สิ่งที่ชาวนิวยอร์ กจาเป็ นต้องรู้เกีย่ วกับโควิด-19
เนื่องจากการกลับมาเปิ ดเมืองนิวยอร์กอีกครั้งและเราออกจากบ้านมากขึ้น โปรดอย่าลืม “หลักสาคัญสี่ ประการ”
ในการป้องกันการแพร่ เชื้อโควิด-19:
• อยู่กบั บ้ านหากป่ วย: เฝ้าระวังสุขภาพของคุณและอยูบ่ า้ นถ้าคุณป่ วย ยกเว้นต้องไปรับบริ การทางการแพทย์ที่จาเป็ น
(ซึ่งรวมถึงการตรวจโควิด-19) หรื อเพือ่ ความจาเป็ นอืน่
• รักษาระยะห่ างทางกาย: รักษาระยะห่างอย่างน้อย 6 ฟุตจากผูซ้ ่ ึงไม่ใช่สมาชิกที่อยู่ร่วมบ้าน
• ใส่ หน้ ากาก: ปกป้องผูท้ ี่อยูร่ อบตัวคุณ ใส่หน้ากากเพื่อช่วยลดการแพร่ กระจายโควิด-19 โดยเฉพาะถ้าคุณป่ วยและไม่มีอาการ
สาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้ากาก กรุ ณาเข้าดูที่ nyc.gov/health/coronavirus และค้นหา"FAQ About Face Coverings"
(คาถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับหน้ากาก)
• รักษาสุขอนามัยของมือ: ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่กบั น้ าหรื อใช้ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อที่มีแอลกอฮอล์สาหรับมือถ้าไม่มีสบู่กบั น้ า
ทาความสะอาดพื้นผิวที่ถูกสัมผัสบ่อยอย่างสม่าเสมอ หลีกเลี่ยงการจับใบหน้าด้วยมือที่ไม่ได้ลา้ ง และปิ ดเวลาไอหรื อจามด้วยแขนเสื้ อ
ไม่ใช้มือ
โรคโควิด-19 แพร่ กระจายได้ อย่างไร
• ไวรัสชนิดนี้มีความเป็ นไปได้มากที่สุดที่จะแพร่ กระจายไปสู่คนที่มีการสัมผัสใกล้ชิด (ในระยะประมาณ 6 ฟุต) กับผูท้ ี่เป็ นโรคโควิด19 โรคนี้แพร่ กระจายทางฝอยละอองที่ฟ้งุ กระจายเมื่อคนไอ, จาม, ร้องเพลง หรื อพูด
• ผูท้ ี่ไม่มีอาการสามารถแพร่ กระจายเชื้อไวรัสได้
• มีความเป็ นไปได้ที่จะมีการติดโรคโควิด-19 โดยการสัมผัสกับพื้นผิวที่มีเชื้อไวรัสแล้วมาจับปาก, จมูก หรื อตา
แต่วิธีน้ ีไม่น่าจะเป็ นช่องทางหลักในการแพร่ เชื้อไวรัส
อาการแสดงของโรคโควิด-19 มีอะไรบ้ าง
• ผูท้ ี่เป็ นโรคโควิด-19 มีรายงานอาการของโรคที่กว้างมาก ตั้งแต่เล็กน้อยไปจนถึงรุ นแรง บางรายก็ไม่มีอาการเลย
• โดยอาจเริ่มมีอาการได้ต้งั แต่ วนั ที่ 2-14 หลังจากสัมผัสกับเชื้อไวรัสนี้ ผูท้ ี่มีอาการดังต่อไปนี้อาจเป็ นโรคโควิด-19
(รายการนี้ไม่ได้รวมอาการทั้งหมดที่อาจเป็ นไปได้)
o ไข้หรื อสัน่
o ไอ
o หายใจไม่อิ่มหรื อหายใจลาบาก
o อ่อนล้า
o ปวดกล้ามเนื้อหรื อปวดตัว
o ปวดศีรษะ
o สู ญเสี ยการรับรสและการดมกลิ่น
o เจ็บคอ
o แน่นจมูกหรื อมีน้ ามูก
8.5.20
Thai

1

o คลื่นไส้หรื ออาเจียน
o ท้องเสี ย
• เด็กมีอาการเช่นเดียวกับผูใ้ หญ่และส่วนมากจะมีอาการป่ วยเพียงเล็กน้อย
แพทย์ได้ระบุสภาวะที่พบได้ยากแต่มีความรุ นแรงในเด็กบางคน ที่เรี ยกว่ากลุ่มอาการอักเสบของอวัยวะหลายระบบในเด็ก (MIS-C)
ซึ่งสัมพันธ์กบั โรคโควิด-19 สาหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุ ณาดูที่ nyc.gov/health/coronavirus และค้นหา “Multisystem Inflammatory
Syndrome in Children” (กลุม่ อาการอักเสบของอวัยวะหลายระบบในเด็ก)
ใครเป็ นผู้มคี วามเสี่ยงสู งที่จะเจ็บป่ วยรุนแรงหากเกิดการติดเชื้อโควิด-19
• อาการป่ วยรุ นแรงหมายความว่าผูท้ ี่เป็ นโรคโควิด-19 นั้นอาจต้องนอนโรงพยาบาล, ห้องผูป้ ่ วยหนัก,ใช้เครื่ องช่วยหายใจ
หรื อแม้กระทัง่ เสี ยชีวิต ผูท้ ี่มีความเสี่ ยงสู งในการเจ็บป่ วยรุ นแรงจาเป็ นอย่างมากที่จะต้องเฝ้าระวังสุ ขภาพของตนเอง
และติดต่อกับผูใ้ ห้บริ การทางการแพทย์ของตนเองถ้ามีอาการใด ๆ
• สาหรับกลุ่มผู้ใหญ่ ความเสี่ยงที่จะเจ็บป่ วยรุนแรงจากโควิด-19 เพิม่ ขึน้ ตามอายุ
โดยผู้ที่มีอายุมากกว่าจะมีความเสี่ยงสู งที่สุด ตัวอย่างเช่น ผูท้ ี่อยูใ่ นช่วงอายุ 50 ปี
มีความเสี่ ยงที่จะเจ็บป่ วยรุ นแรงสูงกว่าผูท้ ี่อยูใ่ นช่วงอายุ 40 ปี เช่นเดียวกันกับ ผูท้ ี่อยูใ่ นช่วงอายุ 60 ปี หรื อ 70 ปี
โดยทัว่ ไปแล้วจะมีความเสี่ ยงสู งกว่าผูท้ ี่มีอายุอยูใ่ นช่วงอายุ 50 ปี
• ผูท้ ี่มีอายุเท่าใดก็ตามซึ่งมีโรคประจาตัวดังต่ อไปนีม้ ีความเสี่ ยงที่จะเจ็บป่ วยรุ นแรงจากโควิด-19 เพิ่มขึ้น:
o โรคมะเร็ง
o โรคไตเรื้ อรัง
o COPD (โรคถุงลมปอดโป่ งพองเรื้ อรัง)
o ผูอ้ ยูใ่ นระยะภูมิคมุ้ กันบกพร่ อง (ระบบภูมิคมุ้ กันอ่อนแอ) จากการปลูกถ่ายอวัยวะชนิดแข็ง
o โรคอ้วน (ดัชนีมวลกายมากกว่าหรื อเท่ากับ 30)
o โรคหัวใจร้ายแรง เช่น หัวใจวาย, โรคหลอดเลือดหัวใจ หรื อโรคของกล้ามเนื้อหัวใจ
o โรคเม็ดเลือดแดงรู ปเคียว
o โรคเบาหวานชนิดที่ 2
• เรายังคงเรี ยนรู ้เกี่ยวกับโควิด-19 อยู่ ยังอาจมีสุขภาวะอื่น ๆ ซึ่งมีความเสี่ ยงที่จะเจ็บป่ วยเพิม่ ขึ้น จากความรู ้ในปัจจุบนั เราทราบว่า
ผูท้ ี่มีสภาวะดังต่อไปนี้อาจมีความเสี่ ยงที่จะเจ็บป่ วยรุ นแรงจากโควิด-19 เพิม่ ขึ้น:
o หอบหืด (ปานกลางถึงรุ นแรง)
o โรคหลอดเลือดสมอง (ซึ่งมีผลต่อหลอดเลือดและเลือดที่ไปเลี้ยงสมอง)
o ซิสติกไฟโบรซิส
o ความดันโลหิตสู ง
o ผูอ้ ยูใ่ นระยะภูมิคมุ้ กันบกพร่ อง (ระบบภูมิคมุ้ กันอ่อนแอ) จากการถ่ายเลือดหรื อไขกระดูก, ภูมิคมุ้ กันบกพร่ อง, เอชไอวี,
ใช้ยาสเตียรอยด์ หรื อใช้ยากดภูมิคมุ้ กันอื่น ๆ
o โรคทางระบบประสาท เช่น โรคสมองเสื่อม
o โรคตับ
o ตั้งครรภ์
o มีพงั ผืดในปอด (มีการทาลายหรื อมีแผลเป็ นในเนื้อเยื่อปอด)
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o สู บบุหรี่
o ธาลัสซีเมีย (โรคเลือดชนิดหนึ่ง)
o โรคเบาหวานชนิดที่ 1
• เด็ก ๆ ที่เป็ นโรคซับซ้อน, มีโรคทางระบบประสาท, โรคกรรมพันธุ์ หรื อโรคทางเมตาบอลิก,
หรื อมีโรคหัวใจแต่กาเนิดอาจมีความเสี่ ยงที่จะเจ็บป่ วยรุ นแรงจากโควิด-19 เพิ่มขึ้น
• สาหรับข้อมูลเพิม่ เติม กรุ ณาเข้าดูศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (CDC) ได้ที่ cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extraprecautions/people-at-increased-risk.html
ฉันจะป้องกันตัวเองและคนอื่นจากโรคโควิด-19 ได้อย่างไร
• ปฏิบตั ิตาม “หลักสาคัญสี่ ประการ”! (ดูที่หน้า 1)
• เนื่องจากเราออกจากบ้านมากขึ้น กรุ ณาอย่าลืมสิ่ งต่อไปนี้:
o อยูร่ วมเป็ นกลุ่มเล็ก ๆ กับผูท้ ี่คุณเชื่อใจว่าปฎิบตั ิตามหลักสาคัญสี่ ประการ
o กลางแจ้งปลอดภัยกว่าในร่ ม เนื่องจากมีความเสี่ ยงในการแพร่ กระจายน้อยกว่า
o เลือกกิจกรรมที่สามารถทาห่างจากกัน 6 ฟุตได้ เช่น ฟริ สบี, ขี่จกั รยาน และปิ กนิก
• สาหรับไอเดียอืน่ ๆ เข้าดูที่ nyc.gov/health/coronavirus และค้นหา “Tips on Getting Together Safely”
(คาแนะนาในการสังสรรค์อย่างปลอดภัย)
ถ้ าฉันเป็ นผู้สูงอายุ หรือมีโรคประจาตัว จะปลอดภัยไหมถ้ าจะออกไปข้ างนอก
• ถ้าคุณมีโรคประจาตัวที่เพิม่ ความเสี่ ยงที่จะเป็ นโควิด-19 แบบรุ นแรง หรื ออายุต้งั แต่ 65 ปี ขึ้นไป
ให้พจิ ารณาอยูบ่ า้ นให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้เพือ่ ป้องกันตัวคุณเอง ทางานที่บา้ นถ้าทาได้ หลีกเลี่ยงคนแออัดและการรวมตัวกัน
และรักษาระยะห่างทางกายและการระวังป้องกันอืน่ ๆ อย่าเคร่ งครัดถ้าออกนอกบ้าน
• สั่งของกินของใช้และของจาเป็ นอื่น ๆ ให้มาส่งที่บา้ น ให้คนอืน่ ไปจัดหาให้ หรื อไปซื้อในช่วงที่คนไม่หนาแน่น
• การออกกาลังกายเป็ นเรื่ องสาคัญ! ออกข้างนอกถ้าคุณต้องการอากาศบริ สุทธิ์ แต่อย่าลืมปฏิบตั ิตาม “หลักสาคัญสี่ประการ” (ในหน้าที่
1) อย่างระมัดระวังเมื่อออกไป
• ปรึ กษากับผูใ้ ห้บริ การด้านการแพทย์ของคุณ ซึ่งเป็ นผูท้ ี่เข้าใจสถานการณ์ความเสี่ ยงด้านสุขภาพเฉพาะตัวของคุณได้ดีที่สุด
สาหรับความช่วยเหลือในการหาผูใ้ ห้บริ การด้านการแพทย์ มีดงั ต่อไปนี้
ชนิดของการตรวจโควิด-19 มีแบบใดบ้ าง
• ชุดตรวจมีสองประเภทคือ:
o ชุดตรวจวินิจฉัย: ใช้การตรวจแบบป้ายหรื อตรวจน้ าลายเพื่อระบุว่าคน ๆ นั้นเพิง่ เป็ นโรคโควิด-19 หรื อไม่
(ไม่ว่าเพิ่งจะป่ วยหรื อไม่ก็ตาม)
o ชุดตรวจสารภูมติ ้ านทาน (หรื อชุดตรวจซีโรโลยี): การตรวจเลือดที่ใช้เพือ่ ระบุว่าคน ๆ นั้นเคยเป็ นโรคโควิด-19
ในอดีตหรื อไม่
• สาหรับข้อมูลเพิ่มเติม เข้าดูที่ nyc.gov/health/coronavirus และค้นหาหัวข้อ “COVID-19 Testing: Frequently Asked Questions”
(การตรวจโควิด-19: คาถามที่พบบ่อย)
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ใครควรตรวจวินิจฉัยโควิด-19 เพื่อหาว่าเพิง่ ติดเชื้อหรือไม่
• ชาวเมืองนิวยอร์กทุกคนควรได้รับการตรวจโควิด-19 เป็ นเรื่ องสาคัญที่จะรับการตรวจโดยเฉพาะเมื่อ:
o คุณมีอาการ
o ไปสัมผัสใกล้ชิดกับผูท้ ี่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็ นโควิด-19 หรื อมีอาการโควิด-19
o ไปร่ วมการประท้วงหรื อการชุมนุมใหญ่อนื่ ๆ เมื่อเร็ ว ๆ นี้
o กาลังวางแผนจะไปเยีย่ มผูท้ ี่มีความเสี่ ยงสู งที่จะเจ็บป่ วยรุ นแรง
o อาศัยหรื อทางานในกลุ่มที่พกั อาศัยที่อยูร่ วมกัน (เช่น สถานดูแลผูส้ ูงอายุ)
o ทางานด้านสาธารณสุ ขหรื อทางานที่ตอ้ งอยูใ่ กล้ชิดกับผูอ้ นื่ เป็ นประจา
ฉันควรจะทาอย่างไรถ้ามีอาการของโรคโควิด-19
• ปรึกษาผู้ให้ บริการทางการแพทย์ของคุณ! โทรหาผูใ้ ห้บริ การทางการแพทย์ของคุณถ้าคุณมีอาการ โดยเฉพาะเมื่อคุณเป็ นผูส้ ู งอายุ,
ตั้งครรภ์ หรื อมีโรคประจาตัวที่ทาให้คุณมีความเสี่ยงที่จะเจ็บป่ วยรุ นแรงเพิ่มขึ้น ใช้โทรศัพท์หรื อการแพทย์ทางไกลเมื่อทาได้
• รับการตรวจ! ถ้าผูใ้ ห้บริ การของคุณไม่มีบริ การตรวจ กรุ ณาเข้าดูที่ nyc.gov/covidtest เพื่อหาจุดตรวจที่อยูใ่ กล้คุณหรื อโทร 311
จุดตรวจหลายแห่งให้บริ การตรวจฟรี
• อยู่บ้าน! อย่าออกนอกบ้านยกเว้นเมื่อต้องการการตรวจและดูแลทางการแพทย์ที่จาเป็ นอื่น ๆ หรื อเพือ่ ไปหาสิ่ งของที่จาเป็ นเช่น
ของกินของใช้ ถ้าไม่มีคนที่สามารถจัดหาให้คุณได้ อย่าไปทางานแม้ว่าคุณจะเป็ นผูป้ ฏิบตั ิงานที่จาเป็ นก็ตาม
เมื่อไหร่ ฉันควรรับบริการทางการแพทย์หรื อโทร 911
• เวลานี้เป็ นเวลาที่เหมาะสมที่จะรับการบริ การทางการแพทย์ที่จาเป็ นซึ่งคุณอาจจะเลื่อนมา เช่น การฉีดวัคซีนสาหรับตัวคุณเองและเด็ก
ๆ , การรักษาโรคเรื้ อรัง, การตรวจประจาหรื อการตรวจคัดกรอง และการตรวจสุ ขภาพ
ผูใ้ ห้บริ การทางการแพทย์จะมีข้นั ตอนพิเศษเพือ่ ให้คุณปลอดภัยในระหว่างภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุ ขจากโควิด-19
สาหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุ ณาดูที่ nyc.gov/health/coronavirus และค้นหา “Get the Medical Care You Need”
(การรับการดูแลรักษาทางการแพทย์ที่จาเป็ น)
• เป็ นเรื่ องสาคัญที่คุณจะต้องได้รับการดูแลฉุกเฉินด้านการแพทย์สาหรับโควิด-19 หรื อปัญหาสุขภาพอื่น ๆ เมื่อจาเป็ น
ไปห้องฉุกเฉินหรื อโทร 911 ทันทีถา้ คุณมีอาการต่อไปนี้:
o หายใจลาบาก
o มีอาการเจ็บหรื อแน่นหน้าอกหรื อท้องอย่างต่อเนื่อง
o มีอาการสับสนหรื อซึมมากไม่สามารถปลุกให้ตื่นได้
o ริ มฝี ปากหรื อหน้าเป็ นสีเขียว
o พูดลาบาก
o กล้ามเนื้อใบหน้าอ่อนแรงเฉียบพลัน
o ชาที่หน้า, แขน หรื อขา
o ชัก
o ปวดรุ นแรงกะทันหันที่ใดก็ตาม
o เลือดออกที่ควบคุมไม่ได้
o อาเจียนหรื อท้องเสี ยรุ นแรงหรื อต่อเนื่อง
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o หรื อมีภาวะฉุกเฉินอืน่ ๆ
ควรทาอย่างไรถ้ าฉันไม่ มีผ้ใู ห้ บริการทางการแพทย์หรือประกันสุขภาพ
• ถ้าคุณต้องการผูใ้ ห้บริ การทางการแพทย์
กรมอนามัยเมืองนิวยอร์กและโรงพยาบาลยินดีให้บริ การชาวนิวยอร์กทุกคนโดยไม่คานึงถึงสถานะการเข้าเมือง, ประกันสุขภาพ
หรื อความสามารถในการจ่ายค่ารักษาพยาบาล
• เข้าดูที่ nychealthandhospitals.org สาหรับข้อมูลเพิม่ เติมและเพื่อค้นหาผูใ้ ห้บริ การทางการแพทย์ หรื อโทร 844-692-4692 หรื อ 311
ถ้ าฉันเป็ นโรคโควิด-19 หรือมีอาการโรคโควิด-19 ฉันควรทาอย่างไรเพื่อป้องกันคนอื่น ๆ ในบ้ านของฉัน?
• รักษาระยะห่างจากทุกคนอย่างน้อย 6 ฟุตมากเท่าที่สามารถทาได้
• ใส่หน้ากาก โดยเฉพาะเมื่อคุณไม่สามารถอยูห่ ่างจากคนอื่น 6 ฟุตได้
• ใช้ห้องน้ าแยกกันถ้าทาได้ ถ้าคุณต้องใช้หอ้ งน้ าร่ วมกัน ให้ฆ่าเชื้อโรคพื้นผิวที่มีการสัมผัสทุกครั้งหลังใช้งาน
• ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบูแ่ ละน้ านานอย่างน้อย 20 วินาที
• ปิ ดปากและจมูกของคุณด้วยทิชชูหรื อแขนเมื่อคุณจามหรื อไอ ห้ามใช้มือ ทิ้งกระดาษทิชชูและล้างมือทันที
• ทาความสะอาดพื้นผิวที่ถูกสัมผัสบ่อย ๆ เช่นเคาน์เตอร์, ลูกบิดประตู, รี โมทคอนโทรล และโทรศัพท์หลังการใช้งานแต่ละครั้ง
หรื ออย่างน้อยวันละครั้ง ใช้ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดภายในบ้านทาความสะอาดด้วยการฉีดพ่นหรื อเช็ด
• อย่าใช้อปุ กรณ์ภายในบ้านเช่น แก้วน้ า, ถ้วย, หรื ออุปกรณ์สาหรับใช้รับประทานอาหารและผ้าเช็ดตัวร่ วมกัน
• ถ้าคุณใช้เตียงร่ วมกัน ควรจะให้อกี คนไปนอนโซฟาหรื อนอนขดตัวกลมให้มากที่สุด
• เลื่อนเก้าอี้หรื อเฟอร์นิเจอร์อื่น ๆ เพื่อให้สามารถรักษาระยะห่างทางกาย
• อย่าอนุญาตให้คนมาเยี่ยมที่บา้ น
• ถ้าคุณไม่สามารถแยกจากสมาชิกที่อยูร่ ่ วมบ้านคนอื่นได้ โทร 311 หรื อ 1-844-692-4692
เพื่อหาข้อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับโรงแรมฟรี สาหรับผูท้ ี่เป็ นหรื ออาจเป็ นโควิด-19 คุณยังสามารถเข้าดูขอ้ มูลเพิ่มเติมได้ที่
nyc.gov/covidhotel
ฉันควรทาอย่างไรถ้ าฉันป่ วยและจาเป็ นต้องออกจากบ้านเพื่อการรักษา หรือเพื่อหาของใช้ ที่จาเป็ น?
• ใส่หน้ากากและอยูห่ ่างจากคนอืน่ อย่างน้อย 6 ฟุต
• ล้างมือก่อนออกจากบ้านด้วยสบูแ่ ละน้ าก่อนออกจากบ้าน และใช้ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อสาหรับมือเมื่ออยูน่ อกบ้าน
• หลีกเลียงคนอื่นให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้ เดินถ้าคุณทาได้และไม่เข้าไปในร้านหรื อโดยสารยานพาหนะที่มีคนจานวนมาก
ฉันต้องอยู่บ้านนานเท่ าไรถ้าฉันเป็ นหรื ออาจจะเป็ นโรคโควิด-19?
• ถ้าคุณเป็ นหรื ออาจจะเป็ นโรคโควิด-19 คุณสามารถออกจากบ้านได้เมื่อ คุณมีคุณสมบัติครบทุกข้อต่อไปนี้:
o คุณมีอาการนับจากวันแรกที่เริ่ มเป็ นอย่างน้ อย 10 วันแล้ว
o คุณไม่มีไข้เลยในช่วง 24 ชัว่ โมงก่อนหน้านี้โดยไม่ได้ทานยาลดไข้ใด ๆ และ
o อาการป่ วยโดยรวมของคุณดีข้ นึ
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• ถ้าคุณตรวจโควิด-19 มีผลเป็ นบวกด้วยชุดตรวจไวรัสแบบป้ายหรื อน้ าลายแต่ไม่เคยมีอาการเลย ให้อยูบ่ า้ นนาน 10
วันนับจากวันที่คุณได้รับการตรวจ
• ผูใ้ ห้บริ การทางการแพทย์ของคุณอาจแนะนาให้คุณแยกตัวนานกว่านั้นขึ้นอยูก่ บั โรคประจาตัวหรื อการดาเนินโรคของคุณ
นายจ้างอาจกาหนดให้คุณหยุดงานเป็ นเวลาต่าง ๆ กันตามข้อกาหนดของ NYS
• เรายังคงไม่ทราบว่าบางคนสามารถจะติดโรคโควิด-19 อีกครั้งได้หรื อไม่ ดังนั้นจึงเป็ นเรื่ องสาคัญที่ยงั คงต้องรักษาระยะห่างทางกาย
ใส่หน้ากาก และรักษาสุขอนามัยของมือเมื่อคุณอยูน่ อกบ้าน
สถานการณ์ นเี้ ป็ นเรื่ องที่ยากลาบาก ฉันจะจัดการกับความเครียดและความวิตกกังวลอย่างไรดี
• เป็ นธรรมชาติที่จะรู ้สึกสับสน, เศร้า, วิตกกังวล และกลัว หรื อมีอาการอย่างอืน่ ของความทุกข์เช่น มีปัญหาเรื่ องการนอน
เพื่อลดความเครี ยดและจัดการกับสถานการณ์น้ ีให้พยายามคิดบวกและเตือนตัวเองถึงความเข้มแข็งของเรา
• ติดต่อกับเพื่อนหรื อคนที่เรารักด้วยโทรศัพท์, โซเชียลมีเดีย, การพูดคุยทางวิดีโอ
คุณยังสามารถพบกันได้ในสวนหรื อสถานที่กลางแจ้งอืน่ ๆ แต่ตอ้ งรักษาระยะห่างอย่างน้อย 6 ฟุตและใส่หน้ากาก
• เพลิดเพลินกับการอยูก่ ลางแจ้งและการออกกาลังกายบ้างแต่อย่าลืมปฏิบตั ิตาม “หลักสาคัญสี่ ประการ” เมื่อคุณเพลิดเพลินด้วย!
• เข้าเยีย่ มชม “App Library” (ห้องสมุดแอป) ได้ที่ nyc.gov/nycwell
สาหรับเครื่ องมือออนไลน์ที่จะช่วยคุณในการจัดการกับสุขภาพกายและสุขภาพจิตของคุณ
• NYC Well (นิวยอร์กเวลล์) บริ การฟรี ที่รักษาความลับและช่วยชาวนิวยอร์กในการรับมือกับความเครี ยด เจ้าหน้าที่ของ NYC Well
ทางานทุกวันตลอด 24 ชัว่ โมง และสามารถส่งต่อการรักษาได้ หากต้องการความช่วยเหลือ โทร 888-692-9355 หรื อเข้าชมที่
nyc.gov/nycwell
• สายด่วนให้ความความช่วยเหลือทางด้านอารมณ์ในสถานการณ์โควิด-19 ของรัฐนิวยอร์ก
มีบุคลากรที่ได้รับการอบรมเพื่อให้ความช่วยเหลือและส่งต่อเพื่อรับการดูแล ให้บริ การตั้งแต่เวลา 8.00-22.00 น.สัปดาห์ละเจ็ดวัน
ที่เบอร์ 844-863-9314
สาหรับข้ อมูลเพิม่ เติม:
• เข้าดูที่ nyc.gov/health/coronavirus และ cdc.gov/covid19

กรมอนามัยแห่ งนครนิวยอร์ กอาจเปลี่ยนแปลงคาแนะนาตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์
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