โควิด-19: คำแนะนำเกีย่ วกับกำรพบเจอกันอย่ำงปลอดภัย
เมื่อนครนิวยอร์กค่อย ๆ เริ่ มเปิ ดเมืองเป็ นระยะ
เป็ นเรื่ องสำคัญที่เรำจะต้องมีกลยุทธ์ในกำรปกป้องตนเองให้ปลอดภัยเมื่อใช้เวลำอยูร่ ่ วมกัน
เรำสำมำรถสร้ำงควำมเปลี่ยนแปลงในชีวิตประจำวันของเรำเพื่อยับยั้งกำรแพร่ กระจำยของเชื้อโควิด-19
อย่ำลืมข้ อปฏิบัติสำคัญสี่ข้อดังต่อไปนีเ้ พื่อป้องกันกำรแพร่ กระจำยของเชื้อโควิด-19
• อยู่กับบ้ ำนหำกป่ วย: โปรดอยูก
่ บั บ้ำนหำกคุณป่ วยนอกเสี ยจำกว่ำคุณต้องออกไปรับบริ กำรทำงกำรแพทย์ที่จำเป็ น
(รวมถึงกำรตรวจหำเชื้อ) หรื อธุระสำคัญอื่น ๆ
• รักษำระยะห่ ำงทำงกำย: อยูห
่ ่ำงจำกผูอ้ ื่นอย่ำงน้อย 6 ฟุต
• ใส่ หน้ ำกำก: ปกป้องผูท
้ ี่อยูร่ อบตัวคุณ คุณอำจมีเชื้ออยูแ่ ม้จะไม่มีอำกำรและอำจแพร่ โรคไปให้ผอู ้ นื่ เมื่อคุณไอ จำม
หรื อพูดคุย หน้ำกำกช่วยลดกำรแพร่ กระจำยของโควิด-19
• รักษำสุ ขอนำมัยของมือ: ล้ำงมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่กบ
ั น้ ำหรื อใช้ผลิตภัณฑ์ฆ่ำเชื้อที่มีแอลกอฮอล์สำหรับมือถ้ำไม่มีสบู่กบั น้ ำ
ทำควำมสะอำดพื้นผิวที่ถูกสัมผัสบ่อยอย่ำงสม่ำเสมอ หลีกเลี่ยงกำรจับใบหน้ำด้วยมือที่ไม่ได้ลำ้ ง
และปิ ดเวลำไอหรื อจำมด้วยแขนเสื้ อ ไม่ใช้มือ
กำรรวมตัวที่ปลอดภัย
• สร้ ำงและยึดติดกับ “วงสั งคมเล็ก ๆ” ช่ วงโรคระบำด: แม้ว่ำจะไปร่ วมพบเจอกับผูค
้ นกลุ่มใหญ่
พยำยำมจำกัดปฏิสัมพันธ์ให้อยูภ่ ำยในวงเพื่อนฝูงกลุ่มหลักหรื อครอบครัวเพื่อลดโอกำสของกำรสัมผัสเชื้อจำกผูค้ นที่อยูน่
อกกลุ่มของคุณ
• รู้ ควำมเสี่ ยงของตนเอง: หลีกเลี่ยงกำรมีปฏิสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผูค้ นที่มีอำยุ 65 ปี หรื อมำกกว่ำ หรื อผูค
้ นที่มีโรคประจำตัว
• หลีกเลี่ยงกำรรวมกลุ่มขนำดใหญ่ : ยิ่งมีผค
ู ้ นรวมกลุ่มกันอย่ำงใกล้ชิดมำกเท่ำไร
ยิ่งมีโอกำสที่จะเกิดกำรแพร่ กระจำยของเชื้อมำกขึ้นเท่ำนั้น
• รื่ นรมย์ กบ
ั สภำพอำกำศ: เชื้อโควิด-19 มีโอกำสแพร่ กระจำยมำกขึ้นหำกคุณพบเจอกันภำยในอำคำร
จัดกำรรวมตัวกันกลำงแจ้งท่ำมกลำงอำกำศที่สดชื่นเพื่อลดควำมเสี่ ยง
• สั กกำระอย่ ำงปลอดภัย: หำกสถำนที่สักกำระของคุณเปิ ดแล้ว โปรดใส่ หน้ำกำก
อย่ำแบ่งปันถ้วยพิธีหรื อเครื่ องใช้ระหว่ำงกัน และหลีกเลี่ยงกำรมีปฏิสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผูอ้ ื่น
ซึ่งรวมถึงกำรจับมือและกำรกอด โดยใช้กำรโบกมือแทน
• นำของตัวเองไป (BYO): กำรแบ่งปั นเครื่ องดื่มหรื อกำรส่ งต่ออำหำรให้กน
ั และกันอำจแพร่ กระจำยเชื้อ
กำรนำเก้ำอี้หรื อผ้ำปูปิกนิกของตัวเองไปด้วยสำมำรถช่วยให้คุณรักษำระยะห่ำงจำกผูอ้ ื่นในกลุ่มได้
• ใช้ ควำมสร้ ำงสรรค์ : ลองคิดเกมที่สำมำรถเล่นได้โดยมีระยะห่ ำงและไม่มีกำรสัมผัสกำยกัน เช่น เกมใบ้คำ
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กีฬำที่ปลอดภัยกว่ำ
• วิ่ง เดิน ปั่นจักรยำน: กีฬำเหล่ำนี้เป็ นกีฬำที่สำมำรถเล่นได้อย่ำงปลอดภัยคนเดียวหรื อร่ วมกับคนอื่น
เพียงแต่รักษำระยะห่ำงอย่ำงน้อย 6 ฟุตหรื อใส่หน้ำกำกหำกอยูก่ บั ผูอ้ ื่น
• หลีกเลี่ยงกีฬำที่เล่ นเป็ นทีม: กีฬำที่เล่นเป็ นทีมจะต้องมีปฏิสัมพันธ์อย่ำงใกล้ชิดและอำจทำให้คุณเกิดควำมเสี่ ยงได้
• รักษำสุ ขอนำมัยของมือระหว่ ำงทีเ่ ล่ นกีฬำ:
กำรเล่นฟริ สบีหรื อกำรโยนบอลจะดีกว่ำกำรเล่นกีฬำที่เล่นเป็ นทีมเพรำะคุณสำมำรถรักษำระยะห่ำงที่ปลอดภัยได้
อย่ำลืมที่จะล้ำงมือด้วยสบู่กบั น้ ำหรื อใช้ผลิตภัณฑ์ฆ่ำเชื้อที่มีแอลกอฮอล์สำหรับมือก่อนและหลังกำรเล่น
อย่ำจับใบหน้ำขณะเล่น
อย่ำตัดสินผู้อื่น จงให้ ควำมรู้กบั ผู้อื่นเกี่ยวกับกำรป้องกันตนเอง
• กำรรวมกลุ่มกันอย่ำงปลอดภัยสำมำรถทำได้ : ทุกคนย่อมต้องกำรปฏิสัมพันธ์ทำงสังคม
และมีชำวนิวยอร์กจำนวนน้อยที่จะมีพ้นื ที่นอกบ้ำนเพื่อให้นงั่ เล่นหรื อรถยนต์ที่จะขับออกไปนอกเมืองได้
เมื่อเมืองเริ่ มเปิ ด ผูค้ นจะมีเริ่ มเข้ำสังคมกันอีกครั้ง
สนับสนุนกันและกันให้ทำกิจกรรมอย่ำงปลอดภัยมำกกว่ำกำรตัดสิ นผูอ้ ื่นที่ออกไปพบเจอผูค้ น
• รักษำมำรยำท: สนับสนุนพฤติกรรมที่ดี หำกคุณเห็นผูอ้ ื่นไม่ใส่หน้ำกำก ลองใช้คำพูดว่ำ
“คุณช่วยใส่หน้ำกำกเวลำที่อยูใ่ กล้ฉนั ได้ไหม” มำกกว่ำกำรแสดงควำมโกรธ หำกมีคนเข้ำใกล้คุณมำกเกินไป
โปรดขอพวกเขำอย่ำงสุ ภำพว่ำ “คุณช่วยให้พ้นื ที่พวกเรำสักหน่อยได้ไหม”
• หำกคุณรู้สึกไม่ ปลอดภัย โปรดออกมำ: ออกจำกกำรรวมกลุ่มที่ผคู ้ นไม่ให้ระยะห่ำงคุณมำกเพียงพอ
คุณสำมำรถรำยงำนกำรรวมกลุ่มแบบแออัดได้ที่ 311
รู้ว่ำผลตรวจของคุณหมำยควำมว่ำอย่ำงไร!
• ใช้ ผลตรวจด้ วยควำมระมัดระวัง เพื่อประกอบกำรตัดสิ นใจของคุณเกี่ยวกับกำรรวมกลุ่ม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชุดตรวจโควิด-19 และวิธีกำรอ่ำนผลตรวจ โปรดเข้ำดู nyc.gov/health/coronavirus
แล้วค้นหำ “COVID-19 Testing: Frequently Asked Questions” (กำรตรวจโควิด-19: คำถำมที่พบบ่อย)
• ผลตรวจสำรภูมิต้ำนทำนเป็ นบวกต่อเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดโรคโควิด-19 อำจระบุว่ำเคยมีกำรสัมผัสเชื้อ
แต่ไม่ได้หมำยควำมว่ำคุณจะไม่ติดเชื้ออีกรอบ
• ผลกำรวินิจฉัยว่ำมีเชื้อมำก่อน (จำกกำรป้ำยจมูกหรื อน้ ำลำย) หมำยควำมว่ำคุณเคยติดเชื้อโควิด-19
และอำจมีโอกำสน้อยลงที่จะติดเชื้ออีกรอบ
เรำไม่ทรำบว่ำภูมิคมุ้ กันนี้มีประสิทธิภำพมำกน้อยเพียงใดหรื อจะมีผลนำนเท่ำใด
• โปรดระมัดระวัง ในกำรใช้ชุดตรวจเหล่ำนี้ประกอบกำรตัดสิ นใจว่ำจะพบเจอกับใครและพบเจออย่ำงไร
ปกป้องกันและกัน
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• ดูแลเพื่อนฝูงและเพื่อนบ้ ำนของคุณ คอยถำมไถ่ผคู ้ นที่อยูค่ นเดียว ผูส้ ู งวัย
หรื อผูท้ ี่มีโรคประจำตัวที่ทำให้พวกเขำมีควำมเสี่ ยงสู งกว่ำที่จะป่ วยจำกโควิด-19 ขั้นรุ นแรง
หำกคุณไม่ได้ป่วยและไม่ได้มีควำมเสี่ ยงสู ง โปรดเสนอตัวไปทำธุระให้หำกพวกเขำไม่สำมำรถออกจำกบ้ำนได้
• ยับยั้งกำรแพร่ กระจำย: แม้ว่ำตัวคุณจะไม่กงั วลเกี่ยวกับกำรล้มป่ วยจำกโควิด-19
คุณสำมำรถปกป้องชุมชนของคุณโดยกำรอยูก่ บั บ้ำนให้มำกที่สุดและใส่หน้ำกำกเมื่อต้องออกนอกบ้ำน
• รับกำรตรวจ: ตอนนี้มีสถำนที่ตรวจโควิด-19 อยูใ่ นทั้งห้ำเขต โปรดเข้ำดู nyc.gov/covidtest หรื อโทรติดต่อ 311
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและเพื่อค้นหำสถำนที่ตรวจ

กรมอนำมัยแห่ งนครนิวยอร์ กอำจเปลี่ยนแปลงคำแนะนำตำมกำรเปลี่ยนแปลงของสถำนกำรณ์

8.12.20

3

