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practical  knowledge  to  keep  up  with  covid  we  will  get  through  this  crisis  together

สาระคัดสรรเพ�่อรู�ทันโคว�ด  เราจะผ�านว�กฤตครั้งนี้ ไปด�วยกัน

เพราะรัก เราควรตองหางกัน
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รู �ทันโคว�ดรู �ทันโคว�ดรู �ทันโคว�ด

Because of love, we shall stay apart.
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ຄວາມເຊ່ືອຜິດໆ  

ກ່ຽວກັບ  
ພະຍາດໂຄວດິ 19

      In collaboration with            
The  Embassy of the Lao People's Democratic Republic in Thailand



ພະຍາດໂຄວດິ 19 ສາມາດແຜ່ເຊ້ືອຜ່ານສິນຄ້າ ທ່ີຜະລິດ 
ໃນປະເທດ ທ່ີມີລາຍງານການລະບາດໄດ້ ຫືຼ ບ່ໍ

ກໍຢາກແຜ່ເຊື້ອຢູ່ 
ແຕ່ຂ້ຶນລົດລົງເຮືອ

ຂ້ຶນຍົນອີກ 8 ຊມ.

ໝົດສະພາບແລ້ວ...

ພະຍາດໂຄວດິ 19 ສາມາດແຜ່ເຊ້ືອຜ່ານຍຸງໄດ້ ຫືຼ ບ່ໍ
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ເຖິງວາ່ຈະຢູ່ເທິງວດັຖຸສິ່ງຂອງໄດ້ຫຼາຍຊ່ົວໂມງ, ແຕ່ສະພາບແວດລ້ອມ, ການເຄື່ອນຍ້າຍ  
ແລະ ອຸນນະພູມຕ່າງໆ ລະຫວາ່ງການຂົນສົ່ງກໍເຮັດໃຫ້ໄວຣັດ ຢູ່ໄດ້ຍາກ. ຖ້າເຮົາຄິດວາ່ເທິງວດັຖຸສິ່ງຂອງ 

ນັນ້ມີຄວາມເປື້ ອນ ໃຫ້ອະນາໄມດ້ວຍສານຂ້າເຊ້ືອ ແລະ ຫັຼງຈາກຈບັບາຍສິ່ງຂອງນັນ້ໃຫ້ລ້າງມື

ຍັງບ່ໍມີຂ້ໍມູນຫັຼກຖານ ທ່ີບ່ົງບອກວາ່ 
ເຊ້ືອພະຍາດໂຄໂຣນາສາຍພັນໃໝ ່ 

ຈະສາມາດແຜ່ເຊ້ືອຜ່ານຍຸງໄດ້ພະຍາດໂຄໂຣນາ 
ແຜ່ເຊ້ືອທາງຝຸ່ນລະອອງ ຈາກການໄອ,  

ຈາມ ຫືຼ ນໍາ້ລາຍຂອງຄົນເຈບັ

ບໍ່ແຜ່ດ໋ອກ 
ສະບາຍໃຈໄດ້ 
ຄັນຊັ້ນຂໍກັດເດີ

ບ່ໍ
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ຈະໝັນ້ໃຈໄດ້ແນວໃດວາ່  
ເຄື່ອງນຸງ່ຈະບ່ໍແມ່ນຕົວການ 
ແຜ່ລະບາດເຊ້ືອພະຍາດ 

ໂຄໂຣນາ 19

ເສື້ອຜ້າເກົ່າ 
ແລກໄຂ່ແດ່...ເຫວີຍ

ເອົາລົງຕ້ົມກ່ອນ 
ແລ້ວແລກເປັນໄຂ່ຕ້ົມໄປ 
ຕ້ົມມາຕ້ົມກັບບ່ໍຕົວະ

ນອກຈາກຈະຕ້ອງອາບນໍາ້ທກຸມື້, ຕ້ອງເອົາເຄື່ອງນຸງ່ໄປຊັກດ້ວຍແຟັບ ຫືຼ ສະບູ່ໃນນໍາ້ຮ້ອນ 
 60-90 ອົງສາ ອາດປົນກັບນໍາ້ຢາຊັກຜ້າຂາວກໍໄດ້, ອົບຜ້າໃຫ້ແຫ້ງດ້ວຍຈກັອົບໃນອຸນນະພູມສູງ 

 ຫືຼ ຕາກແດດໃຫ້ແຫ້ງ

ການດື່ມທາດເຫ້ົຼາ ເຊ່ັນ: ເບຍ, ເຫ້ົຼາ, ເຫ້ົຼາວາຍ ບ່ໍໄດ້ຊ່ວຍປ້ອງກັນການຕິດເຊ້ືອພະຍາດ ໂຄໂຣນາ  
ຄວນປ້ອງກັນດ້ວຍການລ້າງມືເລື້ອຍໆ, ໃສ່ໜາ້ກາກອະນາໄມ ຫີຼກເວັນ້ການ ເຂ້ົາໃກ້ຜູ້ທ່ີເປັນໄຂ້ 

 ແລະ ມີອາການໄອ
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ການດື່ມທາດເຫ້ົຼາຊ່ວຍປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວດິ 19 ໄດ້ ຫືຼ ບ່ໍ4
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ແມ່ນແທ້ບ່ໍ ທ່ີວາ່ພະຍາດໂຄວດິ 19 ແຜ່ກະຈາຍໄດ້ 
 ແຕ່ໃນອາກາດແຫ້ງໜາວ ບ່ໍແຜ່ໃນອາກາດຮ້ອນຊຸ່ມ

ເຄື່ອງວດັແທກອຸນນະພູມ ສາມາດລະບຸຄົນເຈບັທ່ີເປັນ 
ພະຍາດໂຄວດິ 19 ໄດ້ 100 % ແມ່ນ ຫືຼ ບ່ໍ

ຫາກໍມາເມືອງໄທ, 
ຮ້ອນໃຊ້ໄດ້ດີຂະໜາດ ນ້ັນແມ່ນຄົນໄທເດ໋ 

ເຂ້ົາໄປທັກທາຍດີກວ່າ

ຜ່ານໄດ້
ຂອບໃຈປ໊ິບ!

ເຊ້ືອພະຍາດໂຄໂຣນາ 2019 ສາມາດແຜ່ລະບາດໄດ້ທກຸສະພາບອາກາດ, ບ່ໍວາ່ເຮົາຈະຢູ່ໃສ່, 
ສະພາບອາກາດໃດ ກໍ່ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຫັຼກສຸຂະອານາໄມທ່ີດີ ຄືລ້າງມືເລື້ອຍໆ,  

ປິດປາກເວລາໄອຈາມ ແລະ ໃສ່ໜາ້ກາກອະນາໄມ

ພະຍາດອາດໃຊ້ເວລາ 1-14 ມື້  
ໃນການເຮັດໃຫ້ຜູ້ຕິດເຊ້ືອ ບ່ໍສະບາຍ ແລະ  

ມີໄຂ້. ດັ່ງນັນ້, ຈຶງ່ບ່ໍສາມາດລະບຸຕົວຜູ້ຕິດເຊ້ືອ  
ທ່ີຍັງບ່ໍສະແດງອາການໄຂ້ໄດ້
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ໃຊ້ຫຼອດໄຟຟ້າຍູວສີໍາລັບຂ້າເຊ້ືອ ມາຂ້າເຊ້ືອ
 ພະຍາດໂຄວດິ 19 ທ່ີຮ່າງກາຍໄດ້ ຫືຼ ບ່ໍ

ປອດໄພຈາກພະຍາດ ຟ້າວກ່ອນ ...

ການສີດຜ່ົນທາດເຫ້ົຼາ ຫືຼ ທາດຄໍຣີນ ໃສ່ຕາມຕົນຕົວ ສາມາດ 
ຂ້າພະຍາດໂຄໂຣນາ 2019 ທ່ີຢູ່ ໃນຮ່າງກາຍໄດ້ ຫືຼ ບ່ໍ

ບ່ໍຄວນໃຊ້ຫຼອດໄຟຟ້າຍູວ ີ 
ໃນການຂ້າເຊ້ືອພະຍາດ ທ່ີມື ຫືຼ  

ສ່ວນອື່ນໆ ຂອງຮ່າງກາຍ ເພາະວາ່ຣັງສີ 
ຍູວຈີະເຮັດໃຫ້ຜີວໜງັຄັນເຄືອງໄດ້

ບ່ໍສາມາດຂ້າເຊ້ືອທ່ີເຂ້ົາໄປສູ່ຮ່າງກາຍໄດ້ແລ້ວ, ແຕ່ຍັງອາດສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ 
 ຕໍ່ເຄື່ອງນຸງ່ ແລະ ເຍ່ືອເມືອກຕ່າງໆ ເຊ່ັນ: ຕາ, ປາກ

ແມ່ນຫຍັງປີວມາ

ທາດເຫ້ົຼາ
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ການກິນຜັກທຽມ ສາມາດປ້ອງກັນການຕິດ 
ພະຍາດໂຄວດິ 19 ໄດ້ ຫືຼ ບ່ໍ

ວກັແຊັງປ້ອງກັນໂລກປອດອັກເສບ ສາມາດປ້ອງກັນ 
ເຮົາຈາກພະຍາດໂຄວດິ 19 ໄດ້ ຫືຼ ບ່ໍ

ຢ່າເຂ້ົາມາເດ້ີ ເຊ້ືອພະຍາດ!

ປ໊ິບ

ເຖິງວາ່ຈະມີຄນຸສົມບັດບາງຢ່າງໃນການຕ້ານເຊ້ືອຈລຸະຊີບ ແຕ່ໃນປັດຈບັຸນ 
 

ຍັງບ່ໍມີຫັຼກຖານວາ່ປ້ອງກັນການຕິດເຊ້ືອພະຍາດໂຄໂຣນາ 2019 ໄດ້

ເຊ້ືອພະຍາດນີ້ຍັງໃໝ ່ແລະ  
ແຕກຕ່າງຈາກພະຍາດສາຍພັນເກົ່າຫຼາຍ.  
ຕ້ອງໃຊ້ວກັແຊັງທ່ີພັດທະນາມາສະເພາະ,  

ເຊ່ິງທີມນກັວໄິຈກໍາລັງພັດທະນາຢູ່  
ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜບັສະໜນູ 

ຈາກອົງການອານະໄມໂລກ

ກະດຽມ
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ການລ້າງດັງ 
ດ້ວຍນໍາ້ເກືອເປັນປະຈາໍ 
ປ້ອງກັນການຕິດພະຍາດ 

ໂຄວດິ 19 ໄດ້ ຫືຼ ບ່ໍ

ໂຊກດີເດ້ີ ເຊ້ືອຫວັດ

ຮູດັງ
ໂຄວິດ 19

ສະບາຍ ~

ນໍ້າເກືອ

ມີຢາປ້ອງກັນ ແລະ ຮັກສາພະຍາດໂຄວດິ 19 ໄດ້ ຫືຼ ບ່ໍ

ຫັຼກຖານຢ້ັງຢນືວາ່ການລ້າງດັງດ້ວຍນໍາ້ເກືອ ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາເຊົາຈາກຫວດັທໍາມະດາ ໄດ້ໄວ, 
 ແຕ່ບ່ໍຊ່ວຍປ້ອງກັນການຕິດເຊ້ືອທາງເດີນຫາຍໃຈ ຫືຼ ພະຍາດໂຄວດິ 19 ໄດ້

ໃນປັດຈບັຸນ, ຍັງບ່ໍມີຢາປ້ອງກັນ  
ແລະ ຮັກສາໂດຍສະເພາະ  

ຜູ້ຕິດເຊ້ືອຄວນໄດ້ຮັບການ ເບ່ິງແຍງ  
ແລະ ຮັກສາທ່ີເໝາະສົມ ເພ່ືອບັນເທົາ  

ແລະ ຮັກສາຕາມອາການ.  
ອົງການອານະໄມໂລກກໍາລັງເລັ່ງ 
ສະໜບັສະໜນູການວໄິຈກັບ 
ໜວ່ຍງານພັນທະມິດ ແລະ  

ສຶກສາວທີິການຮັກສາພະຍາດນີ້ 
ຢ່າງເຕັມຄວາມສາມາດ
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