแห่ง
คุณสามารถหาจุดตรวจใกล้คุณได้โดยการโทร 311 หรื อเข้าดูที่ nyc.gov/covidtest
• ชุดตรวจสำรภูมิต้ำนทำน (หรื อชุดตรวจซีโรโลยี): เป็ นชุดตรวจเลือดที่อาจระบุว่าคน ๆ นั้นเคยเป็ นโรคโควิด-19
ในอดีตหรื อไม่ ผลตรวจเป็ นบวกนี้ไม่ ได้ หมายความว่าคุณมีภูมิคมุ้ กันต่อโควิด-19 หรื อคุณจะไม่เป็ นโรคนี้อีกแล้ว
สาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจโควิด-19 เข้าดูที่ nyc.gov/health/coronavirus และค้นหา “COVID-19 Testing:
Frequently Asked Questions” (การตรวจโควิด-19: คาถามที่พบบ่อย)
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ถ้าคุณได้รับการตรวจแล้วและมีผลตรวจเป็ นลบ คุณควรรับการตรวจอีกเมื่อ:
• คุณมีอาการของโควิด-19 ใหม่
• คุณและผูใ้ ห้บริ การทางการแพทย์ของคุณคิดว่าอาจเป็ นไปได้ที่จะสัมผัสโรค เช่น อยูใ่ นกลุ่มคนขนาดใหญ่
หรื ออยูก่ บั ผูท้ ี่ได้รับการยืนยันหรื อสงสัยว่าเป็ นโควิด-19
• คุณวางแผนจะไปพบกับผูท้ ี่ไม่ได้อยูอ่ าศัยร่ วมกันและมีความเสี่ ยงที่จะป่ วยเป็ นโรคโควิด-19 แบบรุ นแรง
รวมทั้งผูส้ ู งอายุต้งั แต่ 65 ปี ขึ้นไป
ฉันสำมำรถทำอะไรได้ บ้ำงเพื่อให้ ทุกคนทึ่บ้ำนปลอดภัย ถ้ ำฉันหรื อคนอื่นเป็ นโควิด-19
สร้างระยะห่างทางกาย และไม่รับแขก:
• ถ้าคุณป่ วยอยูห่ ่างจากคนอื่นอย่างน้อย 6 ฟุต
• แยกผูป้ ่ วยออกจากคุณและคนอื่นซึ่งมีความเสี่ ยงที่จะป่ วยแบบรุ นแรง
• เลื่อนเก้าอี้หรื อเฟอร์นิเจอร์อื่น ๆ เพื่อให้สามารถรักษาระยะห่างทางกาย
• ผูท้ ี่ป่วยแต่ละคนควรรับประทานอาหารหรื อได้รับการป้อนอาหารแยกจากคนอื่น ๆ ที่ บา้ นถ้าเป็ นไปได้
การปกปิ ด:
• คลุมจมูกและปากด้วยหน้ากากเมื่อคุณอยูใ่ กล้คนอืน่ มากกว่า 6 ฟุต
• ปิ ดปากเวลาไอหรื อจามด้วยทิชชูหรื อข้อศอกด้านใน อย่าใช้มือ
รักษาความสะอาด:
• ทิ้งทิชชูลงถังขยะทันทีที่ใช้เสร็ จ
• ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่และน้ านาน 20 วินาที โดยเฉพาะหลังไอหรื อจาม
ใช้ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดมือซึ่งมีแอลกอฮอล์เป็ นส่วนประกอบในกรณี ที่ไม่มีสบู่และน้ า
• ทาความสะอาดพื้นผิวซึ่งถูกสัมผัสบ่อย ๆ เช่น ลูกบิดประตู, สวิตช์ไฟ, ก๊อกน้ า, โทรศัพท์, กุญแจ,
ของเล่นชิ้นโปรดของเด็ก ๆ และรี โมทคอนโทรล
• ซักผ้าเช็ดตัว, ผ้าปูที่นอน และผ้าปิ ดหน้าด้วยน้ าอุ่นจัดที่สุดเท่าที่จะทาได้
ด้วยผงซักฟอกที่คุณใช้ตามปกติและตากให้แห้งสนิท
• อย่าใช้จานชาม, แก้วน้ า, ถ้วย หรื ออุปกรณ์ที่ใช้ในการรับประทานอาหารร่ วมกับคนอื่น
และล้างอุปกรณ์ทุกครั้งหลังใช้งาน
ฉันหรื อคนอื่นที่บ้ำนเป็ นโควิด-19 แต่ เรำไม่ สำมำรถแยกกับสมำชิกในครัวเรื อนอื่น ๆ ได้ ฉันควรทำอย่ำงไร
เมืองนิวยอร์กมีบริ การห้องพักในโรงแรมสาหรับผูท้ ี่เป็ นโควิด-19 หรื อผูท้ ี่อาศัยร่ วมกับผูท้ ี่เป็ นโควิด-19
และไม่สามารถแยกกับสมาชิกในครัวเรื อนอืน่ ๆ อย่างปลอดภัยได้ ถ้าคุณต้องการใช้บริ การนี้ กรุ ณาโทร 311 หรื อ 844-6924692 ระหว่างช่วงเวลา 9.00 น. ถึง 21.00 น.
ผูใ้ ห้บริ การด้านสุ ขภาพจะประเมินสถานการณ์ของคุณแล้วส่งต่อคุณไปพักที่โรงแรมถ้าเหมาะสม

7

• ที่โรงแรมคุณจะได้”รับการประเมินเพื่อรับการเฝ้าระวังฟรี 24 ชัว่ โมง ตลอด 7 วันโดยพยาบาลหรื อแพทย์,
อาหารทุกมื้อ, ประเมินสุ ขภาพจิตและให้การสนับสนุนด้านสุ ขภาพ
และสามารถโทรออกในพื้นที่เพื่อติดต่อกับคนที่คุณรักได้
• ผูด้ ูแล (ไม่ว่าพวกเขาจะเป็ นโควิด-19 หรื อให้การดูแลผูท้ ี่เป็ นโควิด-19 )
สามารถเข้าพักได้ที่โรงแรมพร้อมผูท้ ี่รับการดูแลได้เป็ นปกติ
ดูแลสุ ขภำพจิตของคุณ
สถำนกำรณ์ นเี้ ป็ นเรื่องที่ยำกลำบำก ฉันจะจัดกำรกับควำมเครียด ควำมวิตกกังวล และกำรแยกตัวทำงสังคมอย่ำงไรดี
• เป็ นเรื่ องธรรมชาติที่จะรู ้สึกสับสน เศร้า วิตกกังวล และกลัว หรื อมีอาการอื่น ๆ ของความทุกข์
ซึ่งอาจส่งผลให้มีปัญหาเรื่ องการนอน หรื อการรับมือด้วยแอลกอฮอล์หรื อสารอื่น ๆ
• ติดต่อเพื่อนหรื อคนที่คุณรักด้วยโทรศัพท์, โซเชียลมีเดีย และการพูดคุยทางวิดีโอ
• ถ้าคุณไม่ป่วย ออกไปข้างนอกเพือ่ ออกกาลังกายคนเดียวบ้าง แต่อย่าลืมใส่หน้ากากและอยูห่ ่างจากคนอื่นอย่างน้อย 6
ฟุต และล้างมือบ่อย ๆ
• เข้าดูเครื่ องมือออนไลน์ที่จะช่วยคุณในการจัดการกับสุขภาพกายและสุ ขภาพจิตของคุณได้ “App Library”
(ห้องสมุดแอป)ที่ nyc.gov/nycwell
• NYC Well ให้บริ การสนับสนุนแบบเป็ นความลับด้านสุ ขภาพเชิงพฤติกรรมฟรี โดยผูใ้ ห้คาปรึ กษาที่ได้รับการอบรม
ตลอด 24 ชัว่ โมง 7 วันต่อสัปดาห์ เพื่อให้คาปรึ กษาอย่างสั้นและส่งต่อการรักษา โทร 888-692-9355
• รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการแยกตัวและความโดดเดี่ยว คุณสามารถติดต่อได้ฟรี ,
บริ การตรวจสอบทางสังคมจากอาสาสมัคร ได้โดยการโทร การติดต่อผูส้ ู งอายุของ DFTA ที่ 212-244-6469
แหล่งข้ อมูลเพิม่ เติมของเมืองเพื่อให้ คุณปลอดภัยและสุ ขภำพดี
ฉันสำมำรถทำอะไรได้ บ้ำงถ้ ำฉันรู้สึกว่ำไม่ ปลอดภัยที่บ้ำน, หรือถ้ำฉันรู้สึกว่ำถูกทอดทิง้ , ถูกกดดัน
หรื อถูกกลัน่ แกล้งจำกคนอื่น
• โทรศูนย์ขอ้ มูลเหยื่ออาชญากรรมที่เป็ นผูส้ ู งอายุของ DFTA ที่ 212-442-3103 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 17.00 น.
• โทรศูนย์ความยุติธรรมครอบครัว NYC ซึ่งให้บริ การทางสังคมที่สาคัญ
และความช่วยเหลือด้านกฏหมายแพ่งและความเป็ นธรรมทางอาญาสาหรับผูร้ อดชีวิตจากความรุ นแรงในครอบครัวแล
ะทางเพศ รวมทั้งการละเมิดผูส้ ู งอายุ มีบริ การสาหรับผูร้ อดชีวิตทางโทรศัพท์ วันจันทร์ถึงศุกร์ 9.00 น. ถึง 17.00 น.
o บร็ องซ์: 718-508-1220
o บรู คลิน: 718-250-5113
o แมนฮัตตัน: 212-602-2800
o ควีนส์: 718-575-4545
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o เกาะสเตเตน: 718-697-4300
• โทรสายด่วนศูนย์ผสู ้ ู งอายุที่ถูกละเมิด NYC (“NYC Elder Abuse Center Helpline for Concerned Persons”) ที่ 212746-6905 วันจันทร์ถึงศุกร์ 9.00 น. ถึง 17.00 น.
• โทรสายด่วน NYC ซึ่งดาเนินการโดยขอบฟ้าที่ปลอดภัย 24 ชัว่ โมง: 800-621-4673 ตลอดเวลา
• ถ้ามีเหตุฉุกเฉิน โทร 911
ถ้ ำฉันมีปัญหำเรื่ องกำรได้ รับอำหำรขณะอยู่ที่บ้ำน ฉันควรทำอย่ำงไร
• จุดรวมอาหารของกระทรวงศึกษาธิการให้บริ การอาหารฟรี สามมื้อต่อวัน ตั้งแต่วนั จันทร์ถึงวันศุกร์
ไม่จาเป็ นต้องลงทะเบียนหรื อยืนยันตัวตน สมาชิกในครัวเรื อนหรื อเพื่อนที่มีความเสี่ ยงที่จะป่ วยเป็ นโควิด-19
แบบรุ นแรงน้อยกว่าสามารถไปรับอาหารแทนคุณได้ เข้าดูที่ nyc.gov/getfood หรื อโทร 311
เพื่อหาตาแหน่งของจุดรวมอาหาร
• ถ้าคุณไม่สามารถออกไปรับอาหารได้
และไม่มีใครไปรับอาหารแทนคุณได้และคุณไม่สามารถใช้บริ การส่งอาหารแบบส่วนตัวได้ NYC
จะส่งอาหารฉุกเฉินให้คุณ เพื่อเรี ยนรู ้เพิ่มเติมเข้าดูได้ที่ nyc.gov/getfood หรื อโทร 311
ฉันกังวลเรื่องกำรอยู่บ้ำนในเวลำที่อำกำศร้ อนในฤดูร้อน ฉันควรทำอย่ำงไร
• คลื่นความร้อนไม่เพียงแต่ให้ความรู ้สึกไม่สบายเท่านั้น แต่ยงั ทาให้เกิดการเจ็บป่ วยหรื อการเสี ยชีวิต
และทาให้โรคประจาตัวที่มีอยูเ่ ดิมแย่ลงเนื่องจากความร้อน การใช้เครื่ องปรับอากาศเป็ นการป้องกันที่ดีที่สุด
พัดลมไม่เพียงพอที่จะป้องกันคุณให้ปลอดภัยจากความร้อนในช่วงฤดูร้อน
• ถ้าคุณมีเครื่ องปรับอากาศ ตรวจดูให้แน่ใจว่ามันทางานได้ดี ในช่วงที่มีคลื่นความร้อน
ให้เปิ ดเครื่ องปรับอากาศและตั้งอุณหภูมิที่ 78 องศาฟาเรนไฮต์ หรื อความเย็นระดับ “ต่า”
เพื่อความปลอดภัยและประหยัดค่าไฟและพลังงาน
• การเปิ ดหน้าต่างและเปิ ดเครื่ องปรับอากาศจะไม่เพิ่มความเสี่ ยงในการเป็ นโรคโควิด-19 ของคุณ ถ้ามีคนเป็ นโควิด-19
ในบ้านของคุณ การเปิ ดหน้าต่างหรื อการใช้เครื่ องปรับอากาศสามารถเพิ่มการหมุนเวียนอากาศ
ซึ่งอาจช่วยหยุดการแพร่ กระจายโควิด-19 ได้โดยการลดจานวนไวรัสที่อยูใ่ นอากาศ
ถ้าคุณเป็ นผูด้ ูแลเด็กและเปิ ดหน้าต่าง ตรวจดูให้แน่ใจว่าได้มีการติดตั้งเหล็กดัดไว้
• ถ้าคุณไม่มีเครื่ องปรับอากาศ:
o สมัครขอรับเครื่ องปรับอากาศฟรี ผา่ นทางโปรแกรมช่วยประหยัดพลังงานในบ้าน (HEAP)
ถ้ารายได้ของคุณและคุณสมบัติอนื่ ตรงตามเกณฑ์ สาหรับข้อมูลเพิม่ เติมเข้าดูได้ที่ nyc.gov/hra และค้นหา
“HEAP Cooling Application” (ใบสมัครความเย็น HEAP) หรื อโทร 212-331-3126 ระหว่าง 9.00 น. ถึง
17.00 น. มีใบสมัครให้หลายภาษา
o ไปบ้านคนรู ้จกั ที่คุณทราบว่ามีเครื่ องปรับอากาศที่ใช้งานได้ที่ปลอดภัย
พิจารณาบ้านเพื่อนหรื อญาติที่คุณอาจจะสามารถไปเยี่ยมเพื่อหลบร้อนได้

9

•

•
•

•

o ถ้าคุณไม่สามารถไปเยี่ยมบ้านคนที่คุณรู ้จกั ได้ ให้โทร 311
เพื่อหาศูนย์ความเย็นในเมืองนิวยอร์กในช่วงที่มีคลื่นความร้อน
ให้ความสนใจกับข่าวพยากรณ์อากาศเรื่ องคลื่นความร้อนที่กาลังจะมา
ติดตามข่าวเกี่ยวกับภาวะฉุกเฉินและเตรี ยมพร้อมรับฟังข่าวสารจากรัฐบาล
o ลงชื่อเข้าร่ วม “Notify NYC” (โปรแกรมการแจ้งเตือน NYC)
การสื่ อสารฉุกเฉินอย่างเป็ นทางการของเมืองโดยเข้าดูที่ nyc.gov/notifynyc หรื อโทร 311
สาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอยูอ่ ย่างปลอดภัยในช่วงอากาศร้อน เข้าดูได้ที่ nyc.gov/health/heat
พายุฤดูร้อนและอากาศร้อนสามารถทาให้เกิดไฟฟ้าดับได้
o แจ้งผูใ้ ห้บริ การสาธารณูปโภคของคุณถ้าคุณใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ตอ้ งใช้ไฟฟ้า
พวกเขาจะแจ้งให้คุณทราบเมื่อคาดว่าจะมีปัญหาเรื่ องไฟฟ้าในบริ เวณบ้านคุณ
แม้ว่าค่าสาธารณูปโภคจะรวมในค่าเช่าของคุณ
แต่คุณก็ยงั มีสิทธิในบริ การเหล่านี้จากผูใ้ ห้บริ การสาธารณูปโภค
o เตรี ยมพร้อมรับเหตุฉุกเฉิน ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณมีแบตเตอรี่ หรื อถังออกซิเจนสารอง ถ้าคุณจาเป็ นต้องใช้
สาหรับข้อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับการเตรี ยมตัวเมื่อไฟฟ้าดับ เข้าดูได้ที่ nyc.gov/health และค้นหา “power outage”
(ไฟฟ้าดับ)

ฉันต้ องกำรควำมช่ วยเหลือจำกผู้ให้ บริกำรท้ องถิน่ หรื อปัญหำอื่นเช่ น กำรเงิน, กำรเคหะ หรื อสำธำรณูปโภค
ฉันจะหำข้ อมูลเพิม่ เติมหรื อแหล่งข้ อมูลได้ จำกที่ไหน
• สาหรับข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับบริ การและการสนับสนุนของเมือง รวมทั้งด้านการเงินและการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค,
การเคหะและสาธารณูปโภค เข้าดูได้ที่ nyc.gov/agingcovid
• คุณยังสามารถหาข้อมูลของแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมท้องถิ่นในละแวกบ้านคุณ เช่น คลินิกดูแลเบื้องต้น, ร้านขายยา,
ร้านขายของชาและร้านอาหาร, องค์กรชุมชน และความช่วยเหลือด้านการเงินและกฎหมายได้ที่
nyc.gov/health/covidresources
• เพื่อสมัครรับบริ การการจัดการทรัพยากรมนุษย์ NYC, รวมทั้งความช่วยเหลือด้าน SNAP และเงินสด เข้าดูได้ที่
nyc.gov/accesshra หรื อดาวน์โหลดข้อมูลจากเข้ ำใช้ แอปมือถือ HRA ถ้าคุณไม่สามารถเข้าใช้เว็บไซต์หรื อแอปมือถือ
กรุ ณาโทร 311
สาหรับข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับโควิด-19 โปรดเข้าดูที่ nyc.gov/health/coronavirus หรื อ cdc.gov/covid19
กรมอนำมัยแห่ งนครนิวยอร์ กอำจเปลี่ยนแปลงคำแนะนำตำมกำรเปลี่ยนแปลงของสถำนกำรณ์

7.28.20
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