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ໃນວັັ ນທີີ 13 ພຶຶດສະພາ 2021 Centers for Disease Control and Prevention(CDC, ສູູ ນຄວບຄຸຸ ມ ແລະ
ປ້້ ອງກັັ ນພະຍາດ) ໄດ້້ ມີີການປ່່ຽນແປງທີ່່�ສຳຳ�ຄັັ ນຕໍ່່�ການຊີ້້�ນຳຳ�ຂອງພວກເຂົົາສຳຳ�ລັັ ບການໃສ່່ ໜ້້ າກາກອາໄມ ໂດຍອີີງ
ໃສ່່ ຂໍ້້�ມູູທີ່່� ສະສົົ ມກ່່ ຽວກັັ ບການຕິິດເຊື້້�ອພະຍາດ ໂຄວິິດ-19 ໃນຜູ້້�ທີ່່� ຮັັ ບການສັັ ກຢາວັັ ກຊີີນ ແລະ ບໍ່່� ໄດ້້ ຮັັ ບການສັັ ກຢາ
ວັັ ກຊີີນ. ເຈົ້້�າຄອງລັັ ດທ່່ ານ Lamont ກໍ່່�ຍັັງໄດ້້ ປະກາດວ່່ າ ກົົ ດລະບຽບການໃສ່່ ໜ້້ າກາກອານາໄມຈະຜ່່ ອນລົົ ງ ໃນ
ວັັ ນທີີ 19 ພຶຶດສະພາ 2021 ສຳຳ�ລັັ ບຜູ້້� ອາໄສຢູ່່� ແລະ ແຂກຜູ້້�ຢ້້ຽມຢາມ Connecticut ທີ່່� ໄດ້້ ຮັັ ບການສັັ ກຢາວັັ ກຊີີນ
ຄົົ ບແລ້້ ວ. ບຸຸ ກຄົົ ນທີ່່� ໄດ້້ ຮັັ ບການສັັ ກຢາວັັ ກຊີີນຄົົ ບແລ້້ ວເມື່່� ອ 14 ມື້້� (2 ອາທິິດ) ຜ່່ ານໄປ ນັັ ບຕັ້້� ງແຕ່່ ການສັັ ກຢາ
ວັັ ກຊີີນເຂັັມສຸຸ ດທ້້ າຍຂອງພວກເຂົົາຂອງຢາວັັ ກຊີີນປ້້ ອງກັັ ນພະຍາດ ໂຄວິິດ-19 (ເຊັ່່� ນ ເຂັັມທີ່່� ສອງຂອງຢາວັັ ກຊີີນ
Pfizer ຫຼື� ື Moderna ຂອງພວກເຂົົາ ຫຼື� ື ເຂັັມທີ່່�ໜຶ່່� ງຂອງຢາວັັ ກຊີີນ Johnson & Johnson ຂອງພວກເຂົົາ).

ສິ່່� ງທີ່່�ພວກເຮົົາຮູ້້�ແລ້້ ວ…
ອີີງໃສ່່ ຂໍ້້�ມູູ ນທາງວິິທະຍາສາດ
ທີ່່� ລວບລວມໃນເມື່່� ອວັັ ກຊີີນປ້້ ອງກັັ ນພະຍາດ ໂຄວິິດ-19
ທີ່່� ໄດ້້ ຮັັ ບການອະນຸຸ ມັັ ດໃຊ້້ ໃນສະຫະລັັ ດໃນປະຈຸຸບັັ ນ ກຳຳ�ລັັ ງ
ໄດ້້ ຮັັ ບການພັັ ດທະນາ, ມັັ ນເປັັນທີ່່� ຈະແຈ້້ ງວ່່ າຜູ້້�ທີ່່� ໄດ້້ ຮັັ ບ
ການສັັ ກຢາວັັ ກຊີີນຄົົ ບຈະໂອກາດນ້້ ອຍທີ່່� ຈະພົົ ບອາການ
ແຊກຊ້້ ອນຮ້້ າຍແຮງ, ເຂົ້້� າໂຮງໝໍ
ໍ ຫຼື� ື ເສຍຊີີວິິດ ຖ້້ າ
ພວກເຂົົາຕິິດເຊື້້� ອໄວຣັັ ສທີ່່� ເປັັນຕົ້້� ນເຫດຂອງພະຍາດ ໂຄ
ວິິດ-19 (SARS-CoV-2).

ສິ່່� ງທີ່່�ພວກເຮົົາຮູ້້�ໃນຕອນນີ້້� …
ອີີງໃສ່່ ຂໍ້້�ມູູ ນໃໝ່່
ທີ່່� ລວບລວມຕັ້້� ງແຕ່່ ການສັັ ກຢາວັັ ກຊີີນປ້້ ອງກັັ ນພະຍາດ
ໂຄວິິດ-19 ໄດ້້ ເລີ່່� ມຕົ້້� ນໃນສະຫະລັັ ດ ແລະ ປະເທດອື່່� ນໆ,
ຕອນນີ້້�ພວກເຮົົາຮູ້້�ວ່່າ ເຖິິງແມ່່ ນວ່່ າພວກເຂົົາຈະສຳຳ�ຜັັ ດ
ກັັ ບຄົົ ນທີ່່�ຕິິດພະຍາດ ໂຄວິິດ-19 ກໍ່່�ຕາມ, ແຕ່່ ຜູ້້�ທີ່່� ໄດ້້ ຮັັ ບ
ການສັັ ກຢາວັັ ກຊີີນແລ້້ ວບໍ່່�ມີີແນວໂນ້້ ມທີ່່�ຈະຕິິດເຊື້້�ອຫຼຼ າຍ
ຖ້້ າທຽບໃສ່່ ຜູ້້�ທີ່່�ບໍ່່� ໄດ້້ ຮັັ ບການສັັ ກຢາວັັ ກຊີີນ ແລະ ເຖິິງ
ແມ່່ ນວ່່ າພວກເຂົົາຈະຕິິດເຊື້້� ອຢູ່່�ກໍ່່�ຕາມ, ແຕ່່ ຜູ້້�ທີ່່� ໄດ້້ ຮັັ ບ
ການສັັ ກຢາວັັ ກຊີີນຄົົ ບແລ້້ ວ ມີີໂອກາດນ້້ ອຍທີ່່� ຈະແຜ່່ ເຊື້້� ອ
ໄວຣັັ ສໄປສູ່່� ຄົົ ນອື່່� ນໄດ້້ (ເຖິິງແມ່່ ນວ່່ າຄົົ ນເຫຼົ່່�� ານັ້້� ນຈະບໍ່່� ໄດ້້
ຮັັ ບການສັັ ກຢາວັັ ກຊີີນກໍ່່�ຕາມ).
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ມັັ ນໝາຍຄວາມວ່່ າແນວໃດສຳຳ�ລັັ ບຜູ້້� ໃຫຍ່່ ແລະ ເດັັກນ້້ ອຍ…
ທຸຸ ກຄົົ ນ (ໄດ້້ ຮັັ ບການສັັ ກຢາວັັ ກຊີີນແລ້້ ວ ຫຼື� ື ບໍ່່� ໄດ້້ ຮັັ ບການ
ສັັ ກຢາວັັ ກຊີີນ)
• ຕ້້ ອງໃສ່່ ໜ້້ າກາກອານາໄມໃນເມື່່� ອພວກເຂົົາຢູ່່�ພາຍໃນ
ໂຮງຮຽນ (pre-K–12) ຫຼື� ື ສະຖານທີ່່�ລ້້ຽງເດັັກ.
• ຕ້້ ອງໃສ່່ ໜ້້ າກາກອານາໄມໃນເມື່່� ອພວກເຂົົາຢູ່່�ພາຍໃນ
ສະຖານທີ່່�ດູູ ແລສຸຸ ຂະພາບ (ລວມທັັ ງ ຫ້້ ອງການຂອງທ່່ ານໝໍ
ໍ ,
ໂຮງໝໍ
ໍ , ສະຖານທີ່່�ດູູແລສຸຸ ກເສີີນ, ສະຖານທີ່່� ທີ່່� ໃຫ້້ ການ
ປິ່່� ນປົົ ວທາງດ້້ ານຮ່່ າງກາຍ/ອາຊີີບ, ແລະ ສະຖານທີ່່�ດູູແລຄົົ ນ
ເຈັັບອື່່� ນໆ).
• ຕ້້ ອງໃສ່່ ໜ້້ າກາກໃນເມື່່� ອພວກເຂົົາຢູ່່�ພາຍໃນ ສະຖານທີ່່�
ດຳຳ�ລົົ ງຊີີວິິດທີ່່� ໄດ້້ ຮັັ ບການຊ່່ ວຍເຫຼື� ື ອ ຫຼື� ື ສະຖານທີ່່�ດຳຳ�ລົົ ງ
ຊີີວິິດຊຸຸມນຸຸ ມອື່່� ນໆ (ເຊັ່່� ນ ເຮືື ອນເປັັນກຸ່່� ມ ແລະ ເຮືື ອນດູູ ແລ
ທີ່່�ຢູ່່� ອາໄສ) ໃນເມື່່� ອການດູູ ແລສຸຸ ຂະພາບ ຫຼື� ື ການບໍໍລິິການ
ສະໜັັ ບສະໜູູ ນອື່່� ນໆທີ່່� ໄດ້້ ຮັັ ບ. ສະຖານພະຍາບານຕ້້ ອງ
ປະຕິິບັັ ດຕາມຂໍ້້�ກຳຳ�ນົົ ດຂອງ Centers for Medicare &
Medicaid Services (CMS, ສູູ ນສຳຳ�ລັັ ບການບໍໍລິິການຂອງ
ມີີດີີແຄ ແລະ ມີີດີີເຄັັດ) ສຳຳ�ລັັ ບການໃຊ້້ ໜ້້ າກາກອານາໄມ.
• ຕ້້ ອງໃສ່່ ໜ້້ າກາກອານາໄມຢູ່່�ພາຍໃນທີ່່�ພັັກອາໄສຂອງຜູ້້�ບໍ່່�ມີີ
ທີ່່� ຢູ່່�ອາໄສ ຫຼື� ື ທີ່່�ພັັກອາໄສຊົ່່�ວຄາວອື່່� ນໆ, ເຊັ່່� ນ ທີ່່�ພັັກອາໄສ
ປະຕິິບັັ ດງານຊົ່່�ວຄາວ.
• ຕ້້ ອງໃສ່່ ໜ້້ າກາກອານາໄມຢູ່່�ໃນສະຖານທີ່່�ດັັດສ້້ າງ ຫຼື� ື
ສະຖານທີ່່�ກັັກຂັັ ງ.

• ຕ້້ ອງໃສ່່ ໜ້້ າກາກອານາໄມຖ້້ າພວກເຂົົາຖືືກຮ້້ ອງຂໍໍ ໃຫ້້
ໃສ່່ ຢູ່່�ໃນສະຖານທີ່່�ສາທາລະນະ ຫຼື� ື ສະຖານທີ່່� ເອກະຊົົ ນ, ຖ້້ າ
ຕ້້ ອງການໂດຍນາຍຈ້້ າງຂອງພວກເຂົົາໃນບ່່ ອນເຮັັດວຽກ
ຂອງພວກເຂົົາ ຫຼື� ື ໃນເມື່່� ອທີ່່� ຜູ້້�ຈັັດງານຕ້້ ອງການໃຫ້້ ໃຊ້້ ໜ້້ າ
ກາກໃນງານໃດໜຶ່່� ງ.

ນີ້້� ແມ່່ ນຍ້້ອນວ່່າ:

• ສະຖານທີ່່� ເຫຼົ່່�� ານີ້້�ມີີແນວໂນ້້ ມທີ່່�ມີີຄົົ ນຜູ້້�ທີ່່� ບໍ່່�ສາມາດໄດ້້ ຮັັ ບ
ການສັັ ກຢາວັັ ກຊີີນ ຍ້້ ອນອາຍຸຸ ຍັັ ງນ້້ ອຍ ຫຼື� ື ສະພາບທາງ
ສຸຸ ຂະພາບ.
• ສະຖານທີ່່� ເຫຼົ່່�� ານີ້້�ມີີແນວໂນ້້ ມທີ່່�ມີີຄົົ ນຜູ້້�ທີ່ີ��ີ ມີີຄວາມສ່່ ຽງສູູ ງ
ສຳຳ�ລັັ ບພາວະແຊກຊ້້ ອນຮ້້ າຍແຮງ ຖ້້ າວ່່ າພວກເຂົົາຕິິດເຊື້�້ ອ.
• ສະຖານທີ່່� ເຫຼົ່່�� ານີ້້� ອາດຈະເຮັັດໃຫ້້ ມີີຄວາມຫຍຸ້້� ງຍາກຫຼຼ າຍ
ໃຫ້້ຄົົ ນທີ່່� ຈະຮັັ ກສາໄລຍະຫ່່ າງຂອງພວກເຂົົາ ແລະ ອາດຈະ
ລວມເອົົາຄົົ ນທີ່່�ບໍ່່� ໄດ້້ ຮັັ ບການສັັ ກຢາວັັ ກຊີີນ ແລະ ຕິິດເຊື້້�ອ.
• ຄວາມມັັ ກຂອງເຈົ້້� າຂອງ ຫຼື� ື ຜູ້້�ປະຕິິບັັ ດງານ ອາດຈະຕ້້ ອງ
ໃຊ້້ ຄວາມລະມັັ ດລະວັັ ງໃນການປົົ ກປ້້ ອງສຸຸ ຂະພາບ ໂດຍບໍ່່�
ຈຳຳ�ເປັັນຕ້້ ອງຮັັ ກສາໄລຍະຫ່່ າງຈາກຄົົ ນຢ່່ າງເໝາະສົົ ມ ຫຼື� ື ບໍ່່�
ຈຳຳ�ເປັັນຕ້້ ອງກຳຳ�ນົົ ດວ່່ າບຸຸ ກຄົົ ນໄດ້້ ຮັັ ບການສັັ ກຢາວັັ ກຊີີນ ຫຼື� ື
ບໍ່່� ໄດ້້ ຮັັ ບການສັັ ກຢາວັັ ກຊີີນ.

• ຕ້້ ອງໃສ່່ ໜ້້ າກາກອານາໄມໃນເມື່່� ອພວກເຂົົາຢູ່່�ໃນສູູ ນ
ການຂົົ ນສົ່່� ງ, ເຊັ່່� ນ ສະໜາມບິິນ, ສະຖານີີລົົ ດເມ ຫຼື� ື
ລົົ ດໄຟ, ຫຼື� ື ການຂົົ ນສົ່່� ງສາທາລະນະ ຫຼື� ື ການຈ້້ າງໂດຍ
ເອກະຊົົ ນ, ເຊັ່່� ນ ລົົ ດໄຟ, ລົົ ດເມ, ເຮືື ອບິິນ ຫຼື� ື ບໍໍລິິການ
ຮ່່ ວມການຂົົ ນສົ່່� ງ (ເຊັ່່� ນ Uber, Lyft, taxi).

GET THE

FACTS
ສຳຳ�ລັັ ບຂໍ້້�ມູູ ນເພີ່່� ມເຕີີມ, ກະລຸຸ ນາເຂົ້້� າເບິ່່� ງ
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ສິ່່� ງທີ່່�ທ່່ ານຄວນຮູ້້�:

ການສັັ ກຢາວັັ ກຊີີນປ້້ ອງກັັ ນພະຍາດ ໂຄວິິດ-19, ການໃສ່່
ໜ້້ າກາກອານາໄມ ແລະ ການຮັັ ກສາໄລຍະຫ່່ າງທາງສັັາຄົົ ມ
ໜ້້ າທີີ 3 ຂອງ 4

ມັັ ນໝາຍຄວາມວ່່ າແນວໃດສຳຳ�ລັັ ບຜູ້້� ໃຫຍ່່ ແລະ ເດັັກນ້້ ອຍ…
ຖ້້ າວ່່ າໄດ້້ ຮັັ ບການສັັ ກ
ຢາວັັ ກຊີີນແລ້້ ວ…

ຖ້້ າວ່່ າບໍ່່� ໄດ້້ ຮັັ ບການ
ສັັ ກຢາວັັ ກຊີີນ…

• ສາມາດຮູ້ ສຶກວ່ າສະບາຍ
ໂດຍບໍ່ໃສ່ ໜ້ າກາກອານາໄມ
ຫຼື ການຮັ ກສາໄລຍະຫ່ າງ
ທາງສັາຄົ ມ ທັ ງໃນເຮື ອນ
ແລະ ນອກເຮື ອນ.

• ຕ້ ອງໃສ່ ໜ້ າກາກເມື່ອຢູ່ ພາຍໃນເຮື ອນ.

• ບໍ່່�ຈຳຳ�ເປັັນຕ້້ ອງກັັ ກຕົົ ວ ຈາກສະຖານທີ່່� ເຮັັດວຽກ,
ໂຮງຮຽນ ຫຼື� ື ຢູ່່�ຫ່່າງຈາກຄົົ ນອື່່� ນຖ້້ າພວກເຂົົາ
ໄດ້້ ສຳຳ�ຜັັ ດກັັ ບບາງຄົົ ນທີ່່� ເປັັນພະຍາດ ໂຄວິິດ-19
ແລະ ພວກເຂົົາບໍ່່�ມີີອາການຫຍັັ ງ.

• ຄວນສືື ບຕໍ່່�ກັັກຕົົ ວ ຈາກສະຖານທີ່່� ເຮັັດວຽກ, ໂຮງຮຽນ ແລະ
ຢູ່່�ຫ່່າງຈາກຄົົ ນອື່່� ນຖ້້ າພວກເຂົົາ ໄດ້້ ສຳຳ�ຜັັ ດກັັ ບບາງຄົົ ນທີ່່� ເປັັນ
ພະຍາດ ໂຄວິິດ-19.

• ບໍ່່�ຈຳຳ�ເປັັນຕ້້ ອງໄດ້້ ຮັັ ບການກວດສອບເປັັນປະຈຳຳ� (ເຊັ່່� ນ
ເປັັນສ່່ ວນໜຶ່່� ງຂອງວຽກງານຂອງພວກເຂົົາ), ກ່່ ອນ ຫຼື� ື
ຫຼັັ� ງຈາກການເດີີນທາງ ຫຼື� ື ໃນເມື່່� ອພວກເຂົົາໄດ້້ ສຳຳ�ຜັັ ດກັັ ບ
ບາງຄົົ ນທີ່່� ເປັັນພະຍາດ ໂຄວິິດ-19 ແລະ ພວກເຂົົາບໍ່່�ມີີ
ອາການຫຍັັ ງ.

ນີ້້� ແມ່່ ນຍ້້ອນວ່່າ:

• ເຖິິງແມ່່ ນວ່່ າພວກເຂົົາໄດ້້ ສຳຳ�ຜັັ ດກັັ ບບາງຄົົ ນທີ່່� ເປັັນ
ພະຍາດ ໂຄວິິດ-19 ກໍ່່�ຕາມ, ແຕ່່ ພວກເຂົົາບໍ່່�ມີີແນວໂນ້້ ມ
ທີ່່� ຈະຕິິດເຊື້້� ອໄດ້້ .
• ເຖິິງແມ່່ ນວ່່ າພວກເຂົົາ ໄດ້້ ຕິິດເຊື້້�ອກໍ່່�ຕາມ, ແຕ່່ ພວກເຂົົາ
ບໍ່່�ມີີແນວໂນ້້ ມທີ່່� ຈະເຈັັບປ່່ວຍ ຫຼື� ື ເປັັນພະຍາດຮ້້ າຍແຮງ.
• ເຖິິງແມ່່ ນວ່່ າພວກເຂົົາ ໄດ້້ ຕິິດເຊື້້�ອກໍ່່�ຕາມ, ແຕ່່ ພວກເຂົົາ
ມີີໂອກາດນ້້ ອຍທີ່່� ຈະແຜ່່ ເຊື້້� ອສູ່່� ຄົົ ນອື່່� ນ.

• ຄວນສືື ບຕໍ່່� ໃສ່່ ໜ້້ າກາກອານາໄມເມື່່� ອຢູ່່�ພາຍນອກເຮືື ອນ ເມື່່� ອ
ພວກເຂົົາຢູ່່� ໃນຝູູ ງຊົົ ນ, ໃນງານລ້້ ຽງທີ່່�ຍິ່່� ງໃຫຍ, ຫຼື� ື ໃນສະຖານທີ່່�
ສາທາລະນະ ທີ່່� ຮັັ ກສາໄລຍະຫ່່ າງຂອງພວກເຂົົາ ຈາກຄົົ ນອື່່� ນຍາກ.

• ຄວນສືື ບຕໍ່່� ໄດ້້ ຮັັ ບການກວດສອບອີີກຕໍ່່� ໄປເມື່່� ອພວກເຂົົາ ໄດ້້
ສຳຳ�ຜັັ ດກັັ ບບາງຄົົ ນທີ່່� ເປັັນພະຍາດ ໂຄວິິດ-19, ກ່່ ອນ ແລະ ຫຼັັ� ງ
ທີ່່�ພວກເຂົົາເດີີນທາງ ແລະ ຖ້້ າພວກເຂົົາ ເປັັນສ່່ ວນໜຶ່່� ງຂອງ
ໂຄງການກວດສອບການຄັັ ດເລືື ອກ (ເຊັ່່� ນ ເປັັນສ່່ ວນໜຶ່່� ງຂອງ
ວຽກງານຂອງພວກເຂົົາ).

ນີ້້� ແມ່່ ນຍ້້ອນວ່່າ:

• ຖ້້ າວ່່ າພວກເຂົົາ ໄດ້້ ສຳຳ�ຜັັ ດກັັ ບບາງຄົົ ນທີ່່� ເປັັນພະຍາດ ໂຄວິິດ-19,
ພວກເຂົົາ ມີີຄວາມສ່່ ຽງຕໍ່່�ການຕິິດເຊື້້� ອ.
• ຖ້້ າວ່່ າພວກເຂົົາຕິິດເຊື້�້ ອ, ພວກເຂົົາ ສາມາດເປັັນພະຍາດ
ຮ້້ າຍແຮງໄດ້້ ແລະ ອາດຈະໄດ້້ ເຂົ້້� າໂຮງໝໍ
ໍ .
• ຖ້້ າວ່່ າພວກເຂົົາຕິິດເຊື້້�ອ, ພວກເຂົົາ ສາມາດແຜ່່ ໄດ້້ ເຊື້້� ອໄວຣັັ ສ
ໄປສູ່່� ຄົົ ນອື່່� ນ.
• ຖ້້ າວ່່ າພວກເຂົົາຕິິດເຊື້້�ອ, ພວກເຂົົາສາມາດ ມີີຄວາມສ່່ ຽງ
ຮ້້ າຍແຮງຕໍ່່�ບຸຸກຄົົ ນອື່່� ນ ຜູ້້�ທີ່່�ຍັັງບໍ່່�ທັັນໄດ້້ ຮັັ ບການສັັ ກຢາວັັ ກຊີີນ
ຫຼື� ື ບໍ່່� ສາມາດໄດ້້ ຮັັ ບການສັັ ກຢາວັັ ກຊີີນ.

GET THE

FACTS
ສຳຳ�ລັັ ບຂໍ້້�ມູູ ນເພີ່່� ມເຕີີມ, ກະລຸຸ ນາເຂົ້້� າເບິ່່� ງ

ct.gov/covidvaccine
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VAX

ສິ່່� ງທີ່່�ທ່່ ານຄວນຮູ້້�:

ການສັັ ກຢາວັັ ກຊີີນປ້້ ອງກັັ ນພະຍາດ ໂຄວິິດ-19, ການໃສ່່
ໜ້້ າກາກອານາໄມ ແລະ ການຮັັ ກສາໄລຍະຫ່່ າງທາງສັັາຄົົ ມ
ໜ້້ າທີີ 4 ຂອງ 4

ມັັ ນໝາຍຄວາມວ່່ າແນວໃດສຳຳ�ລັັ ບ
ທຸຸ ລະກິິດ…
ເຈົ້້� າຂອງທຸຸ ລະກິິດ ແລະ ຜູ້້�ດຳຳ�ເນີີນງານລ້້ ຽງ
• ຄວນພິິຈາລະນາຮຽກຮ້້ ອງໃຫ້້ ລູູ ກຄ້້ າຕ້້ ອງ ໃສ່່ ໜ້້ າກາກອານາໄມ
ໃນເມື່່� ອພວກເຂົົາຢູ່່�ພາຍໃນສະຖາບັັ ນ ຫຼື� ື ພາຍໃນງານລ້້ ຽງທີ່່�
ຍິ່່� ງໃຫຍ່່ ຫຼື� ື ການຊຸຸມນຸຸ ມສ່່ ວນຕົົ ວ ຖ້້ າພື້�້ ນທີ່່�ບໍ່່� ໄດ້້ ອອກແບບ
ມາເພື່່� ອເວັ້້� ນໄລຍະຫ່່ າງທາງສັັ ງຄົົ ມຢ່່ າງຕໍ່່�ເນື່່� ອງ. ຖ້້ າບໍ່່� ແມ່່ ນສິ່່� ງ
ຈຳຳ�ເປັັນໂດຍສະເພາະ, ໃຫ້້ ພິິຈາລະນາ ການຕິິດປ້້ າຍສັັ ນຍານທີ່່�
ຊີ້້� ບອກວ່່ າ ລູູກຄ້້ າທີ່່�ບໍ່່� ໄດ້້ ຮັັ ບການສັັ ກຢາວັັ ກຊີີນແມ່່ ນຕ້້ ອງໃສ່່
ໜ້້ າກາກອານາໄມ ແລະ ລູູ ກຄ້້ າທຸຸ ກຄົົ ນຈະໄດ້້ ຮັັ ບເຊີີນໃຫ້້ ໃສ່່ ໜ້້ າ
ກາກອາໄມ ຖ້້ າພວກເຂົົາ ມີີຄວາມສະດວກໃນການໃສ່່ ໜ້້ າກາກ
ອານາໄມ.
• ຄວນພິິຈາລະນາຮຽກຮ້້ ອງໃຫ້້ ລູູ ກຄ້້ າ/ຜູ້້�ເຂົ້້� າຮ່່ ວມຕ້້ ອງ ໃສ່່ ໜ້້ າ
ກາກ ໃນເມື່່� ອພວກເຂົົາຢູ່່�ພາຍໃນສະຖາບັັ ນ ຫຼື� ື ພາຍໃນງານລ້້ ຽງ
ທີ່່�ຍິ່່� ງໃຫຍ່່ ຫຼື� ື ການຊຸຸມນຸຸ ມສ່່ ວນຕົົ ວ ບ່່ ອນທີ່່�ມີີແນວໂນ້້ ມທີ່່�ຈະມີີ
ຄົົ ນທີ່່� ໄດ້້ ຮັັ ບການສັັ ກຢາວັັ ກຊີີນແລ້້ ວ ແລະ ຄົົ ນທີ່່�ຍັັງບໍ່່� ໄດ້້ ຮັັ ບການ
ສັັ ກຢາວັັ ກຊີີນປົົ ນກັັ ນ (ລວມທັັ ງເດັັກທີ່່�ມີີອາຍຸຸ ຕໍ່່�າກວ່່ າ 12 ປີີ).
• ຄວນພິິຈາລະນາຮຽກຮ້້ ອງໃຫ້້ ຜູ້້�ເຂົ້້� າຮ່່ ວມຕ້້ ອງ ໃສ່່ ໜ້້ າກາກ
ອານາໄມ ໃນເມື່່� ອພວກເຂົົາຢູ່່�ພາຍໃນງານລ້້ ຽງທີ່່�ຍິ່່� ງໃຫຍ່່ ທີ່່�
ເປີີດໃຫ້້ ສາທາລະນະ ແລະ/ຫຼື� ື ບ່່ ອນທີ່່�ມີີຝູູ ງຊົົ ນຂະໜາດໃຫຍ່່ ທີ່່�
ຄາດວ່່ າມີີຄົົ ນທີ່່� ໄດ້້ ຮັັ ບການສັັ ກຢາວັັ ກຊີີນ ແລະ ບໍ່່� ໄດ້້ ຮັັ ບການ
ສັັ ກຢາວັັ ກຊີີນ (ລວມທັັ ງເດັັກທີ່່�ມີີອາຍຸຸ ຕໍ່່�າກວ່່ າ 12 ປີີ) ທີ່່�ມີີແນວ
ໂນ້້ ມທີ່່�ຈະເຂົ້້� າຮ່່ ວມ.

• ຄວນພິິຈາລະນາການລວມຄຳຳ�ແນະນຳຳ�ຂອງ CDC ສຳຳ�ລັັ ບ
ການທໍໍ າຄວາມສະອາດ/ການຂ້້ າເຊື້້� ອ, ການອະນາໄມມືື ແລະ
ການລະບາຍອາກາດພາຍໃນສະຖານທີ່່� ຂອງພວກເຂົົາ ເພື່່� ອ
ໃຫ້້ ມີີຄວາມປອດໄພສູູ ງສຸຸ ດສຳຳ�ລັັ ບລູູ ກຄ້້ າ ແລະ ພະນັັ ກງານທີ່່�
ຍັັ ງບໍ່່� ໄດ້້ ຮັັ ບການສັັ ກຢາວັັ ກຊີີນ.
• ຄວນວາງແຜນສຳຳ�ລັັ ບ ຫຼຸຸ� ດຄວາມອາດສາມາດ (ລວມທັັ ງ
ການປະຕິິເສດການເຂົ້້� າໄປຫາຜູ້້�ຖືືປີ້້�ທີ່່�ຖືືກຕ້້ ອງ) ຖ້້ າມີີງານ
ໃຫຍ່່ ຢູ່່�ກາງແຈ້້ ງຕ້້ ອງຍ້້ າຍໄປຢູ່່� ໃນເຮືື ອນ ແລະ ມີີແນວໂນ້້ ມ
ທີ່່�ຈະມີີຄົົ ນທີ່່�ບໍ່່� ໄດ້້ ຮັັ ບການສັັ ກຢາວັັ ກຊີີນ (ລວມທັັ ງເດັັກອາຍຸຸ
ຕໍ່່�າກວ່່ າ 12 ປີີ) ເຂົ້້� າຮ່່ ວມ.

ນີ້້� ແມ່່ ນຍ້້ອນວ່່າ:

• ປະຈຸຸບັັ ນ ບໍ່່�ມີີວິິທີີການທີ່່�ສະດວກ, ເຊື່່� ອຖືື ໄດ້້ , ແລະ ສອດຄ່່ ອງ
ກັັ ບການກຳຳ�ນົົ ດສະຖານະການການສັັ ກຢາວັັ ກຊີີນປ້້ ອງກັັ ນ
ພະຍາດ ໂຄວິິດ-19 ຂອງຄົົ ນ.
• ຫຼຼ າຍຄົົ ນທີ່່�ຕິິດເຊື້�້ ອໄວຣັັ ສ ທີ່່� ເປັັນຕົ້້� ນເຫດຂອງພະຍາດ ໂຄ
ວິິດ-19 ບໍ່່�ມີີອາການ ແຕ່່ ສາມາດແຜ່່ ເຊື້້� ອໄວຣັັ ສໃຫ້້ຄົົ ນອື່່� ນ
ຜູ້້�ທີ່່�ບໍ່່� ໄດ້້ ຮັັ ບການສັັ ກຢາວັັ ກຊີີນຄົົ ບໄດ້້ .

• ຄວນຮຽກຮ້້ ອງໃຫ້້ ພະນັັ ກງານໃສ່່ ໜ້້ າກາກອານາໄມ ຖ້້ າພວກ
ເຂົົາບໍ່່� ໄດ້້ ຮັັ ບການສັັ ກຢາວັັ ກຊີີນ ຫຼື� ື ບໍ່່�ຮູ້້�ຈັັກສະຖານະການສັັ ກ
ຢາວັັ ກຊີີນຂອງພວກເຂົົາ ແລະ ພວກເຂົົາບໍ່່� ສາມາດຮັັ ກສາການ
ກັັ ກຕົົ ວໄດ້້ ຢ່່ າງຕໍ່່�ເນື່່� ອງຈາກລູູ ກຄ້້ າ ຫຼື� ື ເພື່່� ອນຮ່່ ວມງານ.

• ເຖິິງແມ່່ ນວ່່ າອັັ ດຕາການຕິິດເຊື້້�ອໃນຊຸຸມຊົົ ນຂອງ
Connecticut ກຳຳ�ລັັ ງຫຼຸຸ� ດລົົ ງກໍ່່�ຕາມ, ແຕ່່ ກໍ່່�ຍັັງ ມີີຜູ້້� ຢູ່່�ອາໄສ
ແລະ ຊຸຸມຊົົ ນຈຳຳ�ນວນຫຼຼ າຍທີ່່�ມີີຄວາມສ່່ ຽງຢູ່່� ໃນລັັ ດທີ່່�ບໍ່່� ໄດ້້ ຮັັ ບ
ການສັັ ກຢາວັັ ກຊີີນຄົົ ບ ແລະ ສາມາດ ໄດ້້ ຮັັ ບຜົົ ນກະທົົ ບຢ່່ າງ
ຮ້້ າຍແຮງຈາກ ໂຄວິິດ-19.

• ຄວນພິິຈາລະນາການອອກແບບພື້�້ ນທີ່່� ໃໝ່່ ພາຍໃນສະຖາບັັ ນ
ຫຼື� ື ພາຍໃນງານລ້້ ຽງທີ່່�ຍິ່່� ງໃຫຍ່່ ຫຼື� ື ການຊຸຸມນຸຸ ມສ່່ ວນຕົົ ວ ເພື່່� ອ
ໃຫ້້ມີີການເວັ້້� ນໄລຍະຫ່່ າງທາງສັັ ງຄົົ ມໄດ້້ ຢ່່ າງຕໍ່່� ເນື່່� ອງ (ຫຼື� ື ເຖິິງ
ແມ່່ ນວ່່ າໄລຍະຫ່່ າງທີ່່� ໄດ້້ ຂະຫຍາຍກໍ່່�ຕາມ) ໃນເມື່່� ອການນໍໍ າ
ໃຊ້້ ໜ້້ າກາກອານາໄມອາດຈະເປັັນໄປບໍ່່� ໄດ້້ ຫຼື� ື ປະຕິິບັັ ດບໍ່່� ໄດ້້
(ຕົົ ວຢ່່ າງ ໃນຂະນະທີ່່�ກິິນ/ດື່່� ມ ຫຼື� ື ອອກກຳຳ�ລັັ ງກາຍ).

• ມີີຄວາມສ່່ ຽງຢ່່ າງຕໍ່່� ເນື່່� ອງທີ່່�ທຸຸລະກິິດ ແລະ ງານທີ່່�ຍິ່່� ງໃຫຍ່່
ອາດຈະເປັັນແຫຼ່່� ງ ຂອງການລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິິດ-19
ທີ່່�ສຳຳ�ຄັັ ນ ໃນສະຖານະການທີ່່�ບໍ່່�ມີີການໃຊ້້ ໜ້້ າກາກທົ່່�ວໂລກ,
ປະຊາຊົົ ນຫຼຼ າຍຄົົ ນຍັັ ງບໍ່່� ໄດ້້ ຮັັ ບການສັັ ກຢາວັັ ກຊີີນ ແລະ ບໍ່່�
ສາມາດຮັັ ກສາໄລຍະຫ່່ າງທີ່່� ເໝາະສົົ ມ ລະຫວ່່ າງລູູ ກຄ້້ າ, ຜູ້້�
ເຂົ້້� າຮ່່ ວມ ແລະ ພະນັັ ກງານໄດ້້ .

GET THE

FACTS
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