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ຄໍານໍາ 

ປະຈບຸນັສະພາບການຂອງໂລກມກີານແຜ່ລະບາດຂອງການຕດິເຊືອ້ພະຍາດອກັເສບປອດຈາກເຊືອ້ຈລຸະໂລກ

ສາຍພນັໃໝ່ (ໂຄວດິ-19) ຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ ເຊິ່ ງເພີມ້ທະວຄີວາມຮາ້ຍແຮງ ແລະ ແຜ່ລະບາດໄປທົ່ ວໂລກ ເຊິ່ ງເຮດັໃຫ້

ອດັຕາການຕດິເຊືອ້ ແລະ ເສຍຊວີດິປະຈໍາວນັຂອງປະຊາກອນໃນທົ່ ວໂລກ ເປນັຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ເພີມ້ຂຶນ້ຢ່າງ

ໄວວາ. 

ສປປ ລາວ ກໍເປັນປະເທດໜຶ່ ງທີ່ ກໍາລງັປະເຊນີກບັສະພາບການເກດີລະບາດຂອງເຊືອ້ພະຍາດອກັເສບປອດທີ່

ເກດີຈາກເຊືອ້ຈລຸະໂລກສາຍພນັໃໝ່ ( ໂຄວດິ-19 ) ເຊິ່ ງເຮດັໃຫມ້ຜີນົກະທບົ ຕ່ໍສຸຂະພາບ ແລະ ການດໍາລງົຊວີດິຂອງ

ປະຊາຊນົລາວບນັດາເຜົ່ າ ທີ່ ເປັນສາຍເຫດ ສົ່ ງຜນົສະທອ້ນຕ່ໍການພດັທະນາ ເສດຖະກດິ - ສງັຄມົຂອງຊາດ ຢ່າງຮາ້ຍ

ແຮງ, ເພື່ ອປອ້ງກນັ ແລະ ຄວບຄຸມ ການແຜ່ລະບາດຂອງເຊືອ້ພະຍາດດັ່ ງກ່າວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ

ມາດຕະການສະກດັກັນ້ ການຄວບຄຸມສະພາບການລະບາດບໍ່ ໃຫແ້ຜ່ລາມອອກຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ກວ້າງຂວາງ. 

ສະນັນ້, ການອະນາໄມ ແລະ ຂາ້ເຊືອ້ ແມ່ນວຽກງານໜຶ່ ງທີ່ ມຄີວາມສໍາຄນັທີ່ ນອນຢູ່ໃນມາດຕະການສະກດັກັນ້ 

ການຄວບຄຸມ ເພື່ ອຕດັຕ່ອງໂສຂ້ອງການແຜ່ລະບາດ. ກມົອະນາໄມ ແລະ ສົ່ ງເສມີສຸຂະພາບ ຈິ່ ງໄດພ້ດັທະນາຄູ່ ມ ື

ແນະນໍາດາ້ນຫຼກັການ ຂອງການອະນາໄມ ແລະ ຂາ້ເຊືອ້ ເພື່ ອປອ້ງກນັ, ຄວບຄຸມ ແລະ ແກໄ້ຂ ການລະບາດພະຍາດໂຄ

ວດິ-19 ສະບບັນີຂ້ ຶນ້ມາເພື່ ອເປັນບ່ອນອງີໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ. 

ກມົອະນາໄມ ແລະ ສົ່ ງເສມີສຸຂະພາບ ໄດສ້ກຶສາຄົນ້ຄວ້າ ແລະ ພດັທະນາ ຫຼກັການອະນາໄມ ແລະ ຂາ້ເຊືອ້ 

ເປັນແຕ່ລະໄລຍະເພື່ ອໃຫແ້ທດເໝາະກບັສະພາບການ, ຫວງັຢ່າງຍິ່ ງວ່າ ຄູ່ ມແືນະນໍາ ເຫຼັມ້ນີ ້ຈະເປັນປະໂຫຍດຕ່ໍວຽກ

ງານປອ້ງກນັ, ຄວບຄຸມ ແລະ ແກໄ້ຂ ການລະບາດພະຍາດຈາກເຊືອ້ຈລຸະໂລກສາຍພນັໃໝ່ (ໂຄວດິ-19) ເພື່ ອຫຸຼດຜ່ອນ

ອດັຕາການເຈບັປ່ວຍ ແລະ ເສຍຊວີດິຈາກການຕດິເຊືອ້ພະຍາດດັ່ ງກ່າວ ໃນທົ່ ວປະເທດ.  

 

ທ່ານ ດຣ ນ. ຄໍາຫຼ ້ແກວ້ພທິນູ ວຊິາການພະແນກຄຸມ້ຄອງການອະນາໄມ 
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ພາກທີ່  1 

ຄວາມຮູພ້ືນ້ຖານກ່ຽວກບັ ວຽກງານອະນາໄມ ແລະ ຂາ້ເຊືອ້ 

 

ການອະນາໄມ ແລະ ຂາ້ເຊືອ້ ແມ່ນການເຮດັຄວາມສະອາດ ແລະ ທໍາລາຍເຊືອ້ພະຍາດ ເພື່ ອຕດັຕ່ອງໂສ ້

ຂອງການຕດິເຊືອ້ ຈາກການຈະເລນີເຕີບໂຕ ແລະ ການແຜ່ກະຈາຍເຊືອ້ພະຍາດ ຢູ່ໃນສະຖານທີ່ ຕ່າງໆ ລວມທງັ

ສະຖານທີ່ ບໍລກິານສາທາລະນະສຸກ ໂດຍສະເພາະແມ່ນສະຖານທີ່ ແຍກປ່ຽວ, ສະຖານທີ່ ຈໍາກດັບໍລເິວນ ແລະ 

ສະຖານທີ່ ປິ່ ນປົວຄນົເຈບັທີ່ ຕດິເຊືອ້ພະຍາດໂຄວດິ-19 ແລະ ທຸກສະຖານທີ່  ທີ່ ມຄີວາມສ່ຽງ ແລະ ມກີານຕດິເຊືອ້

, ຖາ້ການອະນາໄມ ແລະ ຂາ້ເຊືອ້ ບໍ່ ໄດດ້ີຈະເຮດັໃຫ ້ການກະຈາຍຂອງເຊືອ້ພະຍາດ ໃສ່ສະພາບແວດລອ້ມ, 

ວດັຖຸສິ່ ງຂອງ, ເຄື່ ອງມ,ື ພືນ້ຜວິ ແລະ ບຸກຄນົອື່ ນ ເຮດັໃຫມ້ກີານລະບາດໃນວງົກວ້າງ ແລະ ວ່ອງໄວ. 
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ພາກທ ີ2 

ຈດຸປະສງົ ແລະ ຂອບເຂດ 

I. ຈດຸປະສງົ 

ເພື່ ອກໍານດົ ຫຼກັການ, ມາດຕະການ ວທິກີານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ກ່ຽວກບັການອະນາໄມ ແລະ ຂາ້ເຊືອ້ ຢູ່

ສະຖານທີ່ ຕ່າງໆ. ແນໃສ່ການປອ້ງກນັ, ຄວບຄຸມ ແລະ ແກໄ້ຂການລະບາດພະຍາດ ໂຄວດິ-19, ຫຸຼດຜ່ອນການຕດິເຊືອ້ 

ແລະ ການເສຍຊວີດິຂອງຄນົ ຮບັປະກນັໃຫພ້ນົລະເມອືງ ທງັພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດທີ່ ດໍາລງົຊວີດິຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ 

ມສຸີຂະພາບແຂງແຮງ. 

II. ຂອບເຂດການນໍາໃຊ ້

ຄູ່ ມສືະບບັນີສ້າມາດນໍາໃຊສ້ໍາລບັບຸກຄນົ, ນຕິບຸິກຄນົ, ແລະ ການຈດັຕັງ້ທງັພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່

ເຄື່ ອນໄຫວ ແລະ ດໍາລງົຊວີດິ ຢູ່ສປປ ລາວ.  
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ພາກທ3ີ 

ຫຼກັການອະນາໄມ ແລະ ຂາ້ເຊືອ້ 

1. ວທິກີານອະນາໄມ ແລະ ຂາ້ເຊືອ້ 

 ການອະນາໄມ ແມ່ນເລີມ້ແຕ່ບ່ອນທີ່ ເປືອ້ນນອ້ຍ ຫາບ່ອນເປືອ້ນຫຼາຍ,ຈາກບ່ອນສູງຫາບ່ອນຕ່ໍາ ເພື່ ອໃຫຂ້ີ ້

ເຫຍືອ້ ຕກົລງົພືນ້ ແລະ ອະນາໄມເທື່ ອສຸດທາ້ຍຢ່າງເປັນລະບບົ. ໃຫໃ້ຊຜ້າ້ສະອາດສໍາລບັການອະນາໄມທຸກຄັງ້ ສໍາລບັ

ພືນ້ທີ່ ພຈິາລະນາແລວ້ວ່າມຄີວາມສ່ຽງຕ່ໍການປົນເປືອ້ນເຊືອ້ພະຍາດ COVID-19.   

 ອຸປະກອນສໍາລບັການອະນາໄມພືນ້ທີ່  ທີ່ ມຄີວາມສ່ຽງ ແລະ ພືນ້ທີ່ ມກີານຕດິເຊືອ້ພະຍາດໂຄວດິ-19 ຕອ້ງໄດ ້

ແຍກ, ເກບັມຽ້ນ ແລະ ຮກັສາເປັນຢ່າງດ.ີ ນໍາ້ຢາເຮດັຄວາມສະອາດ  ຫຼ ືນໍາ້ຢາຂາ້ເຊືອ້ ຖາ້ມກີານປົນເປືອ້ນ ແລະ ໃຊ ້

ແລວ້ຕອ້ງໄດປ່້ຽນນໍາ້ຢາໃໝ່ທນັທີ, ຫຼງັຈາກອະນາໄມແລວ້ຕອ້ງລາ້ງຖງັດວ້ຍນໍໍາ້ແຟບັ ແລະ ໄລດວ້ຍນໍາ້ສະອາດ, ຕາກ

ໃຫແ້ຫງ້ແລວ້ນໍາກບັໄປໃຊຕ້າມປົກກະຕ.ິ 

2. ຜະລດິຕະພນັ ສໍາລບັການອະນາໄມ ແລະ ຂາ້ເຊືອ້  

2.1. ຜະລດິຕະພນັ ການອະນາໄມ: 

1. ສະບູຝຸ່ນ(ແຟບັ) 

2. ສະບູກອ້ນ/ສະບູແຫຼວ 

3. ນໍາ້ສະອາດ 

 

2.2. ຜະລດິຕະພນັ ການຂາ້ເຊືອ້: 

2.2.1. ສານໄຮໂປຄໍຼລາຍ (Hypochlorite)ມ ີ2 ຊະນດິຄ:ື 

- Sodium Hypochlorite (ຊະນດິນ ້າ) ຕວົຢ່າງ: ກໍຼລນີ ທີ່ ປະສມົສໍາເລດັມາແລວ້ 

- Calcium Hypochlorite (ຊະນດິຝຸ່ນ) ຕວົຢ່າງ: ຝຸ່ນກໍຼລນີ 65 - 70% 

- Haiter ໄຮເຕີ ້

- Dettol ເດດັຕອນ 

 

 

 

 

 

 

ຜະລດິຕະພນັທີ່ ມສ່ີວນປະສມົຂອງສານຄຼໍລນີ ( Chlorine ) ຊະນດິນໍາ້ ( Sodium Hypochlorite ) ແລະ 

ເປັນຝຸ່ນ ເຊິ່ ງຕອ້ງໄດໃ້ຊສູ້ດປະສມົນໍາ້ ( Calcium Hypochlorite ) ບນັດາສານເຫຼົ່ ານີ ້ແມ່ນຕອ້ງໄດລ້ະລາຍໃນນໍາ້ 

ຕາມສູດຄດິໄລ່ປະລມິານຂອງສານລະລາຍທີ່ ມປີະສດິທພິາບໃນການຕ່ໍຕາ້ນເຊືອ້ພະຍາດທົ່ ວໄປຫຼາຍຊະນດິໃນລະດບັ

ຄວາມເຂັມ້ຂຸນ້ຕ່າງໆ ເຊັ່ ນ : ຕາ້ນຕ່ໍເຊືອ້ໄວຣັສໄດໃ້ນຄວາມເຂັມ້ຂຸນ້ຂອງຢາຂາ້ເຊືອ້ແມ່ນ  0.05% (500 ppm) ເຊືອ້

ພະຍາດ ບາງຊະນດິຕອ້ງນໍາໃຊຢ້າຂາ້ເຊືອ້ ທີ່ ມຄີວາມເຂັມ້ຂຸນ້ສູງເຖງິ  0.5% (5.000 ppm) 

ສານກໍຼລນິຊະນດິຝຸ່ນ 
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 ສໍາລບັວຽກງານການປອ້ງກນັການລະບາດ  COVID-19 ແມ່ນແນະນໍາໃຫໃ້ຊນ້ໍາ້ຂາ້ເຊືອ້ ທີ່ ມຄີວາມເຂັມ້ຂຸນ້

0.1% (1,000 ppm) ເຊິ່ ງຈະສາມາດຢັບຢັງ້ເຊືອ້ພະຍາດອື່ ນ ໄດເ້ຊັ່ ນກນັ, ສະລບັ ກໍລະນທີີ່ ມກີານຕກົເຮ່ຍ ຫຼ ືການຮົ່ ວ

ໄຫຼຂອງແຫຼວຈາກຮ່າງກາຍ ແມ່ນໃຫໃ້ຊຢ້າຂາ້ເຊືອ້ທີ່ ມຄີວາມເຂັມ້ຂຸນ້ 0.5% (5.000 ppm) 

 

2.2.2. ການປະສມົນໍາ້ຢາຂາ້ເຊືອ້  

2.2.2.1. ສູດຄດິໄລ່ ທ ີ1 ຮູບແບບນໍາ້ : Sodium Hypochlorite concentrations  :  

ເປີເຊນັ(%)ຂອງChlorine ໃນ Sodium Hypochlorite ຫານ (%)ຄວາມເຂັມ້ຂອງChlorine ທີ່ ຕອ້ງການ - 1 = 

ສດັສ່ວນຂອງນໍາ້ ຕ່ໍ 1 ສ່ວນ ຂອງ Sodium Hypochlorite.  

   65% ໃນນໍາ້ Sodium Hypochlorite  

       0.5% ຂອງChlorineທີ່ ຕອ້ງການ -1  

 

2.2.2.2. ສູດຄດິໄລ່ ທ ີ2 ຮູບແບບເປນັຝຸ່ນ : Calcium Hypochlorite Concentrations  

ເປີເຊນັ(%)Calcium Chlorine ຊະນດິຜງົຫານໃຫ(້%)ນໍາ້ຢາຂາ້ເຊືອ້ທີ່ ຕອ້ງການ-1= ສດັສ່ວນຂອງນໍາ້.  

   70% Calcium Chlorine ຊະນດິຜງົ  

  0,1% ນໍາ້ຢາຂາ້ເຊືອ້ທີ່ ຕອ້ງການ - 1  

Chlorine 1ສ່ວນ (1ບ່ວງ)=15 mg/ນໍາ້ 699 ສ່ວນ   

1/699 ກໍຼລນີ 70% 1ບ່ວງແກງ (15mg) x 699 = 10,485 ml 
 

ຕາຕະລາງການປະສມົນໍາ້ຢາຂາ້ເຊືອ້ 

 

ປະເພດຜະລດິຕະພນັ ປະລມິານ ປະລມິານນໍາ້ສະອາດ ຄວາມເຂັມ້ຂຸນ້ 

ຝຸ່ນຄຼໍລນີຊະນດິຝຸ່ນ 70% 

1 ບ່ວງແກງ (15 mg) 1 ລດິ 1% 

1 ບ່ວງແກງ (15 mg) 2 ລດິ 0,5% 

1 ບ່ວງແກງ (15 mg) 10 ລດິ 0,1% 

ຄຼໍລນີຊະນດິນໍາ້ 5 - 6 % 

1 ສ່ວນ ນໍາ້ 4 ສ່ວນ 1% 

1 ສ່ວນ ນໍາ້ 9 ສ່ວນ 0,5% 

1 ສ່ວນ ນໍາ້ 49 ສ່ວນ 0,1% 

ນໍາ້ຢາຊກັຢາ້ຂາວ ໄຮເຕ ີ 2 ຝາ ນໍາ້ 2 ລດິ ໃຊຂ້າ້ເຊືອ້ 

ນໍາ້ຢາຖູພືນ້ ເດດັຕອນ  4,5 ຝາ ນໍາ້ 2 ລດິ ໃຊຂ້າ້ເຊືອ້ 

 

2.3 ຜນົກະທບົຕ່ໍສຸຂະພາບຂອງສານຄໍຼລນີ (Chlorine) ມດີັ່ ງນີ ້: 

- ຜນົກະທບົຕ່ໍລະບບົລະລາຍ: ຫາກກນືເຂົາ້ໄປໃນຮ່າງກາຍຈະມອີາການເຈບັອອກຮອ້ນກະເພາະ, ຖອກທອ້ງ 

ວນີຫວົ ແລະ ຮາກ; 

- ຜນົກະທບົຕ່ໍຕາ: ເຮດັໃຫມ້ ີອາການ ແສບຕາ, ຕາແດງ ແລະ ເຈບັຕາ; 

- ຜນົກະທບົຕ່ໍ ຜວິໜງັ ເຮດັໃຫເ້ປນັຜື່ ນຄນັຕ່ໍຜວິໜງັ. 

= 9 ຂອງນໍາ້ຕ່ໍ 1 ສ່ວນຂອງSodium 

Hypochlorite 

ຕວົຢ່າງ: 

= 699 ສ່ວນຂອງນໍາ້. Hypochlorite ຕວົຢ່າງ: 
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2.4 ການເກບັຮກັສາ  
- ເກບັຮກັສາໄວໃ້ນພາຊະນະທີ່ ມຝີາປິດ ແລະ ຕອ້ງເປັນພາຊະນະທີ່ ແສງບໍ່ ສາມາດຜ່ານເຂົາ້ໄດ,້ ເກບັມຽ້ນ

ໃຫຫ່້າງຈາກວດັຖຸໄວໄຟ ແລະ ໃຫຫ່້າງໄກຈາກ ເດກັນອ້ຍ; 

- ສໍາລບັນໍາ້ຢາຂາ້ເຊືອ້ທີ່ ໄດປ້ະສມົແລວ້ແມ່ນມອີາຍຸນໍາໃຊ ້2 ຊົ່ ວໂມງ. ສະນັນ້, ປະລມິານນໍາ້ຢາທີ່ ປະສມົ

ແມ່ນໃຫຄ້ດິໄລ່ຕາມເນືອ້ທີ່ ຈະນໍາໃຊ ້ຫຼງັຈາກປະສມົແລວ້ ໃຫເ້ກບັໄວໃ້ນພາຊະນະທີ່ ມຝີາປິດ ແລະ ຕອ້ງ

ເປັນພາຊະນະທີ່ ແສງບໍ່ ສາມາດ ຜ່ານເຂົາ້ໄດ,້ ເກບັມຽ້ນໃຫຫ່້າງຈາກວດັຖຸໄວໄຟ ແລະ ໃຫຫ່້າງໄກຈາກ 

ເດກັນອ້ຍ ຖາ້ກາຍ 2 ຊົ່ ວໂມງແມ່ນໃຫຖ້ອກຖີມ້. 

2.5 ຂໍຫ້າ້ມ 

- ຫາ້ມດື່ ມ, ກໍລະນຫຼີງົດຶ່ ມເຂົາ້ໄປ ຕອ້ງໄດດ້ຶ່ ມນໍາ້ໃຫຫຼ້າຍ, ໄປຫາແພດ 

- ປອ້ງກນັບໍ່ ໃຫສ້ໍາພດັກບັຜວິໜງັ, ຕາ (ຖາ້ເຂົາ້ຕາ, ຖກືຜວິໜງັ ຕອ້ງລາ້ງດວ້ຍນໍາ້ສະອາດທນັທ,ີ ໄປພບົ

ແພດ)  

 

3. ເຫຼ ົາ້ 70% ມ ີ2 ຊະນດິຄ:ື 

ເຫຼົາ້ທີ່ ໃຊຂ້າ້ເຊືອ້ ມ ີ2 ຊະນດິ ຄ ືເອຕນີອານໂກນ ( Ethyl alcohol ) ແລະ ອໂີຊໂປຣນປນີອານໂກນ            ( 

Isopropyl alcohol ) ທງັສອງຊະນດິແມ່ນເປັນນໍາ້, ບໍ່ ມສີ ີລະເຫຍີອາຍໄດງ່້າຍ ຢູ່ໃນອຸນຫະພູມຫອ້ງ, ໃຊເ້ຮດັຄວາມສະ

ອາດ, ຂາ້ເຊືອ້ວດັຖຸ, ອຸປະກອນທີ່ ເປນັໂລຫະ, ຢາງ, ໄມ,້ ໜງັ, ສະແຕນເລດ ບໍ່ ມກີານຕກົຄາ້ງ ແລະ ປອດໄພ. ເຫຼົາ້ ທງັ 2 

ຊະນດິ ມລີດິໃນການທໍາລາຍເຊືອ້ຈລຸນິຊ,ີ ວນັນະໂລກ, ເຊືອ້ເຫດັ ແລະ ເຊືອ້ຈລຸະໂລກ ແຕ່ບໍ່ ສາມາດທໍາລາຍ ສະປໍ Spore 

( ປໍ ້ຂອງເຊືອ້ຈລຸນິຊໄີດ)້. 

 ເຫຼົ ້າ້ 70% ໄດກ້ ານດົເປນັຜະລດິຕະພນັ ອະນາໄມ ແລະ ຂາ້ເຊືອ້ສະຖານທີ່ ຕ່າງໆ ນອກຈາກນີຍ້ງັໃຊຂ້າ້ເຊືອ້ມໂືດຍ

ກງົ ແລະ ເປນັສ່ວນປະສມົໃນເຈວ ຂາ້ເຊືອ້ມ ືເຊິ່ ງມຂີາຍຕາມຕະຫຼາດທົ່ ວໄປ. 

 ເຫຼົ ້າ້ 90% - 95% ແມ່ນ ມຄີວາມເຂັມ້ຂຸນ້ຂອງທາດເຫຼົ ້າ້ສູງ ຈະເຮດັໃຫ ້ ການລະເຫຍີອາຍໄວ ໂດຍທີ່ ບໍ່ ທນັ

ດູດຊມືຜ່ານ ເຍື່ ອຫຸມ້ຈລຸງັຂອງເຊືອ້ພະຍາດ, ນອກຈາກນີ ້ຍງັເຮດັໃຫຜ້ວິແຫງ້ ແລະ ຄນັໄດ,້ ຈິ່ ງບໍ່ ໃຫໃ້ຊ ້ເຫຼົາ້ 90%-95% 

ຂາ້ເຊືອ້ພະຍາດ. 

 ຂໍຄ້ວນລະວງັສໍາລບັການນໍາໃຊເ້ຫຼົ ້າ້ຂາ້ເຊືອ້ ຄວນຄໍານງຶເຖງິຄວາມຖ່ີຂອງການນໍາໃຊ ້ ເພາະຈະເຮດັໃຫ ້ ຜວິແຫງ້, 

ການ ເກບັຮກັສາ ແມ່ນຫຼກີລ່ຽງແສງແດດ ແລະ ຄວາມຮອ້ນ ເພາະ ເຫຼົາ້ສາມາດຕດິໄຟຟາ້ໄດ ້ແລະ ເປັນຜະລດິຕະພນັທີ່ ໃຊ ້

ສໍາລບັ ພາຍນອກ. 
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4. ຫຼອດໄຟ UV 

- UVGI Disinfection Chamber ເປັນລກັສະນະ ຄກືບັຕູອ້ບົ ແມ່ນໃຊສ້ໍາລບັຂາ້ເຊືອ້ອຸປະກອນ ທີ່ ສາມາດຊກັ 

ແລະ ທໍາຄວາມສະອາດໄດ ້; 

- ເປັນຫຼອດໄຟ UV ທີ່ ສາມາດເຄື່ ອນຍາ້ຍໄປມາໄດ ້ເໝາະສໍາລບັຂາ້ເຊືອ້ພະຍາດ ທີ່ ມຄີວາມສ່ຽງຕ່ໍການແຜ່ລະບາດ

ຂອງ COVID-19 ເປັນຕົນ້ຫອ້ງທີ່ ມຄີວາມດນັລບົ, ໃນເວລາເປີດໄຟ UV ແມ່ນບໍ່ ອະນຸຍາດໃຫມ້ຄີນົຢູ່ໃນຫອ້ງ

ດັ່ ງກ່າວ; 

ລງັສທີີ່ ຫຼອດໄຟປ່ອຍອອກມາໃນລະຫວ່າງ 200nm - 313nm ( ຕາມມາດຕະຖານສາກນົ CIE, DIN, 

IESNA ) ແຕ່ຈະມປີະສດິທພິາບໄດດ້ທີີ່ ສຸດ ຖາ້ມຄີວາມຍາວຄືນ້ຢູ່ປະມານ 265 nm ແມ່ນສາມາດທໍາລາຍເຊືອ້

ພະຍາດເຊັ່ ນ : ຈລຸນິຊ,ີ ເຊືອ້ເຫດັ, ເຊືອ້ລາ ແລະ ນອກນີ ້ຍງັສາມາດທໍາລາຍເຊືອ້ຈລຸະໂລກ (ໄວຣັສ) ໄດອ້ກີ. ເຊິ່ ງ

ແສງລງັສນີີຈ້ະໄປທໍາລາຍຕ່ອງໂສຂ້ອງ DNA-RNA ເຊັ່ ນ :ຂອງ ໄວຣັສ COVID-19 ແລະ ຈະສາມາດໄປຢັບ

ຢັງ້ການຂະຫຍາຍພນັຂອງເຊືອ້ຈລຸນິຊ ີແລະ ໄວຣສັ.  

- ການນໍາໃຊ ້ແສງ UV ແມ່ນໃຫຄ້ໍານງຶເຖງິເປົາ້ໝາຍໃຫເ້ໝາະສມົກບັ ຈດຸປະສງົທີ່ ເຮາົຕອ້ງການຂາ້ເຊືອ້ເຊັ່ ນ :  

UVGI Disinfection Chamber ເປັນລກັສະນະ ຄກືບັຕູອ້ບົ ແມ່ນໃຊສ້ໍາລບັ ຂາ້ເຊືອ້ອຸປະກອນ ທີ່ ສາມາດ

ຊກັ ແລະ ທໍາຄວາມສະອາດໄດ ້; 

 

 

 

- Moveable UVGI Air and Sureface  ເປັນຫຼອດໄຟ UV ທີ່ ສາມາດເຄື່ ອນຍາ້ຍໄປມາໄດ ້ເໝາະສໍາລບັຂາ້

ເຊືອ້ພະ ຍາດ ທີ່ ມຄີວາມສ່ຽງຕ່ໍການແຜ່ລະບາດຂອງ COVID-19 ເປັນຕົນ້ຫອ້ງທີ່ ມຄີວາມດນັລບົ, ໃນເວລາເປີດ

ໄຟ UV ແມ່ນບໍ່ ອະນຸຍາດໃຫ ້ມຄີນົຢູ່ໃນຫອ້ງດັ່ ງກ່າວ; 

 

 

 

 

- Handheld UVGI  Surface Disinfection Equipment ເປັນຊະນດິນຶ່ ງທີ່ ຕອ້ງການນໍາໃຊຂ້າ້ເຊືອ້ ຢູ່ 

ອຸປະກອນ ທີ່ ໃຊຮ່້ວມກນັກບັຄນົອື່ ນ ເຊັ່ ນ: ຄບີອດຄອມພວິເຕີລ້ວມ, ລູກບດິປະຕູຫອ້ງນໍາ້. 

 ຜນົກະທບົຈາກລງັສ ີUV ຕ່ໍອະໄວຍະວະຂອງຄນົ ເຊັ່ ນ :  

- ຕ່ໍຕາ ຈະເຮດັໃຫມ້ອີນັຕະລາຍຕ່ໍກະຈກົຕາ ແລະ ເລນຕາໄດ ້; 

- ຕ່ໍຜວິໜງັ ຈະເຮດັໃຫຜ້ວິໜງັໄໝ,້ ແດງ, ແສບຜວິ ແລະອາດຈະກ່ໍໃຫເ້ກດີມະເຮງັໄດ;້ 

- ຕ່ໍລະບບົຫາຍໃຈ :  ລງັສທີີ່ ປ່ອຍອອກມາ ຖາ້ຄືນ້ຍາວກ່ວາ 240 nm ສາມາດຜະລດິ ແກສໂອໂຊນທີ່ ເປນັພດິຕ່ໍ

ລະບບົຫາຍໃຈໄດ.້ 
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5. ການຂາ້ເຊືອ້ດວ້ຍຄວາມຮອ້ນ: (Pasteurization) 

ການຂາ້ເຊືອ້ດວ້ຍຄວາມຮອ້ນ ແລະ ອຸນຫະພູມຂອງນໍາ້ຮອ້ນ 100 ອງົສາເຊ ເວລາ 30 ນາທີຂຶນ້ໄປແມ່ນ 

ສາມາດຂາ້ເຊືອ້ພະຍາດໄດ ້ເຊິ່ ງວທິນີີເ້ປັນການຂາ້ເຊືອ້ທີ່ ມປີະສດິທພິາບສູງ 

6. ຫຼກັການອະນາໄມ ແລະ ຂາ້ເຊືອ້ 

6.1. ຂັນ້ຕອນທ ີ1 ກ່ອນການອະນາໄມ ແລະ ການຂາ້ເຊືອ້ 

6.1.1. ຜູຈ້ະເຮດັອະນາໄມ ແລະ ຂາ້ເຊືອ້ ຕອ້ງອະນາໄມ ແລະ ອະເຊືອ້ມ ື 

ການອະນາໄມມທືີ່ ຖກືຕອ້ງຈະສາມາດຫຸຼດຜ່ອນເຊືອ້ພະຍາດທີ່ ປົນເປືອ້ນໃນຂະນະທີ່ ປະຕບິດັກດິຈະກໍາຕ່າງໆ 

ເຊັ່ ນ: ເລອືດ, ນໍາ້ມູກ, ຂີກ້ະເທີ່ , ນໍາ້ລາຍ, ນໍາ້ຍ່ຽວ, ອາຈມົ ຕ່າງໆ ຫຼ ືຈບັບາຍກບັ ອຸປະກອນ, ສິ່ ງແວດລອ້ມອອ້ມຕວົ

ຄນົເຈບັ, ພະນກັງານອະນາໄມ ແລະ ຂາ້ເຊືອ້ ຄວນອະນາໄມ ແລະ ຂາ້ເຊືອ້ມກ່ືອນ ແລະ ຫຼງັເຮດັວຽກ. 

 ການລາ້ງມຕືອ້ງໃຊນ້ໍາ້ສະອາດລາ້ງ, ໃສ່ສະບູ, ໄລດວ້ຍນໍາ້ສະອາດ, ໃຊເ້ວລາໃນການລາ້ງມປືະມານ 40-60 

ວນິາທີ ເຊດັດວ້ຍຜາ້ເຊດັມທືີ່ ສະອາດ ແລະ ໃຊເ້ທື່ ອດຽວ ຫຼ ືເຈຍ້ເຊດັມໃືຫແ້ຫງ້ ເພາະວ່າການລາ້ງມພືຽງແຕ່ເຮດັໃຫ້

ເຊືອ້ພະຍາດສ່ວນໃດສ່ວນນຶ່ ງອອກເທົ່ ານັນ້ ແລະ ເຊືອ້ພະຍາດສາມາດຂະຫຍາຍ ຫຼ ືຈະເລນີເຕບີໂຕໃນຄວາມຊຸ່ມ ແລະ 

ບ່ອນປຽກໄດດ້,ີ ດັ່ ງນັນ້ ຫຼງັຈາກລາ້ງມແືລວ້ ຕອ້ງໃຊເ້ຫຼົາ້ ຫຼ ືເຈວອະນາໄມມທືີ່ ມສ່ີວນປະສມົທາດເຫຼົາ້ 70% ອະເຊືອ້

ມ ືເຊິ່ ງຂັນ້ຕອນການອະນາໄມມດືວ້ຍສະບູ ຫຼ ືດວ້ຍເຈວຂາ້ເຊືອ້ມ ືທີ່ ມທີາດເຫຼົາ້ ຕອ້ງປະຕບິດັດັ່ ງລຸ່ມນີ ້: 

- ຂັນ້ຕອນທ ີ1 : ຝາມຖູືຝາມແືລວ້ສອດນິວ້ມປືະສານກນັ 

- ຂັນ້ຕອນທ ີ2 : ຝາມເືບືອ້ງຂວາຖູຝາມເືບືອ້ງຊາ້ຍ ແລະ ສອດນິວ້ມປືະສານກນັ ເພື່ ອອະນາໄມຕາມຮ່ອງນິວ້ 

  ມແືລະ ສະຫຼບັຂາ້ງກນັ 

- ຂັນ້ຕອນທ ີ3 : ກໍາມເືຂົາ້ ແລວ້ເອາົສນັມຖູືຝາມ ື

- ຂັນ້ຕອນທ ີ4 : ຖູອອ້ມໂປມ້ຂືວາ ແລະ ຊາ້ຍສະຫຼບັກນັ 

- ຂັນ້ຕອນທ ີ5 : ເອາົປາຍນິວ້ມຖູືຝາມໄືປມາ ສະຫຼບັກນັຊາ້ຍ ແລະ ຂວາ 
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6.1.2 ການໃສ່ເຄື່ ອງປອ້ງກນັຕນົເອງ :  
 ຜູອ້ະນາໄມ ແລະ ຂາ້ເຊືອ້ ຕອ້ງໄດໃ້ສ່ເຄື່ ອງປອ້ງກນັຕນົເອງ ຕະຫຼອດເວລາໃນເວລາປະຕບິດັໜາ້ທີ່  ເພື່ ອປອ້ງ

ກນັບໍ່ ໃຫພ້ະຍາດ ຕດິແປດໃສ່ມ,ື ຕາ, ຜມົ, ເສືອ້ຜາ້ ແລະ ເກບີ ແລະ ປອ້ງກນັບໍ່ ໃຫຕ້ດິເຊືອ້ໃສ່ຄນົອື່ ນ ເຊິ່ ງມດີັ່ ງນີ ້: 

1. ຖງົມຊືະນດິບາງ 

2. ຖງົມຊືະນດິຢາງຍາວໜາ;  

3. ແວ່ນປອ້ງກນັຕາ; 
4. ຜາ້ອດັປາກ ແລະ ດງັ ຊະນດິປອ້ງກນັເຄມ;ີ  

5. ຜາ້ຢາງກນັເປືອ້ນ; 

6. ເສືອ້ຄຸມ ( ເສືອ້ກາວ)  

7. ເກບີໂບກ 

8. ໝວກ ຫຼ ືຖງົປົກຜມົ 

 

ຫຼກັການໃສ່ເຄື່ ອງປອ້ງກນັຕນົເອງ ແມ່ນເພື່ ອຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕ່ໍການຕດິເຊືອ້ ແລະ ປອ້ງກນັເຄມເີຂົາ້ສູ່

ຮ່າງກາຍ, ແຕ່ບໍ່ ສາມາດປອ້ງກນັໄດທ້ງັໝດົ. ການໃສ່ເຄື່ ອງປອ້ງກນັຕນົເອງຢ່າງມປີະສດິທພິາບ ຖກືວທິ ີຕອ້ງປະຕບິດັ

ຕາມຂັນ້ຕອນ ດັ່ ງລຸ່ມນີ ້: 

1. ອະນາໄມ ແລະ ຂາ້ເຊືອ້ມ ື

2. ໃສ່ຜາ້ອດັປາກ-ດງັ ( ຊະນດິປອ້ງກນັເຄມ ີແລະ ເຊືອ້ພະຍາດ )  

3. ໃສ່ເສືອ້ຄຸມ ( ເສືອ້ກາວ) 

4. ໃສ່ແວ່ນປອ້ງກນັຕາ 
5. ໃສ່ໝວກປົກກວມຜມົ 

6. ໃສ່ຜາ້ຢາງກນັເປືອ້ນ 

7. ໃສ່ເກບີໂບກ  

8. ໃສ່ຖງົມຢືາງຊະນດິບາງ 
9. ໃສ່ຖງົມຢືາງຊະນດິໜາຍາວ  

10. ຕອ້ງມຜູີຊ່້ວຍເບິ່ ງຄວາມຮຽບຮອ້ຍ 

 

- ຫຼກີເວັນ້ການສໍາພດັກບັເຄື່ ອງປອ້ງກນັຕນົເອງທີ່ ຖກືນໍາໃຊແ້ລວ້ ແລະ ປນົເປືອ້ນກບັສິ່ ງຂບັຫຼັ່ ງອອກຈາກຮ່າງກາຍ; 

- ຫາ້ມບໍ່ ໃຫໃ້ສ່ເຄື່ ອງປອ້ງກນັຕນົເອງຊອ້ນກນັເພາະບໍ່ ສາມາດປອ້ງກນັພະຍາດໄດເ້ພີມ້ຕື່ ມ ເຊິ່ ງຈະເປນັການສິນ້ເປືອງ 

ພອ້ມທງັເຮດັວຽກບໍ່ ສະດວກສະບາຍ; 

- ບໍ່ ໃຫໃ້ສ່ເຄື່ ອງປອ້ງກນັຕນົເອງຮ່ວມກນັ. 

 

 ສະນັນ້, ຈິ່ ງມຄີວາມຈໍາເປັນໃຫມ້ເີຄື່ ອງປອ້ງກນັຕນົເອງທີ່ ພຽງພໍ ມໃີຊຕ້ະຫຼອດເວລາ ພອ້ມທງັຝກຶອບົຮມົການ

ນໍາໃຊເ້ຄື່ ອງປອ້ງກນັຕນົເອງ ໃຫພ້ະນກັງານອະນາໄມ - ຂາ້ເຊືອ້ ຢ່າງທົ່ ວເຖິງ ແລະ ທນັກບັສະພາບການ. ພະນກັງານ

ອະນາໄມ ແລະ ຂາ້ເຊືອ້ ທຸກຄນົຕອ້ງຮູວ້ທິ ີແລະ ຫຼກັການໃສ່ເຄື່ ອງປອ້ງກນັຕນົເອງໃຫຖ້ກືຕອ້ງ. 
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ຂໍຄ້ວນລະວງັ  

- ຫຼກີລຽ້ງການສໍາພດັກບັດາ້ນໜາ້ຂອງຊຸດທີ່ ປນົເປືອ້ນໃນເວລາກໍາຈດັ; 

- ການຖອດແວ່ນປອ້ງກນັຕາ, ເກບີໂບກ ແລະ ອຸປະກອນອື່ ນໆທີ່ ສາມາດນໍາໃຊໄ້ດຫຼ້າຍຄັງ້ຕອ້ງຖອດທນັທແີລວ້

ນໍາໄປແຊ່ນໍາ້ຢາຂາ້ເຊືອ້; ສ່ວນອຸປະກອນທີ່ ນໍາໃຊຄ້ັງ້ດຽວຄວນຖີມ້ໄວໃ້ນຖງົ ແລວ້ນໍາໄປຖີມ້ໃສ່ໃນຖງັຂີເ້ຫຍືອ້ສີ

ເຫຼອືງທີ່ ຖີມ້ອຸປະກອນການແພດເພື່ ອນໍາໄປກໍາຈດັ; 

- ການຖອດອຸປະກອນປອ້ງກນັ ແຕ່ລະຂັນ້ຕອນຕອ້ງຂາ້ເຊືອ້ມທຸືກຄັງ້ດວ້ຍເຫຼົາ້70% ເມື່ ອຖອດອຸປະກອນທງັໝດົ

ອອກແລວ້ຕອ້ງລາ້ງມດືວ້ຍສະບູ, ໄລດວ້ຍນໍາ້ສະອາດ ແລະ ຂາ້ເຊືອ້ມ;ື 

- ສໍາລບັອຸປະກອນທີ່ ສາມາດນໍາໃຊຄ້ນືແມ່ນໃຫຂ້າ້ເຊືອ້ດວ້ຍນໍາ້ຢາຄຼໍລນີທີ່ ມຄີວາມເຂັມ້ຂຸນ້ 0,5%; 

- ການປະສມົຢາຂາ້ເຊືອ້ຕອ້ງຢູ່ສະຖານທີ່ ມກີານລະບາຍອາກາດໄດດ້;ີ 

- ລະມດັລະວງັ ແລະ ຫຼກີລຽ້ງການສໍາພດັໂດຍກງົກບັນໍາ້ຢາຂາ້ເຊືອ້; 

- ປະສມົຢາຂາ້ເຊືອ້ ແມ່ນໃຫປ້ະຕບິດັຕາມອດັຕາສ່ວນຢູ່ໃນຄູ່ ມແືນະນໍາສະບບັນີຢ່້າງເຄັ່ ງຄດັ. 

 

6.2 ຂັນ້ຕອນທ ີ2 ການອະນາໄມ ແລະ ການຂາ້ເຊືອ້: 

- ຕອ້ງເປີດປະຕູ, ປ່ອງຢຽ້ມ ເພື່ ອລະບາຍອາກາດ; 

- ບໍ່ ໃຫມ້ຄີນົຢູ່ໃນຫອ້ງທີ່ ຈະເຮດັອະນາໄມ ແລະ ຂາ້ເຊືອ້; 

- ອະນາໄມ ແລະ ຂາ້ເຊືອ້ທຸກພືນ້ທີ່  ທີ່ ມຄີວາມສ່ຽງໃນການຕດິເຊືອ້ ໂດຍການໃຊແ້ພຈບຸນໍາ້ຢາທີ່ ກຽມໄວ ້ຫຼ ືສດີນໍາ້

ຢາໃສ່ບໍລເິວນທີ່ ຈະອະນາໄມ ແລະ ຂາ້ເຊືອ້ ແລວ້ໃຊຜ້າ້ເຊດັຖູຄວນເລີ່ ມຈາກ ບ່ອນທີ່ ເປືອ້ນໜອ້ຍໄປຫາບ່ອນ

ເປືອ້ນຫຼາຍ, ຈາກບ່ອນສູງ ຫາ ບ່ອນຕ່ໍາ,ຈາກດາ້ນໃນຫາດາ້ນນອກ ເຊັ່ ນ: ຊ່ອງລະບາຍອາກາດ, ເຄື່ ອງປັບອາກາດ, 

ເຄື່ ອງໃຊພ້າຍໃນຫອ້ງ, ລູກບດິປະຕູ, ຮາວຂັນ້ໄດ, ປຸ່ມກດົລບິ, ຫອ້ງນໍາ້, ບ່ອນເກບັມຽ້ນຂີເ້ຫຍືອ້, ສິ່ ງເສດເຫຼອື 

ແລະ ອື່ ນໆ... 

6.3 ຂັນ້ຕອນທ ີ3 ຫຼງັຈາກການອະນາໄມ ແລະ ຂາ້ເຊືອ້ແລວ້  

 ຫຼງັຈາກສໍາເລດັການອະນາໄມຂາ້ເຊືອ້ແລວ້ໃຫຜູ້ອ້ະນາໄມ ຖອດເຄື່ ອງປອ້ງກນັຕນົເອງຢ່າງລະມດັ ລະວງັຕາມ

ຂັນ້ຕອນດັ່ ງລຸ່ມນີ ້: 

1. ລາ້ງມດືວ້ຍສະບູ, ໄລດວ້ຍນໍາ້ສະອາດ ແລະ ຂາ້ເຊືອ້ມ ືດວ້ຍເຫຼົາ້ 70% ຫຼ ືເຈວຂາ້ເຊືອ້; 

2. ຖອດຖງົມຍືາວ ລາ້ງມດືວ້ຍສະບູ ແລະ ນໍາ້ສະອາດ ແລວ້ຂາ້ເຊືອ້ ດວ້ຍເຫຼົາ້70% ຫຼ ືເຈວຂາ້ເຊືອ້; 

3. ຖອດຜາ້ກນັເປືອ້ນອອກລາ້ງມດືວ້ຍເຫຼົາ້70% ຫຼ ືເຈວຂາ້ເຊືອ້; 

4. ປົດໝວກອອກໄປດາ້ນຫຼງັ ລາ້ງມດືວ້ຍເຫຼົາ້70% ຫຼ ືເຈວຂາ້ເຊືອ້;  

5. ແກເ້ສືອ້ຄຸມໂດຍການມວ້ນອອກ ລາ້ງມດືວ້ຍເຫຼົາ້70% ຫຼ ືເຈວຂາ້ເຊືອ້; 

6. ຖອດເກບີໂບກອອກແລວ້ລາ້ງມດືວ້ຍເຫຼົາ້70% ຫຼ ືເຈວຂາ້ເຊືອ້;  

7. ຖອດຖງົມຢືາງຊະນດິບາງ ແລວ້ລາ້ງມດືວ້ຍເຫຼົາ້70% ຫຼ ືເຈວຂາ້ເຊືອ້; 

8. ຖອດແວ່ນປອ້ງກນັຕາອອກ ລາ້ງມດືວ້ຍເຫຼົາ້70% ຫຼ ືເຈວຂາ້ເຊືອ້; 

9. ຖອດຜາ້ອດັປາກ-ດງັອອກ ແລວ້ລາ້ງດວ້ຍເຫຼົາ້70% ຫຼ ືເຈວຂາ້ເຊືອ້;  

 

10.  ລາ້ງມດືວ້ຍສະບູ, ໄລດວ້ຍນໍາ້ທີ່ ສະອາດ, ເຊດັມໃືຫແ້ຫງ້ດວ້ຍຜາ້ທີ່ ສະອາດ ຫຼ ືເຈ ັຍ້ອະນາໄມ;  

11.  ອະນາໄມມດືວ້ຍເຈວຂາ້ເຊືອ້ ທີ່ ມທີາດເຫຼົາ້ 70%; 

12.  ອາບນໍາ້ ອະນາໄມຮ່າງກາຍປ່ຽນເຄື່ ອງນຸ່ ງໃຫສ້ະອາດຢູ່ສະເໜ.ີ 
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 ຫຼງັຈາກສໍາເລດັການອະນາໄມ-ຂາ້ເຊືອ້ ແລວ້ໃຫມ້ກີານອະນາໄມຮ່າງກາຍດວ້ຍສະບູ, ນໍາ້ສະອາດ. ສໍາລບັ

ອຸປະກອນ, ເສືອ້ຜາ້ຕ່າງໆ ແມ່ນໃຫແ້ຊ່ດວ້ຍຢາຂາ້ເຊືອ້ທີ່ ມສ່ີວນປະສມົຂອງສານ Chlorine 0.1% (1.000 mg/l) 

ຖາ້ສະຖານທີ່ ມຄີວາມສ່ຽງ ແລະ ມກີານຕດິເຊືອ້ ແມ່ນແຊ່ດວ້ຍນໍາ້ຢາຂາ້ເຊືອ້ທີ່ ມຄີວາມເຂັມ້ຂຸນ້ 0,5 - 1% ປະໄວ ້30 

ນາທ ີແລວ້ຊກັ, ຕາກໃຫແ້ຫງ້ດ.ີ 

ຜູເ້ຮດັອະນາໄມຄວນສງັເກດຕນົເອງ ຫາກມອີາການເຈບັປ່ວຍທີ່ ມຄີວາມສ່ຽງ ເຊັ່ ນ: ໄອ, ຈາມ, ມນີໍາ້ມູກ, ມໄີຂ ້

ຫຼ ືອາການຫາຍໃຈຍາກ ໃຫຕ້ດິຕ່ໍໂທລະສບັສາຍດ່ວນ 165 - 166 ເພື່ ອຂໍຄໍາແນະນໍາ. 

ສິ່ ງທີ່ ຄວນເອາົໃຈໃສ່ 

ການຂາ້ເຊືອ້ໃນແຕ່ລະສະຖານທີ່ ຄວນຢູ່ພາຍໃຕກ້ານຊີນ້ໍາຂອງໜ່ວຍງານສາທາລະນະສຸກໃນແຕ່ລະທອ້ງຖິ່ ນ, 

ດໍາເນີນໂດຍໜ່ວຍງານທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງຢ່າງທັນເວລາ. ການອະນາໄມ ແລະ ຂາ້ເຊືອ້ທຸກຄັງ້ ໃນສະຖານທີບໍລິການ

ສາທາລະນະສຸກຄວນແມ່ນຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງພະນກັງານແພດ ແລະ ໜ່ວຍງານອະນາໄມ, ຕອ້ງມກີານແນະນໍາ

ອບົຮມົດາ້ນເຕກັນກິໃຫແ້ກ່ທມີງານຈາກໜ່ວຍງານອະນາໄມ ແລະ ຂາ້ເຊືອ້ ໃນທອ້ງຖິ່ ນກ່ອນ, ການເກບັຮກັສາຢາຂາ້

ເຊືອ້ຕອ້ງເກບັໃຫຖ້ກືຕອ້ງຕາມຫຼກັການຂາ້ງເທງິ. 
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ພາກທ ີ4 

ມາດຕະການ ອະນາໄມ ແລະ ຂາ້ເຊືອ້ ຢູ່ສະຖານທີ່ ຕ່າງໆ 

1. ການອະນາໄມ ແລະ ຂາ້ເຊືອ້ ຢູ່ສະຖານທີ່ ປິ່ ນປວົຄນົເຈບັຕດິເຊືອ້ໂຄວດິ - 19 

 

ການອະນາໄມມ ື

• ຕອ້ງຈດັໃຫມ້ຈີດຸລາ້ງມ ືແລະ ສະໜອງສິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກເຊັ່ ນ: ນໍາ້ສະອາດ, ສະບູ, 

ເຈ ັຍ້ເຊດັມ ືແລະ ເຈວຂາ້ເຊືອ້ ຫຼ ືເຫຼົາ້ 70% ຢູ່ໜາ້ທາງເຂົາ້-ອອກ ຫອ້ງປິ່ ນປົວ ແລະ ໃນຫອ້ງ

ປິ່ ນປວົ.  

• ທຸກກໍລະນທີີ່ ເຂົາ້ມາປິ່ ນປວົຕອ້ງໝັ່ ນລາ້ງມໃືສ່ສະບູ ແລວ້ຂາ້ເຊືອ້ມດືວ້ຍເຈວທີ່ ມສ່ີວນປະສມົ

ຂອງເຫຼົາ້70% ກ່ອນ ແລະ ຫຼງັກນິອາຫານ, ຫຼງັຈາກໃຊຫ້ອ້ງນໍາ້ ແລະ ຫຼງັຈາກສໍາຜດັ ຈບັບາຍ

ວດັຖຸສິ່ ງຂອງອື່ ນໆ.  

      

 

ການໃສ່ຜາ້ອດັປາກ-ດງັ ແລະ ການປະຕບິດັຕນົໃນເວລາ ໄອ - ຈາມ 

• ຄນົເຈບັຕດິເຊືອ້ທຸກກໍລະນທີີ່ ກໍາລງັນອນປິ່ ນປົວ ຕອ້ງໃສ່ຜາ້ອດັປາກ-ດງັ ຕະຫຼອດເວລາ; 

• ເວລາ ໄອ-ຈາມ ທຸກຄັງ້ ຕອ້ງອດັປາກ-ດງັ ດວ້ຍເຈຍ້ອະນາໄມ (Tissue) ຫຼ ືຂໍພ້ບັແຂນສອກ, 

ຫຼງັຈາກນັນ້ໃຫລ້າ້ງມດືວ້ຍນໍາ້ສະອາດໃສ່ສະບູ, ເຈວລາ້ງມ ືຫຼ ືເຫຼົາ້ 70%; 

• ໃຫປ່້ຽນຜາ້ອດັປາກ-ດງັໃໝ່ທຸກໆ ຄັງ້ ເມື່ ອເຫນັວ່າມຄີວາມປຽກຊຸ່ມ ແລະ ເປິເປືອ້ນ; 

• ຕອ້ງຖີມ້ຜາ້ອດັປາກ-ດງັ ແລະ ເຈຍ້ອະນາໄມ ທີ່ ໃຊແ້ລວ້ໃສ່ໃນຖງົຢາງສອງຊັນ້ ມດັປາກຖງົ

ໃຫແ້ໜນ້ ແລວ້ຖີມ້ໃສ່ຖງັຂີເ້ຫຍືອ້ຕດິເຊືອ້ທີ່ ມຝີາປິດ. 

 

 

ການຮກັສາໄລຍະຫ່າງ:  

• ການຈດັວາງຕຽງນອນຄນົເຈບັແມ່ນໃຫຫ່້າງກນັ 1 - 2 ແມດັ;  

 

 

ການອະນາໄມ ແລະ ຂາ້ເຊືອ້ 

• ຕອ້ງອະນາໄມ ແລະ ຂາ້ເຊືອ້ຫອ້ງປິ່ ນປົວເປັນປະຈໍາ: 

- ອະນາໄມດວ້ຍນໍາ້ແຟບັ ແລະ ຂາ້ເຊືອ້ ດວ້ຍນໍາ້ຢາຂາ້ເຊືອ້ ທີ່ ມຄີວາມເຂັມ້ຂຸນ້ 0,5% ຫຼ ືນໍາ້ຢາ

ຊກັຜາ້ຂາວຕາມອດັຕາສ່ວນທີ່ ກໍານດົໄວໃ້ນຜະລດິຕະພນັ; 

- ສໍາລບັພືນ້ທີ່ ຄບັແຄບ, ມູມຫອ້ງ, ຕຽງນອນ, ອຸປະກອນການແພດຕ່າງໆ ຕອ້ງໃຊເ້ຫຼົາ້ 70%  ຫຼ ື

ນໍາ້ຢາຂາ້ເຊືອ້ເຊດັຖູ; 

- ບໍ່ ຄວນນໍາໃຊບ້ັງ້ສດີ ທີ່ ມຄີວາມດນັສູງສດີໃສ່ພືນ້ໂດຍກງົເພື່ ອຫຼກີລ່ຽງການກະຈາຍຂອງເຊືອ້

ພະຍາດ ແຕ່ລຸ່ມຂຶນ້ເທງິ; 

• ອະນາໄມ ແລະ ຂາ້ເຊືອ້ ວດັຖຸ ສິ່ ງຂອງ ຫຼ ືບ່ອນທີ່ ມກີານສໍາຜດັເລືອ້ຍໆ ເຊັ່ ນ: ໂທລະສບັ, ໂຕະ

, ຕັ່ ງ, ລູກບດິປະຕູ, ມຈືບັປະຕູ, ຫອ້ງນ ້າ ແລະ ອື່ ນໆ... 
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• ຜາ້ແພ ຕ່າງໆ ທີ່ ໃຊໃ້ນຫອ້ງປິ່ ນປວົ ຕອ້ງຊກັດວ້ຍແຟບັ ແລະ ນໍາ້ຮອ້ນ 100 ອງົສາ ຂຶນ້ໄປ,  

ເມື່ ອໃຊນ້ໍາ້ເຢັນຊກັ ຕອ້ງໃຊນ້ໍາ້ຢາຊກັຜາ້ຂາວ ທີ່ ໄດເ້ຈອືຈາງກບັນໍາ້ສະອາດຕາມອດັຕາສ່ວນທີ່

ໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນຜະລດິຕະພນັ ຫຼ ືໃຫແ້ຊ່ດວ້ຍນໍາ້ຢາຂາ້ເຊືອ້ທີ່ ມຄີວາມເຂັມ້ຂຸນ້ 0,5% - 1%; 

• ພະນກັງານອະນາໄມ ແລະ ຂາ້ເຊືອ້ ຕອ້ງໄດຮ້ບັການຝກຶອບົຮມົກ່ຽວກບັຫຼກັການອະນາໄມ 

ແລະ ຂາ້ເຊືອ້; 

• ໃນເວລາປະຕບິດັໜາ້ທີ່  ພະນກັງານອະນາໄມ ແລະ ຂາ້ເຊືອ້ ຕອ້ງໃສ່ຊຸດປອ້ງກນັຕນົເອງຄບົຊຸດ

ຕະຫຼອດເວລາ ເຊັ່ ນ: ຜາ້ອດັປາກ-ດງັ N95, ແວ່ນປອ້ງກນັຕາ, ຖງົມບືາງ, ຖງົມໜືາ, ໝວກ, 

ຖງົຊຸບຕນີ, ຜາ້ຢາງກນັເປືອ້ນ, ເກບີໂບກ ແລະ ອື່ ນໆ  

 

ການລະບາຍອາກາດ  

• ເປີດປ່ອງຢຽ້ມ ແລະ ເຄື່ ອງດູດອາກາດ ເພື່ ອໃຫອ້າກາດໃນຫອ້ງຖ່າຍເທໄດດ້;ີ 

• ອະນາໄມ ແລະ ຂາ້ເຊືອ້ ພດັລມົ ແລະ ເຄື່ ອງດູດອາກາດ ເປນັປະຈໍາ. 

 

ການຕດິຕາມອຸນຫະພູມຮ່າງກາຍ ( ເອາົເນືອ້ໃນຂອງການຄຸມ້ຄອງກໍລະນຈີາກ ກປປ ມາໃສ່ ) 

• ຄນົເຈບັຕດິເຊືອ້ ທີ່ ນອນປິ່ ນປວົ ຕອ້ງແທກອຸນຫະພູມຮ່າງກາຍດວ້ຍຕນົເອງເປັນປະຈໍາ; 

• ກໍລະນມີອຸີນຫະພູມຮ່າງກາຍເກນີ 37.5 ອງົສາເຊ ແລະ ມອີາການ: ໄຂ,້ ນໍາ້ມູກຍອ້ຍ, ເຈບັຄໍ, 

ໄອ, ຈາມ, ດງັບໍ່ ໄດກ້ິ່ ນ, ລີນ້ບໍ່ ໄດລ້ດົຊາດຕອ້ງລາຍງານແພດໝໍຜູປ້ະຈໍາການຢ່າງຮບີດ່ວນ. 

     

 

ການວາງແຜນ, ຄຸມ້ຄອງ ແລະ ຕດິຕາມ ການປະຕບິດັມາດຕະການ 

• ແຕ່ງຕັງ້ພະນກັງານຕດິຕາມໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ມາດຕະການ ກນັ ແລະ ຄວບຄຸມການ

ຕດິເຊືອ້ພະຍາດໂຄວດິ-19;  

• ຕອ້ງມຂີໍມູ້ນຂ່າວສານ ເພື່ ອໃຫຄ້ວາມຮູແ້ກ່ພະນກັງານ ແລະ ລູກຄາ້ທີ່ ມາບໍລກິານກ່ຽວກບັມາດ

ຕະການປອ້ງກນັຕນົເອງຈາກການລະບາດພະຍາດ COVID-19; 

• ມກີານປະສານສມົທບົກບັເຈົາ້ໜາ້ທີ່  ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງໃນການນໍາສົ່ ງ ກໍລະນສີງົໃສ ໄປສະຖານທີ່

ແຍກປ່ຽວ ຫຼ ືປິ່ ນປົວ; 

• ສໍາລບັຜູທ້ີ່ ຈະເດນີທາງ ໃຫມ້ກີານວາງແຜນລ່ວງໜາ້, ຊອກຮູຂ້ໍມູ້ນຂ່າວສານກ່ຽວກບັສະພາບ

ການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວດິ-19 ທີ່ ມກີານປ່ຽນແປງໃນແຕ່ລະວນັ; 

• ການສໍາລະເງນິ ແມ່ນໃຫໃ້ຊວ້ທິກີານໂອນເງນິຜ່ານບນັຊ ີຫຼ ືຈ່າຍດວ້ຍບດັ ເພື່ ອຫຸຼດຜ່ອນການ

ສໍາຜດັໂດຍກງົ.  

 
ການອະນາໄມຂາ້ເຊືອ້ຫຼງັຈາກກບັຮອດເຮອືນ 

• ຄນົເຈບັທີ່ ປິ່ ນປວົຫາຍດແີລວ້ ແລະ ແພດໝໍຜູທ້ີ່ ປິ່ ນປວົຄນົເຈບັຕດິເຊືອ້ຫຼງັຈາກສີນ້ສຸດ

ພາລະກດິ ແລະ ມາດຕະການຕ່າງໆ ກບັຮອດເຮອືນ ຕອ້ງລາ້ງມໃືຫສ້ະອາດ, ປ່ຽນເຄື່ ອງນຸ່ ງ 

ແລະ ນໍາໄປແຊ່ດວ້ຍນໍາ້ແຟບັ ຫຼ ືນໍາ້ຢາຊກັຜາ້ຂາວ (ໄຮເຕ)ີ ຕາມອດັຕາສ່ວນທີ່ ໄດກໍ້ານດົໄວ,້ 

ແຊ່ດວ້ຍນໍາ້ຢາຂາ້ເຊືອ້ທີ່ ມຄີວາມເຂັມ້ຂຸນ້ 0,5% ຫຼ ືຕົມ້ດວ້ຍນໍາ້ຮອ້ນໃຫຟ້ດົ ເວລາ 20 - 30 

ນາທ;ີ 

• ເຊດັຂາ້ເຊື ້່ ອ ເຄື່ ອງໃຊສ່້ວນຕວົທຸກຢ່າງເຊັ່ ນ: ໂທລະສບັມຖື,ື ກະແຈລດົ, ແວ່ນຕາ, ໂມງ, 

ແຫວນ ແລະ ອື່ ນໆ ດວ້ຍເຫຼົາ້ 70% ຫຼ ືນໍາ້ຢາຂາ້ເຊືອ້ 0,5%. 
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2. ການອະນາໄມ ແລະ ຂາ້ເຊືອ້ ຫອ້ງແຍກປ່ຽວຢູ່ສະຖານທີ່ ບໍລກິານສາທາລະນະສຸກ 

 

ການອະນາໄມມ ື

• ຕອ້ງຈດັໃຫມ້ຈີດຸລາ້ງມ ືແລະ ສະໜອງສິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກເຊັ່ ນ: ນໍາ້ສະອາດ, ສະບູ, 

ເຈ ັຍ້ເຊດັມ ືແລະ ເຈວຂາ້ເຊືອ້ມ ືຫຼ ືເຫຼົາ້ 70% ຢູ່ໃນຫອ້ງແຍກປ່ຽວ,   

• ທຸກຄນົທີ່ ເຂົາ້ມາໃນຫອ້ງແຍກປ່ຽວ ຕອ້ງລາ້ງມໃືສ່ສະບູ ຫຼ ືເຈວຂາ້ເຊືອ້ ກ່ອນ ເຂົາ້ - ອອກ, 

ກ່ອນ - ຫຼງັກນິອາຫານ, ຫຼງັຈາກໃຊຫ້ອ້ງນໍາ້ ແລະ ຫຼງັຈາກສໍາຜດັ ຈບັບາຍວດັຖຸສິ່ ງຂອງອື່ ນໆ.  

       

ການໃສ່ຜາ້ອດັປາກ-ດງັ ແລະ ການປະຕບິດັຕນົໃນເວລາ ໄອ - ຈາມ 

•   ຄນົທີ່ ເຂົາ້ມາແຍກປ່ຽວຕອ້ງໃສ່ຜາ້ອດັປາກ-ດງັ ຕະຫຼອດເວລາ; 

•   ເວລາ ໄອ-ຈາມ ທຸກຄັງ້ ຕອ້ງອດັປາກ-ດງັ ດວ້ຍເຈຍ້ອະນາໄມ (Tissue) ຫຼ ືຂໍພ້ບັແຂນສອກ

, ຫຼງັຈາກນັນ້ໃຫລ້າ້ງມດືວ້ຍນ ້າສະອາດໃສ່ສະບູ, ເຈວ  ຂາ້ເຊືອ້ມ ືຫຼ ືເຫຼົາ້ 70% ຂືນ້ໄປ; 

•  ໃຫປ່້ຽນຜາ້ອດັປາກ-ດງັ ໃໝ່ທຸກໆ ຄັງ້ ເມື່ ອເຫນັວ່າມຄີວາມປຽກຊຸ່ມ ແລະ ເປິເປືອ້ນ; 

•   ຕອ້ງຖີມ້ຜາ້ອດັປາກ-ດງັ ແລະ ເຈຍ້ອະນາໄມ ທີ່ ໃຊແ້ລວ້ໃສ່ໃນຖງົຢາງ ມດັປາກຖງົໃຫແ້ໜນ້   

  ແລວ້ຖີມ້ໃສ່ຖງັຂີເ້ຫຍືອ້ທີ່ ມຝີາປິດ. 

 

  

ການຮກັສາໄລຍະຫ່າງ ເພື່ ອຫຼກີລ່ຽງຄວາມແອອດັ 

• ຕອ້ງຈດັສນັຄນົທີ່ ເຂົາ້ມາແຍກປ່ຽວຫອ້ງລະ 1 ຄນົ; 

  

ການອະນາໄມ ແລະ ຂາ້ເຊືອ້ 

•  ຕອ້ງອະນາໄມ ແລະ ຂາ້ເຊືອ້ຫອ້ງແຍກປ່ຽວເປນັປະຈໍາ: 

- ອະນາໄມດວ້ຍນໍາ້ແຟບັ ແລະ ຂາ້ເຊືອ້ດວ້ຍນໍາ້ຢາຂາ້ເຊືອ້ ທີ່ ມຄີວາມເຂັມ້ຂຸນ້ 0,1% ຫຼ ືນໍາ້ຢາ

ຊກັຜາ້ຂາວຕາມອດັຕາສ່ວນທີ່ ກໍານດົໄວໃ້ນຜະລດິຕະພນັ; 

- ຕອ້ງໃຊເ້ຫຼົາ້ 70%  ຫຼ ືນໍາ້ຢາຂາ້ເຊືອ້ ເຊດັຖູທຸກພືນ້ທີ່ ຂອງຫອ້ງແຍກປ່ຽວ; 

• ອະນາໄມ ແລະ ຂາ້ເຊືອ້ ວດັຖຸ ສິ່ ງຂອງ ຫຼ ືບ່ອນທີ່ ມກີານສໍາຜດັເລືອ້ຍໆ ເຊັ່ ນ: ໂທລະສບັ, 

ໂຕະ, ຕັ່ ງ, ຕຽງ, ລູກບດິປະຕູ, ມຈືບັປະຕູ, ຫອ້ງນໍາ້ ແລະ ອື່ ນໆ. 

• ຜາ້ ແພ ຕ່າງໆ ທີ່ ໃຊໃ້ນຫອ້ງ ຕອ້ງຊກັດວ້ຍແຟບັແລວ້ແຊ່ດວ້ຍນໍາ້ຢາຊກັຜາ້ຂາວ( ໄຮເຕ ີ) ທີ່

ໄດເ້ຈອືຈາງກບັນໍາ້ສະອາດຕາມອດັຕາສ່ວນທີ່ ໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນຂາ້ງກ່ອງຂອງຜະລດິຕະພນັ; 

 

ການລະບາຍອາກາດ  

• ເປີດປ່ອງຢຽ້ມ, ເຄື່ ອງດູດອາກາດ ເພື່ ອໃຫອ້າກາດໃນຫອ້ງຖ່າຍເທໄດດ້;ີ 

• ອະນາໄມ ແລະ ຂາ້ເຊືອ້ ເຄື່ ອງປັບອາກາດ, ພດັລມົ ເປນັປະຈໍາ. 

 

ການຕດິຕາມອຸນຫະພູມຮ່າງກາຍ 

• ຜູທ້ີ່ ແຍກປ່ຽວຕອ້ງແທກອຸນຫະພູມຮ່າງກາຍດວ້ຍຕນົເອງເປນັປະຈໍາ; 
• ກໍລະນມີອຸີນຫະພູມຮ່າງກາຍເກນີ 37.5 ອງົສາເຊ ແລະ ມອີາການ: ໄຂ,້ ນໍາ້ມູກຍອ້ຍ, ເຈບັຄໍ, 

ໄອ, ຈາມ, ດງັບໍ່ ໄດກ້ິ່ ນ, ລີນ້ບໍ່ ໄດລ້ດົຊາດຕອ້ງລາຍງານແພດໝໍຜູປ້ະຈໍາການຢ່າງຮບີດ່ວນ. 
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ການວາງແຜນ, ຄຸມ້ຄອງ ແລະ ຕດິຕາມ ການປະຕບິດັມາດຕະການ  

• ຕອ້ງແຕ່ງຕັງ້ພະນກັງານແພດໝໍ ຕດິຕາມ ອາການຊວີດິຂອງຜູແ້ຍກປ່ຽວ; 

• ຜູທ້ີ່ ຖກືແຍກປ່ຽວຕອ້ງຢູ່ໃນຫອ້ງຕະຫຼອດເວລາຈນົກ່ວາຈະຄບົກໍານດົເວລາ;  
• ຕອ້ງໃຫຂ້ໍມູ້ນຂ່າວສານປະຈໍາວນັ ກ່ຽວກບັມາດຕະການປອ້ງກນັຕນົເອງຈາກ

ການລະບາດພະຍາດ COVID-19ໃຫແ້ກ່ຜູມ້າແຍກປ່ຽວ. 

 
ການອະນາໄມຂາ້ເຊືອ້ຫຼງັຈາກກບັຮອດເຮອືນ 

• ເມື່ ອກບັຮອດເຮອືນ ຕອ້ງລາ້ງມໃືຫສ້ະອາດ, ປ່ຽນເຄື່ ອງນຸ່ ງ ແລະ ນໍາໄປແຊ່ດວ້ຍນໍາ້ແຟບັ ຫຼ ືນໍາ້

ຢາຊກັຜາ້ຂາວ (ໄຮເຕ)ີ ຕາມອດັຕາສ່ວນທີ່ ໄດກໍ້ານດົໄວ ້ຫຼ ືຕົມ້ດວ້ຍນໍາ້ຮອ້ນໃຫຟ້ດົ ເວລາ 20 

- 30 ນາທ ີ

• ຂາ້ເຊື ້່ ອ ເຄື່ ອງໃຊສ່້ວນຕວົທຸກຢ່າງພາຍຫຼງັອອກຈາກຫອ້ງແຍກປ່ຽວເຊັ່ ນ: ໂທລະສບັມຖື,ື 

ກະແຈລດົ, ແວ່ນຕາ, ໂມງ, ແຫວນ ແລະ ອື່ ນໆ ດວ້ຍເຫຼົາ້ 70% ຫຼ ືນໍາ້ຢາຂາ້ເຊືອ້. 
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3. ການອະນາໄມ ແລະ ຂາ້ເຊືອ້ ຢູ່ສະຖານທີ່ ຈໍາກດັບໍລເິວນ 

 

ການອະນາໄມມ ື

• ຕອ້ງຈດັໃຫມ້ຈີດຸລາ້ງມ ືແລະ ສະໜອງສິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກເຊັ່ ນ: ນໍາ້ສະອາດ, ສະບູ, ເຈ ັຍ້

ເຊດັມ ືແລະ ເຈວຂາ້ເຊືອ້ມ ືຫຼ ືເຫຼົາ້ 70% ເພື່ ອລາ້ງມຢູ່ືບໍລເິວນ ໜາ້ທາງເຂົາ້-ອອກ, ບ່ອນລໍຖາ້, 

ບ່ອນລງົທະບຽນ, ໜາ້ຫອ້ງນອນ ແລະ ຫອ້ງນໍາ້.  

• ທຸກຄນົທີ່ ເຂົາ້ມາໃນສູນຈໍາກດັບໍລເິວນ ຕອ້ງລາ້ງມໃືສ່ສະບູ ຫຼ ືເຈວຂາ້ເຊືອ້ ກ່ອນ ເຂົາ້ - ອອກ, 

ກ່ອນ - ຫຼງັກນິອາຫານ, ກ່ອນ - ຫຼງັ ປຸງແຕ່ງອາຫານ, ຫຼງັຈາກໃຊຫ້ອ້ງນໍາ້ ແລະ ຫຼງັຈາກສໍາຜດັ 

ຈບັບາຍວດັຖຸສິ່ ງຂອງອື່ ນໆ.  

      

 

ການໃສ່ຜາ້ອດັປາກ-ດງັ ແລະ ການປະຕບິດັຕນົໃນເວລາ ໄອ - ຈາມ 

• ທຸກຄນົທີ່ ເຂົາ້ມາໃນສູນຈໍາກດັບໍລເິວນ ຕອ້ງໃສ່ຜາ້ອດັປາກ-ດງັ( ກໍລະນທີີ່ ໃສ່ຜາ້ອດັປາກ-ດງັມາ

ແລວ້ຕອ້ງປ່ຽນໃໝ່ທຸກຄັງ້ກ່ອນຈະເຂົາ້ໄປໃນຫອ້ງພກັເຊາົ ); 

• ເວລາ ໄອ-ຈາມ ທຸກຄັງ້ ຕອ້ງອດັປາກ-ດງັ ດວ້ຍເຈຍ້ອະນາໄມ (Tissue) ຫຼ ືຂໍພ້ບັແຂນສອກ, ຫຼງັ

ຈາກນັນ້ໃຫລ້າ້ງມດືວ້ຍນໍາ້ສະອາດໃສ່ສະບູ, ເຈວຂາ້ເຊືອ້ມ ືຫຼ ືເຫຼົາ້ 70% ຂືນ້ໄປ; 

• ກໍລະນຜູີມ້າຈໍາກດັບໍລເິວນມຄີວາມຈໍາເປັນອອກຈາກຫອ້ງແມ່ນໃຫໃ້ສ່ຜາ້ອດັປາກ-ດງັຕະຫຼອດ

ເວລາ; 

• ຖາ້ນໍາໃຊຜ້າ້ອດັປາກ-ດງັ ທີ່ ໃຊຄ້ັງ້ດຽວ ແມ່ນໃຫປ່້ຽນໃໝ່ທຸກໆຄັງ້ ເມື່ ອເຫນັວ່າມຄີວາມປຽກຊຸ່ມ 

ແລະ ເປິເປືອ້ນ; 

• ກໍລະນນີໍາໃຊຜ້າ້ອດັປາກ-ດງັ ຊະນດິ ຜາ້ແພ ຖາ້ນໍາມາໃຊຄ້ນື ຕອ້ງຊກັດວ້ຍແຟບັ, ລາ້ງດວ້ຍນໍາ້

ສະອາດແລວ້ຕາກແດດໃຫແ້ຫງ້, ລດີດວ້ຍຄວາມຮອ້ນ ຫຼ ືຕົມ້ໃຫຟ້ດົໃຊເ້ວລາ 20 - 30 ນາທ ີ

ທຸກຄັງ້; 

• ຕອ້ງຖີມ້ຜາ້ອດັປາກ-ດງັ ແລະ ເຈຍ້ອະນາໄມ ທີ່ ໃຊແ້ລວ້ໃສ່ໃນຖງັຂີເ້ຫຍືອ້ທີ່ ມຝີາປດິ. 

 

 ການຮກັສາໄລຍະຫ່າງ 1 ແມດັ 

• ທຸກສະຖານທີ່  ຕອ້ງມກີານກໍານດົການຮກັສາໄລຍະຫ່າງ;  
• ໝາຍສນັຍາລກັໃສ່ພືນ້ທີ່ ພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ ໃຫຊ້ດັເຈນ, ໃຫຜູ້ທ້ີ່ ຖກືຈໍາກດັບໍລເິວນເຫນັວ່າ

ເຂາົເຈ ົາ້ຄວນຢືນ ຫຼ ືນັ່ ງຢູ່ຈດຸໃດ; 

• ໃຫມ້ກີານຈດັສນັ ຈໍານວນຜູທ້ີ່ ຈະເຂົາ້ມາຈໍາກດັບໍລເິວນປະຈໍາວນັ ຕາມຄວາມເໝາະສມົຂອງເນືອ້ທີ່

ຫອ້ງ ເພື່ ອຫຸຼດຜ່ອນການແອອດັ;  

• ຖາ້ບໍ່ ສາມາດປະຕບິດັການຮກັສາໄລຍະຫ່າງຢ່າງໜອ້ຍ 1 ແມດັຂຶນ້ໄປ ຕອ້ງໃຊແ້ນວຂັນ້ລະຫວ່າງ

ພະນກັງານ ແລະ ຜູມ້າຈໍາກດັບໍລເິວນ ຫຼ ືບຸກຄນົຕ່ໍບຸກຄນົ. 
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ການອະນາໄມ ແລະ ຂາ້ເຊືອ້ 

• ຕອ້ງອະນາໄມທຸກພືນ້ທີ່  ບລໍເິວນສູນຈໍາກດັບໍລເິວນ ເປນັປະຈາໍ: 

- ອະນາໄມດວ້ຍນໍາ້ແຟບັ ແລະ ຂາ້ເຊືອ້ດວ້ຍນໍາ້ຢາຂາ້ເຊືອ້ ທີ່ ມຄີວາມເຂັມ້ຂຸນ້ 0,1% ຫຼ ືນໍາ້ຢາຊກັ

ຜາ້ຂາວຕາມອດັຕາສ່ວນທີ່ ກໍານດົໄວໃ້ນຜະລດິຕະພນັ; 

- ສໍາລບັພືນ້ທີ່ ຄບັແຄບ ຫຼ ືມູມຫອ້ງ ໃຫໃ້ຊເ້ຫຼົາ້ 70%  ຫຼ ືນໍາ້ຢາຂາ້ເຊືອ້ ເຊດັຖູ; 

- ບໍ່ ຄວນນໍາໃຊບ້ັງ້ສດີ ທີ່ ມຄີວາມດນັສູງ ສດີໃສ່ພືນ້ໂດຍກງົເພື່ ອຫຼກີລ່ຽງການກະຈາຍຂອງເຊືອ້

ພະຍາດ ແຕ່ລຸ່ມຂຶນ້ເທງິ 

• ອະນາໄມ ແລະ ຂາ້ເຊືອ້ ວດັຖຸ ສິ່ ງຂອງ ຫຼ ືບ່ອນທີ່ ມກີານສໍາຜດັເລືອ້ຍໆເຊັ່ ນ: ບ່ອນລໍຖາ້, ບ່ອນ

ລງົທະບຽນ, ໂຕະ, ຕັ່ ງ, ຕຽງນອນ, ຕູ,້ ລູກບດິປະຕູ, ຮາວຈບັປະຕູ, ໄລກອນປະຕູ, ບ່ອນປດິ-ເປີດ

ໄຟ, ໂຕະ, ໂທລະສບັ, ກະແຈ/ແປນ້ກະແຈ, ຫອ້ງນໍາ້ ແລະ ອື່ ນໆ... 

• ຫຸມ້ຫ່ໍຣີໂມດທຸກປະເພດເຊັ່ ນ: ຣີໂມດໂທລະພາບ, ແອ...ດວ້ຍພຣາດສະຕກິ ທີ່ ງ່າຍໃນການເຊດັຂາ້

ເຊືອ້;  

• ຜາ້ຕ່າງໆ ທີ່ ໃຊໃ້ນຫອ້ງພກັເຊາົ ຕອ້ງຊກັດວ້ຍແຟບັ ແລະ ນໍາ້ຮອ້ນ 100 ອງົສາ ຂຶນ້ໄປ,  ເມື່ ອໃຊນ້ໍາ້

ເຢັນຊກັ ຕອ້ງໃຊນ້ໍາ້ຢາຊກັຜາ້ຂາວ ທີ່ ໄດເ້ຈອືຈາງກບັນໍາ້ສະອາດ(ກໍລະນອີະນາໄມຂາ້ເຊືອ້ທົ່ ວໄປ 

ໃຫໃ້ຊນ້ໍາ້ຢາຂາ້ເຊືອ້ທີ່ ມຄີວາມເຂັມ້ຂຸນ້ 0,05%, ກໍລະນທີີ່ ສງົໃສວ່າຕດິເຊືອ້ໂຄວດິ-19 ໃຫໃ້ຊນ້ໍາ້

ຢາຂາ້ເຊືອ້ທີ່ ມຄີວາມເຂັມ້ຂຸນ້ 0,1%,); 

• ພະນກັງານອະນາໄມ ຕອ້ງໃສ່ຜາ້ອດັປາກ-ດງັ, ແວ່ນປອ້ງກນັຕາ, ຖງົມ,ື ຜາ້ກນັເປືອ້ນ, ໝວກ, 

ເກບີໂບກ ໃນເວລາເຮດັອະນາໄມທຸກຄັງ້;  

• ຖາ້ກໍລະນສີງົໃສ ມກີານຕດິເຊືອ້ພະຍາດ ໂຄວດິ-19 ຢູ່ສະຖານທີ່ ໃດນຶ່ ງແມ່ນໃຫປ້ະຕບິດັຕາມ

ຫຼກັການອະນາໄມ ແລະ ຂາ້ເຊືອ້ ໃນພາກທ ີ3 ຂອງປືມ້ຄູ່ ມສືະບບັນີຢ່້າງເຄັ່ ງຄດັ. 

 

ການລະບາຍອາກາດ  

•  ເປດີປະຕູ ແລະ ປ່ອງຢຽ້ມ ເພື່ ອໃຫອ້າກາດໃນຫອ້ງ ແລະ ອາຄານ ຖ່າຍເທໄດດ້;ີ 

•  ອະນາໄມເຄື່ ອງປັບອາກາດ (ແອ), ພດັລມົ ແລະ ເຄື່ ອງດດູອາກາດ ເປັນປະຈ າ. 

 

ການກັ່ ນກອງດວ້ຍການວດັແທກອຸນຫະພູມ  

• ຕອ້ງວດັແທກອຸນຫະພູມຮ່າງກາຍຂອງພະນກັງານ ແລະ ຜູຈ້ໍາກດັບໍລເິວນທຸກຄນົ ເຊົາ້- ແລງ ຈນົ

ຄບົໄລຍະເວລາ 14 ວນັ ໂດຍນໍາໃຊເ້ຄື່ ອງກວດອຸນຫະພູມແບບອນິຟາເຣດ (infrared 

thermometer); 

• ໃຫມ້ຈີດຸກັ່ ນກອງ, ມພີະນກັງານຮບັຜດິຊອບ, ມຫີອ້ງແຍກປ່ຽວຊົ່ ວຄາວ; 

• ກໍລະນພີບົບຸກຄນົໃດທີ່ ມອຸີນຫະພູມຮ່າງກາຍເກນີ 37.5 ອງົສາເຊ ແລະ ມອີາການ: ໄຂ,້ ນໍາ້ມູກ

ຍອ້ຍ, ເຈບັຄໍ, ໄອ, ຈາມ, ດງັບໍ່ ໄດກ້ິ່ ນ, ລີນ້ບໍ່ ໄດລ້ດົຊາດ, ບໍ່ ອະນຸຍາດໃຫຜູ້ກ່້ຽວເຂົາ້ໃນສະຖານທີ່

ດັ່ ງກ່າວ ແລະ ຕອ້ງແຍກອອກຈາກກຸ່ມຄນົທົ່ ວໄປ ແລວ້ໃຫຕ້ດິຕ່ໍຫາໜ່ວຍງານສະເພາະກດິ ໂທຫາ

ສາຍດ່ວນ 165/166 ຫຼ ືໂທ 020 54066777. 
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ການວາງແຜນ, ຄຸມ້ຄອງ ແລະ ຕດິຕາມ ການປະຕບິດັມາດຕະການ  

• ມກີານສບັປ່ຽນພະນກັງານໃນການເຮດັວຽກ ແລະ ປະຈໍາການ ເພື່ ອຮບັປະກນັມາດຕະການຮກັສາ

ໄລຍະຫ່າງ ຢ່າງໜອ້ຍ 1 ແມດັ;  

• ແຕ່ງຕັງ້ພະນກັງານຕດິຕາມໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ມາດຕະການ ກນັ ແລະ ຄວບຄຸມການຕດິເຊືອ້

ພະຍາດໂຄວດິ-19;  

•  ຕອ້ງມກີານໃຫຂ້ໍມູ້ນຂ່າວສານປະຈ າວນັ ແລະ ໃຫຄ້ວາມຮູແ້ກ່ຜູມ້າຈ າກດັບໍລເິວນ ເຊັ່ ນ: ຕດິຕັງ້

ເຄື່ ອງກະຈາຍສຽງ, ຈໂໍທລະພາບ, ໂປສເຕຕ່ີາງໆ ຫຼ ືພະນກັງານຕອ້ງໂຄສະນາ - ສຸຂະສກຶສາກບັທີ່  

ກ່ຽວກບັມາດຕະການປອ້ງກນັຕນົເອງຈາກການລະບາດພະຍາດ COVID-19; 

• ມກີານປະສານສມົທບົກບັເຈົາ້ໜາ້ທີ່  ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງໃນການນໍາສົ່ ງ ກໍລະນສີງົໃສ ໄປສະຖານທີ່ ແຍກ

ປ່ຽວ ຫຼ ືປິ່ ນປົວ; 

• ສໍາລບັຜູທ້ີ່ ຈະເດນີທາງ ໃຫມ້ກີານວາງແຜນລ່ວງໜາ້, ຊອກຮູຂ້ໍມູ້ນຂ່າວສານກ່ຽວກບັສະພາບການ

ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວດິ-19 ທີ່ ມກີານປ່ຽນແປງໃນແຕ່ລະວນັ; 

 
ການອະນາໄມຂາ້ເຊືອ້ຫຼງັຈາກອອກຈາກສູນຈໍາກດັບໍລເິວນເວລາກບັຮອດເຮອືນ 

• ເມື່ ອທຸກຄນົກບັຮອດເຮອືນ ຕອ້ງລາ້ງມໃືຫສ້ະອາດ, ປ່ຽນເຄື່ ອງນຸ່ ງ ແລະ ນໍາໄປແຊ່ດວ້ຍນໍາ້ແຟບັ 

ຫຼ ືນໍາ້ຢາຊກັຜາ້ຂາວ (ໄຮເຕ)ີ ຕາມອດັຕາສ່ວນທີ່ ໄດກໍ້ານດົໄວ ້ຫຼ ືຕົມ້ດວ້ຍນໍາ້ຮອ້ນໃຫຟ້ດົ ເວລາ 

20 - 30 ນາທ ີ

• ຂາ້ເຊື ້່ ອ ເຄື່ ອງໃຊສ່້ວນຕວົຂອງທ່ານທຸກຄັງ້ທີ່ ກບັຮອດເຮອືນເຊັ່ ນ: ໂທລະສບັມຖື,ື ກະແຈລດົ, 

ແວ່ນຕາ, ໂມງ, ແຫວນ ແລະ ອື່ ນໆ ດວ້ຍເຫຼົາ້ 70% ຫຼ ືນໍາ້ຢາຂາ້ເຊືອ້. 
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4. ການອະນາໄມ ແລະ ຂາ້ເຊືອ້ ສະຖານທີ່ ພກັເຊາົ ໂຮງແຮມ ແລະ ເຮອືນພກັ 

 

ການອະນາໄມມ ື

• ຕອ້ງຈດັໃຫມ້ຈີດຸລາ້ງມ ືແລະ ສະໜອງສິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກເຊັ່ ນ: ນໍາ້ສະອາດ, ສະບູ, ເຈ ັຍ້

ເຊດັມ ືແລະ ເຈວລາ້ງມ ືຫຼ ືເຫຼົາ້ 70% ເພື່ ອລາ້ງມຢູ່ືບໍລເິວນ ໜາ້ທາງເຂົາ້-ອອກ, ບ່ອນຮບັຕອ້ນ

ແຂກ, ບໍລເິວນລໍຖາ້, ບລໍເິວນໃກລ້ບິ, ຮາ້ນອາຫານ ແລະ ຫອ້ງນໍາ້.  

• ທຸກຄນົທີ່ ເຂົາ້ມາໃນໂຮງແຮມ ແລະ ເຮອືນພກັ ຕອ້ງລາ້ງມໃືສ່ສະບູ ຫຼ ືເຈວຂາ້ເຊືອ້ ກ່ອນ ເຂົາ້ - 

ອອກ, ກ່ອນ - ຫຼງັກນິອາຫານ, ກ່ອນ - ຫຼງັ ປຸງແຕ່ງອາຫານ, ຫຼງັຈາກໃຊຫ້ອ້ງນໍາ້ ແລະ ຫຼງັຈາກ

ສໍາຜດັ ຈບັບາຍວດັຖຸສິ່ ງຂອງອື່ ນໆ.  

       

ການປະຕບິດັຕນົໃນເວລາ ໄອ - ຈາມ 

• ເວລາ ໄອ-ຈາມ ທຸກຄັງ້ ຕອ້ງອດັປາກ-ດງັ ດວ້ຍເຈຍ້ອະນາໄມ (Tissue) ຫຼ ືແຂນສອກ, ຫຼງັຈາກ

ນັນ້ໃຫລ້າ້ງມດືວ້ຍນໍາ້ສະອາດໃສ່ສະບູ, ເຈວລາ້ງມ ືຫຼ ືເຫຼົາ້ 70% ຂືນ້ໄປ; 

• ຖາ້ນໍາໃຊຜ້າ້ອດັປາກ-ດງັ ທີ່ ໃຊຄ້ັງ້ດຽວ ແມ່ນໃຫປ່້ຽນໃໝ່ທຸກໆຄັງ້ ເມື່ ອເຫນັວ່າມຄີວາມປຽກຊຸ່ມ 

ແລະ ເປິເປືອ້ນ; 

• ກໍລະນນີໍາໃຊຜ້າ້ອດັປາກ-ດງັ ຊະນດິ ຜາ້ແພ ຖາ້ນໍາມາໃຊຄ້ນື ຕອ້ງຊກັດວ້ຍແຟບັ, ລາ້ງດວ້ຍນໍາ້

ສະອາດແລວ້ຕາກແດດໃຫແ້ຫງ້, ລດີດວ້ຍຄວາມຮອ້ນ ຫຼ ືຕົມ້ໃຫຟ້ດົໃຊເ້ວລາ 20 - 30 ນາທ ີ

ທຸກຄັງ້; 

• ຕອ້ງຖີມ້ຜາ້ອດັປາກ-ດງັ ແລະ ເຈຍ້ອະນາໄມ ທີ່ ໃຊແ້ລວ້ໃສ່ໃນຖງັຂີເ້ຫຍືອ້ທີ່ ມຝີາປດິ. 

 

 

  

 

ການຮກັສາໄລຍະຫ່າງ 1ແມດັ 

• ທຸກສະຖານທີ່  ຕອ້ງມກີານກໍານດົການຮກັສາໄລຍະຫ່າງ;  
• ໝາຍສນັຍາລກັໃສ່ພືນ້ທີ່ ພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ ໃຫຊ້ດັເຈນ, ໃຫລູ້ກຄາ້ເຫນັວ່າເຂາົເຈ ົາ້ຄວນ

ຢືນ, ນັ່ ງຢູ່ ຈດຸໃດ; 

• ໃຫມ້ກີານຈໍາກດັຈໍານວນລູກຄາ້ທີ່ ໃຊສ້ະຖານທີ່ ອອກກໍາລງັກາຍ, ສະຖານທີ່ ນວດ, ສະລອຍນໍາ້ 

ແລະ ອື່ ນໆ...   

• ຖາ້ບໍ່ ສາມາດປະຕບິດັການຮກັສາໄລຍະຫ່າງ: 
- ຕອ້ງໃຊແ້ນວຂັນ້ລະຫວ່າງພະນກັງານ ແລະ ລູກຄາ້ 

- ຕອ້ງປິດການບໍລກິານບາງປະເພດທີ່ ມຄີວາມສ່ຽງ ຕວົຢ່າງ: ສະລອຍນໍາ້, ສະຖານທີ່ ນວດ 

ແລະ ສະຖານທີ່ ອອກກໍາລງັກາຍ.  
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ການອະນາໄມ ແລະ ຂາ້ເຊືອ້ 

• ຕອ້ງອະນາໄມຫອ້ງທີ່ ມແີຂກເຂົາ້ພກັເຊາົ ທຸກວນັ: 

- ອະນາໄມດວ້ຍນໍາ້ແຟບັ ແລະ ຂາ້ເຊືອ້ດວ້ຍນໍາ້ຢາຂາ້ເຊືອ້ ທີ່ ມຄີວາມເຂັມ້ຂຸນ້ 0,1% ຫຼ ືນໍາ້ຢາຊກັ

ຜາ້ຂາວຕາມອດັຕາສ່ວນທີ່ ກໍານດົໄວໃ້ນຜະລດິຕະພນັ; 

- ສໍາລບັພືນ້ທີ່ ຄບັແຄບ ຫຼ ືມູມຫອ້ງ ໃຫໃ້ຊເ້ຫຼົາ້ 70%  ຫຼ ືນໍາ້ຢາຂາ້ເຊືອ້; 

- ບໍ່ ຄວນນໍາໃຊບ້ັງ້ສດີ ທີ່ ມຄີວາມດນັສູງສດີໃສ່ພືນ້ໂດຍກງົເພື່ ອຫຼກີລ່ຽງການກະຈາຍຂອງເຊືອ້

ພະຍາດ ແຕ່ລຸ່ມຂຶນ້ເທງິ 

• ອະນາໄມ ແລະ ຂາ້ເຊືອ້ ວດັຖຸ ສິ່ ງຂອງ ຫຼ ືບ່ອນທີ່ ມກີານສໍາຜດັເລືອ້ຍໆເຊັ່ ນ: ບ່ອນຮບັຕອ້ນ, 

ໂຕະ, ຕັ່ ງ, ປຸ່ມກດົລບິ, ລູກບດິປະຕູ, ຮາວຈບັປະຕູ, ຫອ້ງນໍາ້ ແລະ ອື່ ນໆ... 

• ອະນາໄມ ແລະ ຂາ້ເຊືອ້ສິ່ ງຂອງ ຫຼ ືບ່ອນທີ່ ມກີານສໍາຜດັເລືອ້ຍໆໃນຫອ້ງນອນຂອງແຂກເຊັ່ ນ: 

ໄລກອນປະຕູ, ບ່ອນປດິ-ເປີດໄຟ, ໂຕະ, ໂທລະສບັ, ກະແຈ/ແປນ້ກະແຈ ແລະ ອື່ ນໆ.... 

• ຫຸມ້ຫ່ໍຣີໂມດທຸກປະເພດເຊັ່ ນ: ຣີໂມດໂທລະພາບ, ແອ...ດວ້ຍພຣາດສະຕກິ ທີ່ ງ່າຍໃນການເຊດັ

ຂາ້ເຊືອ້;  

• ຜາ້ຕ່າງໆ ທີ່ ໃຊໃ້ນຫອ້ງນອນ ຕອ້ງຊກັດວ້ຍແຟບັ ແລະ ນໍາ້ຮອ້ນ 100 ອງົສາ ຂຶນ້ໄປ,  ເມື່ ອໃຊນ້ໍາ້

ເຢັນຊກັ ຕອ້ງໃຊນ້ໍາ້ຢາຊກັຜາ້ຂາວ ທີ່ ໄດເ້ຈອືຈາງກບັນໍາ້ສະອາດ(ກໍລະນອີະນາໄມຂາ້ເຊືອ້ທົ່ ວໄປ 

ໃຫໃ້ຊນ້ໍາ້ຢາຂາ້ເຊືອ້ທີ່ ມຄີວາມເຂັມ້ຂຸນ້ 0,05%, ກໍລະນທີີ່ ສງົໃສວ່າຕດິເຊືອ້ໂຄວດິ-19 ໃຫໃ້ຊ ້

ນໍາ້ຢາຂາ້ເຊືອ້ທີ່ ມຄີວາມເຂັມ້ຂຸນ້ 0,1%,); 

• ພະນກັງານອະນາໄມ ຕອ້ງໃສ່ຜາ້ອດັປາກ-ດງັ, ແວ່ນປອ້ງກນັຕາ, ຖງົມ,ື ຜາ້ກນັເປືອ້ນ, ໝວກ, 

ເກບີໂບກ ໃນເວລາເຮດັອະນາໄມທຸກຄັງ້;  

• ຖາ້ກໍລະນສີງົໃສວ່າມກີານຕດິເຊືອ້ພະຍາດ ໂຄວດິ-19 ຢູ່ສະຖານທີ່ ໃດນຶ່ ງແມ່ນໃຫປ້ະຕບິດັຕາມ

ຫຼກັການອະນາໄມ ແລະ ຂາ້ເຊືອ້ ໃນພາກທ ີ3 ຂອງປືມ້ຄູ່ ມສືະບບັນີ.້ 

 

ການລະບາຍອາກາດ  

• ເປີດປະຕູ ແລະ ປ່ອງຢຽ້ມ ເພື່ ອໃຫອ້າກາດໃນຫອ້ງ ແລະ ອາຄານ ຖ່າຍເທໄດດ້;ີ 

• ໃຊເ້ຄື່ ອງປບັອາກາດ (ແອ),ພດັລມົ ແລະ ເຄື່ ອງດດູອາກາດ ເພື່ ອໃຫອ້າກາດ ພາຍໃນຖ່າຍເທ. 

 

 

ການກັ່ ນກອງດວ້ຍການວດັແທກອຸນຫະພູມ  

• ຕອ້ງວດັແທກອຸນຫະພູມຮ່າງກາຍຂອງພະນກັງານ ແລະ ລູກຄາ້ທຸກຄນົ ໂດຍນໍາໃຊເ້ຄື່ ອງກວດ

ອຸນຫະພູມແບບອນິຟາເຣດ (infrared thermometer); 

• ໃຫມ້ຈີດຸກັ່ ນກອງ, ມພີະນກັງານຮບັຜດິຊອບ, ມຫີອ້ງແຍກປ່ຽວຊົ່ ວຄາວ; 

• ກໍລະນພີບົບຸກຄນົໃດທີ່ ມອຸີນຫະພູມຮ່າງກາຍເກນີ 37.5 ອງົສາເຊ ແລະ ມອີາການ: ໄຂ,້ ນໍາ້

ມູກຍອ້ຍ, ເຈບັຄໍ, ໄອ, ຈາມ, ດງັບໍ່ ໄດກ້ິ່ ນ, ລີນ້ບໍ່ ໄດລ້ດົຊາດ, ບໍ່ ອະນຍຸາດໃຫຜູ້ກ່້ຽວເຂົາ້ໃນ

ສະຖານທີ່ ດັ່ ງກ່າວ ແລະ ຕອ້ງແຍກອອກຈາກກຸ່ມຄນົທົ່ ວໄປ ແລວ້ໃຫຕ້ດິຕ່ໍຫາໜ່ວຍງານ

ສະເພາະກດິ ໂທຫາສາຍດ່ວນ 165/166 ຫຼ ືໂທ 020 54066777. 
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ການວາງແຜນ, ຄຸມ້ຄອງ ແລະ ຕດິຕາມ ການປະຕບິດັມາດຕະການ  

• ມກີານສບັປ່ຽນພະນກັງານໃນການເຮດັວຽກ ແລະ ປະຈໍາການ ເພື່ ອຮບັປະກນັມາດຕະການ

ຮກັສາໄລຍະຫ່າງ ຢ່າງໜອ້ຍ 1 ແມດັ;  

• ແຕ່ງຕັງ້ພະນກັງານຕດິຕາມໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ມາດຕະການ ກນັ ແລະ ຄວບຄຸມການ

ຕດິເຊືອ້ພະຍາດໂຄວດິ-19;  

• ຕອ້ງມຂີໍມູ້ນຂ່າວສານ ເພື່ ອໃຫຄ້ວາມຮູແ້ກ່ພະນກັງານ ແລະ ລູກຄາ້ທີ່ ມາບໍລກິານກ່ຽວກບັມາດ

ຕະການປອ້ງກນັຕນົເອງຈາກການລະບາດພະຍາດ COVID-19; 

• ມກີານປະສານສມົທບົກບັເຈົາ້ໜາ້ທີ່  ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງໃນການນໍາສົ່ ງ ກໍລະນສີງົໃສ ໄປສະຖານທີ່ ແຍກ

ປ່ຽວ ຫຼ ືປິ່ ນປົວ; 

• ສໍາລບັຜູທ້ີ່ ຈະເດນີທາງ ໃຫມ້ກີານວາງແຜນລ່ວງໜາ້, ຊອກຮູຂ້ໍມູ້ນຂ່າວສານກ່ຽວກບັສະພາບ

ການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວດິ-19 ທີ່ ມກີານປ່ຽນແປງໃນແຕ່ລະວນັ; 

• ການສໍາລະເງນິ ແມ່ນໃຫໃ້ຊວ້ທິກີານໂອນເງນິຜ່ານບນັຊ ີຫຼ ືຈ່າຍດວ້ຍບດັ ເພື່ ອຫຸຼດຜ່ອນການ

ສໍາຜດັໂດຍກງົ.  

 
ການອະນາໄມຂາ້ເຊືອ້ຫຼງັຈາກກບັຮອດເຮອືນ 

• ເມື່ ອທຸກຄນົກບັຮອດເຮອືນ ຕອ້ງລາ້ງມໃືຫສ້ະອາດ, ປ່ຽນເຄື່ ອງນຸ່ ງ ແລະ ນໍາໄປແຊ່ດວ້ຍນໍາ້ແຟບັ 

ຫຼ ືນໍາ້ຢາຊກັຜາ້ຂາວ (ໄຮເຕ)ີ ຕາມອດັຕາສ່ວນທີ່ ໄດກໍ້ານດົໄວ ້ຫຼ ືຕົມ້ດວ້ຍນໍາ້ຮອ້ນໃຫຟ້ດົ ເວລາ 

20 - 30 ນາທ ີ

• ຂາ້ເຊື ້່ ອ ເຄື່ ອງໃຊສ່້ວນຕວົຂອງທ່ານທຸກຄັງ້ທີ່ ກບັຮອດເຮອືນເຊັ່ ນ: ໂທລະສບັມຖື,ື ກະແຈລດົ, 

ແວ່ນຕາ, ໂມງ, ແຫວນ ແລະ ອື່ ນໆ ດວ້ຍເຫຼົາ້ 70% ຫຼ ືນໍາ້ຢາຂາ້ເຊືອ້. 
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5. ການອະນາໄມ ແລະ ຂາ້ເຊືອ້ຢູ່ຮາ້ນອາຫານ, ພດັຕະຄານ, ສະຖານທີ່ ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ສະຖານບນັເທງີ 

 

ການອະນາໄມມ ື

• ຕອ້ງຈດັໃຫມ້ຈີດຸລາ້ງມ ືແລະ ສະໜອງສິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກເຊັ່ ນ: ນໍາ້ສະອາດ, ສະບູ, ເຈ ັຍ້

ເຊດັມ ືແລະ ເຈວລາ້ງມ ືຫຼ ືເຫຼົາ້ 70% ເພື່ ອລາ້ງມຢູ່ືບໍລເິວນ ໜາ້ທາງເຂົາ້-ອອກ, ບ່ອນຮບັຕອ້ນ

ແຂກ, ບໍລເິວນໃກລ້ບິ, ບ່ອນປຸງແຕ່ງອາຫານ ແລະ ຫອ້ງນໍາ້;  

• ທຸກຄນົທີ່ ເຂົາ້ມາໃນສະຖານທີ່ ດັ່ ງກ່າວ ຕອ້ງລາ້ງມໃືສ່ສະບູ ຫຼ ືເຈວຂາ້ເຊືອ້ ກ່ອນ ເຂົາ້ - ອອກ, 

ກ່ອນ - ຫຼງັ ຮບັປະທານອາຫານ, ກ່ອນ - ຫຼງັ ປຸງແຕ່ງອາຫານ, ຫຼງັຈາກໃຊຫ້ອ້ງນໍາ້ ແລະ ຫຼງັ

ຈາກສໍາຜດັ ຈບັບາຍວດັຖຸສິ່ ງຂອງອື່ ນໆ; 

• ສໍາລບັພະນກັງານປຸງແຕ່ງອາຫານ ຕອ້ງໃສ່ຖງົມ ືແລະ ປ່ຽນໃໝ່ທຸກຄັງ້ໃນກໍລະນດີັ່ ງນີ:້ 

- ຖາ້ເຫນັວ່າເປືອ້ນ ຫຼ ືຈກີຂາດ ໃຫປ່້ຽນໃໝ່ທນັທ;ີ 

- ຖາ້ຈບັບາຍວດັຖຸສິ່ ງຂອງອື່ ນ ຕວົຢ່າງ: ຈບັບາຍເງນິ, ໂທລະສບັ.......ແມ່ນໃຫປ່້ຽນທນັທ ີ

• ສໍາລບັພະນກັງານເສບີ ຫຼ ືຜູຊ່້ວຍປຸງແຕ່ງອາຫານ ຕອ້ງໃສ່ຖງົມ ືແລະ ປ່ຽນໃໝ່ທຸກຄັງ້ທີ່ ເຫນັວ່າ 

ເປືອ້ນ ຫຼ ືມກີານຈກີຂາດ. 

      

 

ການປະຕບິດັຕນົໃນເວລາ ໄອ-ຈາມ 

• ເວລາ ໄອ-ຈາມ ທຸກຄັງ້ ຕອ້ງອດັປາກ-ດງັ ດວ້ຍເຈຍ້ອະນາໄມ (Tissue) ຫຼ ືແຂນສອກ, ຫຼງັ

ຈາກນັນ້ໃຫລ້າ້ງມດືວ້ຍນໍາ້ສະອາດໃສ່ສະບູ, ເຈວລາ້ງມ ືຫຼ ືເຫຼົາ້ 70% ຂືນ້ໄປ; 

• ຖາ້ນໍາໃຊຜ້າ້ອດັປາກ-ດງັ ທີ່ ໃຊຄ້ັງ້ດຽວ ແມ່ນໃຫປ່້ຽນໃໝ່ທຸກໆຄັງ້ ເມື່ ອເຫນັວ່າມຄີວາມປຽກ

ຊຸ່ມ ແລະ ເປິເປືອ້ນ; 

• ກໍລະນນີໍາໃຊຜ້າ້ອດັປາກ-ດງັ ຊະນດິ ຜາ້ແພ ຖາ້ນໍາມາໃຊຄ້ນື ຕອ້ງຊກັດວ້ຍແຟບັ, ລາ້ງດວ້ຍນໍາ້

ສະອາດແລວ້ຕາກແດດໃຫແ້ຫງ້, ລດີດວ້ຍຄວາມຮອ້ນ ຫຼ ືຕົມ້ໃຫຟ້ດົໃຊເ້ວລາ 20 - 30 ນາທ ີ

ທຸກຄັງ້; 

• ຕອ້ງຖີມ້ຜາ້ອດັປາກ-ດງັ ແລະ ເຈຍ້ອະນາໄມ ທີ່ ໃຊແ້ລວ້ໃສ່ໃນຖງົຢາງມດັປາກຖງົໃຫແ້ໜນ້ 

ແລວ້ຖີມ້ໃສ່ຖງັຂີເ້ຫຍືອ້ທີ່ ມຝີາປິດ. 

 

 

  

ການຮກັສາໄລຍະຫ່າງ 1 ແມດັ 

• ທຸກສະຖານທີ່  ຕອ້ງມກີານກໍານດົການຮກັສາໄລຍະຫ່າງ;  
• ໝາຍສນັຍາລກັໃສ່ພືນ້ທີ່ ພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ ໃຫຊ້ດັເຈນ, ໃຫລູ້ກຄາ້ເຫນັວ່າເຂາົເຈ ົາ້ຄວນ

ຢືນ ຫຼ ືນັ່ ງຢູ່ ຈດຸໃດ; 

• ການຈດັວາງໂຕະ, ຕັ່ ງ ໃຫເ້ໝາະສມົກບັສະຖານທີ່  ແລະ ຮກັສາໄລຍະຫ່າງຕາມມາດຕະການ 

• ໃຫມ້ກີານຈໍາກດັຈໍານວນລູກຄາ້ພອ້ມທງັຈດັວາງສນິຄາ້ພາຍໃນຮາ້ນ ໃຫມ້ຄີວາມເໝາະສມົເພື່ ອ

ຮກັສາໄລຍະຫ່າງ 

• ຕອ້ງໃຊແ້ນວຂັນ້ລະຫວ່າງພະນກັງານຂາຍ ແລະ ລູກຄາ້  

• ຫຼກີລຽ້ງການໄປສະຖານທີ່ ຊຸມຊນົແອອດັ ຫຼ ືເຂດທີ່ ມຄີວາມສ່ຽງ 

• ຖາ້ສະຖານທີ່ ນັນ້ຢູ່ໃນເຂດທີ່ ມຄີວາມສ່ຽງໃນການຕດິເຊືອ້ຕອ້ງປິດການບໍລກິານທນັທ ີ
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ການອະນາໄມ ແລະ ຂາ້ເຊືອ້ 

• ຕອ້ງອະນາໄມສະຖານທີ່ ດັ່ ງກ່າວ ໃຫມ້ຄີວາມສະອາດຕະຫຼອດເວລາ: 

- ອະນາໄມດວ້ຍນໍາ້ແຟບັ ແລະ ຂາ້ເຊືອ້ດວ້ຍນໍາ້ຢາຂາ້ເຊືອ້ ທີ່ ມຄີວາມເຂັມ້ຂຸນ້ 0,1% ຫຼ ືນໍາ້ຢາ

ຊກັຜາ້ຂາວຕາມອດັຕາສ່ວນທີ່ ກໍານດົໄວໃ້ນຜະລດິຕະພນັ; 

- ສໍາລບັພືນ້ທີ່ ຄບັແຄບ ຫຼ ືມູມຫອ້ງ ໃຫໃ້ຊເ້ຫຼົາ້ 70%  ຫຼ ືນໍາ້ຢາຂາ້ເຊືອ້; 

- ບໍ່ ຄວນນໍາໃຊບ້ັງ້ສດີ ທີ່ ມຄີວາມດນັສູງສດີໃສ່ພືນ້ໂດຍກງົເພື່ ອຫຼກີລ່ຽງການກະຈາຍຂອງເຊືອ້

ພະຍາດ ແຕ່ລຸ່ມຂຶນ້ເທງິ 

• ອະນາໄມ ແລະ ຂາ້ເຊືອ້ ວດັຖຸ ສິ່ ງຂອງ ຫຼ ືບ່ອນທີ່ ມກີານສໍາຜດັເລືອ້ຍໆເຊັ່ ນ: ບ່ອນຮບັຕອ້ນ, 

ໂຕະ, ຕັ່ ງ, ປຸ່ມກດົລບິ, ກະຕ່າ-ລໍຍູ້ເ້ຄື່ ອງ, ຊງິຊັ່ ງ, ລູກບດິປະຕູ, ຮາວຈບັປະຕູ, ຮາວຂັນ້ໄດ, 

ຫອ້ງນໍາ້ ແລະ ອື່ ນໆ... 

• ອະນາໄມ ແລະ ຂາ້ເຊືອ້ ເຄື່ ອງລະບາຍອາກາດເປນັປະຈໍາເຊັ່ ນ: ເຄື່ ອງປບັອາກາດ (ແອ), ພດັລມົ 

ແລະ ເຄື່ ອງດດູອາກາດ; 

• ຫຸມ້ຫ່ໍຣີໂມດທຸກປະເພດເຊັ່ ນ: ຣີໂມດໂທລະພາບ, ແອ...ດວ້ຍພຣາດສະຕກິ ເພື່ ອສະດວກໃນ

ການອະນາໄມ ແລະ ຂາ້ເຊຶືອ້;  

• ປະເພດຜາ້ຕ່າງໆ ຕອ້ງຊກັດວ້ຍແຟບັ ແລະ ນໍາ້ຮອ້ນ 100 ອງົສາ ຂຶນ້ໄປ,  ເມື່ ອໃຊນ້ໍາ້ເຢນັຊກັ 

ຕອ້ງໃຊນ້ໍາ້ຢາຊກັຜາ້ຂາວ ທີ່ ໄດເ້ຈອືຈາງກບັນໍາ້ສະອາດ(ກໍລະນອີະນາໄມຂາ້ເຊືອ້ທົ່ ວໄປ ໃຫໃ້ຊ ້

ນໍາ້ຢາຂາ້ເຊືອ້ທີ່ ມຄີວາມເຂັມ້ຂຸນ້ 0,05%, ກໍລະນທີີ່ ສງົໃສວ່າຕດິເຊືອ້ໂຄວດິ-19 ໃຫໃ້ຊນ້ໍາ້ຢາ

ຂາ້ເຊືອ້ທີ່ ມຄີວາມເຂັມ້ຂຸນ້ 0,1%,); 

• ພະນກັງານອະນາໄມ ຕອ້ງໄດຮ້ບັການຝກຶອບົຮມົກ່ຽວກບັການປອ້ງກນັຕນົເອງ ແລະ ຫຼກັການ 

ອະນາໄມ-ຂາ້ເຊືອ້;  

• ພະນກັງານອະນາໄມ ຕອ້ງໃສ່ຜາ້ອດັປາກ-ດງັ, ແວ່ນປອ້ງກນັຕາ, ຖງົມ,ື ຜາ້ກນັເປືອ້ນ, ໝວກ, 

ເກບີໂບກ ໃນເວລາເຮດັອະນາໄມທຸກຄັງ້; 

• ອຸປະກອນ, ພາຊະນະ ທີ່ ໃຊໃ້ນການປຸງແຕ່ງ ແລະ ບນັຈອຸາຫານ ພອ້ມທງັເຄື່ ອງໃຊອ້ື່ ນໆ ທີ່ ມີ

ຄວາມສ່ຽງຕ່ໍການຕດິເຊືອ້ ຕອ້ງລາ້ງໃຫສ້ະອາດ, ອະນາໄມ ແລະ ຂາ້ເຊືອ້ ເປັນປະຈໍາ; 

• ຖາ້ກໍລະນສີງົໃສວ່າມກີານຕດິເຊືອ້ພະຍາດ ໂຄວດິ-19 ຢູ່ສະຖານທີ່ ໃດນຶ່ ງແມ່ນໃຫປ້ະຕບິດັຕາມ

ຫຼກັການອະນາໄມ ແລະ ຂາ້ເຊືອ້ ໃນພາກທ ີ3 ຂອງປືມ້ຄູ່ ມສືະບບັນີ.້ 

 

ສະພາບການລະບາຍອາກາດ 

• ເປີດປະຕູ ແລະ ປ່ອງຢຽ້ມ ເພື່ ອໃຫອ້າກາດໃນຫອ້ງ ແລະ ອາຄານ ຖ່າຍເທໄດດ້;ີ 

• ອະນາໄມ ແລະ ຂາ້ເຊືອ້ ເຄື່ ອງປັບອາກາດ (ແອ), ພດັລມົ ແລະ ເຄື່ ອງດດູອາກາດ ເປນັປະຈໍາ. 

 

ການກັ່ ນກອງດວ້ຍການວດັແທກອຸນຫະພູມ  

• ໃຫມ້ຈີດຸກັ່ ນກອງ, ມພີະນກັງານຮບັຜດິຊອບ ແລະ ມຈີດຸແຍກປ່ຽວຊົ່ ວຄາວ 

• ກໍລະນພີບົບຸກຄນົໃດທີ່ ມອຸີນຫະພູມຮ່າງກາຍເກນີ 37.5 ອງົສາເຊ ແລະ ມອີາການ: ໄຂ,້ ນໍາ້

ມູກຍອ້ຍ, ເຈບັຄໍ, ໄອ, ຈາມ, ດງັບໍ່ ໄດກ້ິ່ ນ, ລີນ້ບໍ່ ໄດລ້ດົຊາດ, ບໍ່ ອະນຍຸາດໃຫຜູ້ກ່້ຽວເຂົາ້ໃນ
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ສະຖານທີ່ ດັ່ ງກ່າວ ແລະ ຕອ້ງແຍກອອກຈາກກຸ່ມຄນົທົ່ ວໄປ ແລວ້ໃຫຕ້ດິຕ່ໍຫາໜ່ວຍງານ

ສະເພາະກດິ ໂທຫາສາຍດ່ວນ 165/166 ຫຼ ືໂທ 020 54066777 

     

 

ການປະຈໍາການ ຂອງພະນກັງານ 

• ໃຫມ້ມີາດຕະການປອ້ງກນັ ແລະ ຮກັສາໄລຍະຫ່າງຢ່າງໜອ້ຍ 1 ແມດັ ຫຼ ືມກີານສບັປ່ຽນ

ພະນກັງານປະຈໍາການເພື່ ອຫຸຼດຜ່ອນຄວາມແອອດັ;  

• ແຕ່ງຕັງ້ພະນກັງານຕດິຕາມໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ມາດຕະການ ກນັ ແລະ ຄວບຄຸມການ

ຕດິເຊືອ້ພະຍາດໂຄວດິ-19;  

• ຕອ້ງມຂີໍມູ້ນຂ່າວສານ ເພື່ ອໃຫຄ້ວາມຮູແ້ກ່ພະນກັງານ ແລະ ລູກຄາ້ທີ່ ມາບໍລກິານກ່ຽວກບັມາດ

ຕະການປອ້ງກນັຕນົເອງຈາກການລະບາດພະຍາດ COVID-19; 

• ມກີານປະສານສມົທບົກບັເຈົາ້ໜາ້ທີ່  ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງໃນການນໍາສົ່ ງ ກໍລະນສີງົໃສ ໄປສະຖານທີ່

ແຍກປ່ຽວ ຫຼ ືປິ່ ນປົວ; 

• ການສໍາລະເງນິ ແມ່ນໃຫໃ້ຊວ້ທິກີານໂອນເງນິຜ່ານບນັຊ ີຫຼ ືຈ່າຍດວ້ຍບດັ ເພື່ ອຫຸຼດຜ່ອນການ

ສໍາຜດັໂດຍກງົ. 

ເຮອືນ 
ການອະນາໄມ ແລະ ຂາ້ເຊືອ້ ຫຼງັກບັຮອດເຮອືນ 

• ເມື່ ອທຸກຄນົກບັຮອດເຮອືນ ຕອ້ງລາ້ງມໃືຫສ້ະອາດ, ປ່ຽນເຄື່ ອງນຸ່ ງ ແລະ ນໍາໄປແຊ່ດວ້ຍນໍາ້

ແຟບັ ຫຼ ືນໍາ້ຢາຊກັຜາ້ຂາວ (ໄຮເຕ)ີ ຕາມອດັຕາສ່ວນທີ່ ໄດກໍ້ານດົໄວ ້ຫຼ ືຕົມ້ດວ້ຍນໍາ້ຮອ້ນໃຫ້

ຟດົ ເວລາ 20 - 30 ນາທ ີ

• ຂາ້ເຊື ້່ ອ ເຄື່ ອງໃຊສ່້ວນຕວົຂອງທ່ານທຸກຄັງ້ທີ່ ກບັຮອດເຮອືນເຊັ່ ນ: ໂທລະສບັມຖື,ື ກະແຈລດົ, 

ແວ່ນຕາ, ໂມງ, ແຫວນ ແລະ ອື່ ນໆ ດວ້ຍເຫຼົາ້ 70% ຫຼ ືນໍາ້ຢາຂາ້ເຊືອ້. 
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6. ການອະນາໄມ ແລະ ຂາ້ເຊືອ້ສະຖານທີ່  ດ່ານສາກນົທາງບກົ, ດ່ານສະໜາມບນິສາກນົ ແລະ ພາຍໃນ 

 

ການອະນາໄມມ ື

• ຕອ້ງຈດັໃຫມ້ຈີດຸລາ້ງມ ືແລະ ສະໜອງສິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກເຊັ່ ນ: ນໍາ້ສະອາດ, ສະບູ, 

ເຈ ັຍ້ເຊດັມ ືແລະ ເຈວລາ້ງມ ືຫຼ ືເຫຼົາ້ 70% ເພື່ ອລາ້ງມຢູ່ືບລໍເິວນ ໜາ້ທາງເຂົາ້-ອອກ, ບ່ອນແຈງ້

ປີ,້ ບ່ອນແຈງ້ຄນົເຂົາ້-ອອກເມອືງ, ຫອ້ງລໍຖາ້, ບລໍເິວນໃກລ້ບິ, ຮາ້ນອາຫານ ແລະ ຫອ້ງນໍາ້.  

• ທຸກຄນົທີ່ ເຂົາ້ມາໃນດ່ານ ຫຼ ືສະໜາມບນິ ຕອ້ງລາ້ງມໃືສ່ສະບູ ຫຼ ືເຈວຂາ້ເຊືອ້ ກ່ອນ ເຂົາ້ - 

ອອກ, ກ່ອນ - ຫຼງັກນິອາຫານ, ກ່ອນ - ຫຼງັ ປຸງແຕ່ງອາຫານ, ຫຼງັຈາກໃຊຫ້ອ້ງນໍາ້ ແລະ ຫຼງັຈາກ

ສໍາຜດັ ຈບັບາຍວດັຖຸສິ່ ງຂອງອື່ ນໆ.  

      

 

ການໃສ່ຜາ້ອດັປາກ-ດງັ ແລະ ການປະຕບິດັຕນົໃນເວລາ ໄອ - ຈາມ 

• ທຸກຄນົທີ່ ເຂົາ້ມາໃຊບ້ໍລກິານຕອ້ງໃສ່ຜາ້ອດັປາກ-ດງັ ທຸກຄັງ້; 

• ເວລາ ໄອ-ຈາມ ທຸກຄັງ້ ຕອ້ງອດັປາກ-ດງັ ດວ້ຍເຈຍ້ອະນາໄມ (Tissue) ຫຼ ືແຂນສອກ, ຫຼງັ

ຈາກນັນ້ໃຫລ້າ້ງມດືວ້ຍນໍາ້ສະອາດໃສ່ສະບູ, ເຈວລາ້ງມ ືຫຼ ືເຫຼົາ້ 70%; 

• ຖາ້ນໍາໃຊຜ້າ້ອດັປາກ-ດງັ ທີ່ ໃຊຄ້ັງ້ດຽວ ແມ່ນໃຫປ່້ຽນໃໝ່ທຸກໆຄັງ້ ເມື່ ອເຫນັວ່າມຄີວາມປຽກ

ຊຸ່ມ ແລະ ເປິເປືອ້ນ; 

• ກໍລະນນີໍາໃຊຜ້າ້ອດັປາກ-ດງັ ຊະນດິ ຜາ້ແພ ຖາ້ນໍາມາໃຊຄ້ນື ຕອ້ງຊກັດວ້ຍແຟບັ, ລາ້ງດວ້ຍນໍາ້

ສະອາດແລວ້ຕາກແດດໃຫແ້ຫງ້, ລດີດວ້ຍຄວາມຮອ້ນ ຫຼ ືຕົມ້ໃຫຟ້ດົໃຊເ້ວລາ 20 - 30 

ນາທ ີທຸກຄັງ້; 

• ຕອ້ງຖີມ້ຜາ້ອດັປາກ-ດງັ ແລະ ເຈຍ້ອະນາໄມ ທີ່ ໃຊແ້ລວ້ໃສ່ໃນຖງັຂີເ້ຫຍືອ້ທີ່ ມຝີາປດິ. 

 

 

ການຮກັສາໄລຍະຫ່າງ 1 ແມດັ 

• ທຸກສະຖານທີ່  ຕອ້ງມກີານກໍານດົການຮກັສາໄລຍະຫ່າງ;  
• ໝາຍສນັຍາລກັໃສ່ພືນ້ທີ່ ພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ ໃຫຊ້ດັເຈນ, ໃຫຄ້ນົເຂົາ້-ອອກ ເຫນັວ່າ

ເຂາົເຈ ົາ້ຄວນຢືນ ຫຼ ືນັ່ ງຢູ່ ຈດຸໃດ; 

• ໃຫມ້ກີານຈໍາກດັຈໍານວນຜູໂ້ດຍສານ ແລະ ບຸກຄນົ ທີ່ ເຂົາ້-ອອກດ່ານ ໃຫເ້ໝາະສມົ;   

• ຖາ້ບໍ່ ສາມາດປະຕບິດັການຮກັສາໄລຍະຫ່າງ: 
- ຕອ້ງໃຊແ້ນວຂັນ້ລະຫວ່າງພະນກັງານ ແລະ ຜູມ້າບໍລກິານ 

- ຕອ້ງປິດການບໍລກິານບາງປະເພດທີ່ ມຄີວາມສ່ຽງເຊັ່ ນ: ຮາ້ນຂາຍເຄື່ ອງຍ່ອຍ, ຮາ້ນ

ອາຫານ, ທະນາຄານ, ບ່ອນແລກປ່ຽນເງນິຕາ ແລະ ອື່ ນໆ ທີ່ ມຄີວາມສ່ຽງ..... 

  

ການອະນາໄມ ແລະ ຂາ້ເຊືອ້ 

• ຕອ້ງອະນາໄມ ແລະ ຂາ້ເຊືອ້ ທຸກພືນ້ທີ່ ຂອງສະໜາມບນິ ເປັນປະຈໍາ:  

- ອະນາໄມ ແລະ ຂາ້ເຊືອ້ ດວ້ຍນໍາ້ຢາຂາ້ເຊືອ້ ທີ່ ມຄີວາມເຂັມ້ຂຸນ້ 0,1% ຫຼ ືນໍາ້ຢາຊກັຜາ້

ຂາວຕາມອດັຕາສ່ວນທີ່ ກໍານດົໄວໃ້ນຜະລດິຕະພນັ; 

- ສໍາລບັພືນ້ທີ່ ຄບັແຄບ ຫຼ ືມູມຫອ້ງ ໃຫໃ້ຊເ້ຫຼົາ້ 70%  ຫຼ ືນໍາ້ຢາຂາ້ເຊືອ້ ເຊດັຖູ; 

• ບໍ່ ຄວນນໍາໃຊບ້ັງ້ສດີ ທີ່ ມຄີວາມດນັສູງສດີໃສ່ພືນ້ໂດຍກງົເພື່ ອຫຼກີລ່ຽງການກະຈາຍຂອງເຊືອ້

ພະຍາດ ແຕ່ລຸ່ມຂຶນ້ເທງິ 
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• ອະນາໄມ ແລະ ຂາ້ເຊືອ້ ວດັຖຸ ສິ່ ງຂອງ ຫຼ ືບ່ອນທີ່ ມກີານສໍາຜດັເລືອ້ຍໆເຊັ່ ນ: ບ່ອນຂາຍປີ,້ 

ໂຕະ, ຕັ່ ງ, ໂທລະສບັ, ລູກບດິປະຕູ, ຮາວຈບັປະຕູ, ຮາວຂັນ້ໄດ, ໄລກອນ, ບ່ອນປິດ-ເປດີ

ໄຟ, ຫອ້ງນໍາ້ ແລະ ອື່ ນໆ... 

• ຫຸມ້ຫ່ໍຣີໂມດທຸກປະເພດເຊັ່ ນ: ຣີໂມດໂທລະພາບ, ແອ...ດວ້ຍພຣາດສະຕກິ ທີ່ ງ່າຍໃນການ

ເຊດັຂາ້ເຊືອ້;  

• ຜາ້ຕ່າງໆ ທີ່ ໃຊໃ້ນຫອ້ງທີ່ ມຄີວາມສ່ຽງ ຕອ້ງຊກັດວ້ຍແຟບັ ແລະ ນໍາ້ຮອ້ນ 100 ອງົສາ ຂຶນ້ໄປ

,  ເມື່ ອໃຊນ້ ້າເຢນັຊກັ ຕອ້ງໃຊນ້ ້າຢາຊກັຜາ້ຂາວ ທີ່ ໄດເ້ຈອືຈາງກບັນ ້າສະອາດ (ກໍລະນີ

ອະນາໄມຂາ້ເຊືອ້ທົ່ ວໄປ ໃຫໃ້ຊນ້ໍາ້ຢາຂາ້ເຊືອ້ທີ່ ມຄີວາມເຂັມ້ຂຸນ້ 0,05%, ກໍລະນທີີ່ ສງົໃສວ່າ

ຕດິເຊືອ້ໂຄວດິ-19 ໃຫໃ້ຊນ້ໍາ້ຢາຂາ້ເຊືອ້ທີ່ ມຄີວາມເຂັມ້ຂຸນ້ 0,1%,); 

• ພະນກັງານອະນາໄມ ຕອ້ງໄດຮ້ບັການຝກຶອບົຮມົກ່ຽວກບັການປອ້ງກນັຕນົເອງ ແລະ 

ຫຼກັການ ອະນາໄມ-ຂາ້ເຊືອ້;  

• ພະນກັງານອະນາໄມ ຕອ້ງໃສ່ຜາ້ອດັປາກ-ດງັ, ແວ່ນປອ້ງກນັຕາ, ຖງົມ,ື ຜາ້ກນັເປືອ້ນ, ໝວກ

, ເກບີໂບກ ໃນເວລາປະຕບິດັໜາ້ທີ່  ທຸກຄັງ້;  

• ຖາ້ກໍລະນສີງົໃສວ່າມກີານຕດິເຊືອ້ພະຍາດ ໂຄວດິ-19 ຢູ່ສະຖານທີ່ ໃດນຶ່ ງແມ່ນໃຫປ້ະຕບິດັ

ຕາມຫຼກັການອະນາໄມ ແລະ ຂາ້ເຊືອ້ ໃນພາກທ ີ3 ຂອງປືມ້ຄູ່ ມສືະບບັນີຢ່້າງເຄັ່ ງຄດັ. 

 

ການລະບາຍອາກາດ  

• ເປີດປະຕູ ແລະ ປ່ອງຢຽ້ມ ເພື່ ອໃຫອ້າກາດໃນຫອ້ງ ແລະ ອາຄານ ຖ່າຍເທໄດດ້;ີ 

• ອະນາໄມເຄື່ ອງປັບອາກາດ (ແອ), ພດັລມົ ແລະ ເຄື່ ອງດູດອາກາດເປັນປະຈໍາ. 

 

ການກັ່ ນກອງດວ້ຍການວດັແທກອຸນຫະພູມ  

• ຕອ້ງວດັແທກອຸນຫະພູມຮ່າງກາຍຂອງພະນກັງານ ແລະ ຜູໂ້ດຍສານທຸກຄນົ ໂດຍນໍາໃຊເ້ຄື່ ອງ

ກວດອຸນຫະພູມແບບອນິຟາເຣດ (infrared thermometer); 

• ໃຫມ້ຈີດຸກັ່ ນກອງ, ມພີະນກັງານຮບັຜດິຊອບ, ມຫີອ້ງແຍກປ່ຽວຊົ່ ວຄາວ; 

• ກໍລະນພີບົບຸກຄນົໃດທີ່ ມອຸີນຫະພູມຮ່າງກາຍເກນີ 37.5 ອງົສາເຊ ແລະ ມອີາການ: ໄຂ,້ ນໍາ້

ມູກຍອ້ຍ, ເຈບັຄໍ, ໄອ, ຈາມ, ດງັບໍ່ ໄດກ້ິ່ ນ, ລີນ້ບໍ່ ໄດລ້ດົຊາດ, ບໍ່ ອະນຍຸາດໃຫຜູ້ກ່້ຽວເຂົາ້ໃນ

ສະຖານທີ່ ດັ່ ງກ່າວ ແລະ ຕອ້ງແຍກອອກຈາກກຸ່ມຄນົທົ່ ວໄປ ແລວ້ໃຫຕ້ດິຕ່ໍຫາໜ່ວຍງານ

ສະເພາະກດິ ໂທຫາສາຍດ່ວນ 165/166 ຫຼ ືໂທ 020 54066777. 

     

 

ການວາງແຜນ, ຄຸມ້ຄອງ ແລະ ຕດິຕາມ ການປະຕບິດັມາດຕະການ  

• ມກີານສບັປ່ຽນພະນກັງານໃນການເຮດັວຽກ ແລະ ປະຈໍາການ ເພື່ ອຮບັປະກນັມາດຕະການ

ຮກັສາໄລຍະຫ່າງ ຢ່າງໜອ້ຍ 1 ແມດັ;  

• ແຕ່ງຕັງ້ພະນກັງານຕດິຕາມໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ມາດຕະການ ກນັ ແລະ ຄວບຄຸມການ

ຕດິເຊືອ້ພະຍາດໂຄວດິ-19;  

• ຕອ້ງມກີານໃຫຂ້ໍມູ້ນຂ່າວສານປະຈໍາວນັ ແລະ ໃຫຄ້ວາມຮູແ້ກ່ຜູໂ້ດຍສານ ແລະ ບຸກຄນົເຂົາ້-

ອອກ ເຊັ່ ນ: ຕດິຕັງ້ເຄື່ ອງກະຈາຍສຽງ, ຈໍໂທລະພາບ, ໂປສເຕຕ່ີາງໆ ຫຼ ືພະນກັງານຜູ ້

ຮບັຜດິຊອບຕອ້ງໂຄສະນາ - ສຸຂະສກຶສາກບັທີ່  ກ່ຽວກບັມາດຕະການປອ້ງກນັຕນົເອງຈາກ

ການລະບາດພະຍາດ COVID-19; 
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• ມກີານປະສານສມົທບົກບັເຈົາ້ໜາ້ທີ່  ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງໃນການນໍາສົ່ ງ ກໍລະນສີງົໃສ ໄປສະຖານທີ່

ແຍກປ່ຽວ ຫຼ ືປິ່ ນປົວ; 

• ສໍາລບັຜູທ້ີ່ ຈະເດນີທາງ ໃຫມ້ກີານວາງແຜນລ່ວງໜາ້, ຊອກຮູຂ້ໍມູ້ນຂ່າວສານກ່ຽວກບັສະພາບ

ການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວດິ-19 ທີ່ ມກີານປ່ຽນແປງໃນແຕ່ລະວນັ; 

• ການສໍາລະເງນິ ແມ່ນຫຸຼດຜ່ອນ ຫຼ ືຫຼກີລ່ຽງການນໍາໃຊເ້ງນິສດົ ໂດຍໃຊວ້ທິກີານໂອນເງນິຜ່ານ

ບນັຊ ີຫຼ ືຈ່າຍດວ້ຍບດັ ເພື່ ອຫຸຼດຜ່ອນການສໍາຜດັໂດຍກງົ.  

 
ການອະນາໄມຂາ້ເຊືອ້ຫຼງັຈາກກບັຮອດເຮອືນ 

• ເມື່ ອທຸກຄນົກບັຮອດເຮອືນ ຕອ້ງລາ້ງມໃືຫສ້ະອາດ, ປ່ຽນເຄື່ ອງນຸ່ ງ ແລະ ນໍາໄປແຊ່ດວ້ຍນໍາ້

ແຟບັ ຫຼ ືນໍາ້ຢາຊກັຜາ້ຂາວ (ໄຮເຕ)ີ ຕາມອດັຕາສ່ວນທີ່ ໄດກໍ້ານດົໄວ ້ຫຼ ືຕົມ້ດວ້ຍນໍາ້ຮອ້ນໃຫ້

ຟດົ ເວລາ 20 - 30 ນາທ ີ

• ຂາ້ເຊື ້່ ອ ເຄື່ ອງໃຊສ່້ວນຕວົຂອງທ່ານທຸກຄັງ້ທີ່ ກບັຮອດເຮອືນເຊັ່ ນ: ໂທລະສບັມຖື,ື ກະແຈລດົ

, ແວ່ນຕາ, ໂມງ, ແຫວນ ແລະ ອື່ ນໆ ດວ້ຍເຫຼົາ້ 70% ຫຼ ືນ ້າຢາຂາ້ເຊືອ້. 
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7. ການອະນາໄມ ແລະ ຂາ້ເຊືອ້ ຢູ່ສະຖານຂີນົສົ່ ງ ໂດຍສານສາທາລະນະ 

 

ການອະນາໄມມ ື

• ຕອ້ງຈດັໃຫມ້ຈີດຸລາ້ງມ ືແລະ ສະໜອງສິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກເຊັ່ ນ: ນໍາ້ສະອາດ, ສະບູ, ເຈ ັຍ້

ເຊດັມ ືແລະ ເຈວລາ້ງມ ືຫຼ ືເຫຼົາ້ 70% ເພື່ ອລາ້ງມຢູ່ືບໍລເິວນ ຈດຸໜາ້ທາງເຂົາ້-ອອກ, ໜາ້ຫອ້ງ

ຂາຍປີ,້ ບ່ອນລໍຖາ້, ຮາ້ນອາຫານ, ຫອ້ງນໍາ້ ແລະ ປາກປະຕູຂຶນ້ລດົໂດຍສານ;  

• ທຸກຄນົທີ່ ເຂົາ້ມາໃນສະຖານ ີຂນົສົ່ ງໂດຍສານ ຕອ້ງລາ້ງມໃືສ່ສະບູ ຫຼ ືເຈວຂາ້ເຊືອ້ ກ່ອນ ເຂົາ້ - 

ອອກ, ກ່ອນ - ຫຼງັກນິອາຫານ, ຫຼງັຈາກໃຊຫ້ອ້ງນໍາ້ ແລະ ຫຼງັຈາກສໍາຜດັ ຈບັບາຍວດັຖຸສິ່ ງຂອງ 

ເຊັ່ ນ: ເກບັປີ,້ ເກບັເງນິ........  

• ພະນກັງານຂບັລດົໂດຍສານ ແລະ ຜູຊ່້ວຍ ຄວນມເີຈວລາ້ງມຕືດິໂຕເພື່ ອໃຊລ້າ້ງມຫຼືງັຈາກມກີານ

ໃກຊ້ດິກບັຜູໂ້ດຍສານ ຫຼ ືມກີານສໍາຜດັກບັອຸປະກອນທີ່ ມຄີວາມສ່ຽງ. 

      

 

ການໃສ່ຜາ້ອດັປາກ-ດງັ ແລະ ການປະຕບິດັຕນົໃນເວລາ ໄອ - ຈາມ 

• ທຸກຄນົທີ່ ເຂົາ້ມາບໍລເິວນສະຖານຂີນົສົ່ ງ ໂດຍສານ ລວມທງັ ພະນກັງານຂບັລດົ ແລະ ຜູຊ່້ວຍ 

ຕອ້ງໃສ່ຜາ້ອດັປາກ-ດງັ ຕະຫຼອດເວລາ; 

• ເວລາ ໄອ-ຈາມ ທຸກຄັງ້ ຕອ້ງອດັປາກ-ດງັ ດວ້ຍເຈຍ້ອະນາໄມ (Tissue) ຫຼ ືແຂນສອກ, ຫຼງັ

ຈາກນັນ້ໃຫລ້າ້ງມດືວ້ຍນໍາ້ສະອາດໃສ່ສະບູ, ເຈວລາ້ງມ ືຫຼ ືເຫຼົາ້ 70% ຂືນ້ໄປ; 

• ຖາ້ນໍາໃຊຜ້າ້ອດັປາກ-ດງັ ທີ່ ໃຊຄ້ັງ້ດຽວ ແມ່ນໃຫປ່້ຽນໃໝ່ທຸກໆຄັງ້ ເມື່ ອເຫນັວ່າມຄີວາມປຽກ

ຊຸ່ມ ແລະ ເປິເປືອ້ນ; 

• ກໍລະນນີໍາໃຊຜ້າ້ອດັປາກ-ດງັ ຊະນດິ ຜາ້ແພ ຖາ້ນໍາມາໃຊຄ້ນື ຕອ້ງຊກັດວ້ຍແຟບັ, ລາ້ງດວ້ຍນໍາ້

ສະອາດແລວ້ຕາກແດດໃຫແ້ຫງ້, ລດີດວ້ຍຄວາມຮອ້ນ ຫຼ ືຕົມ້ໃຫຟ້ດົໃຊເ້ວລາ 20 - 30 ນາທ ີ

ທຸກຄັງ້; 

• ຕອ້ງຖີມ້ຜາ້ອດັປາກ-ດງັ ແລະ ເຈຍ້ອະນາໄມ ທີ່ ໃຊແ້ລວ້ໃສ່ໃນຖງົຢາງ ຫຼງັຈາກນັນ້ ມດັປາກຖງົ

ຢາງ ໃຫແ້ໜນ້ ແລວ້ຖີມ້ໃສ່ຖງັຂີເ້ຫຍືອ້ທີ່ ມຝີາປດິ. 

 

 ການຮກັສາໄລຍະຫ່າງ 1ແມດັ 

• ທຸກສະຖານທີ່  ຕອ້ງມກີານກໍານດົການຮກັສາໄລຍະຫ່າງ;  
• ໝາຍສນັຍາລກັໃສ່ພືນ້ທີ່ ພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ ໃຫຊ້ດັເຈນ, ໃຫຜູ້ໂ້ດຍສານ ເຫນັວ່າຄວນ

ຢືນ ຫຼ ືນັ່ ງຢູ່ຈດຸໃດ; 

• ໃຫມ້ກີານຈໍາກດັຈໍານວນ ພະນກັງານ ແລະ ຈໍານວນລດົໂດຍສານ ປະຈໍາວນັ; 

• ຈໍາກດັຈໍານວນຜູໂ້ດຍສານ ແຕ່ລະຖຽ້ວ, ຮບັບໍ່ ໃຫເ້ກນີ 50% ຂອງຂດີຄວາມສາມາດໃນການ

ບນັຈຜູຸໂ້ດຍສານຂອງລດົ;   

• ຖາ້ເປັນໄປໄດແ້ມ່ນໃຫໃ້ຊແ້ນວຂັນ້ລະຫວ່າງຜູໂ້ດຍສານ ແລະ ຄນົຂບັລດົ 

• ຖາ້ບໍ່ ສາມາດປະຕບິດັການຮກັສາໄລຍະຫ່າງ: 
- ຕອ້ງໃຊແ້ນວຂັນ້ລະຫວ່າງບຸກຄນົ ຕ່ໍບຸກຄນົ 

- ຕອ້ງປິດການບໍລກິານບາງປະເພດທີ່ ມຄີວາມສ່ຽງ ຕວົຢ່າງ: ຮາ້ນຂາຍເຄື່ ອງຍ່ອຍ, ຫອ້ງ

ອາຫານ, ຮາ້ນແລກປ່ຽນເງນິຕາ ແລະ ອື່ ນໆ.  
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ການອະນາໄມ ແລະ ຂາ້ເຊືອ້ 

• ຕອ້ງອະນາໄມທຸກພືນ້ທີ່ ອາຄານໂດຍສານເປັນປະຈໍາ: 
• ອະນາໄມດວ້ຍນໍາ້ແຟບັ ແລະ ຂາ້ເຊືອ້ດວ້ຍນໍາ້ຢາຂາ້ເຊືອ້ ທີ່ ມຄີວາມເຂັມ້ຂຸນ້ 0,1% ຫຼ ືນໍາ້ຢາ

ຊກັຜາ້ຂາວຕາມອດັຕາສ່ວນທີ່ ກໍານດົໄວໃ້ນຜະລດິຕະພນັ; 

• ສໍາລບັພືນ້ທີ່ ຄບັແຄບ ຫຼ ືມູມຫອ້ງ ໃຫໃ້ຊເ້ຫຼົາ້ 70%  ຫຼ ືນໍາ້ຢາຂາ້ເຊືອ້ ເຊດັຖູ; 

• ບໍ່ ຄວນນໍາໃຊບ້ັງ້ສດີ ທີ່ ມຄີວາມດນັສູງສດີໃສ່ພືນ້ໂດຍກງົເພື່ ອຫຼກີລ່ຽງການກະຈາຍຂອງເຊືອ້

ພະຍາດ ແຕ່ລຸ່ມຂຶນ້ເທງິ 

• ອະນາໄມ ແລະ ຂາ້ເຊືອ້ ວດັຖຸ ສິ່ ງຂອງ ຫຼ ືບ່ອນທີ່ ມກີານສໍາຜດັເລືອ້ຍໆເຊັ່ ນ: ບ່ອນຂາຍປີ,້ 

ໂຕະ, ຕັ່ ງ, ໂທລະສບັ, ລູກບດິປະຕູ, ຮາວຈບັປະຕູ, ໄລກອນ, ບ່ອນປດິ-ເປີດໄຟ, ຫອ້ງນໍາ້ 

ແລະ ອື່ ນໆ... 

• ຫຸມ້ຫ່ໍຣີໂມດທຸກປະເພດເຊັ່ ນ: ຣີໂມດໂທລະພາບ, ແອ...ດວ້ຍພຣາດສະຕກິ ທີ່ ງ່າຍໃນການເຊດັ

ຂາ້ເຊືອ້;  

• ຜາ້ຕ່າງໆ ທີ່ ໃຊໃ້ນບ່ອນທີ່ ມຄີວາມສ່ຽງ ຕອ້ງຊກັດວ້ຍແຟບັ ແລະ ນໍາ້ຮອ້ນ 100 ອງົສາ ຂຶນ້ໄປ,  

ເມື່ ອໃຊນ້ໍາ້ເຢັນຊກັ ຕອ້ງໃຊນ້ໍາ້ຢາຊກັຜາ້ຂາວ ທີ່ ໄດເ້ຈອືຈາງກບັນໍາ້ສະອາດ(ກໍລະນອີະນາໄມຂາ້

ເຊືອ້ທົ່ ວໄປ ໃຫໃ້ຊນ້ໍາ້ຢາຂາ້ເຊືອ້ທີ່ ມຄີວາມເຂັມ້ຂຸນ້ 0,05%, ກໍລະນທີີ່ ສງົໃສວ່າຕດິເຊືອ້ໂຄ

ວດິ-19 ໃຫໃ້ຊນ້ໍາ້ຢາຂາ້ເຊືອ້ທີ່ ມຄີວາມເຂັມ້ຂຸນ້ 0,1%,); 

• ຕອ້ງມກີານໃຫຂ້ໍມູ້ນຂ່າວສານປະຈໍາວນັ ແລະ ໃຫຄ້ວາມຮູແ້ກ່ ພະນກັງານ, ຜູໂ້ດຍສານ ແລະ 

ບຸກຄນົເຂົາ້-ອອກ ເຊັ່ ນ: ຕດິຕັງ້ເຄື່ ອງກະຈາຍສຽງ, ຈໍໂທລະພາບ, ໂປສເຕຕ່ີາງໆ ຫຼ ືພະນກັງານ

ຜູຮ້ບັຜດິຊອບຕອ້ງໂຄສະນາ - ສຸຂະສກຶສາກບັທີ່  ກ່ຽວກບັມາດຕະການປອ້ງກນັຕນົເອງຈາກ

ການລະບາດພະຍາດ COVID-19; 

• ພະນກັງານອະນາໄມຕອ້ງໄດຮ້ບັການຝກຶອບົຮມົຫຼກັການອະນາໄມ - ຂາ້ເຊືອ້ ແລະ ມາດ

ຕະການປອ້ງກນັຕນົເອງໃນເວລາເຮດັວຽກ; 

• ພະນກັງານອະນາໄມ ຕອ້ງໃສ່ຜາ້ອດັປາກ-ດງັ, ແວ່ນປອ້ງກນັຕາ, ຖງົມ,ື ຜາ້ກນັເປືອ້ນ, ໝວກ, 

ເກບີໂບກ ໃນເວລາເຮດັອະນາໄມທຸກຄັງ້;  

• ຖາ້ກໍລະນສີງົໃສວ່າມກີານຕດິເຊືອ້ພະຍາດ ໂຄວດິ-19 ຢູ່ສະຖານທີ່ ໃດນຶ່ ງແມ່ນໃຫປ້ະຕບິດັຕາມ

ຫຼກັການອະນາໄມ ແລະ ຂາ້ເຊືອ້ ໃນພາກທ ີ3 ຂອງປືມ້ຄູ່ ມສືະບບັນີຢ່້າງເຄັ່ ງຄດັ. 

 

ການລະບາຍອາກາດ  

• ເປີດປະຕູ ແລະ ປ່ອງຢຽ້ມ ເພື່ ອໃຫອ້າກາດໃນຫອ້ງ ແລະ ອາຄານ ຖ່າຍເທໄດດ້;ີ 

• ໃຊເ້ຄື່ ອງປບັອາກາດ (ແອ),ພດັລມົ ແລະ ເຄື່ ອງດດູອາກາດ ເພື່ ອໃຫອ້າກາດ ພາຍໃນຖ່າຍເທ. 

 

ການກັ່ ນກອງດວ້ຍການວດັແທກອຸນຫະພູມ  

• ຕອ້ງວດັແທກອຸນຫະພູມຮ່າງກາຍຂອງພະນກັງານ ແລະ ລູກຄາ້ທຸກຄນົ ໂດຍນໍາໃຊເ້ຄື່ ອງກວດ

ອຸນຫະພູມແບບອນິຟາເຣດ (infrared thermometer); 

• ໃຫມ້ຈີດຸກັ່ ນກອງ, ມພີະນກັງານຮບັຜດິຊອບ, ມຫີອ້ງແຍກປ່ຽວຊົ່ ວຄາວ; 

• ກໍລະນພີບົບຸກຄນົໃດທີ່ ມອຸີນຫະພູມຮ່າງກາຍເກນີ 37.5 ອງົສາເຊ ແລະ ມອີາການ: ໄຂ,້ ນໍາ້

ມູກຍອ້ຍ, ເຈບັຄໍ, ໄອ, ຈາມ, ດງັບໍ່ ໄດກ້ິ່ ນ, ລີນ້ບໍ່ ໄດລ້ດົຊາດ, ບໍ່ ອະນຍຸາດໃຫຜູ້ກ່້ຽວເຂົາ້ໃນ
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ສະຖານທີ່ ດັ່ ງກ່າວ ແລະ ຕອ້ງແຍກອອກຈາກກຸ່ມຄນົທົ່ ວໄປ ແລວ້ໃຫຕ້ດິຕ່ໍຫາໜ່ວຍງານ

ສະເພາະກດິ ໂທຫາສາຍດ່ວນ 165/166 ຫຼ ືໂທ 020 54066777. 

 

     

 

ການວາງແຜນ, ຄຸມ້ຄອງ ແລະ ຕດິຕາມ ການປະຕບິດັມາດຕະການ  

• ມກີານສບັປ່ຽນພະນກັງານໃນການເຮດັວຽກ ແລະ ປະຈໍາການ ເພື່ ອຮບັປະກນັມາດຕະການ

ຮກັສາໄລຍະຫ່າງ ຢ່າງໜອ້ຍ 1 ແມດັ;  

• ແຕ່ງຕັງ້ພະນກັງານຕດິຕາມໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ມາດຕະການ ກນັ ແລະ ຄວບຄຸມການ

ຕດິເຊືອ້ພະຍາດໂຄວດິ-19;  

• ຕອ້ງມຂີໍມູ້ນຂ່າວສານ ເພື່ ອໃຫຄ້ວາມຮູແ້ກ່ພະນກັງານ ແລະ ລູກຄາ້ທີ່ ມາບໍລກິານກ່ຽວກບັມາດ

ຕະການປອ້ງກນັຕນົເອງຈາກການລະບາດພະຍາດ COVID-19; 

• ມກີານປະສານສມົທບົກບັເຈົາ້ໜາ້ທີ່  ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງໃນການນໍາສົ່ ງ ກໍລະນສີງົໃສ ໄປສະຖານທີ່ ແຍກ

ປ່ຽວ ຫຼ ືປິ່ ນປົວ; 

• ສໍາລບັຜູທ້ີ່ ຈະເດນີທາງ ໃຫມ້ກີານວາງແຜນລ່ວງໜາ້, ຊອກຮູຂ້ໍມູ້ນຂ່າວສານກ່ຽວກບັສະພາບ

ການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວດິ-19 ທີ່ ມກີານປ່ຽນແປງໃນແຕ່ລະວນັ; 

• ການສໍາລະເງນິ ແມ່ນໃຫໃ້ຊວ້ທິກີານໂອນເງນິຜ່ານບນັຊ ີຫຼ ືຈ່າຍດວ້ຍບດັ ເພື່ ອຫຸຼດຜ່ອນການ

ສໍາຜດັໂດຍກງົ.  

 
ການອະນາໄມຂາ້ເຊືອ້ຫຼງັຈາກກບັຮອດເຮອືນ 

• ເມື່ ອທຸກຄນົກບັຮອດເຮອືນ ຕອ້ງລາ້ງມໃືຫສ້ະອາດ, ປ່ຽນເຄື່ ອງນຸ່ ງ ແລະ ນໍາໄປແຊ່ດວ້ຍນໍາ້ແຟບັ 

ຫຼ ືນໍາ້ຢາຊກັຜາ້ຂາວ (ໄຮເຕ)ີ ຕາມອດັຕາສ່ວນທີ່ ໄດກໍ້ານດົໄວ ້ຫຼ ືຕົມ້ດວ້ຍນໍາ້ຮອ້ນໃຫຟ້ດົ ເວລາ 

20 - 30 ນາທ ີ

• ຂາ້ເຊື ້່ ອ ເຄື່ ອງໃຊສ່້ວນຕວົຂອງທ່ານທຸກຄັງ້ທີ່ ກບັຮອດເຮອືນເຊັ່ ນ: ໂທລະສບັມຖື,ື ກະແຈລດົ, 

ແວ່ນຕາ, ໂມງ, ແຫວນ ແລະ ອື່ ນໆ ດວ້ຍເຫຼົາ້ 70% ຫຼ ືນໍາ້ຢາຂາ້ເຊືອ້. 
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8. ການອະນາໄມ ແລະ ຂາ້ເຊືອ້ ຢູ່ໂຮງຮຽນ, ສະຖາບນັການສກຶສາ 

 

ການອະນາໄມມ ື

• ຕອ້ງຈດັໃຫມ້ຈີດຸລາ້ງມ ືແລະ ສະໜອງສິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກເຊັ່ ນ: ນໍາ້ສະອາດ, ສະບູ, 

ເຈ ັຍ້ເຊດັມ ືແລະ ເຈວລາ້ງມ ືຫຼ ືເຫຼົາ້ 70% ເພື່ ອລາ້ງມຢູ່ືບລໍເິວນ ໜາ້ທາງເຂົາ້-ອອກໂຮງຮຽນ, 

ບໍລເິວນໜາ້ຫອ້ງຮຽນ, ເດີ່ ນໂຮງຮຽນ, ຫອ້ງສະໝຸດ, ບໍລເິວນໃກລ້ບິ, ຮາ້ນອາຫານ ແລະ ຫອ້ງ

ນໍາ້;  

• ທຸກຄນົທີ່ ເຂົາ້ມາໃນໂຮງຮຽນ ຫຼ ືສະຖາບນັການສກຶສາ ຕອ້ງລາ້ງມໃືສ່ສະບູ ຫຼ ືເຈວຂາ້ເຊືອ້ 

ກ່ອນ ເຂົາ້ - ອອກ, ກ່ອນ - ຫຼງັກນິອາຫານ, ຫຼງັຈາກໃຊຫ້ອ້ງນໍາ້ ແລະ ຫຼງັຈາກສໍາຜດັ ຈບັບາຍ

ວດັຖຸສິ່ ງຂອງອື່ ນໆ.  

      

 

ການໃສ່ຜາ້ອດັປາກ-ດງັ ແລະ ການປະຕບິດັຕນົໃນເວລາ ໄອ - ຈາມ 

• ທຸກຄນົທີ່ ເຂົາ້ມາບໍລເິວນໂຮງຮຽນ ຫຼ ືສະຖາບນັການສກຶສາ ຕອ້ງໃສ່ຜາ້ອດັປາກ-ດງັ; 

• ເວລາ ໄອ-ຈາມ ທຸກຄັງ້ ຕອ້ງອດັປາກ-ດງັ ດວ້ຍເຈຍ້ອະນາໄມ (Tissue) ຫຼ ືແຂນສອກ, ຫຼງັ

ຈາກນັນ້ໃຫລ້າ້ງມດືວ້ຍນໍາ້ສະອາດໃສ່ສະບູ, ເຈວລາ້ງມ ືຫຼ ືເຫຼົາ້ 70% ຂືນ້ໄປ; 

• ຖາ້ນໍາໃຊຜ້າ້ອດັປາກ-ດງັ ທີ່ ໃຊຄ້ັງ້ດຽວ ແມ່ນໃຫປ່້ຽນໃໝ່ທຸກໆຄັງ້ ເມື່ ອເຫນັວ່າມຄີວາມປຽກ

ຊຸ່ມ ແລະ ເປິເປືອ້ນ; 

• ກໍລະນນີໍາໃຊຜ້າ້ອດັປາກ-ດງັ ຊະນດິ ຜາ້ແພ ຖາ້ນໍາມາໃຊຄ້ນື ຕອ້ງຊກັດວ້ຍແຟບັ, ລາ້ງດວ້ຍນໍາ້

ສະອາດແລວ້ຕາກແດດໃຫແ້ຫງ້, ລດີດວ້ຍຄວາມຮອ້ນ ຫຼ ືຕົມ້ໃຫຟ້ດົໃຊເ້ວລາ 20 - 30 ນາທ ີ

ທຸກຄັງ້; 

• ຕອ້ງຖີມ້ຜາ້ອດັປາກ-ດງັ ແລະ ເຈຍ້ອະນາໄມ ທີ່ ໃຊແ້ລວ້ໃສ່ໃນຖງັຂີເ້ຫຍືອ້ທີ່ ມຝີາປດິ. 

 

 ການຮກັສາໄລຍະຫ່າງ 1 ແມດັ 

• ທຸກສະຖານທີ່  ຕອ້ງມກີານກໍານດົການຮກັສາໄລຍະຫ່າງ;  

• ໝາຍສນັຍາລກັໃສ່ພືນ້ທີ່ ພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ ໃຫຊ້ດັເຈນ, ໃຫນ້ກັຮຽນ, ນກັສກຶສາ ເຫນັ

ວ່າຄວນຢືນ ຫຼ ືນັ່ ງຢູ່ຈດຸໃດ; 

• ໃຫມ້ກີານຈໍາກດັຈໍານວນນກັຮຽນ, ນກັສກຶສາ ແຕ່ລະຫອ້ງ ແລະ ຫອ້ງສະໝຸດ ໃຫເ້ໝາະສມົ 

ຮກັສາໄດໄ້ລຍະຫ່າງຕາມມາດຕະຖານຢ່າງໜອ້ຍ 1 ແມດັ; 

• ຈດັຫອ້ງຮຽນ ແລະ ເວລາຮຽນໃຫຮ້ບັປະກນັການຮກັສາໄລຍະຫ່າງ 1 ແມດັເຊັ່ ນ: 

- ຈດັຕັ່ ງນັ່ ງໃຫນ້ກັຮຽນ, ສົ່ ງເສມີໃຫນ້ກັຮຽນໃສ່ໜາ້ກາກໃສທີ່ ສາມາດເຮດັ ດວ້ຍຕນົເອງ; 

- ຍກົເລກີ ຫຼ ືຫຸຼດຜ່ອນ ກດິຈະກໍາທີ່ ຮວມໝູ່ທີ່ ມຄີວາມສ່ຽງເຊັ່ ນ: ອອກກໍາລງັກາຍ, ສລີະປະ

ວນັນະຄະດ,ີ ຫອ້ງສະໝຸດ; 

- ການພກັຜ່ອນ ຫຼ ືກນິເຂົາ້ສວາຍ ໃຫພ້ກັໃນໂມງທີ່ ແຕກຕ່າງກນັ ເພື່ ອເປນັການຫຼກີລຽ້ງ

ຄວາມແອອດັ. 
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ການອະນາໄມ ແລະ ຂາ້ເຊືອ້ 

• ຕອ້ງອະນາໄມ ແລະ ຂາ້ເຊືອ້ ທຸກພືນ້ທີ່ ຂອງອາຄານຮຽນ, ຫອ້ງຮຽນ, ໂຕະຕັ່ ງ, ຫອ້ງນໍາ້, 

ຫອ້ງທດົລອງ, ຫອ້ງສະໝຸດ ກ່ອນຈະເຂົາ້ຫອ້ງຮຽນ ທຸກວນັ: 

- ອະນາໄມ ແລະ ຂາ້ເຊືອ້ ດວ້ຍນໍາ້ຢາຂາ້ເຊືອ້ ທີ່ ມຄີວາມເຂັມ້ຂຸນ້ 0,1% ຫຼ ືນໍາ້ຢາຊກັຜາ້

ຂາວຕາມອດັຕາສ່ວນທີ່ ກໍານດົໄວໃ້ນຜະລດິຕະພນັ; 

- ສໍາລບັພືນ້ທີ່ ຄບັແຄບ ຫຼ ືມູມຫອ້ງ ໃຫໃ້ຊເ້ຫຼົາ້ 70%  ຫຼ ືນໍາ້ຢາຂາ້ເຊືອ້ ເຊດັຖູ; 

- ບໍ່ ຄວນນໍາໃຊບ້ັງ້ສດີ ທີ່ ມຄີວາມດນັສູງສດີໃສ່ພືນ້ໂດຍກງົເພື່ ອຫຼກີລ່ຽງການກະຈາຍຂອງ

ເຊືອ້ພະຍາດ ແຕ່ລຸ່ມຂຶນ້ເທງິ 

• ຜາ້ຕ່າງໆ ທີ່ ໃຊໃ້ນຫອ້ງທີ່ ມຄີວາມສ່ຽງ ຕອ້ງຊກັດວ້ຍແຟບັ ແລະ ຕົມ້ດວ້ຍນໍາ້ຮອ້ນໃຫຟ້ດົ 

ເວລາ 20-30 ນາທ,ີ  ເມື່ ອໃຊນ້ໍາ້ເຢັນຊກັ ຕອ້ງໃຊນ້ໍາ້ຢາຊກັຜາ້ຂາວ ທີ່ ໄດເ້ຈອືຈາງກບັນໍາ້

ສະອາດ (ກໍລະນອີະນາໄມຂາ້ເຊືອ້ທົ່ ວໄປ ໃຫໃ້ຊນ້ໍາ້ຢາຂາ້ເຊືອ້ທີ່ ມຄີວາມເຂັມ້ຂຸນ້ 

0,05%, ກໍລະນທີີ່ ສງົໃສວ່າຕດິເຊືອ້ໂຄວດິ-19 ໃຫໃ້ຊນ້ ້າຢາຂາ້ເຊືອ້ທີ່ ມຄີວາມເຂັມ້ຂຸນ້ 

0,1%,); 

• ຖາ້ມກີານໃຊປ້ືມ້ຄູ່ ມ ືຫຼ ືອຸປະກອນຫອ້ງຮຽນຮ່ວມກນັ ໃຫອ້ະນາໄມ ແລະ ຂາ້ເຊືອ້ 

ພາຍຫຼງັນໍາໃຊແ້ລວ້; 

• ພະນກັງານອະນາໄມ ຕອ້ງໄດຮ້ບັການຝກຶອບົຮມົກ່ຽວກບັການປອ້ງກນັຕນົເອງ ແລະ 

ຫຼກັການ ອະນາໄມ-ຂາ້ເຊືອ້;  

• ພະນກັງານອະນາໄມ ຕອ້ງໃສ່ຜາ້ອດັປາກ-ດງັ, ແວ່ນປອ້ງກນັຕາ, ຖງົມ,ື ຜາ້ກນັເປືອ້ນ, ໝ

ວກ, ເກບີໂບກ ໃນເວລາປະຕບິດັໜາ້ທີ່  ທຸກຄັງ້;  

• ຖາ້ກໍລະນສີງົໃສວ່າມກີານຕດິເຊືອ້ພະຍາດ ໂຄວດິ-19 ຢູ່ສະຖານທີ່ ໃດນຶ່ ງແມ່ນໃຫປ້ະຕບິດັ

ຕາມຫຼກັການອະນາໄມ ແລະ ຂາ້ເຊືອ້ ໃນພາກທ ີ3 ຂອງປືມ້ຄູ່ ມສືະບບັນີຢ່້າງເຄັ່ ງຄດັ. 

 

ການລະບາຍອາກາດ  

• ເປີດປະຕູ ແລະ ປ່ອງຢຽ້ມ ເພື່ ອໃຫອ້າກາດໃນຫອ້ງ ແລະ ອາຄານ ຖ່າຍເທໄດດ້;ີ 

• ອະນາໄມເຄື່ ອງປັບອາກາດ (ແອ), ພດັລມົ ແລະ ເຄື່ ອງດູດອາກາດ ເປັນປະຈໍາ. 

 

 

ການກັ່ ນກອງດວ້ຍການວດັແທກອຸນຫະພູມ  

• ທຸກຄນົທີ່ ເຂົາ້ມາໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ສະຖາບນັການສກຶສາ ຕອ້ງວດັແທກອຸນຫະພູມ

ຮ່າງກາຍ ໂດຍນໍາໃຊເ້ຄື່ ອງກວດອຸນຫະພູມແບບອນິຟາເຣດ (infrared 

thermometer); 

• ໃຫມ້ຈີດຸກັ່ ນກອງ, ມພີະນກັງານຮບັຜດິຊອບ, ມຫີອ້ງແຍກປ່ຽວຊົ່ ວຄາວ; 

• ກໍລະນພີບົບຸກຄນົໃດທີ່ ມອຸີນຫະພູມຮ່າງກາຍເກນີ 37.5 ອງົສາເຊ ແລະ ມອີາການ: ໄຂ,້ 

ນໍາ້ມູກຍອ້ຍ, ເຈບັຄໍ, ໄອ, ຈາມ, ດງັບໍ່ ໄດກ້ິ່ ນ, ລີນ້ບໍ່ ໄດລ້ດົຊາດ, ບໍ່ ອະນຸຍາດໃຫຜູ້ກ່້ຽວ

ເຂົາ້ໃນສະຖານທີ່ ດັ່ ງກ່າວ ແລະ ຕອ້ງແຍກອອກຈາກກຸ່ມຄນົທົ່ ວໄປ ແລວ້ໃຫຕ້ດິຕ່ໍຫາໜ່

ວຍງານສະເພາະກດິ ໂທຫາສາຍດ່ວນ 165/166 ຫຼ ືໂທ 020 54066777. 
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ການວາງແຜນ, ຄຸມ້ຄອງ ແລະ ຕດິຕາມ ການປະຕບິດັມາດຕະການ  

• ມກີານສບັປ່ຽນພະນກັງານໃນການເຮດັວຽກ ແລະ ປະຈໍາການ, ຈດັສນັເວລາຮຽນ ແລະ 

ເຄື່ ອນໄຫວກດິຈະກໍາຕ່າງໆໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ສະຖາບນັການສກຶສາ ເພື່ ອຮບັປະກນັມາດ

ຕະການຮກັສາໄລຍະຫ່າງ ຢ່າງໜອ້ຍ 1 ແມດັ;  

• ແຕ່ງຕັງ້ພະນກັງານຕດິຕາມໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ມາດຕະການ ກນັ ແລະ ຄວບຄຸມການ

ຕດິເຊືອ້ພະຍາດໂຄວດິ-19;  

• ຕອ້ງມກີານໃຫຂ້ໍມູ້ນຂ່າວສານປະຈໍາວນັ ແລະ ໃຫຄ້ວາມຮູແ້ກ່ຄູ າຈານ, ນກັຮຽນ, 

ນກັສກຶສາ ແລະ ບຸກຄນົ ເຂົາ້ - ອອກ ສະຖານທີ່ ດັ່ ງກ່າວ ເຊັ່ ນ: ຕດິຕັງ້ເຄື່ ອງກະຈາຍສຽງ, 

ຈໍໂທລະພາບ, ໂປສເຕ ີຕ່າງໆ ຫຼ ືພະນກັງານຜູຮ້ບັຜດິຊອບຕອ້ງໂຄສະນາ - ສຸຂະສກຶສາ

ກບັທີ່  ກ່ຽວກບັມາດຕະການປອ້ງກນັຕນົເອງຈາກການລະບາດພະຍາດ COVID-19; 

• ມກີານປະສານສມົທບົກບັເຈົາ້ໜາ້ທີ່  ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງໃນການນໍາສົ່ ງ ກໍລະນສີງົໃສ ໄປ

ສະຖານທີ່ ແຍກປ່ຽວ ຫຼ ືປິ່ ນປົວ; 

• ການສໍາລະເງນິ ແມ່ນຫຸຼດຜ່ອນ ຫຼ ືຫຼກີລ່ຽງການນໍາໃຊເ້ງນິສດົ ໂດຍໃຊວ້ທິກີານໂອນເງນິ

ຜ່ານບນັຊ ີຫຼ ືຈ່າຍດວ້ຍບດັ ເພື່ ອຫຸຼດຜ່ອນການສໍາຜດັໂດຍກງົ. 

 
ການອະນາໄມຂາ້ເຊືອ້ຫຼງັຈາກກບັຮອດເຮອືນ 

• ເມື່ ອທຸກຄນົກບັຮອດເຮອືນ ຕອ້ງລາ້ງມໃືຫສ້ະອາດ, ປ່ຽນເຄື່ ອງນຸ່ ງ ແລະ ນໍາໄປແຊ່ດວ້ຍນໍາ້

ແຟບັ ຫຼ ືນໍາ້ຢາຊກັຜາ້ຂາວ (ໄຮເຕ)ີ ຕາມອດັຕາສ່ວນທີ່ ໄດກໍ້ານດົໄວ ້ຫຼ ືຕົມ້ດວ້ຍນໍາ້ຮອ້ນໃຫ້

ຟດົ ເວລາ 20 - 30 ນາທ ີ

• ຂາ້ເຊື ້່ ອ ເຄື່ ອງໃຊສ່້ວນຕວົຂອງທ່ານທຸກຄັງ້ທີ່ ກບັຮອດເຮອືນເຊັ່ ນ: ກະເປົາ, ອຸປະກອນການ

ສກຶສາ, ເຄື່ ອງຫຼີນ້ຂອງເດກັ, ໂທລະສບັມຖື,ື ກະແຈລດົ, ແວ່ນຕາ, ໂມງ, ແຫວນ ແລະ ອື່ ນໆ 

ດວ້ຍເຫຼົາ້ 70% ຫຼ ືນໍາ້ຢາຂາ້ເຊືອ້. 
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9. ການອະນາໄມ ແລະ ຂາ້ເຊືອ້ ຢູ່ຮາ້ນສບັພະສນິຄາ້, ຮາ້ນຂາຍເຄື່ ອງຍ່ອຍທົ່ ວໄປ, ຮາ້ນຂາຍຢາ 

 

ການອະນາໄມມ ື

• ຕອ້ງຈດັໃຫມ້ຈີດຸລາ້ງມ ືແລະ ສະໜອງສິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກເຊັ່ ນ: ນໍາ້ສະອາດ, ສະບູ, 

ເຈ ັຍ້ເຊດັມ ືແລະ ເຈວຂາ້ເຊືອ້ມ ືຫຼ ືເຫຼົາ້ 70% ເພື່ ອລາ້ງມຢູ່ືບລໍເິວນ ໜາ້ທາງເຂົາ້-ອອກ ຮາ້ນ

ສບັພະສນີຄາ້, ຮາ້ນຂາຍເຄື່ ອງຍ່ອຍທົ່ ວໄປ, ຮາ້ນຂາຍຢາ.  

• ທຸກຄນົທີ່ ເຂົາ້ມາໃນສະຖານທີ່ ດັ່ ງກ່າວ ຕອ້ງລາ້ງມໃືສ່ສະບູ ຫຼ ືເຈວຂາ້ເຊືອ້ມ ືກ່ອນ ເຂົາ້ - 

ອອກ, ກ່ອນ - ຫຼງັກນິອາຫານ, ຫຼງັຈາກໃຊຫ້ອ້ງນໍາ້ ແລະ ຫຼງັຈາກສໍາຜດັ ຈບັບາຍວດັຖຸສິ່ ງ

ຂອງອື່ ນໆ.  

      

 

ການໃສ່ຜາ້ອດັປາກ-ດງັ ແລະ ການປະຕບິດັຕນົໃນເວລາ ໄອ - ຈາມ 

• ທຸກຄນົທີ່ ເຂົາ້ມາບໍລເິວນດັ່ ງກ່າວ ຕອ້ງໃສ່ຜາ້ອດັປາກ-ດງັ ຕະຫຼອດເວລາ; 

• ເວລາ ໄອ-ຈາມ ທຸກຄັງ້ ຕອ້ງອດັປາກ-ດງັ ດວ້ຍເຈຍ້ອະນາໄມ (Tissue) ຫຼ ືແຂນສອກ, ຫຼງັ

ຈາກນັນ້ໃຫລ້າ້ງມດືວ້ຍນໍາ້ສະອາດໃສ່ສະບູ, ເຈວຂາ້ເຊືອ້ມ ືຫຼ ືເຫຼົາ້ 70% ຂືນ້ໄປ; 

• ຖາ້ນໍາໃຊຜ້າ້ອດັປາກ-ດງັ ທີ່ ໃຊຄ້ັງ້ດຽວ ແມ່ນໃຫປ່້ຽນໃໝ່ທຸກໆຄັງ້ ເມື່ ອເຫນັວ່າມຄີວາມ

ປຽກຊຸ່ມ ແລະ ເປິເປືອ້ນ; 

• ກໍລະນນີໍາໃຊຜ້າ້ອດັປາກ-ດງັ ຊະນດິ ຜາ້ແພ ຖາ້ນໍາມາໃຊຄ້ນື ຕອ້ງຊກັດວ້ຍແຟບັ, ລາ້ງດວ້ຍ

ນໍາ້ສະອາດແລວ້ຕາກແດດໃຫແ້ຫງ້, ລດີດວ້ຍຄວາມຮອ້ນ ຫຼ ືຕົມ້ໃຫຟ້ດົໃຊເ້ວລາ 20 - 30 

ນາທ ີທຸກຄັງ້; 

• ຕອ້ງຖີມ້ຜາ້ອດັປາກ-ດງັ ແລະ ເຈຍ້ອະນາໄມ ທີ່ ໃຊແ້ລວ້ໃສ່ໃນຖງົຢາງ ມດັປາກຖງົໃຫແ້ໜນ້ 

ແລວ້ຖີມ້ໃສ່ຖງັຂີເ້ຫຍືອ້ທີ່ ມຝີາປິດ. 

 

 ການຮກັສາໄລຍະຫ່າງ 1 ແມດັ 

• ທຸກສະຖານທີ່  ຕອ້ງມກີານກໍານດົການຮກັສາໄລຍະຫ່າງ; 
• ໝາຍສນັຍາລກັໃສ່ພືນ້ທີ່ ພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ ໃຫຊ້ດັເຈນ ລູກຄາ້ເຫນັວ່າເຂາົເຈ ົາ້ຄວນ

ຢືນ ຫຼ ືນັ່ ງຢູ່ ຈດຸໃດ; 

• ການຈດັວາງສນີຄາ້ຕອ້ງໃຫເ້ໝາະສມົກບັສະຖານທີ່  ແລະ ຮກັສາໄລຍະຫ່າງຕາມມາດ

ຕະການ; 

• ຕອ້ງຈໍາກດັຈໍານວນລູກຄາ້ ໃຫມ້ຄີວາມເໝາະສມົເພື່ ອຮກັສາໄລຍະຫ່າງ; 

• ຕອ້ງໃຊແ້ຜ່ນຢາງໃສຂັນ້ລະຫວ່າງຜູຂ້າຍ ແລະ ລູກຄາ້; 

• ຖາ້ສະຖານທີ່ ນັນ້ຢູ່ໃນເຂດທີ່ ມຄີວາມສ່ຽງໃນການຕດິເຊືອ້ຕອ້ງປິດການບໍລກິານທນັທ.ີ 

  

ການອະນາໄມ ແລະ ຂາ້ເຊືອ້ 

• ຕອ້ງອະນາໄມ ແລະ ຂາ້ເຊືອ້ທຸກພືນ້ທີ່ ເປັນປະຈໍາ: 

- ອະນາໄມດວ້ຍນໍາ້ແຟບັ ແລະ ຂາ້ເຊືອ້ດວ້ຍນໍາ້ຢາຂາ້ເຊືອ້ ທີ່ ມຄີວາມເຂັມ້ຂຸນ້ 0,1% ຫຼ ືນໍາ້

ຢາຊກັຜາ້ຂາວຕາມອດັຕາສ່ວນທີ່ ກໍານດົໄວໃ້ນຜະລດິຕະພນັ; 

- ສໍາລບັພືນ້ທີ່ ຄບັແຄບ ຫຼ ືມູມຫອ້ງ ໃຫໃ້ຊເ້ຫຼົາ້ 70%  ຫຼ ືນໍາ້ຢາຂາ້ເຊືອ້; 

- ບໍ່ ຄວນນໍາໃຊບ້ັງ້ສດີ ທີ່ ມຄີວາມດນັສູງສດີໃສ່ພືນ້ໂດຍກງົເພື່ ອຫຼກີລ່ຽງການກະຈາຍຂອງເຊືອ້

ພະຍາດ ແຕ່ລຸ່ມຂຶນ້ເທງິ; 
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• ອະນາໄມ ແລະ ຂາ້ເຊືອ້ ວດັຖຸ ສິ່ ງຂອງ ຫຼ ືບ່ອນທີ່ ມກີານສໍາຜດັເລືອ້ຍໆເຊັ່ ນ: ມຈືບັປະຕູ, 

ລູກບດິປະຕູ, ລໍຍູ້ເ້ຄື່ ອງ, ກະຕ່າໃສ່ເຄື່ ອງ, ຖາ້ນວາງສນິຄາ້, ມຈືບັປະຕູຕູເ້ຢັນ, ຕູແ້ຊ່, ໂຕະ, 

ຕັ່ ງ, ຮາວຂັນ້ໄດ, ລບິ, ປຸ່ມກດົຕ່າງໆ, ຫອ້ງນໍາ້ ແລະ ອື່ ນໆ... 

• ຫຸມ້ຫ່ໍຣີໂມດທຸກປະເພດເຊັ່ ນ: ຣີໂມດໂທລະພາບ, ແອ...ດວ້ຍພຣາດສະຕກິ ທີ່ ງ່າຍໃນການ

ເຊດັຂາ້ເຊືອ້;  

• ຜາ້ຕ່າງໆ ທີ່ ໃຊໃ້ນສະຖານທີ່ ຕ່າງໆ ຕອ້ງຊກັດວ້ຍແຟບັ ແລະ ນໍາ້ຮອ້ນ 100 ອງົສາ ຂຶນ້ໄປ,  

ເມື່ ອໃຊນ້ໍາ້ເຢັນຊກັ ຕອ້ງໃຊນ້ໍາ້ຢາຊກັຜາ້ຂາວ ທີ່ ໄດເ້ຈອືຈາງກບັນໍາ້ສະອາດ(ກໍລະນອີະນາໄມ

ຂາ້ເຊືອ້ທົ່ ວໄປ ໃຫໃ້ຊນ້ໍາ້ຢາຂາ້ເຊືອ້ທີ່ ມຄີວາມເຂັມ້ຂຸນ້ 0,05%, ກໍລະນທີີ່ ສງົໃສວ່າຕດິເຊືອ້

ໂຄວດິ-19 ໃຫໃ້ຊນ້ໍາ້ຢາຂາ້ເຊືອ້ທີ່ ມຄີວາມເຂັມ້ຂຸນ້ 0,1%,); 

• ຜູເ້ຮດັອະນາໄມ - ຂາ້ເຊືອ້ ຕອ້ງໄດຮ້ບັການຝກຶອບົຮມົກ່ຽວກບັການປອ້ງກນັຕນົເອງ ແລະ 

ຫຼກັການ ອະນາໄມ-ຂາ້ເຊືອ້;  

• ພະນກັງານອະນາໄມ ຕອ້ງໃສ່ຜາ້ອດັປາກ-ດງັ, ແວ່ນປອ້ງກນັຕາ, ຖງົມ,ື ຜາ້ກນັເປືອ້ນ, ໝວກ

, ເກບີໂບກ ໃນເວລາປະຕບິດັໜາ້ທີ່ ທຸກຄັງ້;  

• ຖາ້ກໍລະນສີງົໃສວ່າມກີານຕດິເຊືອ້ພະຍາດ ໂຄວດິ-19 ຢູ່ສະຖານທີ່ ໃດນຶ່ ງແມ່ນໃຫປ້ະຕບິດັ

ຕາມຫຼກັການອະນາໄມ ແລະ ຂາ້ເຊືອ້ ໃນພາກທ ີ3 ຂອງປືມ້ຄູ່ ມສືະບບັນີຢ່້າງເຄັ່ ງຄດັ. 

 

ການລະບາຍອາກາດ  

• ເປີດປະຕູ ແລະ ປ່ອງຢຽ້ມ ເພື່ ອໃຫອ້າກາດໃນຫອ້ງ ແລະ ອາຄານ ຖ່າຍເທໄດດ້;ີ 

• ອະນາໄມເຄື່ ອງປັບອາກາດ (ແອ), ພດັລມົ ແລະ ເຄື່ ອງດູດອາກາດ ເປັນປະຈໍາ. 

 

ການກັ່ ນກອງດວ້ຍການວດັແທກອຸນຫະພູມ  

• ຕອ້ງວດັແທກອຸນຫະພູມຮ່າງກາຍຂອງພະນກັງານ ແລະ ລູກຄາ້ທຸກຄນົທີ່ ເຂົາ້ມາໃຊບ້ໍລກິານ 

ໂດຍນໍາໃຊເ້ຄື່ ອງກວດອຸນຫະພູມແບບອນິຟາເຣດ (infrared thermometer); 

• ໃຫມ້ຈີດຸກັ່ ນກອງ, ມພີະນກັງານຮບັຜດິຊອບ; 

• ກໍລະນພີບົບຸກຄນົໃດທີ່ ມອຸີນຫະພູມຮ່າງກາຍເກນີ 37.5 ອງົສາເຊ ແລະ ມອີາການ: ໄຂ,້ ນໍາ້

ມູກຍອ້ຍ, ເຈບັຄໍ, ໄອ, ຈາມ, ດງັບໍ່ ໄດກ້ິ່ ນ, ລີນ້ບໍ່ ໄດລ້ດົຊາດ, ບໍ່ ອະນຍຸາດໃຫຜູ້ກ່້ຽວເຂົາ້ໃນ

ສະຖານທີ່ ດັ່ ງກ່າວ ແລະ ຕອ້ງແຍກອອກຈາກກຸ່ມຄນົທົ່ ວໄປ ແລວ້ໃຫຕ້ດິຕ່ໍຫາໜ່ວຍງານ

ສະເພາະກດິ ໂທຫາສາຍດ່ວນ 165/166 ຫຼ ືໂທ 020 54066777. 

     

 

ການວາງແຜນ, ຄຸມ້ຄອງ ແລະ ຕດິຕາມ ການປະຕບິດັມາດຕະການ  

• ມກີານສບັປ່ຽນພະນກັງານໃນການເຮດັວຽກ ເພື່ ອຮບັປະກນັມາດຕະການຮກັສາໄລຍະຫ່າງ 

ຢ່າງໜອ້ຍ 1 ແມດັ;  

• ແຕ່ງຕັງ້ພະນກັງານຕດິຕາມໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ມາດຕະການ ກນັ ແລະ ຄວບຄຸມການ

ຕດິເຊືອ້ພະຍາດໂຄວດິ-19;  

• ຕອ້ງມກີານໃຫຂ້ໍມູ້ນຂ່າວສານປະຈໍາວນັ ແລະ ໃຫຄ້ວາມຮູແ້ກ່ ບຸກຄນົເຂົາ້-ອອກໃນ

ສະຖານທີ່ ດັ່ ງກ່າວ ເຊັ່ ນ: ຕດິຕັງ້ເຄື່ ອງກະຈາຍສຽງ, ໂປສເຕຕ່ີາງໆ ຫຼ ືພະນກັງານຜູ ້

ຮບັຜດິຊອບຕອ້ງໂຄສະນາ - ສຸຂະສກຶສາກບັທີ່  ກ່ຽວກບັມາດຕະການປອ້ງກນັຕນົເອງຈາກ

ການລະບາດພະຍາດ COVID-19;  
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• ມກີານປະສານສມົທບົກບັເຈົາ້ໜາ້ທີ່  ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງໃນການນໍາສົ່ ງ ກໍລະນສີງົໃສ ໄປສະຖານທີ່

ແຍກປ່ຽວ ຫຼ ືປິ່ ນປົວ; 

• ການສໍາລະເງນິ ແມ່ນໃຫໃ້ຊວ້ທິກີານໂອນເງນິຜ່ານບນັຊ ີຫຼ ືຈ່າຍດວ້ຍບດັ ເພື່ ອຫຸຼດຜ່ອນການ

ສໍາຜດັໂດຍກງົ.  

 
ການອະນາໄມຂາ້ເຊືອ້ຫຼງັຈາກກບັຮອດເຮອືນ 

• ເມື່ ອທຸກຄນົກບັຮອດເຮອືນ ຕອ້ງລາ້ງມໃືຫສ້ະອາດ, ປ່ຽນເຄື່ ອງນຸ່ ງ ແລະ ນໍາໄປແຊ່ດວ້ຍນໍາ້

ແຟບັ ຫຼ ືນໍາ້ຢາຊກັຜາ້ຂາວ (ໄຮເຕ)ີ ຕາມອດັຕາສ່ວນທີ່ ໄດກໍ້ານດົໄວ ້ຫຼ ືຕົມ້ດວ້ຍນໍາ້ຮອ້ນໃຫ້

ຟດົ ເວລາ 20 - 30 ນາທ ີ

• ຂາ້ເຊື ້່ ອ ເຄື່ ອງໃຊສ່້ວນຕວົຂອງທ່ານທຸກຄັງ້ທີ່ ກບັຮອດເຮອືນເຊັ່ ນ: ໂທລະສບັມຖື,ື ກະແຈລດົ, 

ແວ່ນຕາ, ໂມງ, ແຫວນ ແລະ ອື່ ນໆ ດວ້ຍເຫຼົາ້ 70% ຫຼ ືນໍາ້ຢາຂາ້ເຊືອ້. 
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10. ການອະນາໄມ ແລະ ຂາ້ເຊືອ້ ຢູ່ຕະຫຼາດສດົ 

 

ການອະນາໄມມ ື

• ຕອ້ງຈດັໃຫມ້ຈີດຸລາ້ງມ ືແລະ ສະໜອງສິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກເຊັ່ ນ: ນໍາ້ສະອາດ, ສະບູ, 

ເຈ ັຍ້ເຊດັມ ືແລະ ເຈວຂາ້ເຊືອ້ມ ືຫຼ ືເຫຼົາ້ 70% ຢູ່ບໍລເິວນ ໜາ້ທາງເຂົາ້-ອອກ.  

• ທຸກຄນົທີ່ ເຂົາ້ມາໃນຕະຫຼາດສດົ ຕອ້ງລາ້ງມໃືສ່ສະບູ ຫຼ ືເຈວຂາ້ເຊືອ້ມ ືກ່ອນ ເຂົາ້ - ອອກ, 

ກ່ອນ - ຫຼງັກນິອາຫານ, ຫຼງັຈາກໃຊຫ້ອ້ງນໍາ້ ແລະ ຫຼງັຈາກສໍາຜດັ ຈບັບາຍວດັຖຸສິ່ ງຂອງອື່ ນໆ.  

      

 

ການໃສ່ຜາ້ອດັປາກ-ດງັ ແລະ ການປະຕບິດັຕນົໃນເວລາ ໄອ - ຈາມ 

• ທຸກຄນົທີ່ ເຂົາ້ມາບໍລເິວນຕະຫຼາດສດົ ຕອ້ງໃສ່ຜາ້ອດັປາກ-ດງັຕະຫຼອດເວລາ 

• ເວລາ ໄອ-ຈາມ ທຸກຄັງ້ ຕອ້ງອດັປາກ-ດງັ ດວ້ຍເຈຍ້ອະນາໄມ (Tissue) ຫຼ ືແຂນສອກ, ຫຼງັ

ຈາກນັນ້ໃຫລ້າ້ງມດືວ້ຍນໍາ້ສະອາດໃສ່ສະບູ, ເຈວລາ້ງມ ືຫຼ ືເຫຼົາ້ 70% ຂືນ້ໄປ; 

• ຖາ້ນໍາໃຊຜ້າ້ອດັປາກ-ດງັ ທີ່ ໃຊຄ້ັງ້ດຽວ ແມ່ນໃຫປ່້ຽນໃໝ່ທຸກໆຄັງ້ ເມື່ ອເຫນັວ່າມຄີວາມ

ປຽກຊຸ່ມ ແລະ ເປິເປືອ້ນ; 

• ກໍລະນນີໍາໃຊຜ້າ້ອດັປາກ-ດງັ ຊະນດິ ຜາ້ແພ ຖາ້ນໍາມາໃຊຄ້ນື ຕອ້ງຊກັດວ້ຍແຟບັ, ລາ້ງດວ້ຍ

ນໍາ້ສະອາດແລວ້ຕາກແດດໃຫແ້ຫງ້, ລດີດວ້ຍຄວາມຮອ້ນ ຫຼ ືຕົມ້ໃຫຟ້ດົໃຊເ້ວລາ 20 - 30 

ນາທ ີທຸກຄັງ້; 

• ຕອ້ງຖີມ້ຜາ້ອດັປາກ-ດງັ ແລະ ເຈຍ້ອະນາໄມ ທີ່ ໃຊແ້ລວ້ໃສ່ໃນຖງົຢາງ ມດັປາກຖງົໃຫແ້ໜນ້ 

ແລວ້ຖີມ້ໃສ່ຖງັຂີເ້ຫຍືອ້ທີ່ ມຝີາປິດ. 

 ການຮກັສາໄລຍະຫ່າງ 1ແມດັ 

• ທຸກສະຖານທີ່ ພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ ຕະຫຼາດສດົ ຕອ້ງມກີານກໍານດົ ການຮກັສາໄລຍະ

ຫ່າງ;  

• ໝາຍສນັຍາລກັ ຈດຸທີ່ ຊື-້ຂາຍ ສນີຄາ້ ໃສ່ແຕ່ລະພືນ້ທີ່ ໃຫຊ້ດັເຈນ; 

• ໃຫມ້ກີານຈໍາກດັຈໍານວນຄນົເຂົາ້-ອອກ ໃຫເ້ໝາະສມົ ເພື່ ອຮກັສາໄດໄ້ລຍະຫ່າງຕາມ

ມາດຕະຖານຢ່າງໜອ້ຍ 1 ແມດັ;   

• ຖາ້ບໍ່ ສາມາດປະຕບິດັການຮກັສາໄລຍະຫ່າງ: 
- ຕອ້ງໃຊແ້ນວຂັນ້ລະຫວ່າງບຸກຄນົ ຕ່ໍບຸກຄນົ 

- ຈດັສນັເວລາ ແລະ ລໍາດບັ ຂອງລດົແຕ່ລະຄນັທີ່ ເອາົສນີຄາ້ມາວາງຂາຍ  

- ຖາ້ເຂດພືນ້ທີ່ ດັ່ ງກ່າວມກີານຕດິເຊືອ້ແມ່ນຕອ້ງໄດປ້ດິຊົ່ ວຄາວ. 

  

ການອະນາໄມ ແລະ ຂາ້ເຊືອ້ 

• ຕອ້ງອະນາໄມ ແລະ ຂາ້ເຊືອ້ ທຸກພືນ້ທີ່ ຂອງຕະຫຼາດສດົ ຫຼງັຈາກປິດຕະຫຼາດ: 

- ອະນາໄມດວ້ຍນໍາ້ແຟບັ ແລະ ຂາ້ເຊືອ້ ດວ້ຍນໍາ້ຢາຂາ້ເຊືອ້ ທີ່ ມຄີວາມເຂັມ້ຂຸນ້ 0,1% ຫຼ ື

ນໍາ້ຢາຊກັຜາ້ຂາວຕາມອດັຕາສ່ວນທີ່ ກໍານດົໄວໃ້ນຜະລດິຕະພນັ; 

- ສໍາລບັພືນ້ທີ່ ຄບັແຄບ ຫຼ ືມູມຫອ້ງໃຫໃ້ຊເ້ຫຼົາ້ 70%  ຫຼ ືນໍາ້ຢາຂາ້ເຊືອ້ເຊດັເພື່ ອອະນາໄມ 

ແລະ ຂາ້ເຊືອ້; 

• ອະນາໄມ ແລະ ຂາ້ເຊືອ້ ວດັຖຸ ສິ່ ງຂອງ ຫຼ ືບ່ອນທີ່ ມກີານສໍາຜດັເລືອ້ຍໆ ເຊັ່ ນ: ບ່ອນວາງຂາຍ

ສນີຄາ້, ລໍຍູ້ເ້ຄື່ ອງ, ບໍລເິວນຫອ້ງນໍາ້, ບ່ອນທອ້ນໂຮມຂີເ້ຫຍືອ້ ແລະ ອື່ ນໆ. 
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• ສໍາລບັຂີເ້ຫຍືອ້ ຫຼ ືສິ່ ງເສດເຫຼອືຕ່າງໆ ຕອ້ງໃສ່ຖງົຢາງມດັປາກຖງົໃຫແ້ໜນ້ ແລວ້ນໍາໄປມຽ້ນຢູ່

ບ່ອນທອ້ນໂຮມຂີເ້ຫຍືອ້ທີ່ ໄດກໍ້ານດົໄວ ້ພອ້ມທງັພົ່ ນຂາ້ເຊືອ້ດວ້ຍນໍາ້ຢາຂາ້ເຊືອ້ທີ່ ມຄີວາມ

ເຂັມ້ຂຸນ້ 0.1% 

• ປະເພດຜາ້ແພຕ່າງໆລວມທງັເຄື່ ອງນຸ່ ງຫົ່ ມຂອງຜູຂ້າຍເຄື່ ອງ ຕອ້ງຊກັດວ້ຍແຟບັ ແລະ ນໍາ້ຮອ້ນ 

100 ອງົສາ ຂຶນ້ໄປ,  ເມື່ ອໃຊນ້ ້າເຢນັຊກັ ຕອ້ງໃຊນ້ ້າຢາຊກັຜາ້ຂາວ ທີ່ ໄດເ້ຈອືຈາງກບັນ ້າ

ສະອາດ(ກໍລະນອີະນາໄມຂາ້ເຊືອ້ທົ່ ວໄປ ໃຫໃ້ຊນ້ໍາ້ຢາຂາ້ເຊືອ້ທີ່ ມຄີວາມເຂັມ້ຂຸນ້ 0,05%, 

ກໍລະນທີີ່ ສງົໃສວ່າຕດິເຊືອ້ໂຄວດິ-19 ໃຫໃ້ຊນ້ໍາ້ຢາຂາ້ເຊືອ້ທີ່ ມຄີວາມເຂັມ້ຂຸນ້ 0,1%,); 

• ພະນກັງານຜູເ້ຮດັອະນາໄມ ແລະ ຂາ້ເຊືອ້ ປະຈໍາຕະຫຼາດ ຕອ້ງໄດຮ້ບັການຝກຶອບົຮມົຫຼກັການ

ອະນາໄມ ແລະ ຂາ້ເຊືອ້; 

• ພະນກັງານອະນາໄມ ແລະ ຂາ້ເຊືອ້ ຕອ້ງໃສ່ຜາ້ອດັປາກ-ດງັ, ແວ່ນປອ້ງກນັຕາ, ຖງົມ,ື ຜາ້

ກນັເປືອ້ນ, ໝວກ, ເກບີໂບກ ໃນເວລາປະຕບິດັໜາ້ທີ່ ;  

• ຖາ້ກໍລະນສີງົໃສວ່າມກີານຕດິເຊືອ້ພະຍາດ ໂຄວດິ-19 ຢູ່ສະຖານທີ່ ໃດນຶ່ ງແມ່ນໃຫປ້ະຕບິດັ

ຕາມຫຼກັການອະນາໄມ ແລະ ຂາ້ເຊືອ້ ໃນພາກທ ີ3 ຂອງປືມ້ຄູ່ ມສືະບບັນີຢ່້າງເຄັ່ ງຄດັ. 

 

ການລະບາຍອາກາດ  

• ຈດັສນັບ່ອນວາງຂາຍສນີຄາ້ ໃຫມ້ອີາກາດຖ່າຍເທໄດດ້;ີ 

• ອະນາໄມ ແລະ ຂາ້ເຊືອ້ ເຄື່ ອງປັບອາກາດ (ແອ), ພດັລມົ ແລະ ເຄື່ ອງດດູອາກາດ ເປນັປະຈໍາ. 

 

ການກັ່ ນກອງດວ້ຍການວດັແທກອຸນຫະພູມ  

• ຕອ້ງວດັແທກອຸນຫະພູມຮ່າງກາຍຂອງທຸກຄນົທີ່ ຈະເຂົາ້ໃນຕະຫຼາດສດົ ໂດຍນໍາໃຊເ້ຄື່ ອງ

ກວດອຸນຫະພູມແບບອນິຟາເຣດ (infrared thermometer); 

• ໃຫມ້ຈີດຸກັ່ ນກອງ, ມພີະນກັງານຮບັຜດິຊອບ, ມສີະຖານທີ່ ແຍກປ່ຽວຊົ່ ວຄາວ; 

• ກໍລະນພີບົບຸກຄນົໃດທີ່ ມອຸີນຫະພູມຮ່າງກາຍເກນີ 37.5 ອງົສາເຊ ແລະ ມອີາການ: ໄຂ,້ ນໍາ້

ມູກຍອ້ຍ, ເຈບັຄໍ, ໄອ, ຈາມ, ດງັບໍ່ ໄດກ້ິ່ ນ, ລີນ້ບໍ່ ໄດລ້ດົຊາດ, ບໍ່ ອະນຍຸາດໃຫຜູ້ກ່້ຽວເຂົາ້ໃນ

ສະຖານທີ່ ດັ່ ງກ່າວ ແລະ ຕອ້ງແຍກອອກຈາກກຸ່ມຄນົທົ່ ວໄປ ແລວ້ໃຫຕ້ດິຕ່ໍຫາໜ່ວຍງານ

ສະເພາະກດິ ໂທຫາສາຍດ່ວນ 165/166 ຫຼ ືໂທ 020 54066777. 

     

 

ການວາງແຜນ, ຄຸມ້ຄອງ ແລະ ຕດິຕາມ ການປະຕບິດັມາດຕະການ  

• ຕອ້ງກໍານດົ ທາງເຂົາ້ - ອອກ ຕະຫຼາດສດົ ໂດຍການໃສ່ແນວກັນ້ໃຫເ້ປັນລະບບົ 

• ມກີານສບັປ່ຽນພະນກັງານຈດັສນັຕະຫຼາດໃນການເຮດັວຽກປະຈໍາວນັ ເພື່ ອຮບັປະກນັມາດ

ຕະການຮກັສາໄລຍະຫ່າງ ຢ່າງໜອ້ຍ 1 ແມດັ;  

• ແຕ່ງຕັງ້ພະນກັງານຕດິຕາມໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ມາດຕະການ ກນັ ແລະ ຄວບຄຸມການ

ຕດິເຊືອ້ພະຍາດໂຄວດິ-19;  

• ຕອ້ງມກີານໃຫຂ້ໍມູ້ນຂ່າວສານປະຈໍາວນັ ແລະ ໃຫຄ້ວາມຮູແ້ກ່ ຜູຂ້າຍ ແລະ ຜູຊ້ ືເ້ຄື່ ອງ ຫຼ ື

ບຸກຄນົເຂົາ້-ອອກ ຕະຫຼາດສດົ ເຊັ່ ນ: ຕດິຕັງ້ເຄື່ ອງກະຈາຍສຽງ, ຈໍໂທລະພາບ, ໂປສເຕຕ່ີາງໆ 

ຫຼ ືພະນກັງານຜູຮ້ບັຜດິຊອບຕອ້ງໂຄສະນາ - ສຸຂະສກຶສາກບັທີ່  ກ່ຽວກບັມາດຕະການປອ້ງ

ກນັຕນົເອງຈາກການລະບາດພະຍາດ COVID-19; 
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• ຜູຊ້ ື ້ແລະ ຜູຂ້າຍເຄື່ ອງ ຄວນໃສ່ຖງົມ ືເພື່ ອຫຼກີລ່ຽງການສໍາພດັໂດຍກງົ ແລະ ປ່ຽນໃໝ່ທຸກຄັງ້

ທີ່ ເຫນັວ່າຖງົມມືກີານຈກີຂາດ ຫຼ ືໃຊງ້ານດນົ; 

• ການສໍາລະເງນິ ແມ່ນໃຫໃ້ຊວ້ທິກີານໂອນເງນິຜ່ານບນັຊ ີເພື່ ອຫຸຼດຜ່ອນການສໍາຜດັໂດຍກງົ. 

• ມກີານປະສານສມົທບົກບັເຈົາ້ໜາ້ທີ່  ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງໃນການນໍາສົ່ ງ ກໍລະນສີງົໃສ ໄປສະຖານທີ່

ແຍກປ່ຽວ ຫຼ ືປິ່ ນປົວ; 

 
ການອະນາໄມຂາ້ເຊືອ້ຫຼງັຈາກກບັຮອດເຮອືນ 

• ເມື່ ອທຸກຄນົກບັຮອດເຮອືນ ຕອ້ງລາ້ງມໃືຫສ້ະອາດ, ປ່ຽນເຄື່ ອງນຸ່ ງ ແລະ ນໍາໄປແຊ່ດວ້ຍນໍາ້

ແຟບັ ຫຼ ືນໍາ້ຢາຊກັຜາ້ຂາວ (ໄຮເຕ)ີ ຕາມອດັຕາສ່ວນທີ່ ໄດກໍ້ານດົໄວ ້ຫຼ ືຕົມ້ດວ້ຍນໍາ້ຮອ້ນໃຫ້

ຟດົ ເວລາ 20 - 30 ນາທ;ີ 

• ຂາ້ເຊື ້່ ອ ເຄື່ ອງໃຊສ່້ວນຕວົຂອງທ່ານທຸກຄັງ້ທີ່ ກບັຮອດເຮອືນເຊັ່ ນ: ໂທລະສບັມຖື,ື ກະແຈລດົ

, ແວ່ນຕາ, ໂມງ, ແຫວນ ແລະ ອື່ ນໆ ດວ້ຍເຫຼົາ້ 70% ຫຼ ືນ ້າຢາຂາ້ເຊືອ້. 
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11. ການອະນາໄມ ແລະ ຂາ້ເຊືອ້ ລດົ ຮບັ-ສົ່ ງ ຜູໂ້ດຍສານທີ່ ຈະໄປຈໍາກດັບໍລເິວນ 

 

ການອະນາໄມມ ື

• ຕອ້ງຈດັໃຫມ້ຈີດຸອະນາໄມ ແລະ ຂາ້ເຊືອ້ມ ືແລະ ສະໜອງສິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກເຊັ່ ນ: 

ເຈວລາ້ງມ,ື ເຫຼົາ້ 70% ຢູ່ຈດຸປະຕູທາງຂຶນ້-ລງົ ລດົ .  

• ທຸກຄນົທີ່ ເຂົາ້ມາໃນລດົ ຕອ້ງລາ້ງມໃືສ່ສະບູ ຫຼ ືເຈວຂາ້ເຊືອ້ ກ່ອນ, ຫຼງັຈາກໃຊຫ້ອ້ງນໍາ້ ແລະ 

ຫຼງັຈາກສໍາຜດັ ຈບັບາຍວດັຖຸສິ່ ງຂອງອື່ ນໆ.  

      

 

ການໃສ່ຜາ້ອດັປາກ-ດງັ ແລະ ປະຕບິດັຕນົໃນເວລາ ໄອ - ຈາມ 

• ທຸກຄນົທີ່ ຂຶນ້ມາໃນລດົ ຕອ້ງໃສ່ຜາ້ອດັປາກ-ດງັ ຕະຫຼອດການເດນີທາງ; 

• ເວລາ ໄອ-ຈາມ ທຸກຄັງ້ ຕອ້ງອດັປາກ-ດງັ ດວ້ຍເຈຍ້ອະນາໄມ (Tissue) ຫຼ ືແຂນສອກ, 

ຫຼງັຈາກນັນ້ໃຫລ້າ້ງມດືວ້ຍນໍາ້ສະອາດໃສ່ສະບູ, ເຈວລາ້ງມ ືຫຼ ືເຫຼົາ້ 70% ຂືນ້ໄປ; 

• ຖາ້ນໍາໃຊຜ້າ້ອດັປາກ-ດງັ ທີ່ ໃຊຄ້ັງ້ດຽວ ແມ່ນໃຫປ່້ຽນໃໝ່ທຸກໆຄັງ້ ເມື່ ອເຫນັວ່າມຄີວາມ

ປຽກຊຸ່ມ ແລະ ເປິເປືອ້ນ; 

• ກໍລະນນີໍາໃຊຜ້າ້ອດັປາກ-ດງັ ຊະນດິ ຜາ້ແພ ຖາ້ນໍາມາໃຊຄ້ນື ຕອ້ງຊກັດວ້ຍແຟບັ, ລາ້ງດວ້ຍ

ນໍາ້ສະອາດແລວ້ຕາກແດດໃຫແ້ຫງ້, ລດີດວ້ຍຄວາມຮອ້ນ ຫຼ ືຕົມ້ໃຫຟ້ດົໃຊເ້ວລາ 20 - 30 

ນາທ ີທຸກຄັງ້; 

• ຕອ້ງຖີມ້ຜາ້ອດັປາກ-ດງັ ແລະ ເຈຍ້ອະນາໄມ ທີ່ ໃຊແ້ລວ້ໃສ່ໃນຖງົຢາງ ມດັປາກຖງົໃຫແ້ໜ້

ນ ແລວ້ຖີມ້ໃສ່ຖງັຂີເ້ຫຍືອ້ທີ່ ມຝີາປິດ. 

 ການຮກັສາໄລຍະຫ່າງ 1ແມດັ 

•  ຕອ້ງມກີານກ ານດົການຮກັສາໄລຍະຫ່າງ;  

•  ໝາຍສນັຍາລກັໃສ່ບ່ອນນັ່ ງ ໃຫຊ້ດັເຈນເພື່ ອໃຫຜູ້ໂ້ດຍສານ ເຫນັວ່າຄວນ ນັ່ ງຢູ່ຈດຸໃດ; 

•  ໃຫມ້ກີານຈ າກດັຈ ານວນຜູໂ້ດຍສານ ບໍ່ ໃຫເ້ກນີ 50% ຂອງຈ ານວນບ່ອນນັ່ ງໃນລດົ;   

•  ຕອ້ງໃຊແ້ນວຂັນ້ລະຫວ່າງ ພະນກັງານຂບັລດົ ແລະ ຜູໂ້ດຍສານ. 

  

ການອະນາໄມ ແລະ ຂາ້ເຊືອ້ 

• ຕອ້ງອະນາໄມ - ຂາ້ເຊືອ້ ໃນ ແລະ ນອກລດົ ທຸກຄັງ້ຫຼງັຈາກຮບັ-ສົ່ ງ ຜູໂ້ດຍສານແລວ້ 

• ອະນາໄມ ແລະ ຂາ້ເຊືອ້ໃນລດົໃຫປ້ະຕບິດັດັ່ ງນີ:້ 

- ອະນາໄມດວ້ຍນໍາ້ແຟບັ ແລະ ຂາ້ເຊືອ້ດວ້ຍນໍາ້ຢາຂາ້ເຊືອ້ ທີ່ ມຄີວາມເຂັມ້ຂຸນ້ 0,1% ຫຼ ື

ນໍາ້ຢາຊກັຜາ້ຂາວຕາມອດັຕາສ່ວນທີ່ ກໍານດົໄວໃ້ນຜະລດິຕະພນັ; 

- ສໍາລບັພືນ້ທີ່ ຄບັແຄບ ຫຼ ືມູມລດົ ໃຫໃ້ຊເ້ຫຼົາ້ 70%  ຫຼ ືນໍາ້ຢາຂາ້ເຊືອ້ ເຊດັຖູ; 

- ບໍ່ ຄວນນໍາໃຊບ້ັງ້ສດີ ທີ່ ມຄີວາມດນັສູງສດີໃສ່ບໍລເິວນດາ້ນໃນລດົໂດຍກງົເພື່ ອຫຼກີລ່ຽງ

ການກະຈາຍຂອງເຊືອ້ພະຍາດ  

• ອະນາໄມ ແລະ ຂາ້ເຊືອ້ສິ່ ງຂອງ ຫຼ ືບ່ອນທີ່ ມກີານສໍາຜດັເລືອ້ຍໆ ເຊັ່ ນ: ປຸ່ມກດົ, ຣີໂມດ, ມື

ຈບັປະຕູ, ຢ່ວງ ຫຼ ືຮາວຈບັ ແລະ ອື່ ນໆ.... 

• ຫຸມ້ຫ່ໍຣີໂມດ ດວ້ຍພຣາດສະຕກິ ທີ່ ງ່າຍໃນການເຊດັຂາ້ເຊືອ້;  

• ຜາ້ຕ່າງໆ ທີ່ ໃຊໃ້ນລດົ ຕອ້ງຊກັດວ້ຍແຟບັ ແລະ ຕົມ້ດວ້ຍນໍາ້ຮອ້ນໃຫຟ້ດົ 20-30 ນາທ,ີ  

ເມື່ ອໃຊນ້ໍາ້ເຢັນຊກັ ຕອ້ງໃຊນ້ໍາ້ຢາຊກັຜາ້ຂາວ ທີ່ ໄດເ້ຈອືຈາງກບັນໍາ້ສະອາດ ຫຼ ືແຊ່ດວ້ຍນໍາ້

ຢາຂາ້ເຊືອ້ທີ່ ມຄີວາມເຂັມ້ຂຸນ້ 0,1%; 



 45 

• ພະນກັງານອະນາໄມໃນລດົ ຕອ້ງໄດຮ້ບັການຝກຶອບົຮມົ ຫຼກັການ ອະນາໄມ - ຂາ້ເຊືອ້ ແລະ 

ໃສ່ຜາ້ອດັປາກ-ດງັ, ແວ່ນປອ້ງກນັຕາ, ຖງົມ,ື ຜາ້ກນັເປືອ້ນ, ໝວກ, ເກບີໂບກ ໃນເວລາ

ເຮດັອະນາໄມທຸກຄັງ້;  

• ຖາ້ກໍລະນສີງົໃສວ່າມຜູີໂ້ດຍສານຕດິເຊືອ້ພະຍາດ ໂຄວດິ-19 ແມ່ນໃຫປ້ະຕບິດັຕາມ

ຫຼກັການອະນາໄມ ແລະ ຂາ້ເຊືອ້ ໃນພາກທ ີ3 ຂອງປືມ້ຄູ່ ມສືະບບັນີຢ່້າງເຄັ່ ງຄດັ. 

 

ການລະບາຍອາກາດ  

• ເປີດປະຕູ ແລະ ປ່ອງຢຽ້ມ ລດົເພື່ ອໃຫອ້າກາດຖ່າຍເທໄດດ້;ີ 

• ອະນາໄມ ເຄື່ ອງປັບອາກາດ (ແອ), ພດັລມົ ແລະ ເຄື່ ອງດດູອາກາດ ໃຫສ້ະອາດເປັນປະຈໍາ. 

 

ການກັ່ ນກອງດວ້ຍການວດັແທກອຸນຫະພູມ  

• ຕອ້ງວດັແທກອຸນຫະພູມຮ່າງກາຍຂອງຜູໂ້ດຍສານທຸກຄນົ ກ່ອນຂຶນ້ ແລະ ລງົລດົ ໂດຍນໍາ

ໃຊເ້ຄື່ ອງກວດອຸນຫະພູມແບບອນິຟາເຣດ (infrared thermometer); 

• ກໍລະນພີບົບຸກຄນົໃດທີ່ ມອຸີນຫະພູມຮ່າງກາຍເກນີ 37.5 ອງົສາເຊ ແລະ ມອີາການ: ໄຂ,້ ນໍາ້

ມູກຍອ້ຍ, ເຈບັຄໍ, ໄອ, ຈາມ, ດງັບໍ່ ໄດກ້ິ່ ນ, ລີນ້ບໍ່ ໄດລ້ດົຊາດ, ບໍ່ ອະນຍຸາດໃຫຜູ້ກ່້ຽວຂຶນ້ລດົ 

ແລະ ຕອ້ງແຍກອອກຈາກກຸ່ມຄນົທົ່ ວໄປ ແລວ້ໃຫຕ້ດິຕ່ໍຫາໜ່ວຍງານສະເພາະກດິ ໂທຫາ

ສາຍດ່ວນ 165/166 ຫຼ ືໂທ 020 54066777. 

     

 

ການວາງແຜນ, ຄຸມ້ຄອງ ແລະ ຕດິຕາມ ການປະຕບິດັມາດຕະການ  

• ມກີານສບັປ່ຽນພະນກັງານຂບັລດົ ແລະ ພະນກັງານຕດິຕາມ ( ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່  ) ຫຼງັຈາກຮບັ-ສົ່ ງ 

ຜູໂ້ດຍສານແຕ່ລະຖຽ້ວ;  

• ພະນກັງານຂບັລດົ ແລະ ພະນກັງານຕດິຕາມ ( ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່  ) ຕອ້ງໄດຮ້ບັການຝກຶອບົຮມົ

ຄວາມຮູພ້ືນ້ຖານກ່ຽວກບັມາດຕະການປອ້ງກນັຕນົເອງ ພອ້ມທງັການໃສ່ ແລະ ຖອດຊຸດ

ປອ້ງກນັຕນົເອງ; 

• ພະນກັງານຂບັລດົ ແລະ ພະນກັງານຕດິຕາມ ( ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່  ) ຕອ້ງໃສ່ຊຸດປອ້ງກນັຕນົເອງ 

(PPE) ໃນເວລາຮບັ-ສົ່ ງ ຜູໂ້ດຍສານ; 

• ແຕ່ງຕັງ້ພະນກັງານຕດິຕາມໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ມາດຕະການ ກນັ ແລະ ຄວບຄຸມການ

ຕດິເຊືອ້ພະຍາດໂຄວດິ-19;  

• ມກີານປະສານສມົທບົກບັເຈົາ້ໜາ້ທີ່  ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງໃນການນໍາສົ່ ງ ກໍລະນສີງົໃສ ໄປສະຖານທີ່

ແຍກປ່ຽວ ຫຼ ືປິ່ ນປົວ; 

• ການສໍາລະເງນິ ແມ່ນຫຸຼດຜ່ອນ ຫຼ ືຫຼກີລ່ຽງການນໍາໃຊເ້ງນິສດົ ໂດຍໃຊວ້ທິກີານໂອນເງນິຜ່ານ

ບນັຊ ີຫຼ ືຈ່າຍດວ້ຍບດັ ເພື່ ອຫຸຼດຜ່ອນການສໍາຜດັໂດຍກງົ. 

 
ການອະນາໄມຂາ້ເຊືອ້ຫຼງັຈາກກບັຮອດເຮອືນ 

• ເມື່ ອທຸກຄນົກບັຮອດເຮອືນ ຕອ້ງລາ້ງມໃືຫສ້ະອາດ, ປ່ຽນເຄື່ ອງນຸ່ ງ ແລະ ນໍາໄປແຊ່ດວ້ຍນໍາ້

ແຟບັ ຫຼ ືນໍາ້ຢາຊກັຜາ້ຂາວ (ໄຮເຕ)ີ ຕາມອດັຕາສ່ວນທີ່ ໄດກໍ້ານດົໄວ ້ຫຼ ືຕົມ້ດວ້ຍນໍາ້ຮອ້ນໃຫ້

ຟດົ ເວລາ 20 - 30 ນາທ ີ

• ຂາ້ເຊື ້່ ອ ເຄື່ ອງໃຊສ່້ວນຕວົຂອງທ່ານທຸກຄັງ້ທີ່ ກບັຮອດເຮອືນເຊັ່ ນ: ໂທລະສບັມຖື,ື ກະແຈ

ລດົ, ແວ່ນຕາ, ໂມງ, ແຫວນ ແລະ ອື່ ນໆ ດວ້ຍເຫຼົາ້ 70% ຫຼ ືນໍາ້ຢາຂາ້ເຊືອ້. 
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12. ການອະນາໄມ ແລະ ຂາ້ເຊືອ້ ຢູ່ທະນາຄານ, ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ ແລະ ຕູ ້ATM 

 

ການອະນາໄມມ ື

• ຕອ້ງຈດັໃຫມ້ຈີດຸລາ້ງມ ືແລະ ສະໜອງສິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກເຊັ່ ນ: ນໍາ້ສະອາດ, ສະບູ, ເຈ ັຍ້ເຊດັ

ມ ືແລະ ເຈວຂາ້ເຊືອ້ມ ືຫຼ ືເຫຼົາ້ 70% ຢູ່ບລໍເິວນ ໜາ້ທາງເຂົາ້-ອອກ, ບໍລເິວນນັ່ ງລໍຖາ້, ໜາ້ປ່ອງ

ບໍລກິານ, ບໍລເິວນໃກລ້ບິ, ຫອ້ງນໍາ້.  

• ທຸກຄນົທີ່ ເຂົາ້ມາໃນສະຖານທີ່ ດັ່ ງກ່າວຕອ້ງລາ້ງມໃືສ່ສະບູ ຫຼ ືເຈວຂາ້ເຊືອ້ມ ືກ່ອນ ເຂົາ້ ແລະ ອອກ, 

ກ່ອນ - ຫຼງັ ກນິອາຫານ, ຫຼງັຈາກໃຊຫ້ອ້ງນໍາ້ ແລະ ຫຼງັຈາກສໍາຜດັ ຈບັບາຍວດັຖຸສິ່ ງຂອງອື່ ນໆ.  

      

 

ການໃສ່ຜາ້ອດັປາກ-ດງັ ແລະ ການປະຕບິດັຕນົໃນເວລາ ໄອ - ຈາມ 

• ທຸກຄນົທີ່ ເຂົາ້ມາສະຖານທີ່ ດັ່ ງກ່າວຕອ້ງໃສ່ຜາ້ອດັປາກ-ດງັ ຕະຫຼອດເວລາ; 

• ເວລາ ໄອ-ຈາມ ທຸກຄັງ້ ຕອ້ງອດັປາກ-ດງັ ດວ້ຍເຈຍ້ອະນາໄມ (Tissue) ຫຼ ືແຂນສອກ, ຫຼງັຈາກນັນ້

ໃຫລ້າ້ງມດືວ້ຍນໍາ້ສະອາດໃສ່ສະບູ, ເຈວຂາ້ເຊືອ້ມ ືຫຼ ືເຫຼົາ້ 70%; 

• ຖາ້ນໍາໃຊຜ້າ້ອດັປາກ-ດງັ ທີ່ ໃຊຄ້ັງ້ດຽວ ແມ່ນໃຫປ່້ຽນໃໝ່ທຸກໆຄັງ້ ເມື່ ອເຫນັວ່າມຄີວາມປຽກຊຸ່ມ 

ແລະ ເປິເປືອ້ນ; 

• ກໍລະນນີໍາໃຊຜ້າ້ອດັປາກ-ດງັ ຊະນດິ ຜາ້ແພ ຖາ້ນໍາມາໃຊຄ້ນື ຕອ້ງຊກັດວ້ຍແຟບັ, ລາ້ງດວ້ຍນໍາ້

ສະອາດແລວ້ຕາກແດດໃຫແ້ຫງ້, ລດີດວ້ຍຄວາມຮອ້ນ ຫຼ ືຕົມ້ໃຫຟ້ດົໃຊເ້ວລາ 20 - 30 ນາທ ີທຸກ

ຄັງ້; 

• ຕອ້ງຖີມ້ຜາ້ອດັປາກ-ດງັ ແລະ ເຈຍ້ອະນາໄມ ທີ່ ໃຊແ້ລວ້ໃສ່ໃນຖງົຢາງ ມດັປາກຖງົໃຫແ້ໜນ້ 

ແລວ້ຖີມ້ໃສ່ຖງັຂີເ້ຫຍືອ້ທີ່ ມຝີາປິດ. 

 ການຮກັສາໄລຍະຫ່າງ 1 ແມດັ 

• ທຸກສະຖານທີ່  ຕອ້ງມກີານກໍານດົການຮກັສາໄລຍະຫ່າງ;  
• ໝາຍສນັຍາລກັໃສ່ພືນ້ທີ່ ພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ ໃຫຊ້ດັເຈນ, ໃຫພ້ະນກັງານ ແລະ ລູກຄາ້ ເຫນັວ່າ

ຄວນຢືນ ຫຼ ືນັ່ ງຢູ່ຈດຸໃດ; 

• ໃຫມ້ກີານຈໍາກດັຈໍານວນພະນກັງານ ແລະ ລູກຄາ້ ໃຫເ້ໝາະສມົ;   

• ຖາ້ບໍ່ ສາມາດປະຕບິດັການຮກັສາໄລຍະຫ່າງ ຕອ້ງໃຊແ້ນວຂັນ້ລະຫວ່າງບຸກຄນົ ຕ່ໍບຸກຄນົ. 

  

ການອະນາໄມ ແລະ ຂາ້ເຊືອ້ 

• ຕອ້ງອະນາໄມ ແລະ ຂາ້ເຊືອ້ ທຸກພືນ້ທີ່  ເປັນປະຈໍາ. 

- ອະນາໄມດວ້ຍນໍາ້ແຟບັ ແລະ ຂາ້ເຊືອ້ດວ້ຍນໍາ້ຢາຂາ້ເຊືອ້ ທີ່ ມຄີວາມເຂັມ້ຂຸນ້ 0,1% ຫຼ ືນໍາ້ຢາ

ຊກັຜາ້ຂາວຕາມອດັຕາສ່ວນທີ່ ກໍານດົໄວໃ້ນຜະລດິຕະພນັ; 

- ສໍາລບັພືນ້ທີ່ ຄບັແຄບ ຫຼ ືມູມຫອ້ງ ໃຫໃ້ຊເ້ຫຼົາ້ 70%  ຫຼ ືນໍາ້ຢາຂາ້ເຊືອ້; 

- ບໍ່ ຄວນນໍາໃຊບ້ັງ້ສດີ ທີ່ ມຄີວາມດນັສູງສດີໃສ່ພືນ້ໂດຍກງົເພື່ ອຫຼກີລ່ຽງການກະຈາຍຂອງເຊືອ້

ພະຍາດ ແຕ່ລຸ່ມຂຶນ້ເທງິ 

•  ອະນາໄມ ແລະ ຂາ້ເຊືອ້ ວດັຖຸ ສິ່ ງຂອງ ຫຼ ືບ່ອນທີ່ ມກີານສ າຜດັເລືອ້ຍໆ ເຊັ່ ນ: ບ່ອນຮບັຕອ້ນ, ປ່ອງ 

ບໍລກິານ, ໂຕະ, ຕັ່ ງ, ໂທລະສບັ, ປຸ່ມກດົບດັຄວິ, ປຸ່ມກດົລບິ, ລູກບດິປະຕູ, ຮາວຈບັປະຕູ, ຫອ້ງນໍາ້ 

ແລະ ອື່ ນໆ... 

•  ຫຸມ້ຫ່ໍຣີໂມດທຸກປະເພດເຊັ່ ນ: ຣີໂມດໂທລະພາບ, ແອ...ດວ້ຍພຣາດສະຕກິ ທີ່ ງ່າຍໃນການເຊດັຂາ້

ເຊືອ້;  
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• ຜາ້ ແພ ຕ່າງໆ ທີ່ ໃຊໃ້ນຫອ້ງ ຕອ້ງຊກັດວ້ຍແຟບັ ແລະ ນໍາ້ຮອ້ນ 100 ອງົສາ ຂຶນ້ໄປ,  ເມື່ ອໃຊນ້ໍາ້ເຢນັ

ຊກັ ຕອ້ງໃຊນ້ໍາ້ຢາຊກັຜາ້ຂາວ ທີ່ ໄດເ້ຈອືຈາງກບັນໍາ້ສະອາດ(ກໍລະນອີະນາໄມຂາ້ເຊືອ້ທົ່ ວໄປ ໃຫໃ້ຊນ້ໍາ້

ຢາຂາ້ເຊືອ້ທີ່ ມຄີວາມເຂັມ້ຂຸນ້ 0,05%, ກໍລະນທີີ່ ສງົໃສວ່າຕດິເຊືອ້ໂຄວດິ-19 ໃຫໃ້ຊນ້ໍາ້ຢາຂາ້ເຊືອ້ທີ່

ມຄີວາມເຂັມ້ຂຸນ້ 0,1%,); 

• ພະນກັງານອະນາໄມ ແລະ ຂາ້ເຊືອ້ ຕອ້ງໄດຮ້ບັການຝກຶອບົຮມົກ່ຽວກບັການປອ້ງກນັຕນົເອງ ແລະ 

ຫຼກັການ ອະນາໄມ-ຂາ້ເຊືອ້;  

• ພະນກັງານອະນາໄມ ແລະ ຂາ້ເຊືອ້ ຕອ້ງໃສ່ຜາ້ອດັປາກ-ດງັ, ແວ່ນປອ້ງກນັຕາ, ຖງົມ,ື ຜາ້ກນັເປືອ້ນ, 

ໝວກ, ເກບີໂບກ ໃນເວລາປະຕບິດັໜາ້ທີ່ ;  

• ຖາ້ກໍລະນສີງົໃສວ່າມກີານຕດິເຊືອ້ພະຍາດ ໂຄວດິ-19 ຢູ່ສະຖານທີ່ ໃດນຶ່ ງແມ່ນໃຫປ້ະຕບິດັຕາມ

ຫຼກັການອະນາໄມ ແລະ ຂາ້ເຊືອ້ ໃນພາກທ ີ3 ຂອງປືມ້ຄູ່ ມສືະບບັນີຢ່້າງເຄັ່ ງຄດັ. 

 

ການລະບາຍອາກາດ  

•  ເປດີປະຕູ ແລະ ປ່ອງຢຽ້ມ ເພື່ ອໃຫອ້າກາດໃນຫອ້ງ ແລະ ອາຄານ ຖ່າຍເທໄດດ້;ີ 

•  ອະນາໄມ ແລະ ຂາ້ເຊືອ້ ເຄື່ ອງປັບອາກາດ (ແອ), ພດັລມົ ແລະ ເຄື່ ອງດດູອາກາດ ເປນັປະຈ າ. 

 

ການກັ່ ນກອງດວ້ຍການວດັແທກອຸນຫະພູມ  

• ຕອ້ງວດັແທກອຸນຫະພູມຮ່າງກາຍຂອງພະນກັງານ ແລະ ລູກຄາ້ທຸກຄນົ ໂດຍນໍາໃຊເ້ຄື່ ອງກວດ

ອຸນຫະພູມແບບອນິຟາເຣດ (infrared thermometer); 

• ໃຫມ້ຈີດຸກັ່ ນກອງ, ມພີະນກັງານຮບັຜດິຊອບ, ມຫີອ້ງແຍກປ່ຽວຊົ່ ວຄາວ; 

• ກໍລະນພີບົບຸກຄນົໃດທີ່ ມອຸີນຫະພູມຮ່າງກາຍເກນີ 37.5 ອງົສາເຊ ແລະ ມອີາການ: ໄຂ,້ ນໍາ້ມູກ

ຍອ້ຍ, ເຈບັຄໍ, ໄອ, ຈາມ, ດງັບໍ່ ໄດກ້ິ່ ນ, ລີນ້ບໍ່ ໄດລ້ດົຊາດ, ບໍ່ ອະນຸຍາດໃຫຜູ້ກ່້ຽວເຂົາ້ໃນສະຖານທີ່

ດັ່ ງກ່າວ ແລະ ຕອ້ງແຍກອອກຈາກກຸ່ມຄນົທົ່ ວໄປ ແລວ້ໃຫຕ້ດິຕ່ໍຫາໜ່ວຍງານສະເພາະກດິ ໂທຫາ

ສາຍດ່ວນ 165/166 ຫຼ ືໂທ 020 54066777. 

     

 

ການວາງແຜນ, ຄຸມ້ຄອງ ແລະ ຕດິຕາມ ການປະຕບິດັມາດຕະການ  

• ມກີານສບັປ່ຽນພະນກັງານໃນການເຮດັວຽກ ແລະ ປະຈໍາການ ເພື່ ອຮບັປະກນັມາດຕະການຮກັສາ

ໄລຍະຫ່າງ ຢ່າງໜອ້ຍ 1 ແມດັ;  

• ແຕ່ງຕັງ້ພະນກັງານຕດິຕາມໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ມາດຕະການ ກນັ ແລະ ຄວບຄຸມການຕດິເຊືອ້

ພະຍາດໂຄວດິ-19;  

• ຕອ້ງມກີານໃຫຂ້ໍມູ້ນຂ່າວສານປະຈໍາວນັ ແລະ ໃຫຄ້ວາມຮູແ້ກ່ພະນກັງານ ແລະ ລູກຄາ້ ຫຼ ືບຸກຄນົ

ເຂົາ້-ອອກ ເຊັ່ ນ: ຕດິຕັງ້ເຄື່ ອງກະຈາຍສຽງ, ຈໍໂທລະພາບ, ໂປສເຕ ີຕ່າງໆ ຫຼ ືພະນກັງານຜູ ້

ຮບັຜດິຊອບຕອ້ງໂຄສະນາ - ສຸຂະສກຶສາກບັທີ່  ກ່ຽວກບັມາດຕະການປອ້ງກນັຕນົເອງຈາກ

ການລະບາດພະຍາດ COVID-19; 

• ສໍາລບັຕູ ້ATM ແມ່ນໃຫຕ້ດິສື່ ໂຄສະນາການອະນາໄມ ແລະ ຂາ້ເຊືອ້ມ ືກ່ອນ ແລະ ຫຼງັການນໍາໃຊຕູ້ ້

ATM; 

• ໃຫສ້ະໜອງຖງັໃສ່ຂີເ້ຫຍືອ້ທີ່ ມຝີາປິດໂດຍບໍ່ ໃຊມ້ສືໍາຜດັ; 

• ມກີານປະສານສມົທບົກບັເຈົາ້ໜາ້ທີ່  ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງໃນການນໍາສົ່ ງ ກໍລະນສີງົໃສ ໄປສະຖານທີ່ ແຍກ

ປ່ຽວ ຫຼ ືປິ່ ນປົວ; 
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• ການສໍາລະເງນິ ແມ່ນໃຫໃ້ຊວ້ທິກີານໂອນເງນິຜ່ານບນັຊ ີຫຼ ືຈ່າຍດວ້ຍບດັ ເພື່ ອຫຸຼດຜ່ອນການສໍາຜດັ

ໂດຍກງົ. 

 
ການອະນາໄມຂາ້ເຊືອ້ຫຼງັຈາກກບັຮອດເຮອືນ 

• ເມື່ ອທຸກຄນົກບັຮອດເຮອືນ ຕອ້ງລາ້ງມໃືຫສ້ະອາດ, ປ່ຽນເຄື່ ອງນຸ່ ງ ແລະ ນໍາໄປແຊ່ດວ້ຍນໍາ້ແຟບັ ຫຼ ື

ນໍາ້ຢາຊກັຜາ້ຂາວ (ໄຮເຕ)ີ ຕາມອດັຕາສ່ວນທີ່ ໄດກໍ້ານດົໄວ ້ຫຼ ືຕົມ້ດວ້ຍນໍາ້ຮອ້ນໃຫຟ້ດົ ເວລາ 20 - 

30 ນາທ ີ

• ຂາ້ເຊື ້່ ອ ເຄື່ ອງໃຊສ່້ວນຕວົຂອງທ່ານທຸກຄັງ້ທີ່ ກບັຮອດເຮອືນເຊັ່ ນ: ໂທລະສບັມຖື,ື ກະແຈລດົ, 

ແວ່ນຕາ, ໂມງ, ແຫວນ ແລະ ອື່ ນໆ ດວ້ຍເຫຼົາ້ 70% ຫຼ ືນໍາ້ຢາຂາ້ເຊືອ້. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 49 

13. ການອະນາໄມ ແລະ ຂາ້ເຊືອ້ ຢູ່ສໍານກັງານ, ອງົການ  

 

ການອະນາໄມມ ື

• ຕອ້ງຈດັໃຫມ້ຈີດຸລາ້ງມ ືແລະ ສະໜອງສິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກເຊັ່ ນ: ນໍາ້ສະອາດ, ສະບູ, ເຈ ັຍ້

ເຊດັມ ືແລະ ເຈວຂາ້ເຊືອ້ມ ືຫຼ ືເຫຼົາ້ 70% ຢູ່ບລໍເິວນ ໜາ້ ທາງເຂົາ້-ອອກ ອາຄານ, ບໍລເິວນລໍຖາ້, 

ບໍລເິວນໃກລ້ບິແຕ່ລະຊັນ້, ໜາ້ຫອ້ງປະຊຸມ, ໜາ້ຫອ້ງເຮດັວຽກ, ຮາ້ນອາຫານ ແລະ ຫອ້ງນໍາ້; 

• ສໍາລບັສໍານກັງານທີ່ ມກີານສະແກນລາຍມ ືຫຼ ືປໍາ້ບດັ ເພື່ ອລງົທະບຽນ ແມ່ນໃຫມ້ເີຈວ ຫຼ ືເຫຼົາ້ 70% 

ຕັງ້ຢູ່ຈດຸດັ່ ງກ່າວເພື່ ອຂາ້ເຊືອ້ມກ່ືອນ ແລະ ຫຼງັຈາກສໍາຜດັ; 

• ທຸກຄນົທີ່ ເຂົາ້ມາໃນອາຄານ ສໍານກັງານ,  ອງົການ  ຕອ້ງລາ້ງມໃືສ່ສະບູ ຫຼ ືເຈວຂາ້ເຊືອ້ມ ືກ່ອນ ເຂົາ້ 

- ອອກ, ກ່ອນ - ຫຼງັກນິອາຫານ, ຫຼງັຈາກໃຊຫ້ອ້ງນ ້າ ແລະ ຫຼງັຈາກສ າຜດັ ຈບັບາຍວດັຖຸສິ່ ງ

ຂອງອື່ ນໆ.  

      

 

ການໃສ່ຜາ້ອດັປາກ-ດງັ ແລະ ການປະຕບິດັຕນົໃນເວລາ ໄອ - ຈາມ 

• ທຸກຄນົທີ່ ເຂົາ້ມາບໍລເິວນອາຄານ ສໍານກັງານ ອງົການຕ່າງໆ ຕອ້ງໃສ່ຜາ້ອດັປາກ-ດງັ ຕະຫຼອດເວລາ; 

• ເວລາ ໄອ-ຈາມ ທຸກຄັງ້ ຕອ້ງອດັປາກ-ດງັ ດວ້ຍເຈຍ້ອະນາໄມ (Tissue) ຫຼ ືແຂນສອກ, ຫຼງັຈາກ

ນັນ້ໃຫລ້າ້ງມດືວ້ຍນໍາ້ສະອາດໃສ່ສະບູ, ເຈວຂາ້ເຊືອ້ມ ືຫຼ ືເຫຼົາ້ 70% ຂືນ້ໄປ; 

• ຖາ້ນໍາໃຊຜ້າ້ອດັປາກ-ດງັ ທີ່ ໃຊຄ້ັງ້ດຽວ ແມ່ນໃຫປ່້ຽນໃໝ່ທຸກໆຄັງ້ ເມື່ ອເຫນັວ່າມຄີວາມປຽກຊຸ່ມ 

ແລະ ເປິເປືອ້ນ; 

• ກໍລະນນີໍາໃຊຜ້າ້ອດັປາກ-ດງັ ຊະນດິ ຜາ້ແພ ຖາ້ນໍາມາໃຊຄ້ນື ຕອ້ງຊກັດວ້ຍແຟບັ, ລາ້ງດວ້ຍນໍາ້

ສະອາດແລວ້ຕາກແດດໃຫແ້ຫງ້, ລດີດວ້ຍຄວາມຮອ້ນ ຫຼ ືຕົມ້ໃຫຟ້ດົໃຊເ້ວລາ 20 - 30 ນາທ ີທຸກ

ຄັງ້; 

• ຕອ້ງຖີມ້ຜາ້ອດັປາກ-ດງັ ແລະ ເຈຍ້ອະນາໄມ ທີ່ ໃຊແ້ລວ້ໃສ່ຖງົຢາງ ມດັປາກຖງົໃຫແ້ໜນ້ ແລວ້ຖີມ້

ໃສ່ໃນຖງັຂີເ້ຫຍືອ້ທີ່ ມຝີາປິດ. 

 ການຮກັສາໄລຍະຫ່າງ 1ແມດັ 

•  ທຸກສະຖານທີ່  ຕອ້ງມກີານກ ານດົການຮກັສາໄລຍະຫ່າງ;  

•  ໝາຍສນັຍາລກັໃສ່ພືນ້ທີ່ ພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ ໃຫຊ້ດັເຈນ, ໃຫພ້ະນກັງານ ແລະ ຜູທ້ີ່ ມາ

ພວົພນັ ວຽກ ເຫນັວ່າຄວນຢນື ຫຼ ືນັ່ ງ ຢູ່ຈດຸໃດ; 

•  ໃຫມ້ກີານຈ າກດັຈ ານວນພະນກັງານ ແລະ ຜູມ້າພວົພນັວຽກ ໃຫເ້ໝາະສມົ ເພື່ ອຮກັສາໄລຍະຫ່າງ 

ຕາມມາດຕະຖານຢ່າງໜອ້ຍ 1 ແມດັ;   

•  ຖາ້ບໍ່ ສາມາດປະຕບິດັການຮກັສາໄລຍະຫ່າງ: 
- ຕອ້ງໃຊແ້ນວຂັນ້ລະຫວ່າງບຸກຄນົ ຕ່ໍບຸກຄນົ 

- ຕອ້ງປິດການບໍລກິານຊົ່ ວຄາວຖາ້ເປນັພືນ້ທີ່ ມຄີວາມສ່ຽງ  
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ການອະນາໄມ ແລະ ຂາ້ເຊືອ້ 

• ຕອ້ງອະນາໄມ ແລະ ຂາ້ເຊືອ້ ທຸກພືນ້ທີ່ ຂອງສໍານກັງານ, ອງົການ ເປັນປະຈໍາ: 

- ອະນາໄມດວ້ຍນໍາ້ແຟບັ ແລະ ຂາ້ເຊືອ້ດວ້ຍນໍາ້ຢາຂາ້ເຊືອ້ ທີ່ ມຄີວາມເຂັມ້ຂຸນ້ 0,1% ຫຼ ືນໍາ້ຢາ

ຊກັຜາ້ຂາວຕາມອດັຕາສ່ວນທີ່ ກໍານດົໄວໃ້ນຜະລດິຕະພນັ; 

- ສໍາລບັພືນ້ທີ່ ຄບັແຄບ ຫຼ ືມູມຫອ້ງ ໃຫໃ້ຊເ້ຫຼົາ້ 70%  ຫຼ ືນໍາ້ຢາຂາ້ເຊືອ້; 

- ບໍ່ ຄວນນໍາໃຊບ້ັງ້ສດີ ທີ່ ມຄີວາມດນັສູງສດີໃສ່ພືນ້ໂດຍກງົເພື່ ອຫຼກີລ່ຽງການກະຈາຍຂອງເຊືອ້

ພະຍາດ ແຕ່ລຸ່ມຂຶນ້ເທງິ 

• ອະນາໄມ ແລະ ຂາ້ເຊືອ້ ວດັຖຸ ສິ່ ງຂອງ ຫຼ ືບ່ອນທີ່ ມກີານສໍາຜດັ ເລືອ້ຍໆ ເຊັ່ ນ: ບ່ອນຮບັຕອ້ນ, 

ໂຕະ, ຕັ່ ງ, ໂທລະສບັ, ປຸ່ມກດົລບິ, ໄລກອນປະຕູ, ລູກບດິປະຕູ, ມຈືບັປະຕູ, ຮາວຂັນ້ໄດ, ຫອ້ງນໍາ້ 

ແລະ ອື່ ນໆ... 

• ຫຸມ້ຫ່ໍຣີໂມດທຸກປະເພດເຊັ່ ນ: ຣີໂມດໂທລະພາບ, ແອ...ດວ້ຍພຣາດສະຕກິ ທີ່ ງ່າຍໃນການເຊດັຂາ້

ເຊືອ້;  

• ຜາ້ ແພ ຕ່າງໆ ທີ່ ໃຊໃ້ນຫອ້ງທີ່ ມຄີວາມສ່ຽງ ຕອ້ງຊກັດວ້ຍແຟບັ ແລະ ນໍາ້ຮອ້ນ 100 ອງົສາ ຂຶນ້ໄປ,  

ເມື່ ອໃຊນ້ໍາ້ເຢັນຊກັ ຕອ້ງໃຊນ້ໍາ້ຢາຊກັຜາ້ຂາວ ທີ່ ໄດເ້ຈອືຈາງກບັນໍາ້ສະອາດ(ກໍລະນອີະນາໄມຂາ້ເຊືອ້

ທົ່ ວໄປ ໃຫໃ້ຊນ້ໍາ້ຢາຂາ້ເຊືອ້ທີ່ ມຄີວາມເຂັມ້ຂຸນ້ 0,05%, ກໍລະນທີີ່ ສງົໃສວ່າຕດິເຊືອ້ໂຄວດິ-19 

ໃຫໃ້ຊນ້ໍາ້ຢາຂາ້ເຊືອ້ທີ່ ມຄີວາມເຂັມ້ຂຸນ້ 0,1%,); 

• ພະນກັງານອະນາໄມ ແລະ ຂາ້ເຊືອ້ ຕອ້ງໄດຮ້ບັການຝກຶອບົຮມົ ຫຼກັການອະນາໄມ ແລະ ຂາ້ເຊືອ້ 

ແລະ ການປອ້ງກນັຕນົເອງໃນເວລາປະຕບິດັໜາ້ທີ່ ; 

• ພະນກັງານອະນາໄມ ແລະ ຂາ້ເຊືອ້ ຕອ້ງໃສ່ຜາ້ອດັປາກ-ດງັ, ແວ່ນປອ້ງກນັຕາ, ຖງົມ,ື ຜາ້ກນັເປືອ້ນ

, ໝວກ, ເກບີໂບກ ໃນເວລາເຮດັອະນາໄມທຸກຄັງ້;  

• ຖາ້ກໍລະນສີງົໃສວ່າມກີານຕດິເຊືອ້ພະຍາດ ໂຄວດິ-19 ຢູ່ສະຖານທີ່ ໃດນຶ່ ງແມ່ນໃຫປ້ະຕບິດັຕາມ

ຫຼກັການອະນາໄມ ແລະ ຂາ້ເຊືອ້ ໃນພາກທ ີ3 ຂອງປືມ້ຄູ່ ມສືະບບັນີຢ່້າງເຄັ່ ງຄດັ. 

 

ການລະບາຍອາກາດ  

• ເປີດປະຕູ ແລະ ປ່ອງຢຽ້ມ ເພື່ ອໃຫອ້າກາດໃນຫອ້ງ ແລະ ອາຄານ ຖ່າຍເທໄດດ້;ີ 

• ອະນາໄມ ແລະ ຂາ້ເຊືອ້ ເຄື່ ອງປັບອາກາດ (ແອ), ພດັລມົ ແລະ ເຄື່ ອງດດູອາກາດ ເປນັປະຈໍາ. 

 

ການກັ່ ນກອງດວ້ຍການວດັແທກອຸນຫະພູມ  

• ຕອ້ງວດັແທກອຸນຫະພູມຮ່າງກາຍຂອງພະນກັງານ ແລະ ຜູມ້າພວົພນັວຽກ ໂດຍນໍາໃຊເ້ຄື່ ອງກວດ

ອຸນຫະພູມແບບອນິຟາເຣດ (infrared thermometer); 

• ໃຫມ້ຈີດຸກັ່ ນກອງ, ມພີະນກັງານຮບັຜດິຊອບ, ມຫີອ້ງແຍກປ່ຽວຊົ່ ວຄາວ; 

• ກໍລະນພີບົບຸກຄນົໃດທີ່ ມອຸີນຫະພູມຮ່າງກາຍເກນີ 37.5 ອງົສາເຊ ແລະ ມອີາການ: ໄຂ,້ ນໍາ້ມູກ

ຍອ້ຍ, ເຈບັຄໍ, ໄອ, ຈາມ, ດງັບໍ່ ໄດກ້ິ່ ນ, ລີນ້ບໍ່ ໄດລ້ດົຊາດ, ບໍ່ ອະນຸຍາດໃຫຜູ້ກ່້ຽວເຂົາ້ໃນສະຖານທີ່

ດັ່ ງກ່າວ ແລະ ຕອ້ງແຍກອອກຈາກກຸ່ມຄນົທົ່ ວໄປ ແລວ້ໃຫຕ້ດິຕ່ໍຫາໜ່ວຍງານສະເພາະກດິ ໂທຫາ

ສາຍດ່ວນ 165/166 ຫຼ ືໂທ 020 54066777. 
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ການວາງແຜນ, ຄຸມ້ຄອງ ແລະ ຕດິຕາມ ການປະຕບິດັມາດຕະການ  

• ມກີານສບັປ່ຽນພະນກັງານໃນການເຮດັວຽກ ແລະ ປະຈໍາການ ເພື່ ອຮບັປະກນັມາດຕະການຮກັສາ

ໄລຍະຫ່າງ ຢ່າງໜອ້ຍ 1 ແມດັ;  

• ແຕ່ງຕັງ້ພະນກັງານຕດິຕາມໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ມາດຕະການ ກນັ ແລະ ຄວບຄຸມການຕດິເຊືອ້

ພະຍາດໂຄວດິ-19;  

• ຕອ້ງມກີານໃຫຂ້ໍມູ້ນຂ່າວສານປະຈໍາວນັ ແລະ ໃຫຄ້ວາມຮູແ້ກ່ພະນກັງານ ແລະ ທຸກຄນົທີ່ ເຂົາ້ມາ

ພວົພນັວຽກ ເຊັ່ ນ: ຕດິຕັງ້ເຄື່ ອງກະຈາຍສຽງ, ຈໍໂທລະພາບ, ໂປສເຕ ີຕ່າງໆ ຫຼ ືພະນກັງານຜູ ້

ຮບັຜດິຊອບຕອ້ງໂຄສະນາ - ສຸຂະສກຶສາກບັທີ່  ກ່ຽວກບັມາດຕະການປອ້ງກນັຕນົເອງຈາກ

ການລະບາດພະຍາດ COVID-19; 

• ມກີານປະສານສມົທບົກບັເຈົາ້ໜາ້ທີ່  ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງໃນການນໍາສົ່ ງ ກໍລະນສີງົໃສ ໄປສະຖານທີ່ ແຍກ

ປ່ຽວ ຫຼ ືປິ່ ນປົວ; 

• ການສໍາລະເງນິ ແມ່ນໃຫໃ້ຊວ້ທິກີານໂອນເງນິຜ່ານບນັຊ ີຫຼ ືຈ່າຍດວ້ຍບດັ ເພື່ ອຫຸຼດຜ່ອນການສໍາຜດັ

ໂດຍກງົ.  

 
ການອະນາໄມຂາ້ເຊືອ້ຫຼງັຈາກກບັຮອດເຮອືນ 

• ເມື່ ອທຸກຄນົກບັຮອດເຮອືນ ຕອ້ງລາ້ງມໃືຫສ້ະອາດ, ປ່ຽນເຄື່ ອງນຸ່ ງ ແລະ ນໍາໄປແຊ່ດວ້ຍນໍາ້ແຟບັ ຫຼ ື

ນໍາ້ຢາຊກັຜາ້ຂາວ (ໄຮເຕ)ີ ຕາມອດັຕາສ່ວນທີ່ ໄດກໍ້ານດົໄວ ້ຫຼ ືຕົມ້ດວ້ຍນໍາ້ຮອ້ນໃຫຟ້ດົ ເວລາ 20 

- 30 ນາທ ີ

• ຂາ້ເຊື ້່ ອ ເຄື່ ອງໃຊສ່້ວນຕວົຂອງທ່ານທຸກຄັງ້ທີ່ ກບັຮອດເຮອືນເຊັ່ ນ: ໂທລະສບັມຖື,ື ກະແຈລດົ, 

ແວ່ນຕາ, ໂມງ, ແຫວນ ແລະ ອື່ ນໆ ດວ້ຍເຫຼົາ້ 70% ຫຼ ືນໍາ້ຢາຂາ້ເຊືອ້. 
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14. ການອະນາໄມ ແລະ ຂາ້ເຊືອ້ສະຖານທີ່ ອອກກໍາລງັກາຍ 

 

ການອະນາໄມມ ື

• ຕອ້ງຈດັໃຫມ້ຈີດຸລາ້ງມ ືແລະ ສະໜອງສິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກເຊັ່ ນ: ນໍາ້ສະອາດ, ສະບູ, ເຈ ັຍ້

ເຊດັມ ືແລະ ເຈວລາ້ງມ ືຫຼ ືເຫຼົາ້ 70% ເພື່ ອລາ້ງມຢູ່ືບໍລເິວນ ໜາ້ທາງເຂົາ້-ອອກ, ບ່ອນລໍຖາ້, 

ບໍລເິວນໃກລ້ບິ, ຮາ້ນອາຫານ ແລະ ຫອ້ງນໍາ້;  

• ທຸກຄນົທີ່ ເຂົາ້ມາໃນສະຖານທີ່ ອອກກໍາລງັກາຍ ຕອ້ງລາ້ງມໃືສ່ສະບູ ຫຼ ືເຈວຂາ້ເຊືອ້ ກ່ອນ ເຂົາ້ - 

ອອກ, ກ່ອນ - ຫຼງັອອກກໍາລງັກາຍ, ກ່ອນ-ຫຼງັກນິອາຫານ, ຫຼງັຈາກໃຊຫ້ອ້ງນໍາ້ ແລະ ຫຼງັຈາກ

ສໍາຜດັ ຈບັບາຍວດັຖຸສິ່ ງຂອງອື່ ນໆ.  

      

 

ການໃສ່ຜາ້ອດັປາກ-ດງັ ແລະ ປະຕບິດັຕນົໃນເວລາ ໄອ - ຈາມ 

• ທຸກຄນົທີ່ ຢູ່ໃນສະຖານທີ່ ອອກກໍາລງັກາຍ ຕອ້ງໃສ່ຜາ້ອດັປາກ-ດງັ ຕະຫຼອດເວລາ;  

• ເວລາ ໄອ-ຈາມ ທຸກຄັງ້ ຕອ້ງອດັປາກ-ດງັ ດວ້ຍເຈຍ້ອະນາໄມ (Tissue) ຫຼ ືແຂນສອກ, ຫຼງັ

ຈາກນັນ້ໃຫລ້າ້ງມດືວ້ຍນໍາ້ສະອາດໃສ່ສະບູ, ເຈວລາ້ງມ ືຫຼ ືເຫຼົາ້ 70% ຂືນ້ໄປ; 

• ຖາ້ນໍາໃຊຜ້າ້ອດັປາກ-ດງັ ທີ່ ໃຊຄ້ັງ້ດຽວ ແມ່ນໃຫປ່້ຽນໃໝ່ທຸກໆຄັງ້ ເມື່ ອເຫນັວ່າມຄີວາມປຽກ

ຊຸ່ມ ແລະ ເປິເປືອ້ນ; 

• ກໍລະນນີໍາໃຊຜ້າ້ອດັປາກ-ດງັ ຊະນດິ ຜາ້ແພ ຖາ້ນໍາມາໃຊຄ້ນື ຕອ້ງຊກັດວ້ຍແຟບັ, ລາ້ງດວ້ຍນໍາ້

ສະອາດແລວ້ຕາກແດດໃຫແ້ຫງ້, ລດີດວ້ຍຄວາມຮອ້ນ ຫຼ ືຕົມ້ໃຫຟ້ດົໃຊເ້ວລາ 20 - 30 ນາທ ີ

ທຸກຄັງ້; 

• ຕອ້ງຖີມ້ຜາ້ອດັປາກ-ດງັ ແລະ ເຈຍ້ອະນາໄມ ທີ່ ໃຊແ້ລວ້ໃສ່ໃນຖງົຢາງມດັປາກຖງົໃຫແ້ໜນ້ 

ແລວ້ຖີມ້ໃສ່ຖງັຂີເ້ຫຍືອ້ທີ່ ມຝີາປິດ. 

 

  

 

ການຮກັສາໄລຍະຫ່າງ 1 ແມດັ 

• ທຸກສະຖານທີ່  ຕອ້ງມກີານກໍານດົການຮກັສາໄລຍະຫ່າງ;  
• ໝາຍສນັຍາລກັໃສ່ພືນ້ທີ່ ພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ ໃຫຊ້ດັເຈນ, ໃຫຄ້ນົທີ່ ເຂົາ້ມາໃນສະຖານທີ່

ດັ່ ງກ່າວເຫນັວ່າເຂາົເຈ ົາ້ຄວນຢູ່ ຈດຸໃດ; 

• ໃຫມ້ກີານຈໍາກດັຈໍານວນຄນົທີ່ ໃຊສ້ະຖານທີ່ ອອກກໍາລງັກາຍ ເພື່ ອຫຸຼດຜ່ອນຄວາມແອອດັ;   

• ຖາ້ບໍ່ ສາມາດປະຕບິດັການຮກັສາໄລຍະຫ່າງ: 
- ຕອ້ງໃຊແ້ນວຂັນ້ລະຫວ່າງ ພະນກັງານບລໍກິານ, ບຸກຄນົ ຕ່ໍບຸກຄນົທີ່ ມາອອກກໍາລງັກາຍ; 

- ຕອ້ງປິດການບໍລກິານຖາ້ກໍລະນເີປນັເຂດພືນ້ທີ່  ທີ່ ມຄີວາມສ່ຽງ ຫຼ ືມກີານຕດິເຊືອ້.  

  

ການອະນາໄມ ແລະ ຂາ້ເຊືອ້ 

• ຕອ້ງອະນາໄມທຸກພືນ້ທີ່ ຂອງສະຖານທີ່ ອອກກໍາລງັກາຍ ເປນັປະຈໍາ: 

- ອະນາໄມດວ້ຍນໍາ້ແຟບັ ແລະ ຂາ້ເຊືອ້ດວ້ຍນໍາ້ຢາຂາ້ເຊືອ້ ທີ່ ມຄີວາມເຂັມ້ຂຸນ້ 0,1% ຫຼ ືນໍາ້

ຢາຊກັຜາ້ຂາວຕາມອດັຕາສ່ວນທີ່ ກໍານດົໄວໃ້ນຜະລດິຕະພນັ; 

- ສໍາລບັພືນ້ທີ່ ຄບັແຄບ, ມູມຫອ້ງ ແລະ ອຸປະກອນອອກກໍາລງັກາຍທີ່ ເປັນປະເພດເຫຼກັ 

ແມ່ນໃຫໃ້ຊເ້ຫຼົາ້ 70% ເຊດັຖູ; 

- ບໍ່ ຄວນນໍາໃຊບ້ັງ້ສດີ ທີ່ ມຄີວາມດນັສູງສດີໃສ່ພືນ້ໂດຍກງົເພື່ ອຫຼກີລ່ຽງການກະຈາຍຂອງ

ເຊືອ້ພະຍາດ ແຕ່ລຸ່ມຂຶນ້ເທງິ 
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• ອະນາໄມ ແລະ ຂາ້ເຊືອ້ ວດັຖຸ ສິ່ ງຂອງ ຫຼ ືບ່ອນທີ່ ມກີານສໍາຜດັເລືອ້ຍໆເຊັ່ ນ: ບ່ອນຮບັຕອ້ນ, 

ໂຕະ, ຕັ່ ງ, ປຸ່ມເປີດ-ປິດ ດອກໄຟ, ປຸ່ມກດົລບິ, ລູກບດິປະຕູ, ຮາວຈບັປະຕູ, ຮາວຂັນ້ໄດ, 

ອຸປະກອນການອອກກໍາລງັກາຍທຸກຊະນດິກ່ອນປ່ຽນໃຫຄ້ນົອື່ ນນໍາໃຊ,້ ຫອ້ງນໍາ້ ແລະ ອື່ ນໆ... 

• ຫຸມ້ຫ່ໍຣີໂມດທຸກປະເພດເຊັ່ ນ: ຣີໂມດໂທລະພາບ, ແອ...ດວ້ຍພຣາດສະຕກິ ທີ່ ງ່າຍໃນການເຊດັ

ຂາ້ເຊືອ້;  

• ຜາ້ຕ່າງໆ ທີ່ ໃຊໃ້ນສະຖານທີ່ ອອກກໍາລງັກາຍ ຕອ້ງຊກັດວ້ຍແຟບັ ແລະ ນໍາ້ຮອ້ນ 100 ອງົສາ 

ຂຶນ້ໄປ, ເມື່ ອໃຊນ້ໍາ້ເຢັນຊກັ ຕອ້ງໃຊນ້ໍາ້ຢາຊກັຜາ້ຂາວ ທີ່ ໄດເ້ຈອືຈາງກບັນໍາ້ສະອາດ(ກໍລະນີ

ອະນາໄມຂາ້ເຊືອ້ທົ່ ວໄປ ໃຫໃ້ຊນ້ໍາ້ຢາຂາ້ເຊືອ້ທີ່ ມຄີວາມເຂັມ້ຂຸນ້ 0,05%, ກໍລະນທີີ່ ສງົໃສວ່າ

ຕດິເຊືອ້ໂຄວດິ-19 ໃຫໃ້ຊນ້ໍາ້ຢາຂາ້ເຊືອ້ທີ່ ມຄີວາມເຂັມ້ຂຸນ້ 0,1%,); 

• ພະນກັງານອະນາໄມ ຕອ້ງໄດຮ້ບັການຝກຶອບົຮມົກ່ຽວກບັ ຫຼກັການອະນາໄມ ແລະ ຂາ້ເຊືອ້; 

• ພະນກັງານອະນາ◌່ໄມຕອ້ງໃສ່ຜາ້ອດັປາກ-ດງັ, ແວ່ນປອ້ງກນັຕາ, ຖງົມ,ື ຜາ້ກນັເປືອ້ນ, ໝວກ, 

ເກບີໂບກ ໃນເວລາປະຕບິດັໜາ້ທີ່ ;  

• ຖາ້ກໍລະນສີງົໃສວ່າມກີານຕດິເຊືອ້ພະຍາດ ໂຄວດິ-19 ແມ່ນໃຫປ້ະຕບິດັຕາມຫຼກັການອະນາໄມ 

ແລະ ຂາ້ເຊືອ້ ໃນພາກທ ີ3 ຂອງປືມ້ຄູ່ ມສືະບບັນີຢ່້າງເຄັ່ ງຄດັ. 

 

ການລະບາຍອາກາດ  

• ເປີດປະຕູ ແລະ ປ່ອງຢຽ້ມ ເພື່ ອໃຫອ້າກາດໃນຫອ້ງ ແລະ ອາຄານ ຖ່າຍເທໄດດ້;ີ 

• ອະນາໄມ ແລະ ຂາ້ເຊືອ້ເຄື່ ອງປບັອາກາດ (ແອ), ພດັລມົ ແລະ ເຄື່ ອງດດູອາກາດ ເປັນປະຈໍາ. 

 

ການກັ່ ນກອງດວ້ຍການວດັແທກອຸນຫະພູມ  

• ຕອ້ງວດັແທກອຸນຫະພູມຮ່າງກາຍຂອງພະນກັງານ ແລະ ຜູມ້າອອກກໍາລງັກາຍທຸກຄນົ ໂດຍນໍາ

ໃຊເ້ຄື່ ອງກວດອຸນຫະພູມແບບອນິຟາເຣດ (infrared thermometer); 

• ໃຫມ້ຈີດຸກັ່ ນກອງ, ມພີະນກັງານຮບັຜດິຊອບ, ມຫີອ້ງແຍກປ່ຽວຊົ່ ວຄາວ; 

• ກໍລະນພີບົບຸກຄນົໃດທີ່ ມອຸີນຫະພູມຮ່າງກາຍເກນີ 37.5 ອງົສາເຊ ແລະ ມອີາການ: ໄຂ,້ ນໍາ້

ມູກຍອ້ຍ, ເຈບັຄໍ, ໄອ, ຈາມ, ດງັບໍ່ ໄດກ້ິ່ ນ, ລີນ້ບໍ່ ໄດລ້ດົຊາດ, ບໍ່ ອະນຍຸາດໃຫຜູ້ກ່້ຽວເຂົາ້ໃນ

ສະຖານທີ່ ດັ່ ງກ່າວ ແລະ ຕອ້ງແຍກອອກຈາກກຸ່ມຄນົທົ່ ວໄປ ແລວ້ໃຫຕ້ດິຕ່ໍຫາໜ່ວຍງານ

ສະເພາະກດິ ໂທຫາສາຍດ່ວນ 165/166 ຫຼ ືໂທ 020 54066777. 

     

 

ການວາງແຜນ, ຄຸມ້ຄອງ ແລະ ຕດິຕາມ ການປະຕບິດັມາດຕະການ  

• ມກີານສບັປ່ຽນພະນກັງານໃນການເຮດັວຽກ ແລະ ປະຈໍາການ ເພື່ ອຮບັປະກນັມາດຕະການ

ຮກັສາໄລຍະຫ່າງ ຢ່າງໜອ້ຍ 1 ແມດັ;  

• ແຕ່ງຕັງ້ພະນກັງານຕດິຕາມໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ມາດຕະການ ກນັ ແລະ ຄວບຄຸມການ

ຕດິເຊືອ້ພະຍາດໂຄວດິ-19;  

• ຕອ້ງມກີານໃຫຂ້ໍມູ້ນຂ່າວສານປະຈໍາວນັ ແລະ ໃຫຄ້ວາມຮູແ້ກ່ຜູມ້າອອກກໍາລງັກາຍ ເຊັ່ ນ: ຕດິ

ຕັງ້ເຄື່ ອງກະຈາຍສຽງ, ຈໂໍທລະພາບ, ໂປສເຕຕ່ີາງໆ ຫຼ ືພະນກັງານຜູຮ້ບັຜດິຊອບຕອ້ງໂຄສະນາ 

- ສຸຂະສກຶສາກບັທີ່  ກ່ຽວກບັມາດຕະການປອ້ງກນັຕນົເອງຈາກການລະບາດພະຍາດ COVID-

19; 
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• ມກີານປະສານສມົທບົກບັເຈົາ້ໜາ້ທີ່  ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງໃນການນໍາສົ່ ງ ກໍລະນສີງົໃສ ໄປສະຖານທີ່

ແຍກປ່ຽວ ຫຼ ືປິ່ ນປົວ; 

• ການສໍາລະເງນິ ແມ່ນຫຸຼດຜ່ອນ ຫຼ ືຫຼກີລ່ຽງການນໍາໃຊເ້ງນິສດົ ໂດຍໃຊວ້ທິກີານໂອນເງນິຜ່ານ

ບນັຊ ີຫຼ ືຈ່າຍດວ້ຍບດັ ເພື່ ອຫຸຼດຜ່ອນການສໍາຜດັໂດຍກງົ. 

 
ການອະນາໄມຂາ້ເຊືອ້ຫຼງັຈາກກບັຮອດເຮອືນ 

• ເມື່ ອທຸກຄນົກບັຮອດເຮອືນ ຕອ້ງລາ້ງມໃືຫສ້ະອາດ, ປ່ຽນເຄື່ ອງນຸ່ ງ ແລະ ນໍາໄປແຊ່ດວ້ຍນໍາ້ແຟບັ 

ຫຼ ືນໍາ້ຢາຊກັຜາ້ຂາວ (ໄຮເຕ)ີ ຕາມອດັຕາສ່ວນທີ່ ໄດກໍ້ານດົໄວ ້ຫຼ ືຕົມ້ດວ້ຍນໍາ້ຮອ້ນໃຫຟ້ດົ ເວລາ 

20 - 30 ນາທ ີ

• ຂາ້ເຊື ້່ ອ ເຄື່ ອງໃຊສ່້ວນຕວົຂອງທ່ານທຸກຄັງ້ທີ່ ກບັຮອດເຮອືນເຊັ່ ນ: ໂທລະສບັມຖື,ື ກະແຈລດົ, 

ແວ່ນຕາ, ໂມງ, ແຫວນ ແລະ ອື່ ນໆ ດວ້ຍເຫຼົາ້ 70% ຫຼ ືນໍາ້ຢາຂາ້ເຊືອ້. 
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15. ການອະນາໄມ ແລະ ຂາ້ເຊືອ້ ໃນໂຮງງານ 

 

ການອະນາໄມມ ື

• ຕອ້ງຈດັໃຫມ້ຈີດຸລາ້ງມ ືແລະ ສະໜອງສິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກເຊັ່ ນ: ນໍາ້ສະອາດ, ສະບູ, 

ເຈ ັຍ້ເຊດັມ ືແລະ ເຈວລາ້ງມ ືຫຼ ືເຫຼົາ້ 70% ເພື່ ອລາ້ງມຢູ່ືບລໍເິວນ ໜາ້ທາງເຂົາ້-ອອກ, ບ່ອນຮບັ

ຕອ້ນແຂກ, ບລໍເິວນລໍຖາ້, ບໍລເິວນໃກລ້ບິ, ສະຖານທີ່ ເຮດັວຽກ, ຮາ້ນອາຫານ ແລະ ຫອ້ງນໍາ້.  

• ທຸກຄນົທີ່ ເຂົາ້ມາໃນໂຮງງານ ຕອ້ງລາ້ງມໃືສ່ສະບູ ຫຼ ືເຈວຂາ້ເຊືອ້ ກ່ອນ ເຂົາ້ - ອອກບ່ອນເຮດັ

ວຽກ, ກ່ອນ - ຫຼງັ ກນິອາຫານ, ຫຼງັຈາກໃຊຫ້ອ້ງນໍາ້ ແລະ ຫຼງັຈາກສໍາຜດັ ຈບັບາຍວດັຖຸສິ່ ງ

ຂອງອື່ ນໆ.  

       

ການໃສ່ຜາ້ອດັປາກ-ດງັ ແລະ ການປະຕບິດັຕນົໃນເວລາ ໄອ - ຈາມ 

• ທຸກຄນົທີ່ ເຂົາ້ມາໃນໂຮງງານຕອ້ງໃສ່ຜາ້ອດັປາກ-ດງັ ຕະຫຼອດເວລາ; 

• ເວລາ ໄອ-ຈາມ ທຸກຄັງ້ ຕອ້ງອດັປາກ-ດງັ ດວ້ຍເຈຍ້ອະນາໄມ (Tissue) ຫຼ ືແຂນສອກ, ຫຼງັ

ຈາກນັນ້ໃຫລ້າ້ງມດືວ້ຍນໍາ້ສະອາດໃສ່ສະບູ, ເຈວລາ້ງມ ືຫຼ ືເຫຼົາ້ 70% ຂືນ້ໄປ; 

• ຖາ້ນໍາໃຊຜ້າ້ອດັປາກ-ດງັ ທີ່ ໃຊຄ້ັງ້ດຽວ ແມ່ນໃຫປ່້ຽນໃໝ່ທຸກໆຄັງ້ ເມື່ ອເຫນັວ່າມຄີວາມປຽກ

ຊຸ່ມ ແລະ ເປິເປືອ້ນ; 

• ກໍລະນນີໍາໃຊຜ້າ້ອດັປາກ-ດງັ ຊະນດິ ຜາ້ແພ ຖາ້ນໍາມາໃຊຄ້ນື ຕອ້ງຊກັດວ້ຍແຟບັ, ລາ້ງດວ້ຍນໍາ້

ສະອາດແລວ້ຕາກແດດໃຫແ້ຫງ້, ລດີດວ້ຍຄວາມຮອ້ນ ຫຼ ືຕົມ້ໃຫຟ້ດົໃຊເ້ວລາ 20 - 30 ນາທ ີ

ທຸກຄັງ້; 

• ຕອ້ງຖີມ້ຜາ້ອດັປາກ-ດງັ ແລະ ເຈຍ້ອະນາໄມ ທີ່ ໃຊແ້ລວ້ໃສ່ໃນຖງົຢາງມດັປາກຖງົໃຫແ້ໜນ້ 

ແລວ້ຖີມ້ໃສ່ຖງັຂີເ້ຫຍືອ້ທີ່ ມຝີາປິດ. 

 

  

 

ການຮກັສາໄລຍະຫ່າງ 1ແມດັ 

• ທຸກສະຖານທີ່  ຕອ້ງມກີານກໍານດົການຮກັສາໄລຍະຫ່າງ;  
• ໝາຍສນັຍາລກັໃສ່ພືນ້ທີ່ ພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ ໃຫຊ້ດັເຈນ, ໃຫທຸ້ກຄນົເຫນັວ່າເຂາົເຈ ົາ້

ຄວນຢືນ ຫຼ ືນັ່ ງຢູ່ ຈດຸໃດ; 

• ມກີານສບັປ່ຽນຊົ່ ວໂມງການເຮດັວຽກຂອງພະນກັງນ ໄລຍະເວລາກນິເຂົາ້ສວາຍ, ໄລຍະເວລາ

ພກັຜ່ອນ ເພື່ ອຫຸຼດຜ່ອນຄວາມແອອດັ;    

• ຖາ້ບໍ່ ສາມາດປະຕບິດັການຮກັສາໄລຍະຫ່າງໄດ ້ຕອ້ງໃຫມ້ແີນວຂັນ້ລະຫວ່າງບຸກຄນົຕ່ໍບຸກຄນົ. 

  

ການອະນາໄມ ແລະ ຂາ້ເຊືອ້ 

• ຕອ້ງອະນາໄມທຸກພືນ້ທີ່  ທຸກຈດຸ ຂອງໂຮງງານເປັນປະຈໍາ: 

- ອະນາໄມດວ້ຍນໍາ້ແຟບັ ແລະ ຂາ້ເຊືອ້ດວ້ຍນໍາ້ຢາຂາ້ເຊືອ້ ທີ່ ມຄີວາມເຂັມ້ຂຸນ້ 0,1% ຫຼ ື

ນໍາ້ຢາຊກັຜາ້ຂາວຕາມອດັຕາສ່ວນທີ່ ກໍານດົໄວໃ້ນຜະລດິຕະພນັ; 

- ສໍາລບັພືນ້ທີ່ ຄບັແຄບ ຫຼ ືມູມຫອ້ງ ໃຫໃ້ຊເ້ຫຼົາ້ 70%  ຫຼ ືນໍາ້ຢາຂາ້ເຊືອ້ ເຊດັຖູ; 

- ບໍ່ ຄວນນໍາໃຊບ້ັງ້ສດີ ທີ່ ມຄີວາມດນັສູງ ສດີໃສ່ພືນ້ໂດຍກງົເພື່ ອຫຼກີລ່ຽງການກະຈາຍ

ຂອງເຊືອ້ພະຍາດ ແຕ່ລຸ່ມຂຶນ້ເທງິ 

• ອະນາໄມ ແລະ ຂາ້ເຊືອ້ ວດັຖຸ ອຸປະກອນ ແລະ ສິ່ ງຂອງ ຫຼ ືບ່ອນທີ່ ມກີານສໍາຜດັເລືອ້ຍໆ

ເຊັ່ ນ: ອຸປະກອນ, ເຄື່ ອງມ,ື ແນວຂັນ້, ໂຕະ, ຕັ່ ງ, ປຸ່ມກດົຕ່າງໆ, ລູກບດິປະຕູ, ຮາວຈບັປະຕູ, 

ຫອ້ງນໍາ້ ແລະ ອື່ ນໆ... 
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• ຫຸມ້ຫ່ໍຣີໂມດທຸກປະເພດເຊັ່ ນ: ຣີໂມດໂທລະພາບ, ແອ...ດວ້ຍພຣາດສະຕກິ ທີ່ ງ່າຍໃນການ

ເຊດັຂາ້ເຊືອ້;  

• ຕອ້ງເຮດັອະນາໄມ-ຂາ້ເຊືອ້ ຫຼງັຈາກມກີານສບັປ່ຽນພະນກັງານ; 

• ຜາ້ຕ່າງໆ ທີ່ ໃຊໃ້ນບ່ອນເຮດັວຽກ ຕອ້ງຊກັດວ້ຍແຟບັ ແລະ ນໍາ້ຮອ້ນ 100 ອງົສາ ຂຶນ້ໄປ,  

ເມື່ ອໃຊນ້ໍາ້ເຢັນຊກັ ຕອ້ງໃຊນ້ໍາ້ຢາຊກັຜາ້ຂາວ ທີ່ ໄດເ້ຈອືຈາງກບັນໍາ້ສະອາດ(ກໍລະນອີະນາໄມ

ຂາ້ເຊືອ້ທົ່ ວໄປ ໃຫໃ້ຊນ້ໍາ້ຢາຂາ້ເຊືອ້ທີ່ ມຄີວາມເຂັມ້ຂຸນ້ 0,05%, ກໍລະນທີີ່ ສງົໃສວ່າຕດິເຊືອ້

ໂຄວດິ-19 ໃຫໃ້ຊນ້ໍາ້ຢາຂາ້ເຊືອ້ທີ່ ມຄີວາມເຂັມ້ຂຸນ້ 0,1%,); 

• ພະນກັງານເຮດັອະນາໄມ ແລະ ຂາ້ເຊືອ້ຕອ້ງໄດຜ່້ານການຝກຶອບົຮມົ ຫຼກັການອະນາໄມ 

ແລະ ຂາ້ເຊືອ້ ພອ້ມທງັມາດຕະການປອ້ງກນັຕນົເອງ; 

• ພະນກັງານອະນາໄມ ຕອ້ງໃສ່ຜາ້ອດັປາກ-ດງັ, ແວ່ນປອ້ງກນັຕາ, ຖງົມ,ື ຜາ້ກນັເປືອ້ນ, ໝ

ວກ, ເກບີໂບກ ໃນເວລາເຮດັອະນາໄມທຸກຄັງ້;  

• ຖາ້ກໍລະນສີງົໃສວ່າມກີານຕດິເຊືອ້ພະຍາດ ໂຄວດິ-19 ຢູ່ສະຖານທີ່ ໃດນຶ່ ງແມ່ນໃຫປ້ະຕບິດັ

ຕາມຫຼກັການອະນາໄມ ແລະ ຂາ້ເຊືອ້ ໃນພາກທ ີ3 ຂອງປືມ້ຄູ່ ມສືະບບັນີ.້ 

 

ການລະບາຍອາກາດ  

• ເປີດປະຕູ ແລະ ປ່ອງຢຽ້ມ ເພື່ ອໃຫອ້າກາດໃນຫອ້ງ ແລະ ອາຄານ ຖ່າຍເທໄດດ້;ີ 

• ໃຊເ້ຄື່ ອງປບັອາກາດ (ແອ),ພດັລມົ ແລະ ເຄື່ ອງດດູອາກາດ ເພື່ ອໃຫອ້າກາດ ພາຍໃນຖ່າຍ

ເທ. 

 

ການກັ່ ນກອງດວ້ຍການວດັແທກອຸນຫະພູມ  

• ຕອ້ງວດັແທກອຸນຫະພູມຮ່າງກາຍຂອງທຸກຄນົທີ່ ເຂົາ້ມາໃນໂຮງງານ ໂດຍນໍາໃຊເ້ຄື່ ອງ

ວດັແທກອຸນຫະພູມແບບອນິຟາເຣດ (infrared thermometer); 

• ໃຫມ້ຈີດຸກັ່ ນກອງ, ມພີະນກັງານຮບັຜດິຊອບ, ມຫີອ້ງແຍກປ່ຽວຊົ່ ວຄາວ; 

• ກໍລະນພີບົບຸກຄນົໃດທີ່ ມອຸີນຫະພູມຮ່າງກາຍເກນີ 37.5 ອງົສາເຊ ແລະ ມອີາການ: ໄຂ,້ 

ນໍາ້ມູກຍອ້ຍ, ເຈບັຄໍ, ໄອ, ຈາມ, ດງັບໍ່ ໄດກ້ິ່ ນ, ລີນ້ບໍ່ ໄດລ້ດົຊາດ, ບໍ່ ອະນຸຍາດໃຫຜູ້ກ່້ຽວເຂົາ້

ໃນສະຖານທີ່ ດັ່ ງກ່າວ ແລະ ຕອ້ງແຍກອອກຈາກກຸ່ມຄນົທົ່ ວໄປ ແລວ້ໃຫຕ້ດິຕ່ໍຫາໜ່ວຍ

ງານສະເພາະກດິ ໂທຫາສາຍດ່ວນ 165/166 ຫຼ ືໂທ 020 54066777. 

     

 

ການວາງແຜນ, ຄຸມ້ຄອງ ແລະ ຕດິຕາມ ການປະຕບິດັມາດຕະການ  

• ມກີານສບັປ່ຽນພະນກັງານໃນການເຮດັວຽກ ແລະ ປະຈໍາການ ເພື່ ອຮບັປະກນັມາດຕະການ

ຮກັສາໄລຍະຫ່າງ ຢ່າງໜອ້ຍ 1 ແມດັ;  

• ແຕ່ງຕັງ້ພະນກັງານຕດິຕາມໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ມາດຕະການ ກນັ ແລະ ຄວບຄຸມການ

ຕດິເຊືອ້ພະຍາດໂຄວດິ-19;  

• ໜ່ວຍງານທີ່ ຮບັຜດິຊອບພະນກັງານຕອ້ງຊອກຮູ ້ຂໍມ້ນູຂ່າວສານ ແລະ ມຂີໍມ້ນູຂ່າວສານ ລ່າ

ສຸດ ເພື່ ອໃຫຄ້ວາມຮູແ້ກ່ພະນກັງານກ່ຽວກບັມາດຕະການປອ້ງກນັຕນົເອງຈາກ

ການລະບາດພະຍາດ COVID-19; 

• ມກີານປະສານສມົທບົກບັເຈົາ້ໜາ້ທີ່  ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງໃນການນໍາສົ່ ງ ກໍລະນສີງົໃສ ໄປສະຖານທີ່

ແຍກປ່ຽວ ຫຼ ືປິ່ ນປົວ; 
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• ການສໍາລະເງນິ ແມ່ນຫຸຼດຜ່ອນ ຫຼ ືຫຼກີລ່ຽງການນໍາໃຊເ້ງນິສດົ ໂດຍໃຊວ້ທິກີານໂອນເງນິຜ່ານ

ບນັຊ ີຫຼ ືຈ່າຍດວ້ຍບດັ ເພື່ ອຫຸຼດຜ່ອນການສໍາຜດັໂດຍກງົ. 

 
ການອະນາໄມຂາ້ເຊືອ້ຫຼງັຈາກກບັຮອດເຮອືນ 

• ເມື່ ອທຸກຄນົກບັຮອດເຮອືນ ຕອ້ງລາ້ງມໃືຫສ້ະອາດ, ປ່ຽນເຄື່ ອງນຸ່ ງ ແລະ ນໍາໄປແຊ່ດວ້ຍນໍາ້

ແຟບັ ຫຼ ືນໍາ້ຢາຊກັຜາ້ຂາວ (ໄຮເຕ)ີ ຕາມອດັຕາສ່ວນທີ່ ໄດກໍ້ານດົໄວ ້ຫຼ ືຕົມ້ດວ້ຍນໍາ້ຮອ້ນໃຫ້

ຟດົ ເວລາ 20 - 30 ນາທ ີ

• ຂາ້ເຊື ້່ ອ ເຄື່ ອງໃຊສ່້ວນຕວົຂອງທ່ານທຸກຄັງ້ທີ່ ກບັຮອດເຮອືນເຊັ່ ນ: ໂທລະສບັມຖື,ື ກະແຈລດົ

, ແວ່ນຕາ, ໂມງ, ແຫວນ ແລະ ອື່ ນໆ ດວ້ຍເຫຼົາ້ 70% ຫຼ ືນ ້າຢາຂາ້ເຊືອ້. 
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16. ການອະນາໄມ ແລະ ຂາ້ເຊືອ້ ຢູ່ໂຮງຂາ້ສດັ 

 

ການອະນາໄມມ ື

• ຕອ້ງຈດັໃຫມ້ຈີດຸລາ້ງມ ືແລະ ສະໜອງສິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກເຊັ່ ນ: ນໍາ້ສະອາດ, ສະບູ, ເຈ ັຍ້

ເຊດັມ ືແລະ ເຈວຂາ້ເຊືອ້ມ ືຫຼ ືເຫຼົາ້ 70% ຢູ່ບລໍເິວນ ໜາ້ທາງເຂົາ້-ອອກ.  

• ທຸກຄນົທີ່ ເຂົາ້ມາໃນໂຮງຂາ້ສດັ ຕອ້ງລາ້ງມໃືສ່ສະບູ ຫຼ ືເຈວຂາ້ເຊືອ້ມ ືກ່ອນ ເຂົາ້ - ອອກ, ກ່ອນ - 

ຫຼງັກນິອາຫານ, ຫຼງັຈາກໃຊຫ້ອ້ງນໍາ້ ແລະ ຫຼງັຈາກສໍາຜດັ ຈບັບາຍວດັຖຸສິ່ ງຂອງອື່ ນໆ.  

      

 

ການໃສ່ຜາ້ອດັປາກ-ດງັ ແລະ ການປະຕບິດັຕນົໃນເວລາ ໄອ - ຈາມ 

• ທຸກຄນົທີ່ ເຂົາ້ມາໃນໂຮງຂາ້ສດັ ຕອ້ງໃສ່ຜາ້ອດັປາກ-ດງັ ຕະຫຼອດເວລາ ແລະ ໃສ່ໜາ້ກາກໃສ 

ເວລາປະຕບິດັໜາ້ທີ່ ;  

• ເວລາ ໄອ-ຈາມ ທຸກຄັງ້ ຕອ້ງອດັປາກ-ດງັ ດວ້ຍເຈຍ້ອະນາໄມ (Tissue) ຫຼ ືແຂນສອກ, ຫຼງັ

ຈາກນັນ້ໃຫລ້າ້ງມດືວ້ຍນໍາ້ສະອາດໃສ່ສະບູ, ເຈວຂາ້ເຊືອ້ມ ືຫຼ ືເຫຼົາ້ 70%; 

• ຖາ້ນໍາໃຊຜ້າ້ອດັປາກ-ດງັ ທີ່ ໃຊຄ້ັງ້ດຽວ ແມ່ນໃຫປ່້ຽນໃໝ່ທຸກໆຄັງ້ ເມື່ ອເຫນັວ່າມຄີວາມປຽກ

ຊຸ່ມ ແລະ ເປິເປືອ້ນ; 

• ກໍລະນນີໍາໃຊຜ້າ້ອດັປາກ-ດງັ ຊະນດິ ຜາ້ແພ ຖາ້ນໍາມາໃຊຄ້ນື ຕອ້ງຊກັດວ້ຍແຟບັ, ລາ້ງດວ້ຍນໍາ້

ສະອາດແລວ້ຕາກແດດໃຫແ້ຫງ້, ລດີດວ້ຍຄວາມຮອ້ນ ຫຼ ືຕົມ້ໃຫຟ້ດົໃຊເ້ວລາ 20 - 30 ນາທ ີ

ທຸກຄັງ້; 

• ຕອ້ງຖີມ້ຜາ້ອດັປາກ-ດງັ ແລະ ເຈຍ້ອະນາໄມ ທີ່ ໃຊແ້ລວ້ໃສ່ໃນຖງົຢາງ ມດັປາກຖງົໃຫແ້ໜນ້ 

ແລວ້ຖີມ້ໃສ່ຖງັຂີເ້ຫຍືອ້ທີ່ ມຝີາປິດ. 

 

 

  

 

ການຮກັສາໄລຍະຫ່າງ 1 ແມດັ 

• ທຸກສະຖານທີ່ ພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ ໂຮງຂາ້ສດັ ຕອ້ງມກີານກໍານດົ ການຮກັສາໄລຍະຫ່າງ;  

• ໝາຍສນັຍາລກັ ໃສ່ແຕ່ລະພືນ້ທີ່ ໃຫຊ້ດັເຈນ ເພື່ ອໃຫເ້ຫນັວ່າຄວນນັ່ ງ ຫຼ ືຢນືຢູ່ຈດຸໃດ; 

• ໃຫມ້ກີານຈໍາກດັຈໍານວນຄນົເຂົາ້-ອອກ ໃຫເ້ໝາະສມົ ເພື່ ອຮກັສາໄດໄ້ລຍະຫ່າງຕາມ

ມາດຕະຖານຢ່າງໜອ້ຍ 1 ແມດັ;   

• ຖາ້ບໍ່ ສາມາດປະຕບິດັການຮກັສາໄລຍະຫ່າງ: 
- ຕອ້ງໃຊແ້ນວຂັນ້ລະຫວ່າງບຸກຄນົ ຕ່ໍບຸກຄນົ 

- ຈດັສນັເວລາ ແລະ ລໍາດບັ ຂອງການດໍາເນນີແຕ່ລະກດິຈະກໍາ  

- ຖາ້ເຂດພືນ້ທີ່ ດັ່ ງກ່າວມກີານຕດິເຊືອ້ແມ່ນຕອ້ງໄດປ້ດິຊົ່ ວຄາວ. 

  

ການອະນາໄມ ແລະ ຂາ້ເຊືອ້ 

• ຕອ້ງອະນາໄມ ແລະ ຂາ້ເຊືອ້ ທຸກພືນ້ທີ່ ຂອງໂຮງຂາ້ສດັ ຫຼງັຈາກປິດບລໍກິານປະຈໍາວນັ: 

- ອະນາໄມດວ້ຍນໍາ້ແຟບັ ແລະ ຂາ້ເຊືອ້ ດວ້ຍນໍາ້ຢາຂາ້ເຊືອ້ ທີ່ ມຄີວາມເຂັມ້ຂຸນ້ 0,1% ຫຼ ືນໍາ້

ຢາຊກັຜາ້ຂາວຕາມອດັຕາສ່ວນທີ່ ກໍານດົໄວໃ້ນຜະລດິຕະພນັ; 

- ສໍາລບັພືນ້ທີ່ ຄບັແຄບ ຫຼ ືມູມຫອ້ງໃຫໃ້ຊເ້ຫຼົາ້ 70%  ຫຼ ືນໍາ້ຢາຂາ້ເຊືອ້ເຊດັເພື່ ອອະນາໄມ 

ແລະ ຂາ້ເຊືອ້; 
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• ອະນາໄມ ແລະ ຂາ້ເຊືອ້ ວດັຖຸ ສິ່ ງຂອງ ຫຼ ືບ່ອນທີ່ ມກີານສໍາຜດັເລືອ້ຍໆ ເຊັ່ ນ: ອຸປະກອນຂາ້ສດັ

, ອຸປະກອນຄວົຊີນ້, ໂຕະ, ຕັ່ ງ, ບ່ອນວາງຊີນ້, ລໍຍູ້,້ ບໍລເິວນຫອ້ງນ ້າ, ບ່ອນທອ້ນໂຮມຂີເ້ຫຍືອ້, 

ຮ່ອງລະບາຍນໍາ້ເປືອ້ນ ແລະ ອື່ ນໆ. 

• ສໍາລບັຂີເ້ຫຍືອ້ ຫຼ ືສິ່ ງເສດເຫຼອືຕ່າງໆ ຕອ້ງໃສ່ຖງົຢາງມດັປາກຖງົໃຫແ້ໜນ້ ແລວ້ນໍາໄປມຽ້ນຢູ່

ບ່ອນທອ້ນໂຮມຂີເ້ຫຍືອ້ທີ່ ໄດກໍ້ານດົໄວ ້ພອ້ມທງັພົ່ ນຂາ້ເຊືອ້ດວ້ຍນໍາ້ຢາຂາ້ເຊືອ້ທີ່ ມຄີວາມເຂັມ້

ຂຸນ້ 0.1% 

• ປະເພດຜາ້ແພຕ່າງໆລວມທງັເຄື່ ອງນຸ່ ງຫົ່ ມຂອງຜູຂ້າ້ ແລະ ຜູຄ້ວົສດັ ຕອ້ງຊກັດວ້ຍແຟບັ ແລະ 

ນໍາ້ຮອ້ນ 100 ອງົສາ ຂຶນ້ໄປ,  ເມື່ ອໃຊນ້ໍາ້ເຢນັຊກັ ຕອ້ງໃຊນ້ໍາ້ຢາຊກັຜາ້ຂາວ ທີ່ ໄດເ້ຈອືຈາງກບັ

ນໍາ້ສະອາດ(ກໍລະນອີະນາໄມຂາ້ເຊືອ້ທົ່ ວໄປ ໃຫໃ້ຊນ້ໍາ້ຢາຂາ້ເຊືອ້ທີ່ ມຄີວາມເຂັມ້ຂຸນ້ 0,05%, 

ກໍລະນທີີ່ ສງົໃສວ່າຕດິເຊືອ້ໂຄວດິ-19 ໃຫໃ້ຊນ້ໍາ້ຢາຂາ້ເຊືອ້ທີ່ ມຄີວາມເຂັມ້ຂຸນ້ 0,1%,); 

• ພະນກັງານຜູເ້ຮດັອະນາໄມ ແລະ ຂາ້ເຊືອ້ ປະຈໍາໂຮງຂາ້ສດັ ຕອ້ງໄດຮ້ບັການຝກຶອບົຮມົ

ຫຼກັການອະນາໄມ ແລະ ຂາ້ເຊືອ້; 

• ພະນກັງານອະນາໄມ ແລະ ຂາ້ເຊືອ້ ຕອ້ງໃສ່ຜາ້ອດັປາກ-ດງັ, ແວ່ນປອ້ງກນັຕາ, ຖງົມ,ື ຜາ້

ກນັເປືອ້ນ, ໝວກ, ເກບີໂບກ ໃນເວລາປະຕບິດັໜາ້ທີ່ ;  

• ຖາ້ກໍລະນສີງົໃສວ່າມກີານຕດິເຊືອ້ພະຍາດ ໂຄວດິ-19 ຢູ່ສະຖານທີ່ ໃດນຶ່ ງແມ່ນໃຫປ້ະຕບິດັຕາມ

ຫຼກັການອະນາໄມ ແລະ ຂາ້ເຊືອ້ ໃນພາກທ ີ3 ຂອງປືມ້ຄູ່ ມສືະບບັນີຢ່້າງເຄັ່ ງຄດັ. 

 

ການລະບາຍອາກາດ  

• ຈດັສນັບ່ອນວາງຊີນ້ ໃຫມ້ອີາກາດຖ່າຍເທໄດດ້;ີ 

• ອະນາໄມ ແລະ ຂາ້ເຊືອ້ ເຄື່ ອງປັບອາກາດ (ແອ), ພດັລມົ ແລະ ເຄື່ ອງດດູອາກາດ ເປນັປະຈໍາ. 

 

ການກັ່ ນກອງດວ້ຍການວດັແທກອຸນຫະພູມ  

• ຕອ້ງວດັແທກອຸນຫະພູມຮ່າງກາຍຂອງທຸກຄນົທີ່ ຈະເຂົາ້ມາໂຮງຂາ້ສດັ ໂດຍນໍາໃຊເ້ຄື່ ອງກວດ

ອຸນຫະພູມແບບອນິຟາເຣດ (infrared thermometer); 

• ໃຫມ້ຈີດຸກັ່ ນກອງ, ມພີະນກັງານຮບັຜດິຊອບ, ມສີະຖານທີ່ ແຍກປ່ຽວຊົ່ ວຄາວ; 

• ກໍລະນພີບົບຸກຄນົໃດທີ່ ມອຸີນຫະພູມຮ່າງກາຍເກນີ 37.5 ອງົສາເຊ ແລະ ມອີາການ: ໄຂ,້ ນໍາ້

ມູກຍອ້ຍ, ເຈບັຄໍ, ໄອ, ຈາມ, ດງັບໍ່ ໄດກ້ິ່ ນ, ລີນ້ບໍ່ ໄດລ້ດົຊາດ, ບໍ່ ອະນຍຸາດໃຫຜູ້ກ່້ຽວເຂົາ້ໃນ

ສະຖານທີ່ ດັ່ ງກ່າວ ແລະ ຕອ້ງແຍກອອກຈາກກຸ່ມຄນົທົ່ ວໄປ ແລວ້ໃຫຕ້ດິຕ່ໍຫາໜ່ວຍງານ

ສະເພາະກດິ ໂທຫາສາຍດ່ວນ 165/166 ຫຼ ືໂທ 020 54066777. 

     

 

ການວາງແຜນ, ຄຸມ້ຄອງ ແລະ ຕດິຕາມ ການປະຕບິດັມາດຕະການ  

• ຕອ້ງກໍານດົ ທາງເຂົາ້ - ອອກ ໂຮງຂາ້ສດັ ໂດຍການໃສ່ແນວກັນ້ໃຫເ້ປັນລະບບົ 

• ສບັປ່ຽນພະນກັງານໃນການເຮດັວຽກປະຈໍາວນັ ເພື່ ອຮບັປະກນັມາດຕະການຮກັສາໄລຍະຫ່າງ 

ຢ່າງໜອ້ຍ 1 ແມດັ;  

• ແຕ່ງຕັງ້ພະນກັງານຕດິຕາມໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ມາດຕະການ ກນັ ແລະ ຄວບຄຸມການ

ຕດິເຊືອ້ພະຍາດໂຄວດິ-19;  

• ຕອ້ງມກີານໃຫຂ້ໍມູ້ນຂ່າວສານປະຈໍາວນັ ແລະ ໃຫຄ້ວາມຮູແ້ກ່ ພະນກັງານ ແລະ ບຸກຄນົເຂົາ້-

ອອກ ໂຮງຂາ້ສດັ ເຊັ່ ນ: ຕດິຕັງ້ເຄື່ ອງກະຈາຍສຽງ, ຕດິສື່ ໂຄສະນາ ຕ່າງໆ ໄວບ່້ອນທີ່ ເຫນັໄດ ້
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ງ່າຍ ຫຼ ືພະນກັງານຜູຮ້ບັຜດິຊອບຕອ້ງໂຄສະນາ - ສຸຂະສກຶສາກບັທີ່  ກ່ຽວກບັມາດຕະການ

ປອ້ງກນັຕນົເອງຈາກການລະບາດພະຍາດ COVID-19; 

• ພະນກັງານ ຂາ້ສດັ ຕອ້ງໃສ່ຊຸດປອ້ງກນັເອງໃນເວລາປະຕບິດັໜາ້ທີ່ ເຊັ່ ນ: ເສືອ້ຄຸມ, ໝວກ, 

ຖງົມ,ື ຜາ້ອດັປາກ-ດງັ, ແຜ່ນຢາງໃສບງັໜາ້, ເກບີໂບກ ( ຖາ້ຖງົມມືກີານຈກີຂາດ ແລະ ໃຊ ້

ງານດນົ ໃຫປ່້ຽນໃໝ່ທນັທ ີ) 

• ການສໍາລະເງນິ ແມ່ນໃຫໃ້ຊວ້ທິກີານໂອນເງນິຜ່ານບນັຊ ີເພື່ ອຫຸຼດຜ່ອນການສໍາຜດັໂດຍກງົ. 

• ມກີານປະສານສມົທບົກບັເຈົາ້ໜາ້ທີ່  ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງໃນການນໍາສົ່ ງ ກໍລະນສີງົໃສ ໄປສະຖານທີ່

ແຍກປ່ຽວ ຫຼ ືປິ່ ນປົວ; 

 
ການອະນາໄມຂາ້ເຊືອ້ຫຼງັຈາກກບັຮອດເຮອືນ 

• ເມື່ ອທຸກຄນົກບັຮອດເຮອືນ ຕອ້ງລາ້ງມໃືຫສ້ະອາດ, ປ່ຽນເຄື່ ອງນຸ່ ງ ແລະ ນໍາໄປແຊ່ດວ້ຍນໍາ້

ແຟບັ ຫຼ ືນໍາ້ຢາຊກັຜາ້ຂາວ (ໄຮເຕ)ີ ຕາມອດັຕາສ່ວນທີ່ ໄດກໍ້ານດົໄວ ້ຫຼ ືຕົມ້ດວ້ຍນໍາ້ຮອ້ນໃຫ້

ຟດົ ເວລາ 20 - 30 ນາທ;ີ 

• ຂາ້ເຊື ້່ ອ ເຄື່ ອງໃຊສ່້ວນຕວົຂອງທ່ານທຸກຄັງ້ທີ່ ກບັຮອດເຮອືນເຊັ່ ນ: ໂທລະສບັມຖື,ື ກະແຈລດົ, 

ແວ່ນຕາ, ໂມງ, ແຫວນ ແລະ ອື່ ນໆ ດວ້ຍເຫຼົາ້ 70% ຫຼ ືນໍາ້ຢາຂາ້ເຊືອ້. 
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17. ການອະນາໄມ ແລະ ຂາ້ເຊືອ້ ຢູ່ສະຖານທີ່  ປະຕບິດັທາງດາ້ນ ສາດສະໜາ ແລະ ຮດີຄອງປະເພນ ີ  

 

ການອະນາໄມມ ື

• ຕອ້ງຈດັໃຫມ້ຈີດຸລາ້ງມ ືແລະ ສະໜອງສິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກເຊັ່ ນ: ນໍາ້ສະອາດ, ສະບູ, 

ເຈ ັຍ້ເຊດັມ ືແລະ ເຈວຂາ້ເຊືອ້ມ ືຫຼ ືເຫຼົາ້ 70% ຢູ່ບໍລເິວນ ໜາ້ທາງເຂົາ້-ອອກ ວດັ, ຫໍແຈກ, 

ສາລາໂຮງທໍາ, ສມີ, ກຸດຕ,ິ ໂບດ, ໂຮງອາຫານ ແລະ ຫອ້ງນໍາ້.  

• ທຸກຄນົທີ່ ເຂົາ້ມາໃນສະຖານດັ່ ງກ່າວ ຕອ້ງລາ້ງມໃືສ່ສະບູ ຫຼ ືເຈວຂາ້ເຊືອ້ ກ່ອນ ເຂົາ້ - ອອກ, 

ກ່ອນ - ຫຼງັກນິອາຫານ, ຫຼງັຈາກໃຊຫ້ອ້ງນໍາ້ ແລະ ຫຼງັຈາກສໍາຜດັ ຈບັບາຍວດັຖຸສິ່ ງຂອງອື່ ນໆ.  

      

 

ການໃສ່ຜາ້ອດັປາກ-ດງັ ແລະ ການປະຕບິດັຕນົໃນເວລາ ໄອ - ຈາມ 

• ທຸກຄນົທີ່ ເຂົາ້ມາບໍລເິວນດັ່ ງກ່າວ ຕອ້ງໃສ່ຜາ້ອດັປາກ-ດງັ ຕະຫຼອດເວລາ 

• ເວລາ ໄອ-ຈາມ ທຸກຄັງ້ ຕອ້ງອດັປາກ-ດງັ ດວ້ຍເຈຍ້ອະນາໄມ (Tissue) ຫຼ ືຂໍພ້ບັແຂນສອກ, 

ຫຼງັຈາກນັນ້ໃຫລ້າ້ງມດືວ້ຍນໍາ້ສະອາດໃສ່ສະບູ, ເຈວລາ້ງມ ືຫຼ ືເຫຼົາ້ 70% ຂືນ້ໄປ; 

• ຖາ້ນໍາໃຊຜ້າ້ອດັປາກ-ດງັ ທີ່ ໃຊຄ້ັງ້ດຽວ ແມ່ນໃຫປ່້ຽນໃໝ່ທຸກໆຄັງ້ ເມື່ ອເຫນັວ່າມຄີວາມປຽກ

ຊຸ່ມ ແລະ ເປິເປືອ້ນ; 

• ກໍລະນນີໍາໃຊຜ້າ້ອດັປາກ-ດງັ ຊະນດິ ຜາ້ແພ ຖາ້ນໍາມາໃຊຄ້ນື ຕອ້ງຊກັດວ້ຍແຟບັ, ລາ້ງດວ້ຍນໍາ້

ສະອາດແລວ້ຕາກແດດໃຫແ້ຫງ້, ລດີດວ້ຍຄວາມຮອ້ນ ຫຼ ືຕົມ້ໃຫຟ້ດົໃຊເ້ວລາ 20 - 30 ນາທ ີ

ທຸກຄັງ້; 

• ຕອ້ງຖີມ້ຜາ້ອດັປາກ-ດງັ ແລະ ເຈຍ້ອະນາໄມ ທີ່ ໃຊແ້ລວ້ໃສ່ໃນຖງົຢາງ ແລວ້ມດັປາກຖງົໃຫແ້

ໜນ້ ແລວ້ຖີມ້ໃສ່ຖງັຂີເ້ຫຍືອ້ທີ່ ມຝີາປິດ. 

 

  

ການຮກັສາໄລຍະຫ່າງ 1 ແມດັ 

• ທຸກສະຖານທີ່  ຕອ້ງມກີານກໍານດົການຮກັສາໄລຍະຫ່າງ;  
• ໝາຍສນັຍາລກັໃສ່ພືນ້ທີ່  ພາຍໃນ ວດັ, ຫໍແຈກ, ສາລາໂຮງທໍາ, ສມີ, ກຸດຕ,ິ ໂບດ, ໂຮງ

ອາຫານ ໃຫຊ້ດັເຈນ, ໃຫຄ້ນົທີ່ ເຂົາ້ມາສະຖານທີ່ ດັ່ ງກ່າວເຫນັວ່າຄວນຢືນ ຫຼ ືນັ່ ງຢູ່ຈດຸໃດ; 

• ໃຫມ້ກີານຈໍາກດັຈໍານວນຄນົເຂົາ້ມາໃນສະຖານທີ່ ດັ່ ງກ່າວໃຫເ້ໝາະສມົ ເພື່ ອຮກັສາໄດໄ້ລຍະ

ຫ່າງຕາມມາດຕະຖານຢ່າງໜອ້ຍ 1 ແມດັ. 

  

ການອະນາໄມ ແລະ ຂາ້ເຊືອ້ 

• ຕອ້ງອະນາໄມ ແລະ ຂາ້ເຊືອ້ ທຸກພືນ້ທີ່ ໃນ ວດັ, ໂບດ ເປັນປະຈໍາ: 

- ອະນາໄມດວ້ຍນໍາ້ແຟບັ ແລະ ຂາ້ເຊືອ້ ດວ້ຍນໍາ້ຢາຂາ້ເຊືອ້ ທີ່ ມຄີວາມເຂັມ້ຂຸນ້ 0,1% ຫຼ ືນໍາ້ຢາ

ຊກັຜາ້ຂາວຕາມອດັຕາສ່ວນທີ່ ກໍານດົໄວໃ້ນຜະລດິຕະພນັ; 

- ສໍາລບັພືນ້ທີ່ ຄບັແຄບ ຫຼ ືມູມຫອ້ງ ໃຫໃ້ຊເ້ຫຼົາ້ 70%  ຫຼ ືນໍາ້ຢາຂາ້ເຊືອ້; 

- ສໍາລບັພາຍໃນອາຄານ ບໍ່ ຄວນນໍາໃຊບ້ັງ້ສດີ ທີ່ ມຄີວາມດນັສູງສດີໃສ່ພືນ້ໂດຍກງົ ເພື່ ອຫຼກີລ່ຽງ

ການກະຈາຍຂອງເຊືອ້ພະຍາດ ແຕ່ລຸ່ມຂຶນ້ເທງິ ແຕ່ສໍາລບັເດີ່ ນວດັ, ໂບດ ແມ່ນສາມາດນໍາໃຊ ້

ບັງ້ສດີ ເພື່ ອພົ່ ນຢາຂາ້ເຊືອ້ຕາມຫຼກັການ; 

• ອະນາໄມ ແລະ ຂາ້ເຊືອ້ ວດັຖຸ ສິ່ ງຂອງ ຫຼ ືບ່ອນທີ່ ມກີານສໍາຜດັເລືອ້ຍໆ ເຊັ່ ນ: ອຸປະກອນທີ່ ໃຊ ້

ໃນການບູຊາ ຫຼ ືທໍາພທິທີາງສາສະໜາ, ຄອ້ນຕຄີອ້ງ, ບັງ້ສ່ຽງຊ,ີ ຕູບ້ໍລຈິາກ, ໂຕະ, ຕັ່ ງ, ປຸ່ມກດົ

ບ່ອນປິດ-ເປດີໄຟ, ໂທລະສບັ, ຮາວຂັນ້ໄດ, ລູກບດິປະຕູ, ມຈືບັປະຕູ, ໄລກອນ, ກະແຈ ແລະ 

ລູກກະແຈ, ຫອ້ງນໍາ້ ແລະ ອື່ ນໆ... 
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• ຫຸມ້ຫ່ໍ ຣີໂມດທຸກປະເພດເຊັ່ ນ: ຣີໂມດໂທລະພາບ, ແອ...ດວ້ຍພຣາດສະຕກິ ທີ່ ງ່າຍໃນການ

ເຊດັຂາ້ເຊືອ້;  

• ຜາ້ແພຕ່າງໆ ທີ່ ໃຊໃ້ນວດັ, ໂບດ ຕອ້ງຊກັດວ້ຍແຟບັ ແລະ ນໍາ້ຮອ້ນ 100 ອງົສາ ຂຶນ້ໄປ,  ເມື່ ອ

ໃຊນ້ໍາ້ເຢັນຊກັ ຕອ້ງໃຊນ້ໍາ້ຢາຊກັຜາ້ຂາວ ທີ່ ໄດເ້ຈອືຈາງກບັນໍາ້ສະອາດ ( ກໍລະນອີະນາໄມຂາ້

ເຊືອ້ທົ່ ວໄປ ໃຫໃ້ຊນ້ໍາ້ຢາຂາ້ເຊືອ້ທີ່ ມຄີວາມເຂັມ້ຂຸນ້ 0,05%, ກໍລະນທີີ່ ສງົໃສວ່າຕດິເຊືອ້ໂຄ

ວດິ-19 ໃຫໃ້ຊນ້ໍາ້ຢາຂາ້ເຊືອ້ທີ່ ມຄີວາມເຂັມ້ຂຸນ້ 0,1%,); 

• ຜູເ້ຮດັອະນາໄມ - ຂາ້ເຊືອ້ ຕອ້ງໄດຮ້ບັການຝກຶອບົຮມົຄວາມຮູພ້ືນ້ຖານ ກ່ຽວກບັຫຼກັການ 

ອະນາໄມ, ຂາ້ເຊືອ້ ແລະ ການປອ້ງກນັຕນົເອງ; 

• ຜູເ້ຮດັອະນາໄມ - ຂາ້ເຊືອ້ ຕອ້ງໄດໃ້ສ່ຜາ້ອດັປາກ-ດງັ, ແວ່ນປອ້ງກນັຕາ, ຖງົມ,ື ຜາ້ກນັເປືອ້ນ, 

ໝວກ, ເກບີໂບກ ໃນເວລາປະຕບິດັໜາ້ທີ່ ;  

• ຖາ້ກໍລະນສີງົໃສວ່າມກີານຕດິເຊືອ້ພະຍາດ ໂຄວດິ-19 ຢູ່ສະຖານທີ່ ໃດນຶ່ ງແມ່ນໃຫປ້ະຕບິດັ

ຕາມຫຼກັການອະນາໄມ ແລະ ຂາ້ເຊືອ້ ໃນພາກທ ີ3 ຂອງປືມ້ຄູ່ ມສືະບບັນີຢ່້າງເຄັ່ ງຄດັ. 

 

ການລະບາຍອາກາດ  

• ເປີດປະຕູ ແລະ ປ່ອງຢຽ້ມ ເພື່ ອໃຫອ້າກາດໃນຫອ້ງ ແລະ ອາຄານ ຖ່າຍເທໄດດ້;ີ 

• ອະນາໄມ ແລະ ຂາ້ເຊືອ້ ເຄື່ ອງປັບອາກາດ (ແອ), ພດັລມົ ແລະ ເຄື່ ອງດດູອາກາດ ເປນັປະຈໍາ. 

 

ການກັ່ ນກອງດວ້ຍການແທກອຸນຫະພູມ  

• ຕອ້ງແທກອຸນຫະພູມຮ່າງກາຍທຸກຄນົທີ່ ເຂົາ້ມາໃນສະຖານທີ່ ດັ່ ງກ່າວ, ພອ້ມດວ້ຍ ນກັບວດ 

ຢູ່ໃນວດັ, ໂບດ ໂດຍນໍາໃຊເ້ຄື່ ອງກວດອຸນຫະພູມແບບອນິຟາເຣດ (infrared 

thermometer); 

• ໃຫມ້ຈີດຸກັ່ ນກອງ, ມຜູີຮ້ບັຜດິຊອບ, ມສີະຖານທີ່ ແຍກປ່ຽວຊົ່ ວຄາວ; 

• ກໍລະນພີບົບຸກຄນົໃດ ຫຼ ືນກັບວດ ທີ່ ມອຸີນຫະພູມຮ່າງກາຍເກນີ 37.5 ອງົສາເຊ ແລະ ມີ

ອາການ: ໄຂ,້ ນໍາ້ມູກຍອ້ຍ, ເຈບັຄໍ, ໄອ, ຈາມ, ດງັບໍ່ ໄດກ້ິ່ ນ, ລີນ້ບໍ່ ໄດລ້ດົຊາດ, ບໍ່ ອະນຸຍາດ

ໃຫຜູ້ກ່້ຽວເຂົາ້ໃນສະຖານທີ່ ດັ່ ງກ່າວ ແລະ ຕອ້ງແຍກອອກຈາກກຸ່ມຄນົທົ່ ວໄປ ແລວ້ໃຫຕ້ດິຕ່ໍ

ຫາໜ່ວຍງານສະເພາະກດິ ໂທຫາສາຍດ່ວນ 165/166 ຫຼ ືໂທ 020 54066777. 

     

 

ການວາງແຜນ, ຄຸມ້ຄອງ ແລະ ຕດິຕາມ ການປະຕບິດັມາດຕະການ  

• ແຕ່ງຕັງ້ຜູຮ້ບັຜດິຊອບ ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ມາດຕະການ ກນັ ແລະ ຄວບຄຸມການຕດິເຊືອ້

ພະຍາດໂຄວດິ-19;  

• ຕອ້ງໃຫຂ້ໍມູ້ນຂ່າວສານ ເຊັ່ ນ: ຕດິຕັງ້ເຄື່ ອງກະຈາຍສຽງ, ຕດິສື່ ໂຄສະນາ ຕ່າງໆໃສ່ບ່ອນທີ່ ເຫນັ

ໄດງ່້າຍ ຫຼ ືຜູຮ້ບັຜດິຊອບຕອ້ງໂຄສະນາ - ສຸຂະສກຶສາກບັທີ່  ກ່ຽວກບັມາດຕະການປອ້ງກນັຕນົ

ເອງຈາກການລະບາດພະຍາດ COVID-19; 

• ຈດັສນັເວລາ ແລະ ຈໍາກດັຈໍານວນຄນົ ໃນການເຮດັພທິທີາງສາສະໜາເຊັ່ ນ: ສູດຣດົນໍາ້, ສວດ

ມນົ ແລະ ອື່ ນໆ..... 

• ຖາ້ມກີານລະບາດຢູ່ໃນພືນ້ທີ່ ດັ່ ງກ່າວ ແມ່ນໃຫປ້ະຕບິດັຕາມຄໍາສັ່ ງ, ແຈງ້ການ ຂອງຄະນະ

ສະເພາະກດິແຕ່ລະໄລຍະ; 
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• ມກີານປະສານສມົທບົກບັເຈົາ້ໜາ້ທີ່  ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງໃນການນໍາສົ່ ງ ກໍລະນສີງົໃສ ໄປສະຖານທີ່

ແຍກປ່ຽວ ຫຼ ືປິ່ ນປົວ. 

 
ການອະນາໄມຂາ້ເຊືອ້ຫຼງັຈາກກບັຮອດເຮອືນ 

• ເມື່ ອທຸກຄນົກບັຮອດເຮອືນ ຕອ້ງລາ້ງມໃືຫສ້ະອາດ, ປ່ຽນເຄື່ ອງນຸ່ ງ ແລະ ນໍາໄປແຊ່ດວ້ຍນໍາ້

ແຟບັ ຫຼ ືນໍາ້ຢາຊກັຜາ້ຂາວ (ໄຮເຕ)ີ ຕາມອດັຕາສ່ວນທີ່ ໄດກໍ້ານດົໄວ ້ຫຼ ືຕົມ້ດວ້ຍນໍາ້ຮອ້ນໃຫ້

ຟດົ ເວລາ 20 - 30 ນາທ;ີ 

• ຂາ້ເຊື ້່ ອ ເຄື່ ອງໃຊສ່້ວນຕວົຂອງທ່ານທຸກຄັງ້ທີ່ ກບັຮອດເຮອືນເຊັ່ ນ: ຂນັໃສ່ບາດ, ກ່ອງຢາດນໍາ້, 

ໂທລະສບັມຖື,ື ກະແຈລດົ, ແວ່ນຕາ, ໂມງ, ແຫວນ ແລະ ອື່ ນໆ ດວ້ຍເຫຼົາ້ 70% ຫຼ ືນໍາ້ຢາຂາ້

ເຊືອ້. 
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18. ການອະນາໄມ ແລະ ຂາ້ເຊືອ້ ຢູ່ ຄາ້ຍຄຸມຂງັ - ດດັສາ້ງ 

 

ການອະນາໄມມ ື

• ຕອ້ງຈດັໃຫມ້ຈີດຸລາ້ງມ ືແລະ ສະໜອງສິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກເຊັ່ ນ: ນໍາ້ສະອາດ, ສະບູ, ເຈ ັຍ້

ເຊດັມ ືແລະ ເຈວຂາ້ເຊືອ້ມ ືຫຼ ືເຫຼົາ້ 70% ເພື່ ອລາ້ງມຢູ່ືບໍລເິວນ ປະຕູທາງເຂົາ້-ອອກ ແຕ່ລະຈດຸ 

ແລະ ໜາ້ຫອ້ງກກັຂງັ.  

• ທຸກຄນົທີ່ ເຂົາ້ມາພວົພນັປະສານງານໃນສະຖານທີ່ ຄຸມຂງັ-ດດັສາ້ງ ຕອ້ງລາ້ງມໃືສ່ສະບູ ຫຼ ືເຈວຂາ້

ເຊືອ້ມ ືກ່ອນ ເຂົາ້ - ອອກ, ກ່ອນ - ຫຼງັກນິອາຫານ, ຫຼງັຈາກໃຊຫ້ອ້ງນໍາ້ ແລະ ຫຼງັຈາກສໍາຜດັ 

ຈບັບາຍວດັຖຸສິ່ ງຂອງອື່ ນໆ.  

      

 

ການໃສ່ຜາ້ອດັປາກ-ດງັ ແລະ ການປະຕບິດັຕນົໃນເວລາ ໄອ - ຈາມ 

• ທຸກຄນົທີ່ ເຂົາ້ມາໃນຄາ້ຍຄຸມຂງັ - ດດັສາ້ງ ຕອ້ງໃສ່ຜາ້ອດັປາກ-ດງັ ຕະຫຼອດເວລາ 

• ເວລາ ໄອ-ຈາມ ທຸກຄັງ້ ຕອ້ງອດັປາກ-ດງັ ດວ້ຍເຈຍ້ອະນາໄມ (Tissue) ຫຼ ືແຂນສອກ, ຫຼງັ

ຈາກນັນ້ໃຫລ້າ້ງມດືວ້ຍນໍາ້ສະອາດໃສ່ສະບູ, ເຈວຂາ້ເຊືອ້ມ ືຫຼ ືເຫຼົາ້ 70% ຂືນ້ໄປ; 

• ຖາ້ນໍາໃຊຜ້າ້ອດັປາກ-ດງັ ທີ່ ໃຊຄ້ັງ້ດຽວ ແມ່ນໃຫປ່້ຽນໃໝ່ທຸກໆຄັງ້ ເມື່ ອເຫນັວ່າມຄີວາມປຽກ

ຊຸ່ມ ແລະ ເປິເປືອ້ນ; 

• ກໍລະນນີໍາໃຊຜ້າ້ອດັປາກ-ດງັ ຊະນດິ ຜາ້ແພ ຖາ້ນໍາມາໃຊຄ້ນື ຕອ້ງຊກັດວ້ຍແຟບັ, ລາ້ງດວ້ຍນໍາ້

ສະອາດແລວ້ຕາກແດດໃຫແ້ຫງ້, ລດີດວ້ຍຄວາມຮອ້ນ ຫຼ ືຕົມ້ໃຫຟ້ດົໃຊເ້ວລາ 20 - 30 ນາທ ີ

ທຸກຄັງ້; 

• ຕອ້ງຖີມ້ຜາ້ອດັປາກ-ດງັ ແລະ ເຈຍ້ອະນາໄມ ທີ່ ໃຊແ້ລວ້ໃສ່ຖງົຢາງມດັປາກຖງົໃຫແ້ໜນ້ 

ແລວ້ຖີມ້ໃສ່ຖງັຂີເ້ຫຍືອ້ທີ່ ມຝີາປິດ. 

 

 

ການຮກັສາໄລຍະຫ່າງ 1 ແມດັ 

• ທຸກພືນ້ທີ່ ໃນຄາ້ຍຄຸມຂງັ - ດດັສາ້ງ ຕອ້ງມກີານກໍານດົການຮກັສາໄລຍະຫ່າງ;  
• ໝາຍສນັຍາລກັໃສ່ພືນ້ທີ່ ພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ ໃຫຊ້ດັເຈນ ເພື່ ອໃຫເ້ຈົາ້ໜາ້ທີ່ , ຜູທ້ີ່ ມາ

ພວົພນັວຽກ, ຍາດພີ່ ນອ້ງ ແລະ ນກັໂທດ ເຫນັວ່າຄວນຢືນ ຫຼ ືນັ່ ງຢູ່ຈດຸໃດ; 

• ໃຫມ້ກີານຈໍາກດັຈໍານວນຍາດພີ່ ນອ້ງຂອງນກັໂທດທີ່ ມາພບົ ເພື່ ອຮກັສາໄດໄ້ລຍະຫ່າງຕາມ

ມາດຕະຖານຢ່າງໜອ້ຍ 1 ແມດັ;   

• ຖາ້ບໍ່ ສາມາດປະຕບິດັການຮກັສາໄລຍະຫ່າງໄດ ້ຕອ້ງໃຊແ້ນວຂັນ້ລະຫວ່າງບຸກຄນົ ຕ່ໍບຸກຄນົ; 

• ຖາ້ມກໍີລະນຕີດິເຊືອ້ຢູ່ໃນສະຖານທີ່ ດັ່ ງກ່າວ ແມ່ນບໍ່ ອະນຍຸາດໃຫມ້ກີານພບົຍາດເດດັຂາດ. 

  

ການອະນາໄມ ແລະ ຂາ້ເຊືອ້ 

• ຕອ້ງອະນາໄມທຸກພືນ້ທີ່ ຂອງຄາ້ຍຄຸມຂງັ ແລະ ຫອ້ງຂງັນກັໂທດ ເປັນປະຈໍາ: 

- ອະນາໄມດວ້ຍນໍາ້ແຟບັ ແລະ ຂາ້ເຊືອ້ດວ້ຍນໍາ້ຢາຂາ້ເຊືອ້ ທີ່ ມຄີວາມເຂັມ້ຂຸນ້ 0,1% ຫຼ ືນໍາ້

ຢາຊກັຜາ້ຂາວຕາມອດັຕາສ່ວນທີ່ ກໍານດົໄວໃ້ນຜະລດິຕະພນັ; 

- ສໍາລບັພືນ້ທີ່ ຄບັແຄບ ຫຼ ືມູມຫອ້ງ ໃຫໃ້ຊເ້ຫຼົາ້ 70%  ຫຼ ືນໍາ້ຢາຂາ້ເຊືອ້; 

- ບໍ່ ຄວນນໍາໃຊບ້ັງ້ສດີ ທີ່ ມຄີວາມດນັສູງສດີໃສ່ພືນ້ໂດຍກງົເພື່ ອຫຼກີລ່ຽງການກະຈາຍຂອງ

ເຊືອ້ພະຍາດ ແຕ່ລຸ່ມຂຶນ້ເທງິ 
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• ອະນາໄມ ແລະ ຂາ້ເຊືອ້ ວດັຖຸ ສິ່ ງຂອງ ຫຼ ືບ່ອນທີ່ ມກີານສໍາຜດັເລືອ້ຍໆເຊັ່ ນ: ບ່ອນຮບັຕອ້ນ, 

ໂຕະ, ຕັ່ ງ, ໂທລະສບັ, ວທິະຍຸສື່ ສານ, ເຄື່ ອງກະຈາຍສຽງ, ລູກບດິປະຕູ, ຮາວຈບັປະຕູ, ຮາວ

ຂັນ້ໄດ, ຫອ້ງນໍາ້ ແລະ ອື່ ນໆ... 

• ຫຸມ້ຫ່ໍຣີໂມດທຸກປະເພດເຊັ່ ນ: ຣີໂມດໂທລະພາບ, ແອ...ດວ້ຍພຣາດສະຕກິ ທີ່ ງ່າຍໃນການເຊດັ

ຂາ້ເຊືອ້;  

• ຜາ້ແພຕ່າງໆ ຕອ້ງຊກັດວ້ຍແຟບັ ແລະ ນໍາ້ຮອ້ນ 100 ອງົສາ ຂຶນ້ໄປ, ເມື່ ອໃຊນ້ໍາ້ເຢນັຊກັ ຕອ້ງ

ໃຊນ້ໍາ້ຢາຊກັຜາ້ຂາວ ທີ່ ໄດເ້ຈອືຈາງກບັນໍາ້ສະອາດ(ກໍລະນອີະນາໄມຂາ້ເຊືອ້ທົ່ ວໄປ ໃຫໃ້ຊນ້ໍາ້ຢາ

ຂາ້ເຊືອ້ທີ່ ມຄີວາມເຂັມ້ຂຸນ້ 0,05%, ກໍລະນທີີ່ ສງົໃສວ່າຕດິເຊືອ້ໂຄວດິ-19 ໃຫໃ້ຊນ້ໍາ້ຢາຂາ້ເຊືອ້

ທີ່ ມຄີວາມເຂັມ້ຂຸນ້ 0,1%,); 

• ຜູເ້ຮດັອະນາໄມ ຕອ້ງໄດຮ້ບັການແນະນໍາຫຼກັການອະນາໄມ - ຂາ້ເຊືອ້ ພອ້ມທງັໃສ່ຊຸດປ່ອງກນັ

ຕນົເອງເຊັ່ ນ: ຜາ້ອດັປາກ-ດງັ, ແວ່ນປອ້ງກນັຕາ, ຖງົມ,ື ຜາ້ກນັເປືອ້ນ, ໝວກ, ເກບີໂບກ ໃນ

ເວລາເຮດັອະນາໄມ - ຂາ້ເຊືອ້;  

• ຖາ້ກໍລະນສີງົໃສວ່າມກີານຕດິເຊືອ້ພະຍາດ ໂຄວດິ-19 ຢູ່ສະຖານທີ່ ໃດນຶ່ ງແມ່ນໃຫປ້ະຕບິດັຕາມ

ຫຼກັການອະນາໄມ ແລະ ຂາ້ເຊືອ້ ໃນພາກທ ີ3 ຂອງປືມ້ຄູ່ ມສືະບບັນີຢ່້າງເຄັ່ ງຄດັ. 

 

ການລະບາຍອາກາດ  

• ເປີດປະຕູ ແລະ ປ່ອງຢຽ້ມ ເພື່ ອໃຫອ້າກາດໃນຫອ້ງ ແລະ ອາຄານ ຖ່າຍເທໄດດ້;ີ 

• ອະນາໄມ ແລະ ຂາ້ເຊືອ້ເຄື່ ອງປບັອາກາດ (ແອ), ພດັລມົ ແລະ ເຄື່ ອງດດູອາກາດ ເພື່ ອໃຫ້

ອາກາດ ພາຍໃນຖ່າຍເທ. 

 

ການກັ່ ນກອງດວ້ຍການວດັແທກອຸນຫະພູມ  

• ຕອ້ງວດັແທກອຸນຫະພູມຮ່າງກາຍຂອງທຸກຄນົເຂົາ້ - ອອກສະຖານທີ່ ຄຸມຂງັ-ດດັສາ້ງໂດຍນໍາໃຊ ້
ເຄື່ ອງກວດອຸນຫະພູມແບບອນິຟາເຣດ (infrared thermometer); 

• ໃຫມ້ຈີດຸກັ່ ນກອງ, ມພີະນກັງານຮບັຜດິຊອບ, ມຫີອ້ງແຍກປ່ຽວເພື່ ອຕດິຕາມອາການກ່ອນສົ່ ງຕ່ໍ; 

• ກໍລະນພີບົບຸກຄນົໃດທີ່ ມອຸີນຫະພູມຮ່າງກາຍເກນີ 37.5 ອງົສາເຊ ແລະ ມອີາການ: ໄຂ,້ ນໍາ້ມູກ

ຍອ້ຍ, ເຈບັຄໍ, ໄອ, ຈາມ, ດງັບໍ່ ໄດກ້ິ່ ນ, ລີນ້ບໍ່ ໄດລ້ດົຊາດ, ຕອ້ງແຍກອອກຈາກກຸ່ມຄນົທົ່ ວໄປ 

ແລວ້ໃຫປ້ະສານງານຫາໜ່ວຍງານສະເພາະກດິສະກດັກັນ້ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດໂຄວດິ-19 

ຂອງຄາ້ຍຄຸມຂງັ. 

     

 

ການວາງແຜນ, ຄຸມ້ຄອງ ແລະ ຕດິຕາມ ການປະຕບິດັມາດຕະການ  

• ມກີານສບັປ່ຽນເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ປະຈໍາການ ເພື່ ອຮບັປະກນັມາດຕະການຮກັສາໄລຍະຫ່າງ ຢ່າງໜອ້ຍ 1 

ແມດັ;  

• ແຕ່ງຕັງ້ພະນກັງານຕດິຕາມໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ມາດຕະການ ກນັ ແລະ ຄວບຄຸມການ

ຕດິເຊືອ້ພະຍາດໂຄວດິ-19;  

• ຕອ້ງມຂີໍມູ້ນຂ່າວສານ ເພື່ ອໃຫຄ້ວາມຮູແ້ກ່ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ , ຍາດພີ່ ນອ້ງ ແລະ ຜູຖ້ກືຄຸມຂງັ ກ່ຽວກບັ

ມາດຕະການປອ້ງກນັຕນົເອງຈາກການລະບາດພະຍາດ COVID-19; 

• ຕອ້ງແຍກຜູຖ້ກືຄຸມຂງັທີ່ ເຂົາ້ມາໃໝ່ ແລະ ເກົ່ າ ຢ່າງໜອ້ຍ 14 ວນັ; 
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• ມກີານປະສານສມົທບົກບັເຈົາ້ໜາ້ທີ່  ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງໃນການນໍາສົ່ ງ ກໍລະນສີງົໃສ ໄປສະຖານທີ່ ແຍກ

ປ່ຽວ ຫຼ ືປິ່ ນປົວ; 

 
ການອະນາໄມຂາ້ເຊືອ້ຫຼງັຈາກກບັຮອດເຮອືນ 

• ເມື່ ອທຸກຄນົກບັຮອດເຮອືນ ຕອ້ງລາ້ງມໃືສ່ສະບູ ໃຫສ້ະອາດ, ປ່ຽນເຄື່ ອງນຸ່ ງ ແລະ ນໍາໄປແຊ່

ດວ້ຍນໍາ້ແຟບັ ຫຼ ືນໍາ້ຢາຊກັຜາ້ຂາວ (ໄຮເຕ)ີ ຕາມອດັຕາສ່ວນທີ່ ໄດກໍ້ານດົໄວ ້ຫຼ ືຕົມ້ດວ້ຍນໍາ້

ຮອ້ນໃຫຟ້ດົ ເວລາ 20 - 30 ນາທ ີ

• ຂາ້ເຊື ້່ ອ ເຄື່ ອງໃຊສ່້ວນຕວົຂອງທ່ານທຸກຄັງ້ທີ່ ກບັຮອດເຮອືນເຊັ່ ນ: ໂທລະສບັມຖື,ື ກະແຈ

ລດົ, ແວ່ນຕາ, ໂມງ, ແຫວນ ແລະ ອື່ ນໆ ດວ້ຍເຫຼົາ້ 70% ຫຼ ືນໍາ້ຢາຂາ້ເຊືອ້. 
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19. ການອະນາໄມ ແລະ ຂາ້ເຊືອ້ ຢູ່ຮາ້ນເສມີຄວາມງາມ, ຮາ້ນຕດັຜມົ, ຮາ້ນນວດ ແລະ ສະປາ 

 

ການອະນາໄມມ ື

• ຕອ້ງຈດັໃຫມ້ຈີດຸລາ້ງມ ືແລະ ສະໜອງສິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກເຊັ່ ນ: ນໍາ້ສະອາດ, ສະບູ, 

ເຈ ັຍ້ເຊດັມ ືແລະ ເຈວຂາ້ເຊືອ້ມ ືຫຼ ືເຫຼົາ້ 70% ເພື່ ອລາ້ງມຢູ່ືບລໍເິວນ ໜາ້ທາງເຂົາ້-ອອກ ຮາ້ນ

ເສມີຄວາມງາມ, ຮາ້ນຕດັຜມົ, ຮາ້ນນວດ ແລະ ສະປາ.  

• ທຸກຄນົທີ່ ເຂົາ້ມາໃນສະຖານທີ່ ດັ່ ງກ່າວ ຕອ້ງລາ້ງມໃືສ່ສະບູ ຫຼ ືເຈວຂາ້ເຊືອ້ມ ືກ່ອນ ເຂົາ້ - ອອກ, 

ກ່ອນ - ຫຼງັກນິອາຫານ, ຫຼງັຈາກໃຊຫ້ອ້ງນໍາ້ ແລະ ຫຼງັຈາກສໍາຜດັ ຈບັບາຍວດັຖຸສິ່ ງຂອງອື່ ນໆ.  

      

 

ການໃສ່ຜາ້ອດັປາກ-ດງັ ແລະ ການປະຕບິດັຕນົໃນເວລາ ໄອ - ຈາມ 

• ທຸກຄນົທີ່ ເຂົາ້ມາບໍລເິວນດັ່ ງກ່າວ ຕອ້ງໃສ່ຜາ້ອດັປາກ-ດງັ ຕະຫຼອດເວລາ; 

• ພະນກັງານບໍລກິານຕອ້ງໃສ່ໜາ້ກາກໃສ ເວລາປະຕບິດັໜາ້ທີ່ ; 

• ເວລາ ໄອ-ຈາມ ທຸກຄັງ້ ຕອ້ງອດັປາກ-ດງັ ດວ້ຍເຈຍ້ອະນາໄມ (Tissue) ຫຼ ືແຂນສອກ, ຫຼງັ

ຈາກນັນ້ໃຫລ້າ້ງມດືວ້ຍນໍາ້ສະອາດໃສ່ສະບູ, ເຈວຂາ້ເຊືອ້ມ ືຫຼ ືເຫຼົາ້ 70% ຂືນ້ໄປ; 

• ຖາ້ນໍາໃຊຜ້າ້ອດັປາກ-ດງັ ທີ່ ໃຊຄ້ັງ້ດຽວ ແມ່ນໃຫປ່້ຽນໃໝ່ທຸກໆຄັງ້ ເມື່ ອເຫນັວ່າມຄີວາມປຽກ

ຊຸ່ມ ແລະ ເປິເປືອ້ນ; 

• ກໍລະນນີໍາໃຊຜ້າ້ອດັປາກ-ດງັ ຊະນດິ ຜາ້ແພ ຖາ້ນໍາມາໃຊຄ້ນື ຕອ້ງຊກັດວ້ຍແຟບັ, ລາ້ງດວ້ຍນໍາ້

ສະອາດແລວ້ຕາກແດດໃຫແ້ຫງ້, ລດີດວ້ຍຄວາມຮອ້ນ ຫຼ ືຕົມ້ໃຫຟ້ດົໃຊເ້ວລາ 20 - 30 ນາທ ີ

ທຸກຄັງ້; 

• ຕອ້ງຖີມ້ຜາ້ອດັປາກ-ດງັ ແລະ ເຈຍ້ອະນາໄມ ທີ່ ໃຊແ້ລວ້ໃສ່ໃນຖງົຢາງ ມດັປາກຖງົໃຫແ້ໜນ້ 

ແລວ້ຖີມ້ໃສ່ຖງັຂີເ້ຫຍືອ້ທີ່ ມຝີາປິດ. 

 ການຮກັສາໄລຍະຫ່າງ 1 ແມດັ 

• ທຸກສະຖານທີ່  ຕອ້ງມກີານກໍານດົການຮກັສາໄລຍະຫ່າງ; 
• ໝາຍສນັຍາລກັໃສ່ພືນ້ທີ່ ພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ ໃຫຊ້ດັເຈນ, ໃຫພ້ະນກັງານບໍລກິານ ແລະ 

ລູກຄາ້ເຫນັວ່າເຂາົເຈ ົາ້ຄວນຢນື ຫຼ ືນັ່ ງຢູ່ ຈດຸໃດ; 

• ການຈດັວາງອຸປະກອນເຊັ່ ນ: ໂຕະ, ຕັ່ ງນັ່ ງລໍຖາ້, ຕັ່ ງນັ່ ງຕດັຜມົ, ຕຽງສນັຍາກໍາ, ຕຽງສະຜມົ, 

ເສື່ ອສໍາລບັນວດ ແລະ ອື່ ນໆ ໃຫເ້ໝາະສມົກບັສະຖານທີ່  ແລະ ຮກັສາໄລຍະຫ່າງຕາມມາດ

ຕະການ; 

• ໃຫມ້ກີານຈໍາກດັຈໍານວນລູກຄາ້ ໃຫມ້ຄີວາມເໝາະສມົເພື່ ອຮກັສາໄລຍະຫ່າງ; 

• ຕອ້ງໃຊແ້ຜ່ນຢາງໃສຂັນ້ລະຫວ່າງພະນກັງານບໍລກິານ, ຕຽງ, ເສື່ ອ ແລະ ຕັ່ ງ ຕ່າງໆ; 

• ຖາ້ສະຖານທີ່ ນັນ້ຢູ່ໃນເຂດທີ່ ມຄີວາມສ່ຽງໃນການຕດິເຊືອ້ຕອ້ງປິດການບໍລກິານທນັທ.ີ 

  

ການອະນາໄມ ແລະ ຂາ້ເຊືອ້ 

• ຕອ້ງອະນາໄມ ແລະ ຂາ້ເຊືອ້ທຸກພືນ້ທີ່ ເປັນປະຈໍາ: 

- ອະນາໄມດວ້ຍນໍາ້ແຟບັ ແລະ ຂາ້ເຊືອ້ດວ້ຍນໍາ້ຢາຂາ້ເຊືອ້ ທີ່ ມຄີວາມເຂັມ້ຂຸນ້ 0,1% ຫຼ ືນໍາ້ຢາ

ຊກັຜາ້ຂາວຕາມອດັຕາສ່ວນທີ່ ກໍານດົໄວໃ້ນຜະລດິຕະພນັ; 

- ສໍາລບັພືນ້ທີ່ ຄບັແຄບ ຫຼ ືມູມຫອ້ງ ໃຫໃ້ຊເ້ຫຼົາ້ 70%  ຫຼ ືນໍາ້ຢາຂາ້ເຊືອ້; 

- ບໍ່ ຄວນນໍາໃຊບ້ັງ້ສດີ ທີ່ ມຄີວາມດນັສູງສດີໃສ່ພືນ້ໂດຍກງົເພື່ ອຫຼກີລ່ຽງການກະຈາຍຂອງເຊືອ້

ພະຍາດ ແຕ່ລຸ່ມຂຶນ້ເທງິ; 
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• ອະນາໄມ ແລະ ຂາ້ເຊືອ້ ວດັຖຸ ສິ່ ງຂອງ ຫຼ ືບ່ອນທີ່ ມກີານສໍາຜດັເລືອ້ຍໆເຊັ່ ນ: ອຸປະກອນ

ສໍາລບັບລໍກິານລູກຄາ້, ລໍໃ້ສ່ອຸປະກອນ, ຮາວຈບັປະຕູ, ໂຕະ, ຕັ່ ງ, ປຸ່ມກດົຕ່າງໆ, ລູກບດິປະຕູ

, , ຫອ້ງນ ້າ ແລະ ອື່ ນໆ... 

• ຫຸມ້ຫ່ໍຣີໂມດທຸກປະເພດເຊັ່ ນ: ຣີໂມດໂທລະພາບ, ແອ...ດວ້ຍພຣາດສະຕກິ ທີ່ ງ່າຍໃນການ

ເຊດັຂາ້ເຊືອ້;  

• ຜາ້ຕ່າງໆ ທີ່ ໃຊໃ້ນສະຖານທີ່ ຕ່າງໆ ຕອ້ງຊກັດວ້ຍແຟບັ ແລະ ນໍາ້ຮອ້ນ 100 ອງົສາ ຂຶນ້ໄປ,  

ເມື່ ອໃຊນ້ໍາ້ເຢັນຊກັ ຕອ້ງໃຊນ້ໍາ້ຢາຊກັຜາ້ຂາວ ທີ່ ໄດເ້ຈອືຈາງກບັນໍາ້ສະອາດ(ກໍລະນອີະນາໄມຂາ້

ເຊືອ້ທົ່ ວໄປ ໃຫໃ້ຊນ້ໍາ້ຢາຂາ້ເຊືອ້ທີ່ ມຄີວາມເຂັມ້ຂຸນ້ 0,05%, ກໍລະນທີີ່ ສງົໃສວ່າຕດິເຊືອ້ໂຄ

ວດິ-19 ໃຫໃ້ຊນ້ໍາ້ຢາຂາ້ເຊືອ້ທີ່ ມຄີວາມເຂັມ້ຂຸນ້ 0,1%,); 

• ຜູເ້ຮດັອະນາໄມ - ຂາ້ເຊືອ້ ຕອ້ງໄດຮ້ບັການຝກຶອບົຮມົກ່ຽວກບັການປອ້ງກນັຕນົເອງ ແລະ 

ຫຼກັການ ອະນາໄມ-ຂາ້ເຊືອ້;  

• ພະນກັງານອະນາໄມ ຕອ້ງໃສ່ຜາ້ອດັປາກ-ດງັ, ແວ່ນປອ້ງກນັຕາ, ຖງົມ,ື ຜາ້ກນັເປືອ້ນ, ໝວກ, 

ເກບີໂບກ ໃນເວລາເຮດັອະນາໄມທຸກຄັງ້;  

• ຖາ້ກໍລະນສີງົໃສວ່າມກີານຕດິເຊືອ້ພະຍາດ ໂຄວດິ-19 ຢູ່ສະຖານທີ່ ໃດນຶ່ ງແມ່ນໃຫປ້ະຕບິດັ

ຕາມຫຼກັການອະນາໄມ ແລະ ຂາ້ເຊືອ້ ໃນພາກທ ີ3 ຂອງປືມ້ຄູ່ ມສືະບບັນີຢ່້າງເຄັ່ ງຄດັ. 

 

ການລະບາຍອາກາດ  

• ເປີດປະຕູ ແລະ ປ່ອງຢຽ້ມ ເພື່ ອໃຫອ້າກາດໃນຫອ້ງ ແລະ ອາຄານ ຖ່າຍເທໄດດ້;ີ 

• ອະນາໄມເຄື່ ອງປັບອາກາດ (ແອ), ພດັລມົ ແລະ ເຄື່ ອງດູດອາກາດ ເປັນປະຈໍາ. 

 

ການກັ່ ນກອງດວ້ຍການວດັແທກອຸນຫະພູມ  

• ຕອ້ງວດັແທກອຸນຫະພູມຮ່າງກາຍຂອງພະນກັງານ ແລະ ລູກຄາ້ທຸກຄນົທີ່ ເຂົາ້ມາໃຊບ້ໍລກິານ 

ໂດຍນໍາໃຊເ້ຄື່ ອງກວດອຸນຫະພູມແບບອນິຟາເຣດ (infrared thermometer); 

• ໃຫມ້ຈີດຸກັ່ ນກອງ, ມພີະນກັງານຮບັຜດິຊອບ, ມຫີອ້ງແຍກປ່ຽວຊົ່ ວຄາວ; 

• ກໍລະນພີບົບຸກຄນົໃດທີ່ ມອຸີນຫະພູມຮ່າງກາຍເກນີ 37.5 ອງົສາເຊ ແລະ ມອີາການ: ໄຂ,້ ນໍາ້

ມູກຍອ້ຍ, ເຈບັຄໍ, ໄອ, ຈາມ, ດງັບໍ່ ໄດກ້ິ່ ນ, ລີນ້ບໍ່ ໄດລ້ດົຊາດ, ບໍ່ ອະນຍຸາດໃຫຜູ້ກ່້ຽວເຂົາ້ໃນ

ສະຖານທີ່ ດັ່ ງກ່າວ ແລະ ຕອ້ງແຍກອອກຈາກກຸ່ມຄນົທົ່ ວໄປ ແລວ້ໃຫຕ້ດິຕ່ໍຫາໜ່ວຍງານ

ສະເພາະກດິ ໂທຫາສາຍດ່ວນ 165/166 ຫຼ ືໂທ 020 54066777. 

     

 

ການວາງແຜນ, ຄຸມ້ຄອງ ແລະ ຕດິຕາມ ການປະຕບິດັມາດຕະການ  

• ມກີານສບັປ່ຽນພະນກັງານໃນການເຮດັວຽກ ເພື່ ອຮບັປະກນັມາດຕະການຮກັສາໄລຍະຫ່າງ 

ຢ່າງໜອ້ຍ 1 ແມດັ;  

• ແຕ່ງຕັງ້ພະນກັງານຕດິຕາມໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ມາດຕະການ ກນັ ແລະ ຄວບຄຸມການ

ຕດິເຊືອ້ພະຍາດໂຄວດິ-19;  

• ຕອ້ງມກີານໃຫຂ້ໍມູ້ນຂ່າວສານປະຈໍາວນັ ແລະ ໃຫຄ້ວາມຮູແ້ກ່ ບຸກຄນົເຂົາ້-ອອກໃນສະຖານທີ່

ດັ່ ງກ່າວ ເຊັ່ ນ: ຕດິຕັງ້ເຄື່ ອງກະຈາຍສຽງ, ໂປສເຕຕ່ີາງໆ ຫຼ ືພະນກັງານຜູຮ້ບັຜດິຊອບຕອ້ງ

ໂຄສະນາ - ສຸຂະສກຶສາກບັທີ່  ກ່ຽວກບັມາດຕະການປອ້ງກນັຕນົເອງຈາກການລະບາດພະຍາດ 

COVID-19;  
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• ມກີານປະສານສມົທບົກບັເຈົາ້ໜາ້ທີ່  ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງໃນການນໍາສົ່ ງ ກໍລະນສີງົໃສ ໄປສະຖານທີ່

ແຍກປ່ຽວ ຫຼ ືປິ່ ນປົວ; 

• ການສໍາລະເງນິ ແມ່ນໃຫໃ້ຊວ້ທິກີານໂອນເງນິຜ່ານບນັຊ ີຫຼ ືຈ່າຍດວ້ຍບດັ ເພື່ ອຫຸຼດຜ່ອນການ

ສໍາຜດັໂດຍກງົ.  

 
ການອະນາໄມຂາ້ເຊືອ້ຫຼງັຈາກກບັຮອດເຮອືນ 

• ເມື່ ອທຸກຄນົກບັຮອດເຮອືນ ຕອ້ງລາ້ງມໃືຫສ້ະອາດ, ປ່ຽນເຄື່ ອງນຸ່ ງ ແລະ ນໍາໄປແຊ່ດວ້ຍນໍາ້

ແຟບັ ຫຼ ືນໍາ້ຢາຊກັຜາ້ຂາວ (ໄຮເຕ)ີ ຕາມອດັຕາສ່ວນທີ່ ໄດກໍ້ານດົໄວ ້ຫຼ ືຕົມ້ດວ້ຍນໍາ້ຮອ້ນໃຫ້

ຟດົ ເວລາ 20 - 30 ນາທ ີ

• ຂາ້ເຊື ້່ ອ ເຄື່ ອງໃຊສ່້ວນຕວົຂອງທ່ານທຸກຄັງ້ທີ່ ກບັຮອດເຮອືນເຊັ່ ນ: ໂທລະສບັມຖື,ື ກະແຈລດົ, 

ແວ່ນຕາ, ໂມງ, ແຫວນ ແລະ ອື່ ນໆ ດວ້ຍເຫຼົາ້ 70% ຫຼ ືນໍາ້ຢາຂາ້ເຊືອ້. 
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ພາກທ ີ5 

ການຄຸມ້ຄອງ - ກໍາຈດັ ຂີເ້ຫຍືອ້, ສິ່ ງເສດເຫຼອື ແລະ ນໍາ້ເປືອ້ນ ຕດິເຊືອ້ ໂຄວດິ-19 

1. ປະເພດຂີເ້ຫຍືອ້ອອກຈາກສະຖານທີ່ ປິ່ ນປວົຄນົເຈບັຕດິເຊືອ້ໂຄວດິ-19  

- ຊຸດປອ້ງກນັຕນົເອງ ( PPE ) ປະເພດທີ່ ໃຊຄ້ັງ້ດຽວ ແລວ້ຖີມ້ເຊັ່ ນ: ໝວກ, ຜາ້ອດັປາກ-ດງັ, ຖງົມ,ື ເກບີ ແລະ 

ອຸປະກອນປິ່ ນປົວຄນົເຈບັ ຫຼ ືຜູທ້ີ່ ມຄີວາມສ່ຽງ ໃນການຕດິເຊືອ້ ປະເພດຢາງ ແລະ ອື່ ນໆ ກ່ອນຈະຖີມ້ ຕອ້ງ

ແຊ່ດວ້ຍນໍາ້ຢາຂາ້ເຊືອ້ຄຼລໍນີ ( Chlorine ) ທີ່ ມຄີວາມເຂັມ້ຂຸນ້ 0,5% ປະໄວ ້30 ນາທ ີຫຼ ືອບົຂາ້ເຊືອ້ດວ້ຍ

ຄວາມຮອ້ນ 100 ອງົສາເຊ ຂຶນ້ໄປ ເວລາ 30 ນາທ ີແລວ້ຈິ່ ງນາໍໄປກໍາຈດັໃຫຖ້ກືຕອ້ງຕາມຫຼກັການອະນາໄມ; 

- ເຄື່ ອງປອ້ງກນັຕນົເອງ ( PPE ) ປະເພດທີ່ ສາມາດນ າໃຊຄ້ນືໃໝ່ ເຊັ່ ນ: ແວ່ນຕາ, ໝວກ, ແພ, ຖງົມຍືາວ 

ຊະນດິໜາ, ເກບີໂບກ ແລະ ອຸປະກອນປິ່ ນປົວຄນົເຈບັ ປະເພດສະແຕນເລດ ແລະ ອື່ ນໆ ຕອ້ງໄດມ້ກີານອບົ

ຂາ້ເຊືອ້ ໃນອຸນຫະພູມ 100 ອງົສາເຊ ຂຶນ້ໄປ ໃນເວລາ 30 ນາທ ີຫຼ ືແຊ່ຂາ້ເຊືອ້ດວ້ຍນໍາ້ຢາຄຼໍລນີ (Chlorine) 

ທີ່ ມຄີວາມເຂັມ້ຂຸນ້ 0,1%ໃນເວລາ 30 ນາທ ີຫຼງັຈາກນັນ້ຈ ິ່ ງນໍາມາຊກັດວ້ຍແຟບັ, ລາ້ງດວ້ຍນໍາ້ສະອາດ ແລະ 

ຕາກໃຫແ້ຫງ້;  

- ວດັຖຸ, ອຸປະກອນ ການແພດ ທີ່ ນໍາໃຊ ້ໃນການປິ່ ນປວົປະຈໍາວນັ, ອຸປະກອນສໍາລບັເກບັ ແລະ ສົ່ ງຕວົຢ່າງ ຕອ້ງ

ໄດແ້ຊ່ດວ້ຍນໍາ້ຢາ ຄຼໍລນີ (Chlorine) 0,5% ໃນເວລາ 30 ນາທ ີກ່ອນນ າໄປຖີມ້ໃສ່ຖງັຂີເ້ຫຍືອ້ຕດິເຊືອ້; 

- ສິ່ ງເສດເຫຼອືອອກຈາກຄນົເຈບັ ເຊັ່ ນ: ຂີກ້ະເທະິ, ຂີມູ້ກ, ນໍາ້ລາຍ, ຮາກ, ເລອືດ, ອາຈມົ, ນໍາ້ປັດສະວະ ແລະ 

ເຍື່ ອເມອືກຕ່າງໆ ຕອ້ງໃສ່ຖງົຢາງ2ຊັນ້ມດັປາກຖງົໃຫແ້ໜນ້ ແລວ້ພົ່ ນຂາ້ເຊືອ້ ດວ້ຍນໍາ້ຢາຄຼໍລນີປະໄວ ້ 30 

ນາທ ີຈິ່ ງນໍາໄປຖີມ້ໃສ່ຖງັຂີເ້ຫຍືອ້ຕດິເຊືອ້ ທີ່ ມຝີາາປິດ; 

- ນໍາ້ເປືອ້ນອອກຈາກສະຖານທີ່ ປິ່ ນປວົ ເປນັຕົນ້: ນໍາ້ເປືອ້ນຈາກຫອ້ງທດົລອງ, ຫອ້ງປິ່ ນປົວຄນົເຈບັ, ຫອ້ງແຍກ

ປ່ຽວ, ຫອ້ງຈໍາກດັບໍລເິວນ, ຫອ້ງນໍາ້, ຫອ້ງອາບນໍາ້, ຫອ້ງສ່ອງໄຟຟາ້ ແລະ ຫອ້ງອື່ ນໆ ຕອ້ງຂາ້ເຊືອ້ດວ້ຍນໍາ້ຢາ

ຄຼໍລນີ ( Chlorine ) 0,5% ຕາມມາດຕະຖານການຄດິໄລ່ບໍລມິາດຂອງນ ້າເປືອ້ນ ແລວ້ຈິ່ ງປ່ອຍລງົສູ່ລະບບົ

ລະບາຍນໍາ້ເປືອ້ນ ( ຄຼໍລນີຕກົຄາ້ງແມ່ນໃຫອ້ງີຕາມຂໍຕ້ກົລງົວ່າດວ້ຍມາດຕະຖານອະນາໄມສິ່ ງແວດລອ້ມຢູ່ໃນ

ສະຖານທີ່ ບໍລກິານສາທາລະນະສຸກ ) 

2. ປະເພດຂີເ້ຫຍືອ້ອອກຈາກສະຖານທີ່ ພກັເຊາົຂອງພະນກັງານແພດໝໍ, ບ່ອນແຍກປ່ຽວ ແລະ ບ່ອນຈໍາກດັບໍລເິວນ 

- ຊຸດປອ້ງກນັຕນົເອງຂອງພະນກັງານ ແພດໝໍ, ພະນກັງານອະນາໄມ, ບຸກຄນົທົ່ ວໄປ ທີ່ ມກີານແຍກປ່ຽວ ໂດຍ

ສະເພາະເຄື່ ອງນຸ່ ງຫົ່ ມ, ບ່ອນນອນ, ເຄື່ ອງໃຊປ້ະຈໍາວນັ ທຸກຊະນດິ ຕອ້ງແຊ່ດວ້ຍນໍາ້ຢາ ຄຼລໍນີ ( Chlorine ) 

0,5% ປະໄວ ້30 ນາທ ີຈິ່ ງນ າໄປຊກັ ແລະ ເຮດັຄວາມສະອາດ; 

- ສິ່ ງເສດເຫຼອືຕ່າງໆ ເຊັ່ ນ: ຂີກ້ະເທະິ, ຂີມູ້ກ, ນໍາ້ລາຍ, ຮາກ, ເລອືດ, ອາຈມົ, ນໍາ້ປດັສະວະ ຕອ້ງມກີານສດີພົ່ ນ

ຂາ້ເຊືອ້ດວ້ຍນໍາ້ຢາ ຄຼໍລນີ ( Chlorine ) 0,5% ປະໄວ ້ 30 ນາທ ີ ກ່ອນນ າໄປຈດຸທອ້ນໂຮມ ແລະ ບ່ອນ

ກໍາຈດັ; 

- ນໍາ້ເປືອ້ນອອກຈາກສະຖານທີ່ ພກັເຊາົ ຂອງພະນກັງານແພດໝໍ ບ່ອນແຍກປ່ຽວ ແລະ ບ່ອນຈໍາກດັບລໍເິວນ 

ຕອ້ງໄດຂ້າ້ເຊືອ້ດວ້ຍນໍາ້ຢາຄຼລໍນີ (Chlorine) 0,1% ໃນເວລາ 30 ນາທ ີຕາມມາດຕະຖານການຄດິໄລ່ບໍລິ

ມາດຂອງນໍາ້ເປືອ້ນ ແລວ້ຈິ່ ງປ່ອຍລງົສູ່ລະບບົລະບາຍນໍາ້ເປືອ້ນ. 
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3. ພາຊະນະບນັຈຂຸີເ້ຫຍືອ້: 

ພາຊະນະບນັຈຂຸີເ້ຫຍືອ້ຕອ້ງໃຫພ້ຽງພໍ, ມຂີະໜາດ ແລະ ລກັສະນະທີ່ ເໝາະສມົ ກບັແຕ່ລະ

ສະຖານທີ່ . ຖງົຢາງຕອ້ງໃສ່ຊະນດິໜາ ທນົທານ, ບໍ່ ມກີານຮົ່ ວຊມື ແລະ ຖງັບນັຈຂຸີເ້ຫຍືອ້ຕອ້ງໜາ, ແຂງແຮງ, 

ທນົທານ, ບໍ່ ມກີານຮົ່ ວຊມື ຕອ້ງເປັນປະເພດທີ່ ບໍ່ ໃຊມ້ສືໍາພດັໃນເວລາປິດ-ເປດີຖງັ. 

4. ການຕດິສະຫຼາກໃສ່ພາຊະນະ 

ພາຊະນະ ແລະ ຖງົບນັຈຂຸີເ້ຫຍືອ້ຕອ້ງຕດິສະຫຼາກກໍາກບັໃສ່ດັ່ ງນີ:້ 

ຂີເ້ຫຍືອ້ອນັຕະລາຍ 

- ວນັທເີກບັ:...............................................................................................................  

ຊື່ ຂອງສະຖານທີ່ ບລໍກິານ

.................................................................................................. 

ຊື່  ແລະ ເບໂີທລະສບັຂອງຜູຮ້ບັຜດິຊອບ

................................................................................ 

ນໍາ້ໜກັຂີເ້ຫຍືອ້...................................................................................................ກໂິລ 

 

5. ການແຍກຂີເ້ຫຍືອ້ 

 ຊຸດປອ້ງກນັໂຕເອງ, ຂີເ້ຫຍອືທາງການແພດ ລວມໄປເຖງິ ຂີເ້ຫຍືອ້ ຫຼ ື ສິ່ ງເສດເຫຼອືຂອງຜູທ້ີ່ ຕດິເຊືອ້ທງັໝດົ 

ຕອ້ງ ຖິມ້ລງົໃນຖງົຢາງສະເພາະ ທີ່ ເປນັຖງົໃສ່ຂີເ້ຫຍືອ້ຕດິເຊືອ້ 2 ຊັນ້, ມດັປາກຖງົໃຫແ້ຈບດ,ີ ຕດິສະຫຼາກໃສ່ຖງົ

ວ່າເປັນຂີເ້ຫຍືອ້ຕດິເຊືອ້ອນັຕະລາຍ ແລວ້ນໍາໄປບໍາບດັ ແລະ ທໍາລາຍ ຢູ່ໃນຂໍທ້ ີ8 ການກໍາຈດັຂີເ້ຫຍືອ້ ແລະ ມອບ

ໃຫເ້ທດສະບານກໍາຈດັຕ່ໍໄປ. ຫາ້ມບໍ່ ໃຫເ້ປີດຖງົຂີເ້ຫຍືອ້ຄນື ຖາ້ປິດປາກຖງົແລວ້ ເພື່ ອຫຼກີເວັນ້ການສໍາຜດັກບັເຊອື 

ພະຍາດ. 

6. ວທິກີານທອ້ນໂຮມ ແລະ ການເກບັມຽ້ນສິ່ ງເສດເຫຼອື, ຂີເ້ຫຍືອ້ຕດິເຊືອ້ 

ຕອ້ງກໍານດົສະຖານທີ່ ທອ້ນໂຮມຂີເ້ຫຍືອ້ສະເພາະ ບໍ່ ໃຫປ້ນົກບັຂີເ້ຫຍືອ້ທົ່ ວໄປເດດັຂາດ, ສໍາລບັຖງັຂີ ້

ເຫຍືອ້ຢູ່ຈດຸທອ້ນໂຮມ ຕອ້ງມລີໍຍູ້,້ ມຝີາປດິ ເພື່ ອຮບັປະກນັບໍ່ ໃຫມ້ສີດັມາເຂ່ຍ ແລະ ສະດວກ ໃນການເຄື່ ອນຍາ້ຍ 

ຂີເ້ຫຍືອ້ແຕ່ລະຈດຸຕອ້ງໃຫຕ້ດິສະຫຼາກ ກໍາກບັວ່າຂີເ້ຫຍືອ້ອນັຕະລາຍ ຖາ້ແມ່ນຖງົຢາງຕອ້ງໃສ່ຂີເ້ຫຍືອ້ບໍ່ ໃຫເ້ກນີ 

3/4 ຂອງຖງົ ແລະ ມດັປາກຖງົໃຫແ້ໜນ້ ແລວ້ນ າໄປກ າຈດັ ພາຍໃນ 24 ຊົ່ ວໂມງ. 

7. ການຂນົສົ່ ງ ແລະ ເຄື່ ອນຍາ້ຍຂີເ້ຫຍືອ້ 

- ເພື່ ອຮບັປະກນັບໍ່ ໃຫຂ້ີເ້ຫຍືອ້ຊະຊາຍ ຕອ້ງມກີານກໍານດົເສັນ້ທາງຂນົສົ່ ງລະຫວ່າງຕກຶຕ່າງໆ ໄປຫາບ່ອນເກບັ

ມຽ້ນຂີເ້ຫຍືອ້ລວມ ໂດຍການນໍາໃຊລ້ໍຂ້ນົສົ່ ງຂີເ້ຫຍືອ້ອນັຕະລາຍພຽງຢ່າງດຽວ ແລະ ສດີພົ່ ນຂາ້ເຊືອ້ ດວ້ຍນໍາ້

ຢາ (Chlorine ) 0,5% ຕາມເສັນ້ທາງຂນົສົ່ ງຂີເ້ຫຍືອ້; 
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- ສໍາລບັການຂນົສົ່ ງແຕ່ລະສະຖານທີ່ ທອ້ນໂຮມ ເພື່ ອກໍາຈດັ ແມ່ນຕອ້ງນໍາໃຊລ້ດົສໍາລບັຂນົສົ່ ງຂີເ້ຫຍືອ້ຕດິເຊືອ້

ສະເພາະ, ພະນກັງານເກບັຂີເ້ຫຍືອ້ ແລະ ພະນກັງານຂບັລດົ ຕອ້ງໄດຮ້ບັການອບົຮມົສະເພາະ ກ່ຽວກບັມາດ

ຕະການປອ້ງກນັຕນົເອງ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງສິ່ ງເສດເຫຼອື, ຂີເ້ຫຍືອ້ຕດິເຊືອ້. 

8. ການກໍາຈດັຂີເ້ຫຍືອ້ມ ີ03 ວທິ ີດັ່ ງນີ:້ 

- ເຕາົອບົ: ແມ່ນການບ າບດັຂີເ້ຫຍືອ້ດວ້ຍການນ າໃຊເ້ຕາົອບົຄວາມຮອ້ນ ( Autoclave ) ເຊິ່ ງລາຍລະອຽດຂອງ

ການນໍາໃຊແ້ມ່ນ ຂຶນ້ກບັສະຫຼາກກໍາກບັໃນຜະລດິຕະພນັ; 

- ເຕາົເຜາົ: ຂີເ້ຫຍືອ້ຕດິເຊືອ້ດັ່ ງກ່າວຕອ້ງກ າຈດັດວ້ຍການນ າໃຊເ້ຕາົເຜາົໃນອຸຫະພູມສູງກ່ວາ 1,200 ອງົສາເຊ; 

- ການຂາ້ເຊືອ້ດວ້ຍປູນຂາວ ຫຼ ືສານເຄມ:ີ ນໍາໄປກໍາຈດັຢູ່ໃນສະຖານທີ່  ທີ່ ຖກືຕອ້ງຕາມຫຼກັການອະນາໄມ ດວ້ຍ

ການຂຸດຂຸມຝງັໃຫເ້ລກິ ຢ່າງໜອ້ຍ 2 ແມດັ, ໃສ່ປູນຂາວປູພືນ້ ເພື່ ອຂາ້ເຊືອ້ ຫຼ ືຝຸນ້ຄຼລໍນີເພື່ ອຂາ້ເຊືອ້ ແລະ ຖມົ

ດວ້ຍປູນຂາວ ແລວ້ຈິ່ ງໃຊດ້ນິຖມົໃຫໜ້າ 30 ຊງັຕແີມດັ. 

 

ພາກທ ີ6 

ການມຽ້ນຊາກສບົຜູເ້ສຍຊວີດິຈາກການຕດິເຊືອ້ໂຄວດິ-19 

1. ການກຽມທມີງານ: 

- ຕອ້ງມເີຈົາ້ໜາ້ທີ່ ມຽ້ນຊາກສບົຢ່າງໜອ້ຍ 2-3 ຄນົ ເພື່ ອຍກົສບົເຂົາ້ໃສ່ຖງົໃສ່ສບົຜູເ້ສຍຊວີດິ  

- ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ຜູທ້ີ່ ຈະມຽ້ນຊາກສບົຜູເ້ສຍຊວີດິ ຍອ້ນໂຄວດິ-19 ຕອ້ງ ໄດຮ້ບັການຝກຶອບົຮມົຫຼກັການປອ້ງກນັ

ຕນົເອງ, ຫຼກັການອະນາໄມ ແລະ ຂາ້ເຊືອ້ ແລະ ສວມໃສ່ຊຸດປອ້ງກນັຕນົເອງ ( PPE ) ຄບົຊຸດ. 

2. ກະກຽມອຸປະກອນ: 

- ຖງົຫ່ໍສບົ ທີ່ ມຊີບິຮດີ 

- ໃຊເ້ຫຼົາ້ 70% ຫຼ ືນໍາ້ຢາຂາ້ເຊືອ້ຄຼໍລນີ ທີ່ ມຄີວາມເຂັມ້ຂຸນ້ 1% (ໃຊສ້ໍາລ ີຈບຸເຫຼົາ້ 70% ຫຼ ືນໍາ້ຢາຂາ້ເຊືອ້ 

ອດັຕາມບາດແຜ ແລະ ຮູອະໄວຍະວະຕ່າງໆ ຂອງຜູເ້ສຍຊວີດິແລວ້ສດີດວ້ຍ ເຫຼົາ້ 70% ຫຼ ືນໍາ້ຢາຂາ້ເຊືອ້ 

ທີ່ ມ ີຄວາມເຂັມ້ຂຸນ້ 1% ເພື່ ອຂາ້ເຊືອ້ ທົ່ ວຮ່າງກາຍສບົ) 

- ຜາ້ສໍາລບັຊບັນໍາ້ຢາ 

- ສະຕກິເກຕີດິຖງົໃສ່ສບົ 

3. ການຫຸມ້ຫ່ໍສບົ 

- ຫ່ໍສບົຜູເ້ສຍຊວີດິດວ້ຍຖງົຫ່ໍສບົ 3 ຊັນ້ ໃຫຊ້ບິແຕ່ລະຖງົສະຫຼບັກນັ ແລວ້ວາງຖງົໄວຢູ່້ລໍຍູ້,້ ຖາ້ມຽ້ນສບົ

ແລວ້ ຈະບໍ່ ໃຫໄ້ຂຖງົສບົຄນືອກີເດດັຂາດ; 

- ຫາ້ມບໍ່ ໃຫລ້າ້ງ ຫຼ ືອະນາໄມສບົຜູເ້ສຍຊວີດິ ແລະ ບໍ່ ໃຫ ້ພີ່ ນອ້ງສໍາຜດັກບັສບົຜູເ້ສຍຊວີດິເດດັຂາດ; 

- ທຸກອຸປະກອນການແພດທີ່ ໃຊກ້ບັສບົແມ່ນບໍ່ ອະນຸຍາດໃຫເ້ອາົອອກມາໃຊຄ້ນື. 
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4. ການເຄື່ ອນຍາ້ຍສບົ 

- ຕດິຕ່ໍຫາຜູທ້ີ່ ຮບັຜດິຊອບສະເພາະ ເພື່ ອມາເຄື່ ອນຍາ້ຍສບົອອກໄປເພື່ ອຈດັການຊາປະນາກດິສບົ ຢູ່

ສະຖານ ທີ່  ທີ່ ໄດກໍ້ານດົໄວ;້ 

- ບໍ່ ອະນຍຸາດໃຫ ້ພີ່ ນອ້ງ ຜູເ້ສຍຊວີດິ ເຄື່ ອນຍາ້ຍສບົອອກໄປ ຄບົງນັຕາມປະເພນ ີແລະ ນໍາໄປທໍາພທິຊີາ ປະ

ນາກດິສບົດວ້ຍຕນົເອງ; 

- ພະນກັງານຂບັລດົ ແລະ ຜູທ້ີ່ ເຄື່ ອນຍາ້ຍສບົຜູເ້ສຍຊວີດິ ຕອ້ງໃສ່ຊຸດ PPE ຄບົຊຸດ ແລະ ຕອ້ງໄດ ້ຜ່ານ

ການຝກຶອບົຮມົເປັນຢ່າງດສີໍາລບັການປອ້ງກນັຕນົເອງ ແລະ ວທິກີານເຄື່ ອນຍາ້ຍຊາກສບົຜູເ້ສຍຊວີດິ; 

- ຕອ້ງກໍານດົເສັນ້ທາງເຄື່ ອນຍາ້ຍຊາກສບົຜູເ້ສຍຊວີດິໄວສ້ະເພາະ; 

- ທຸກສິ່ ງທີ່ ນໍາໃຊໃ້ນການເຄື່ ອນຍາ້ຍສບົ ແລະ ອຸປະກອນຕ່າງໆ ເຊັ່ ນ: ລດົສໍາລບັເຄື່ ອນຍາ້ຍສບົ, ລໍ່ ຍູ້ ້ຕອ້ງ

ໄດຂ້າ້ເຊືອ້ ດວ້ຍເຫຼົາ້ 70% ຫຼ ືປະຕບິດັຕາມຫຼກັການອະນາໄມ ແລະ ຂາ້ເຊືອ້ທີ່ ໄດກໍ້ານດົໄວ;້ 

5. ການເຜາົສບົ 

- ກໍານດົສະຖານທີ່ ຊາປະນາກດິສບົ ໃຫໄ້ດມ້າດຕະຖານ ແລະ ຈດັການ ເຜາົສບົທນັທ ີທີ່ ມາຮອດ

ສະຖານທີ່ ເຜາົສບົ; 

- ຖງົໃສ່ສບົ ແລະ ເຄື່ ອງໃຊຜູ້ເ້ສຍຊວີດິ ຕອ້ງເຜາົໄປນໍາສບົທງັໝດົ; 

- ເຜາົສບົ ແລະ ເຄື່ ອງໃຊຂ້ອງຜູເ້ສຍຊວີດິ ດວ້ຍເຕາົທີ່ ມຄີວາມຮອ້ນສູງ 1.000 ອງົສາເຊ ຂຶນ້ໄປ. 

6. ການອະນາໄມ 

- ສໍາລບັເຄື່ ອງໃຊຂ້ອງຜູເ້ສຍຊວີດິເຊັ່ ນ: ເຄື່ ອງນຸ່ ງ, ຜາ້ເຊດັໂຕ, ຜາ້ປູບ່ອນ, ສບົໝອນ, ຜາ້ຫົ່ ມ ແລະ ອື່ ນໆ 

ແມ່ນໃຫຖ້ເືປັນຂີເ້ຫຍືອ້ຕດິເຊືອ້ອນັຕະລາຍ ຕອ້ງໄດຂ້າ້ເຊືອ້ດວ້ຍຢາຂາ້ເຊືອ້ທີ່ ມຄີວາມເຂັມ້ຂຸນ້ສູງ 0,5-

1% ແລວ້ນໍາໄປເຜາົພອ້ມກບັຊາກສບົຜູເ້ສຍຊວີດິ 

- ສໍາລບັເສດຂີເ້ທົ່ າຈາກການເຜາົສບົ ແລະ ຂີເ້ຫຍືອ້ຕດິເຊືອ້ ແມ່ນໃຫຂຸ້ດຂຸມເລກິ 50 ຊງັຕແີມດັ ແລວ້ໂຮຍ

ດວ້ຍປູນຂາວກ່ອນ ຈິ່ ງນໍາເອາົເສດຂີເ້ທົ່ າຖອກລງົໃສ່ໃນຂຸມ ຫຼງັຈາກນັນ້ຈ ິ່ ງຖມົປາກຂຸມດວ້ຍດນິໃຫໜ້າ

ຈາກປາກຂຸມ 30 ຊມ ແລະ ໂຮຍປູນຂາວອອ້ມປາກຂຸມອກີຄັງ້; 

- ການອະນາໄມ ແລະ ຂາ້ເຊືອ້ ສໍາລບັ ລດົຂນົສົ່ ງຊາກສບົ, ອຸປະກອນ ແລະ ຊຸດປອ້ງກນັຕນົເອງຂອງຜູ ້

ສໍາຜດັກບັຊາກສບົ ແມ່ນໃຫປ້ະຕບິດັຕາມຄູ່ ມແືນະນໍາການອະນາໄມ ແລະ ຂາ້ເຊືອ້ COVID-19 ຢ່າງເຄັ່ ງ

ຄດັ. 
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