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คําถามและคําตอบเกีย
่ วกับโคโรน่าไวรัส
1. โคโรน่าไวรัสอันตรายแค่ไหน?
คนส่วนใหญ่มีอาการไม่รุนแรง, ในขณะที่คนอื่นๆ สามารถป่วยแบบร้ายแรงและบางคนอาจตายได้
นั่นคือเหตุผลทีส
่ ําคัญเพื่อให้เราทุกคนทําทุกอย่างที่เราสามารถจํากัดการแพร่กระจายของการติดเชื้อ
2. อะไรคือความแตกต่างระหว่างโคโรน่าไวรัสและโรคไข้หวัดใหญ่?
โคโรน่าไวรัสและไข้หวัดใหญเป็นสาเหตุให้เกิดโรคทางเดินหายใจ,
แตทั้งสองไวรัสมีความแตกต่างกันและโคโรน่าไวรัสอาจทําให้เกิดความยากลําบากในการหายใจอย่างรุน
แรงและเฉียบพลันหรือปอดล้มเหลวในบางคน.
เพราะมันเป็นไวรัสใหม่และรุนแรงมากขึ้นเพราะเกือบทุกคนสามารถติดเชื้อได้เนือ
่ งจากคนยังไม่มีภูมิคุ้มกั
นและเรายังไม่มีวัคซีน
3. อาการของโคโรน่าไวรัสมีอะไรบ้าง
อาการที่พบบ่อยที่สุดคืออาการเจ็บคอ, ไอ, ไข้และปวดกล้ามเนื้อ. บางคนท้องเสียและปวดท้อง.
บางคนสูญเสียความสามารถในการรับรสชาติและกลิ่น
อาการที่พบและวิธีที่ปว
่ ยมีความแตกต่างกันอย่างกว้างขวางระหว่างบุคคล.
เด็กและวัยรุ่นมักจะพบอาการไม่รุนแรงหรือเล็กน้อย
4. คุณสามารถมีโคโรน่าไวรัสโดยไม่ต้องมีอาการใด ๆ ได้หรือไม่
คุณสามารถแพร่เชื้อให้คนอืน
่ แม้วา่ คุณเองจะไม่มีอาการได้หรือไม่
บางคนอาจมีโคโรน่าไวรัสโดยไม่มีอาการใด ๆ. โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับเด็กและผูใ
้ หญ่วัยหนุ่มสาว
การติดเชื้อส่วนใหญ่เกิดขึ้นเมื่อคนมีอาการ,
แต่ก็ยังเป็นไปได้ที่จะแพร่เชือ
้ คนอื่นก่อนที่คณ
ุ จะพบอาการใด ๆ
เรายังไม่ทราบว่าคนที่ไม่มีอาการสามารถแพร่เชื้อคนอืน
่ ได้หรือไม่
5. คุณป่วยนานแค่ไหน
ช่วงเวลาจะแตกต่างกัน แตโดยทั่วไปโรคจะเป็นดังนี:้


อาการไม่รุนแรง (คนส่วนใหญ่รู้สึกป่วย, ประมาณแปดในสิบคน): อาการผ่านไป 1-2
สัปดาห์และคนไม่ค่อยต้องรับการรักษาจากบริการสุขภาพ
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อาการปานกลาง: หลังจาก 4-7 วันด้วยอาการไม่รุนแรง
บางคนมีโรคปอดบวมร่วมด้วยการหายใจลําบาก ไอรุนแรงและไข้ขึ้น บางคนต้องไปโรงพยาบาล



อาการรุนแรง: เช่นเดียวกับอาการปานกลาง, แต่บางคนยังต้องดูแลอย่างเข้มงวด,
รวมทั้งช่วยหายใจ ผูท
้ ี่มีอาการปานกลางถึงรุนแรงสามารถพบอาการ 3-6 สัปดาห์
ไม่กี่คนป่วยอย่างรุนแรงแล้วตาย

6. คุณจะติดเชื้อได้อย่างไร
โรคนี้ติดต่อในลักษณะเดียวกับไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่ทั่วไปผ่านเชื้อไวรัสที่ส่งผ่านทางเดินหายใจของผู้
ติดเชื้อในสามวิธี:


ผ่านอากาศโดยผูต
้ ิดเชื้อจามหรือไอ, ทําให้มีการสูดดมไวรัสหรือสัมผัสกับเยื่อเมือกของตา,
จมูกหรือปากของคนยืนอยู่ใกล้



โดยการสัมผัสโดยตรงเมื่อคนที่ติดเชื้อมีไวรัสในมือของพวกเขาและส่งผ่านการติดต่อกับคนอืน
่ ๆ
ผ่านทางมือแล้วนํามาสัมผัสกับเยื่อเมือกของดวงตาจมูกหรือปากของพวกเขา



โดยการสัมผัสทางอ้อมเมื่อไวรัสไปอยูท
่ ี่เฟอร์นิเจอร์ วัตถุ หรือพื้นผิวสัมผัส (เช่นมือจับประตู
แป้นพิมพ์ โทรศัพท์ ฯลฯ ) ผ่านการจาม/ไอหรือผ่านผูต
้ ด
ิ เชื้อสัมผัสวัตถุทค
ี่ นอื่น ๆ จับต่อกันมา

7. ฉันจะหลีกเลี่ยงการติดเชื้อได้อย่างไร
สิ่งสําคัญที่สุดที่ต้องจําคือการรักษาระยะห่างทางสังคมและล้างมือและสุขอนามัยเมื่อไอจาม
ไวรัสสามารถติดต่อจากมือผ่านทางปาก ตา และจมูก หลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้าของคุณ ล้างมือบ่อย ๆ
ให้สะอาดด้วยสบูแ
่ ละน้าํ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากไอ/จาม หลังจากเข้าห้องน้ํา ก่อนปรุงอาหาร
และก่อนรับประทานอาหาร หรือถ้ามือของคุณสกปรกอย่างเห็นได้ชัด อย่าลืมล้างนิว
้ โป้ง ระหว่างนิ้วมือ
และหลังมือ และข้อมือเป็นเวลาอย่างน้อย 20 วินาที
8. ถ้าฉันเคยมีโคโรน่าไวรัสและรักษาหายแล้วฉันจะจะได้รบ
ั ภูมิคุ้มกันจากไวรัสตลอดไปหรือไม่
โคโรน่าไวรัสเป็นไวรัสใหม่และมีหลายเรื่องที่เรายังไม่ทราบ
อย่างไรก็ตามเราเชื่อว่าทุกคนที่ติดเชื้อและรักษาหายจะได้รับการป้องกันหรืออย่างน้อยมีภูมิคุ้มกันบางอย่
าง เราไม่ทราบว่าระยะเวลาการป้องกันนี้จะสิ้นสุดเมื่อใด
9. การรับประทานยาปฏิชีวนะจะช่วยได้หรือไม่
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ไม่ ยาปฏิชีวนะมีผลเฉพาะกับแบคทีเรียไม่ใช่ไวรัส
โคโรน่าไวรัสเป็นไวรัสและยาปฏิชว
ี นะไม่ควรใช้เพื่อป้องกันหรือรักษาโรค
10. มียาหรือวัคซีนอะไรบ้างสําหรับโคโรน่าไวรัส
วัคซีนป้องกันโคโรน่าไวรัสไม่มีอยู่ในขณะนี้, แต่การวิจย
ั กําลังดําเนินการพัฒนา.
การวิจย
ั กําลังดําเนินการว่ายาอื่น ๆ ที่มีอยู่สามารถช่วยรักษาโคโรน่าไวรัสได้หรือไม่
11. ฉันควรทําอย่างไรหากฉันคิดว่าฉันมีโคโรน่าไวรัส ฉันควรพบแพทย์เมื่อใด
ติดต่อ แพทย์ประจําตัวของคุณทันทีทค
ี่ ุณคิดว่าคุณอาจจะติดเชื้อไวรัส
หากคุณมีไข้สูงและหายใจลําบากติดต่อ แพทย์ประจําตัว หรือศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินของคุณโดยเร็วทีส
่ ุด
(โทรศัพท์ 116 117) เพียงโทร 113 ถ้าคุณพบอาการรุนแรงมาก.
12. ฉันสามารถไปที่ศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินถ้าฉันคิดว่าฉันติดเชื้อได้เลยหรือไม่
ไม่ โทรหา แพทย์ประจําตัว ของคุณหรือศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน (โทรศัพท์ 116 117)
และคุณจะได้รับแจ้งสิ่งที่คณ
ุ ควรทํา นีเ่ ป็นสิ่งสําคัญเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของการติดเชื้อ
13. ฉันรู้สึกไม่ดแ
ี ละต้องการที่จะได้รับการตรวจ ฉันสามารถตรวจได้ที่ไหน
ติดต่อ แพทย์ประจําตัว ของคุณหรือศูนย์แพทย์ฉุกเฉิน (โทรศัพท์ 116 117)
พวกเขาจะตัดสินใจว่าคุณควรรับการตรวจหรือไม่
บริการด้านการดูแลสุขภาพไม่สามารถให้การตรวจทีเ่ พียงพอต่อทุกคนที่ต้องการได้รับการตรวจ
แต่มีความพยายามในการเพิม
่ ความสามารถในการตรวจ
14. ถ้าฉันอยู่ตว
ั คนเดียวแล้วป่วย ใคร่จะช้อปปิ้งอาหารให้ฉน
ั ใครจะดูแลฉันหากสุขภาพของฉันเสื่อมลง
หากคุณอาศัยอยู่ตว
ั คนเดียวและคุณป่วย เป็นสิ่งสําคัญทีค
่ ุณติดต่อครอบครัว เพื่อน เพื่อนร่วมงาน
หรือเพื่อนบ้านของคุณและบอกพวกเขาว่าคุณป่วยและขอให้พวกเขาช่วยคุณช้อปปิง้ อาหาร
หากคุณไม่มีใครที่สามารถช่วยคุณได ้มันเป็นสิ่งสําคัญทีค
่ ุณติดต่อ แพทย์ประจําตัว
ของคุณและบอกพวกเขาว่าคุณป่วย คุณอาศัยอยู่ตว
ั คนเดียวและต้องการความช่วยเหลือ
นอกจากนี้คณ
ุ ยังสามารถขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานท้องถิ่นหรือท้องถิน
่ ของคุณและมีองค์กรอาสา
สมัครจํานวนมากที่สามารถช่วยได้เช่นกัน
15. ถ้ามีใครในครอบครัวป่วย เราจะแยกเขาออกได้อย่างไร พื้นทีข
่ องเรามีจาํ กัดมาก
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อาจเป็นเรื่องยากที่จะแยกคนในครอบครัวเมื่อคุณมีพื้นที่จํากัด
แต่ถ้าคุณมีห้องนอนแยกต่างหากบุคคลที่ปว
่ ยควรอยู่ในห้องตลอดเวลาในขณะที่คนอื่น ๆ
อยู่ในห้องนั่งเล่นและห้องครัว
สิ่งสําคัญคือต้องรักษาสุขอนามัยที่ดแ
ี ละทําความสะอาดห้องน้ําและห้องสุขาเมื่อคนป่วยใช้เสร็จ
และล้างจาน แก้วน้าํ และมีดทันที
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สิง่ ใดทีฉ
่ น
ั สามารถทําทุกวัน
1. ทําไมคําแนะนําทีแ
่ ตกต่างกันจึงถูกใช้ในประเทศต่าง ๆ คําแนะนําใดทีฉ
่ ันควรปฏิบต
ั ต
ิ าม
การริเริ่มและประสบการณ์จากประเทศหนึ่งอาจไม่จําเป็นต้องถูกใช้ในประเทศอื่น
คําแนะนําที่ได้รบ
ั ในนอร์เวย์จะขึ้นอยู่กับการวิจัยข้อมูลทีเ่ รามีในเวลาปัจจุบน
ั และเงื่อนไขในนอร์เวย์
ความคิดริเริ่มเปลี่ยนไปเป็นข้อมูลใหม่พร้อมใช้งานเมื่อสถานการณ์ในนอร์เวย์เปลี่ยนแปลง
ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสําคัญทีต
่ ้องติดตามและทําตามคําแนะนําที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่สข
ุ ภาพ
2. ฉันสามารถไปที่ร้านค้าหรือร้านขายยาได้หรือไม่
หากคุณมีสข
ุ ภาพดีคณ
ุ สามารถไปที่รา้ นค้าและร้านขายยา
หลีกเลี่ยงการสัมผัสพืน
้ ผิวทีค
่ นอื่นสัมผัสและรักษาระยะห่างที่เหมาะสมจากผู้อน
ื่ ในร้าน
อยู่ที่บ้านหากคุณมีอาการใด ๆ ในกรณีนี้คณ
ุ ต้องขอให้คนช้อปปิ้งให้คณ
ุ
3. การใช้ระบบขนส่งสาธารณะเป็นเรื่องอันตรายหรือไม่
การใช้ระบบขนส่งสาธารณะไม่เป็นอันตราย
แต่ถ้าคุณสามารถหลีกเลี่ยงการใช้มันจะลดความเสี่ยงของคุณในการติดเชื้อ
มันจะดีกว่าทีจ
่ ะขี่จักรยานหรือเดินถ้าคุณทําได้
4. ฉันควรทําอย่างไรหากฉันไม่สามารถหาซื้อน้ํายาฆ่าเชื้อในมือในร้านค้าหรือร้านขายยาได้
ล้างมือให้สะอาดด้วยสบูแ
่ ละน้ํามีประสิทธิภาพมากกว่าการใช้น้ํายาฆ่าเชื้อในมือ
5. เพื่อนๆ และครอบครัวของฉันจะยังมาเยีย
่ มฉันได้ไหม
ผู้คนสามารถมาเยี่ยมคุณ จํากัดเพียงไม่กี่คนและขอให้เป็นคนเดิม ไม่ใช่คนใหม่ทก
ุ ครั้ง
ที่ดีที่สด
ุ คือการพบกันกลางแจ้งถ้าคุณทําได้ หากคุณพบกับคนอืน
่ ๆ คุณควรรักษาระยะห่างทีเ่ หมาะสม
(อย่างน้อย 1-2 เมตร) ทีด
่ ีที่สด
ุ คือการพูดคุยกันผ่านทางโทรศัพท์หรือผ่านทางวิดีโอคอล
คุณจะหลีกเลี่ยงความเป็นไปได้ของการแพร่เชื้อคนอื่น ๆ หรือการติดเชือ
้ เอง
สิ่งนี้เหมาะสมอย่างยิ่งถ้าคุณอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือหากคุณมีเพื่อนหรือครอบครัวในกลุม
่ เสี่ยง
6. การเปิดพัสดุหรือจดหมายปลอดภัยหรือไม่ ฉันควรทําอย่างไรก่อนจะแตะของทางไปรษณีย์
ใช่ มันปลอดภัย มีโอกาสน้อยที่จะติดเชื้อโดยการสัมผัสจดหมายหรือพัสดุ อย่างไรก็ตาม,
มันเป็นความคิดที่ดีที่จะล้างมือของคุณเมื่อคุณออกไปนอกบ้านของคุณ
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7. ฉันกอดเพื่อน สามคนสนิทของฉันได้ไหม
ไม่ คุณไม่ควรกอดหรือจับมือกับคนอืน
่ ที่ไม่ใช่คนทีค
่ ุณอาศัยอยู่ด้วย
8. ฉันควรทําความสะอาดบ้านและซักเสื้อผ้าอย่างไร
คุณสามารถใช้ผงซักฟอกธรรมดาในการทําความสะอาดบ้านของคุณและซักเสือ
้ ผ้าและผ้าของคุณ
อย่าลืมล้างพื้นผิวที่มักสัมผัสทุกวันอย่างละเอียดและบ่อยครั้ง - พื้นที่ทาํ ครัว, โต๊ะ, ที่จบ
ั ประตู, ประตูตู้เย็น,
ประตูตู้ ฯลฯ

9. เด็กสามารถเล่นด้วยกันหรือใช้เวลาด้วยกันได้หรือไม่ แล้ววัยรุ่นล่ะ
เด็กและวัยรุ่นสามารถอยู่กับพี่น้องของพวกเขาตามปกติ
นอกจากนี้ยังหมายรวมถึงเด็กและวัยรุ่นจากครอบครัวทีห
่ ย่าร้างที่มีมากกว่าหนึ่งบ้าน
ในการติดต่อกับผู้อน
ื่ คุณควรลดจํานวนคนทีค
่ ุณติดต่อด้วยให้มากทีส
่ ุด
พยายามให้มีเพื่อนทีเ่ จอกันปกติหนึ่งหรือสองคนที่คณ
ุ เล่นด้วยและอยูก
่ ับเพือ
่ นเดียวกันตลอดระยะเวลานี้
นอกจากนี้ยังหมายรวมถึงวัยรุ่น รักษาระยะอย่างน้อย 1 เมตรห่างจากคนอื่น
คุณสามารถติดต่อกับบุคคลอื่นได้ด้วยวิธีอื่น เช่น ทางโทรศัพท์หรือวิดโี อคอล
มันจะดีกว่าทีจ
่ ะพบกันภายนอกบ้านกว่าในบ้าน จํากัดตัวเองให้เป็นกลุ่มเล็ก ๆ
ไม่เกินห้าคนและจํากัดเวลาที่คุณใช้กับพวกเขาให้เหลือไม่กี่ชั่วโมง
หลีกเลี่ยงสนามเด็กเล่นและสถานที่อื่น ๆ ที่มีเด็กหรือคนอื่น ๆ จํานวนมาก
จํากัดการเข้าพักค้างคืนในช่วงเวลานี้ ล้างมือบ่อย ๆ ก่อน ระหว่างและหลังเล่น รักษาสุขอนามัยการไอที่ดี
เด็กและวัยรุ่นที่มีอาการของการติดเชื้อทางเดินหายใจต้องอยู่ที่บ้านและไม่ควรอยูก
่ บ
ั เด็กคนอื่น ๆ
หรือวัยรุ่นนอกครอบครัว นอกจากนี้ยังหมายรวมถึงหากพวกเขามีอาการไม่รุนแรง
เด็กและวัยรุ่นในบ้านที่มีการแยกหรือกักกันบ้านไม่ควรผสมกับเด็กคนอืน
่ ๆ
หรือวัยรุ่นจากภายนอกครัวเรือน
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กลุม
่ เสีย
่ ง
1. ใครมีความเสีย
่ ง?
คุณถือว่ามีความเสี่ยงหากคุณ:


มีอายุเกิน 65 หรือ



เป็นผู้ใหญ่ที่มีโรคหัวใจ โรคปอด เบาหวาน มะเร็ง หรือความดันโลหิตสูง



ผู้ใหญ่ที่เป็นโรคอ้วนหรือสูบบุหรี่ก็อาจอยู่ในถาวะเสี่ยงเช่นกัน

2. มันอันตรายหรือไม่ที่จะไปเยีย
่ มปู่ย่าตายาย
หากปู่ยา่ ตายายมีความเสี่ยงคุณไม่ควรไปเยี่ยมพวกเขาเว้นแต่จําเป็นอย่างยิ่ง
คุณควรติดต่อกับพวกเขาทางโทรศัพท์หรือวิดีโอคอลแทน
3. โคโรน่าไวรัสเป็นอันตรายต่อคนที่มีโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงมากกว่าคนทีม
่ ีโรคเบาหวานเ
ท่านั้นหรือไม่
ผู้สูงอายุที่มีปัจจัยเสีย
่ งมีความเสี่ยงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเกิดอาการรุนแรงกับโรค COVID-19
และความเสี่ยงของการเจ็บป่วยที่รุนแรงเพิ่มขึ้นตามอายุและจํานวนปัจจัยเสี่ยง
4. ฉันควรทําอย่างไรหากอยู่ในกลุ่มเสี่ยง
ทุกคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต้องระมัดระวังเป็นพิเศษกับสุขอนามัยของพวกเขาและรักษาระยะห่างที่ปลอดภัยจ
ากผู้อน
ื่ นอกเหนือจากคําแนะนําทั่วไปเกี่ยวกับสุขอนามัยและการเว้นระยะห่างทางสังคม
คุณควรทําตามคําแนะนําด้านล่าง:


ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมียาที่จําเป็น ใช้ยาปกติของคุณอย่างต่อเนือ
่ ง,
และทําการเปลี่ยนแปลงเมื่อปรึกษากับ GP ของคุณ
ไปตามนัดที่คณ
ุ ตกลงไว้กับบริการสุขภาพเว้นแต่คุณจะได้รับแจ้งเป็นอย่างอืน
่



คุณควรพยายามออกกําลังกายโดยการเดิน แต่คุณควรหลีกเลี่ยงสถานทีท
่ ี่มีคนอื่น ๆ จํานวนมาก



จํากัดการใช้ระบบขนส่งสาธารณะของคุณถ้าเป็นไปได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง

ช่วงเวลาจราจรติดขัด


หลีกเลี่ยงการ การอยู่ร่วมกันกับผูท
้ ี่มีอาการของโรคระบบทางเดินหายใจ.



หลีกเลี่ยงการดูแลเด็กเล็กเนือ
่ งจากเด็กเล็กมักจะแสดงอาการน้อยหรือไม่มีเลยของ COVID-19
และสามารถแพร่เชื้อผู้ที่มีความเสี่ยงได้
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ถ้าใครทีค
่ ุณอาศัยอยู่ดว
้ ยรู้สก
ึ ไม่ค่อยสบาย (โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณสงสัยว่าพวกเขาอาจมี
COVID-19) คุณควรจํากัดการ การอยู่ร่วมกันของคุณกับพวกเขาให้มากที่สุด
ถ้าเป็นไปได้คณ
ุ ควรอาศัยและนอนหลับในห้องแยกต่างหากและใช้ห้องน้าํ /ห้องสุขาแยกต่างหาก
ถ้าเป็นไปไม่ได้
เป็นสิ่งสําคัญที่จะรักษาระยะห่างจากพวกเขาและใช้ผา้ ขนหนูแยกต่างหากในห้องน้ํา/ห้องสุขาแ
ละอุปกรณ์อาบน้าํ แยกต่างหาก



ในการปรึกษากับนายจ้าง,
พนักงานในกลุ่มเสี่ยงควรพิจารณาว่าพวกเขาจะต้องปรับวิธก
ี ารที่พวกเขาทํางานกับความเสี่ยงข
องแต่ละบุคคล. ไม่แนะนําให้ลาป่วยเว้นแต่คุณจะไม่สามารถหาทางเลือกการเตรียมการทํางาน



ติดตามสถานการณ์โดยการติดตามสื่อท้องถิ่นของคุณ
เว็บไซต์สถาบันสาธารณสุขของนอร์เวย์และ/หรือhelsenorge.no

5. ฉันอยู่กับคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ฉันควรทําอย่างไรเพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่เชื้อ
คําแนะนําสําหรับญาติของคนที่มีความเสี่ยงโดยเฉพาะ:


ปฏิบัตต
ิ ามคําแนะนําทัว
่ ไปเกี่ยวกับสุขอนามัยและการเว้นระยะห่างทางสังคม



หากคุณพบอาการของการติดเชื้อทางเดินหายใจหรือรู้สก
ึ ไม่ดี ให้รักษาระยะห่างของคุณ
ถ้าเป็นไปได้ อาศัยและนอนหลับในห้องแยกต่างหากและใช้ห้องน้ํา/ห้องสุขาแยกต่างหาก
ถ้าเป็นไปไม่ได้
เป็นสิ่งสําคัญที่จะรักษาระยะห่างจากพวกเขาและใช้ผา้ ขนหนูแยกต่างหากในห้องน้ํา/ห้องสุขาแ
ละอุปกรณ์อาบน้าํ แยกต่างหาก
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การใช้บริการด้านสุขภาพทัว่ ไป
1. มันอันตรายไหมที่ฉันจะไปตามนัดที่โรงพยาบาล
หากคุณมีการนัดที่โรงพยาบาล เป็นสิ่งสําคัญทีค
่ ุณควรไป
โรงพยาบาลได้แนะนํามาตรการทีเ่ ข้มงวดเพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อในสถานทีข
่ องพวกเขา
หากคุณอยู่ในช่วงกักกันหรือมีอาการทางเดินหายใจกรุณาโทรและบอกพวกเขา
แผนกที่คณ
ุ มีการนัดหมายด้วยจะบอกคุณว่าคุณควรทําอย่างไร
2. โปรดจําไว้ว่าคุณมีสท
ิ ธิที่จะใช้ล่ามเมื่อคุณไปตามนัดกับบริการสุขภาพ
คุณไม่ควรพาใครไปกับคุณตามนัดเว้นแต่มีความจําเป็นอย่างยิ่ง สิ่งนี้เพื่อป้องกันผู้ปว
่ ยอื่น ๆ
และผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพจากการติดเชื้อ
3. ฉันสามารถไปหา แพทย์ประจําตัว ของฉันตอนนี้ได้หรือไม่
อย่ากลัวที่จะติดต่อ แพทย์ประจําตัว ของคุณหรือไปตามนัด
หากคุณอยู่ในช่วงกักกันหรือมีอาการทางเดินหายใจกรุณาโทรและบอกพวกเขา GP
บางคนอาจให้คําปรึกษาผ่านวิดีโอ, แต่ถา้ แพทย์ประจําตัว ของคุณคิดว่ามันเป็นสิ่งสําคัญ,
พวกเขาจะขอให้คณ
ุ มาที่หอ
้ งผ่าตัดเพื่อให้คาํ ปรึกษา
โปรดจําไว้ว่าคุณมีสท
ิ ธิที่จะใช้ล่ามเมื่อคุณไปตามนัดกับบริการสุขภาพ
4. มีวัคซีนและตรวจสุขภาพสําหรับเด็กในลักษณะเดียวกับเมื่อก่อนหรือไม่
มีสิ! เป็นสิ่งสําคัญทีเ่ ด็กจะได้รับวัคซีนตามปกติ
มันเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งทีเ่ ราจะหลีกเลี่ยงการระบาดของโรคอื่น ๆ ในเวลาทีย
่ ากลําบากเช่นนี้
นอกจากนี้ยังเป็นสิ่งสําคัญทีจ
่ ะตรวจสุขภาพตามปกติ อย่างไรก็ตาม,
ถ้าคุณหรือบุตรหลานของคุณป่วยหรืออยู่ในช่วงกักกัน, โทรหาศูนย์สข
ุ ภาพหรือการผ่าตัดของ

แพทย์ประจําตัว ที่คณ
ุ มีนัดเพื่อให้พวกเขารูแ
้ ละนัดหมายใหม่. เพื่อลดความเสี่ยงของการติดเชื้อ,
ควรมีเพียงผูป
้ กครองหนึ่งคนพาบุตรหลานไปตามนัด
โปรดจําไว้ว่าคุณมีสท
ิ ธิที่จะใช้ล่ามเมื่อคุณโต้ตอบกับบริการสุขภาพ
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โคโรน่าไวรัส, การตัง้ ครรภ์และให้นมบุตร
1. โคโรน่าไวรัสเป็นอันตรายต่อสตรีมีครรภ์หรือไม่
ปัจจุบันมีหลักฐานเพียงเล็กน้อยที่จะระบุว่าหญิงตั้งครรภ์มีความเสี่ยงที่จะป่วยอย่างรุนแรงกับโรคใหม่โคโ
รน่าไวรัสนี้ คําแนะนําสําหรับการป้องกันการติดเชื้อในหญิงตั้งครรภ์เป็นเช่นเดียวกับประชากรทั่วไป
หญิงตั้งครรภ์ที่มีโรคเรื้อรังหรือภาวะแทรกซ้อนการตั้งครรภ์ควรหารือกับ แพทย์ประจําตัว
ของพวกเขาเพราะอาจจะมีเหตุให้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษหรืออาจต้องปรับสถานทีท
่ ํางานของพวกเขาใ
นทางใดทางหนึ่ง ไม่แนะนําให้ลาป่วยเว้นแต่จะไม่สามารถปรับตัวเข้ากับงานของคุณได้
2. ถ้าแม่ติดเชื้อลูกของเธอจะถูกแยกไปจากเธอหลังคลอดและอาศัยแยกจากเธอหรือไม่
หากคุณได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโคโรน่าไวรัสก่อนหรือระหว่างคลอดคุณจะได้รบ
ั ห้องของคุณเองเจ้าหน้า
ที่จะสวมอุปกรณ์ป้องกันและมันอาจเหมาะสมสําหรับคุณที่จะสวมหน้ากาก
คุณสามารถอยู่กบ
ั ลูกของคุณหลังคลอดเว้นแต่คณ
ุ จะป่วยอย่างรุนแรงหรือลูกของคุณคลอดก่อนกําหนดห
รือป่วย

แผนกทําคลอดและเด็กแรกเกิดในนอร์เวย์พร้อมที่จะดูแลคุณและบุตรหลานของคุณและได้จัดตั้งขั้นตอน
ที่เหมาะสมเพื่อช่วยและดูแลคุณในวิธีที่ดท
ี ี่สุด
3. ฉันสามารถให้นมลูกได้หรือไม่หากฉันมีโคโรน่าไวรัส
มารดาที่มส
ี ุขภาพดีซึ่งไม่ประสบกับอาการใด ๆ
ของการติดเชื้อทางเดินหายใจหรือการวินิจฉัยโคโรน่าไวรัสสามารถให้นมลูกได้
มารดาทีต
่ ิดเชื้อทางเดินหายใจหรือได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโคโรน่าไวรัสยังสามารถให้นมลูกแต่ควรทําต
ามคําแนะนําเพิ่มเติมเพื่อป้องกันการติดเชื้อ:


รักษาสุขอนามัยกับมือที่ดเี มื่อใดก็ตามที่คณ
ุ สัมผัสลูกของคุณ ล้างมือให้สะอาดก่อนให้นมลูกเสมอ



หลีกเลี่ยงการสัมผัสเต้านมของคุณในลักษณะเดียวกับทีค
่ ุณไม่ควรสัมผัสใบหน้าของคุณ
นี่คือการหลีกเลี่ยงการส่งการติดเชื้อจากมือของคุณไปยังเต้านมของคุณแล้วส่งผ่านไปยังลูกของ
คุณ หากจําเป็นให้ล้างหน้าอกด้วยสบู่และน้าํ อย่าใช้แอลกอฮอล์



คุณไม่ควรไอหรือจามใส่ลูกของคุณ พยายามห่างจากลูกนิดหน่อย ยกเว้นเมื่อให้นมลูก
ถ้าคุณไอหรือจามในขณะทีใ
่ ห้นมลูก,
พยายามไอ/จามห่างจากลูกของคุณและลงในกระดาษทิชชู่แล้วทิ้ง.

10

Spørsmål og svar om koronaviruset
Språk: Thai
Opprettet: 04/20 Endret:


ทําความสะอาดบ้านของคุณเป็นประจําและทําความสะอาด/ฆ่าเชื้อพื้นผิวที่คณ
ุ ได้สัมผัสเช่นมือจับ
ประตู โทรศัพท์มือถือ ฯลฯ



ไม่แนะนําให้สวมหน้ากากภายในบ้านเว้นแต่จะแนะนําโดยแพทย์มืออาชีพในสถานการณ์ยกเว้น
ที่เกี่ยวข้องกับมารดาที่มีความเสี่ยงโดยเฉพาะอย่างยิ่งแม่/ลูก



ทารกสามารถ ส่งผ่านได้อย่างอิสระระหว่างคนอืน
่ ๆ ในครัวเรือนที่ไม่ได้มีอาการใด ๆ



หากคุณได้ตด
ิ ต่อกับบริการสุขภาพคุณควรทําตามคําแนะนําที่พวกเขาให้คุณ
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