SYMPTOMS OF COVID-19

FREE
COVID-19
TESTING

People with COVID-19 have had a wide range
of symptoms reported – ranging from mild
symptoms to severe illness. Symptoms may
appear 2-14 days after exposure to the virus.
People with these symptoms may have
COVID-19:

Fever or chills Cough

PROVIDED BY
GLIDE AND SEADC

Shortness of breath or difficulty breathing

Every Tuesday at 10am to 4pm
Stop by the SEADC or GLIDE
Center

Headache

Fatigue Muscle or body aches

New loss of taste or smell
Sore throat

Contact Stephanie Nguyen at
(650) 466 - 8841

Congestion or runny nose

Please come Wednesday and
Thursday from 11am-2pm to
register

Diarrhea

Nausea or vomiting

CORONAVIRUS
(COVID-19)
CREATED BY:
SOUTHEAST ASIAN
DEVELOPMENT CENTER

PREVENTATIVE
MEASURES FOR
COVID-19
WASH YOUR HANDS
Wash your hands often with soap and water for at
least 20 seconds especially after you have been in
a public place, or after blowing your nose,
coughing, or sneezing.
If soap and water are not readily available, use a
hand sanitizer that contains at least 60% alcohol.

PREVENTATIVE
MEASURES FOR
COVID-19

Helps protect vulnerable individuals in
the community: older adults (65+ years)
and people of any age with serious
underlying medical conditions

The cloth face cover is meant to protect other
people in case you are infected.

Decrease spread of but also limits surge
in cases whereby hospitals exceed their
capacity to treat those gravely ill

Everyone should wear a cloth face cover in public
settings and when around people who don’t live
in your household, especially when other social
distancing measures are difficult to maintain.
Continue to keep about 6 feet between yourself
and others. The cloth face cover is not a substitute
for social distancing.

FRIENDS AND FAMILY
Lack of employment in personal
relationship, create financial stress and
conflict
Education and learning could have
medium and long-term consequences on
the quality of education

INDIVIDUAL

Avoid touching your eyes, nose, and mouth with
unwashed hands.

CLEAN AND DISINFECT

If surfaces are dirty, clean them. Use detergent or
soap and water prior to disinfection.

COMMUNITY

COVER YOUR MOUTH AND NOSE WITH A CLOTH
FACE COVER WHEN AROUND OTHERS
You could spread COVID-19 to others even if you
do not feel sick.

Cover all surfaces of your hands and rub them
together until they feel dry.

Clean AND disinfect frequently touched
surfaces daily. This includes tables, doorknobs,
light switches, countertops, handles, desks,
phones, keyboards, toilets, faucets, and sinks.

IMPACTS OF
COVID-19 ON

AVOID CLOSE CONTACT

Inside your home: Avoid close contact with
people who are sick. If possible, maintain 6 feet
between the person who is sick and other
household members.

Outside your home: Put 6 feet of distance
between yourself and people who don’t live in
your household.

Affect your health beyond potential
impact of COVID19-less
physically active, have longer screen time,
irregular sleep patterns, and
worse diets

BY TAKING PREVENTIVE
MEASURES AND KNOWING
YOUR STATUS, IT ENABLES
YOU TO ARE ABLE TO
REDUCE THE EXTERNAL
IMPACTS OF COVID-19
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ៃន រេធី េតស
រកជំងឺកូរ ូ
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ตรวจโควิด-19 ฟรี
โดย GLIDE และ SEADC
ทุกวันอังคาร ตังแต่
10 โมงเช้า ถึง 4 โมงเย็น
ติดต่อ
Stephanie ที (650) 466 - 8841
หากต้องการข้อมู ลเพิมเติม
ลงทะเบียนขอเข้ารับการตรวจทุกวัน
พุ ธและพฤหัส ตังแต่เวลา 11 โมงเช้า
ถึงบ่าย 2 โมง

ประเภทของการตรวจ
ตรวจหาเชือจากโพรงจมูก ช่องคอและนําลาย
เจาะเลือดเพือตรวจหาแอนติบอดี ซึงเปนโปรตีนในเลือด
ทีระบบภูมค
ิ ้ม
ุ กันสร้างขึนเพือต่อสูก
้ ับเชือโรค (การตรวจ
โควิด-19 ด้วยการเจาะเลือดจะสามารถระบุได้วา่ ท่านมี
ประวัติการติดเชือโควิด-19 ในอดีต แต่จะไม่ระบุวา่ ท่านมี
เชือใน ขญะนีหรือไม่
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มาตรการปองกันการติดเชือโควิด-19:

ผลกระทบทีเกิดจากโรคโควิด-19
การกั กตั วอยู่ ใ นบ้ า นเปนเวลานานส่ ง ผลให้
ร่ า งกายไม่ ตื นตั ว หลายคนใช้ เ วลาหน้ า จอ
คอมพิ ว เตอร์ ม ากขึ น ทํา ให้ มี ป ญหาในการ
กิ นและการนอน

อาการของโรคโควิด-19
ผูท
้ ีติดเชือโควิด-19 มีอาการแตกต่างกันไป ความหลาก
หลายของอาการปวยมีตังแต่เบาไปหนัก ผูต
้ ิดเชือจะเริมมี

การว่ า งงานก่ อให้ เกิ ดความตึ งเครี ย ด
ทางการเงิ นและกระทบความสั ม พั น ธ์ ข อง
เพื อนและคนในครอบครั ว

-

เจ็บคอ

คัดจมูกหรือมีนามู
ํ ก
คลืนไส้หรืออาเจียน
ท้องร่วง

ไม่ตํากว่า 60 เปอร์เซ็นต์
เช็ดถูมอ
ื ให้แห้ง
ล้างมือ

ทํา ความสะอาดและฆ่ า เชื อ

ทําความสะอาดและฆ่าเชือพืนผิวหรืออุ ปกรณ์ทีใช้เปน
ประจําทุกวันด้วยสบูห
่ รือผงซักฟอก อุ ปกรณ์ทีใช้ใน
เคาน์เตอร์ มือจับ โต๊ะทํางาน โทรศัพท์ แปนคียบ
์ อร์ด
ชักโครก ก๊อกนําและอ่างล้างหน้า

มีไข้ หนาวสันหรือไอแห้ง

ปวดศีรษะ

นํามูก ไอและจาม
หากไม่มน
ี าหรื
ํ อสบู่ ให้ใช้เจลล้างมือทีมีค่าแอลกอฮอล์

ชีวต
ิ ประจําวัน ได้แก่ ประตู ลูกบิด สวิตช์ไฟม

อาการของโรคโควิด-19 รวมถึง:

ปวดเมือยตัวและกล้ามเนือ

เฉพาะอย่างยิง ทันทีทีกลับจากทีสาธารณะหรือสัง

หลีกเลียงการสัมผัสตา จมูกและปาก หากคุณยังไม่ได้

อาการภายใน 2-14 วันหลังจากการสัมผัสกับเชือไวรัส ซึง

หายใจลําบาก หอบเหนือย

ล้ างมื อ

หมันล้างมือด้วยสบูใ่ ห้นานอย่างน้อย 20 วินาที โดย

การเรี ย นออนไลน์ ส่ ง ผลกระทบเชิ ง ลบใน
ระยะยาวต่ อคุ ณ ภาพการศึ กษาและการ
เรี ย นรู้ ข องนั ก เรี ย น

ใส่ ห น้ า กากผ้ า เมื ออยู่ ใ กล้ ผู้ อื น
หน้ากากผ้ามีไว้สาํ หรับปองกันการแพร่เชือ คุณมี
โอกาสแพร่เชือไปสูผ
่ อ
ู้ ืนได้แม้วา่ คุณจะไม่รส
ู้ ก
ึ ปวย
ก็ตาม
ในกรณีทีไม่สามารถปฏิบต
ั ิตามมาตรการการเว้นระยะ
ห่างทางสังคมได้ ควรสวมใส่หน้ากากอนามัยเสมอ
ขณะอยูใ่ นทีสาธารณะและเมือต้องใกล้ชด
ิ กับคนนอก
ครอบครัว
ยืนห่างจากคนอืน 6 ฟุ ต

หลี กเลี ยงการสั ม ผั ส ใกล้ ชิ ด
ในบ้าน - หลีกเลียงการใกล้ชด
ิ กับคนทีมีอาการปวย
ให้สมาชิกทุกคนในบ้านรักษาระยะห่างทางสังคม 6 ฟุ ต
กับคนปวย
นอกบ้าน - ยืนห่างจากคนนอกครอบครัว 6 ฟุ ต

