
CORONAVIRUS
(COVID-19)

CREATED  BY :  

SOUTHEAST  ASIAN

DEVELOPMENT  CENTER  

FREE
COVID-19
TESTING

SYMPTOMS OF COVID-19

PROVIDED BY 

GLIDE AND SEADC 

Every Tuesday at 10am to 4pm

Stop by the SEADC or GLIDE

Center 

Contact Stephanie Nguyen at 

(650) 466 - 8841 

Please come Wednesday and

Thursday from 11am-2pm to

register

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 

Shortness of breath or difficulty breathing 

Fatigue Muscle or body aches 

Headache 

New loss of taste or smell 

Sore throat 

Congestion or runny nose 

Nausea or vomiting 

Diarrhea



PREVENTATIVE
MEASURES FOR

COVID-19

IMPACTS OF 
COVID-19 ON 

Helps protect vulnerable individuals in

the community: older adults (65+ years)

and people of any age with serious

underlying medical conditions 

Decrease spread of but also limits surge

in cases whereby hospitals exceed their

capacity to treat those gravely ill 

COMMUNITY 

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 

FRIENDS AND FAMILY 

Affect your health beyond potential

impact of COVID19-less

physically active, have longer screen time,

irregular sleep patterns, and 

worse diets

INDIVIDUAL 

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. 

Cover all surfaces of your hands and rub them

together until they feel dry. 

Avoid touching your eyes, nose, and mouth with

unwashed hands.

CLEAN AND DISINFECT 

Clean AND disinfect frequently touched

surfaces daily. This includes tables, doorknobs,

light switches, countertops, handles, desks,

phones, keyboards, toilets, faucets, and sinks. 

If surfaces are dirty, clean them. Use detergent or

soap and water prior to disinfection.

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. 

The cloth face cover is meant to protect other

people in case you are infected. 

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.

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.

BY TAKING PREVENTIVE

MEASURES AND KNOWING

YOUR STATUS, IT ENABLES

YOU TO ARE ABLE TO

REDUCE THE EXTERNAL

IMPACTS OF COVID-19



Coronavirus
Disease

 
COVID-19
Southeast Asian Development Center

�ពខុល�� ៃន�រេធ�ីេតស

�រេធ�ីេតស���ចមុះ / បំពង់កនិង�រេធ�ីេតស�ទឹក�ត់ែដល�ងំ
ពីរេនះរកេឃីញវ�រសុ  

េតស��មរកេឃីញអង�បដិ��ណែដល�បព័ន��ព�ុរំបស់
អ�កផលិតេឆ�ីយតបេ�នឹង�រឆ�ង (នឹង��ប់អ�ក�េតីអ�ក�� ប់
�នជំងឺកូរ�ូ�លពីេពលមុនបុ៉ែន�មិន��ប់អ�ក�េតីអ�ក

�ន�េទ)

ផ�ល់ជូន
ឥតគិតៃថ�
ៃន�រេធ�ី េតស
រកជំងឺកូរ�ូ

ផ�ល់ជូនេ�យ GLIDE និង SEADC

េតស�នេរ�ង�ល់ៃថ�អ�� រ � �ប់ពីេ�៉ង
១០ �ពឹក ដល់ េ�៉ង ៤ រេស�ល
�ចមក SEADC ឫ GLIDE

សូមអេ��ីញមកៃថ�ពុធនិងៃថ�
�ពហស�ត��ប់ពីេ�៉ង ១១ �ពឹកដល់
េ�៉ង ៤ រេស�លេដីម�ីចុះេ�� ះ
�ក់ទង Stephanie Nguyen
�មរយៈេលខទូរស័ព� 

(650) 466-8841



េ�គស�� ៃនជំងឺកូរ�ូ:

�គ �នេ�� ឬ�ក់, ក�ក
ដេង�ីមខ�ីឬពិ�កដកដេង�ីម
អស់ក�� ងំ�ច់ដំុឬឈឺខ�ួន

ឈឺក�ល
�រ�ត់បង់រស�តិឬក�ិន

ឈឺ ក
�រកកស�ះឬេហ�រសំេ�រ

ចេ�� រឬក�ួត
�គ

អ�កែដល�នជំងឺកូរ�ូ �នេ�គស�� �េ�ចីនែដល�ត�វ�ន
េគ�យ�រណ៍�ប់�ប់ពីេ�គស�� ��លរហតូដល់ធ�ន់ធ�រ។
  េ�គស�� �ចេលចេឡងីពី ២-១៤ ៃថ�ប�� ប់ពីប៉ះ�ល់នឹង
វ �រសុ។ អ�កែដល�នេ�គស�� �ងំេនះ�ច�នជំងឺកូរ�ូ៖

សហគមន៍

ជួយ�រ�របុគ�ល�យរងេ��ះេ�ក�ងុសហគមន៍៖ មនុស�
�ស់ (៦៥+ �� )ំ និងមនុស��គប់វយ័ែដល�នជម�ឺ

ធ�ន់ធ�រ  �រថយចុះ�រ�ល�លបុ៉ែន�ក៏រ �តត�តិ�រេកីនេឡងីក�ងុ
ករណីែដលមន�ីរេពទ�ហួសសមត��ពេដីម�ពី��លអ�កែដល

�នជំងឺធ�ន់ធ�រ

អត��បេ�ជន៍ៃន�រេធ�ីេតស

ទំ�ក់ទំនង៖   �គ��រនិងមិត�ភក�ិ

កង�ះ�រ�រេ�ក�ងុទំ�ក់ទំនង�� ល់ខ�ួនបេង�ីត�ព�នតឹង
ែផ�កហិរ��វត�ុនិងជេ�� ះ  

�រអប់រ�និង�រេរ�នសូ�ត�ច�នផលវ��ករយៈេពលមធ�មនិង
ែវងេ�េលីគុណ�ពៃន�រអប់រ�

បុគ�ល

េធ�ីឱ�សុខ�ពរបស់អ�ក�នឥទ�ិពលេលីសពីផលប៉ះ�ល់
ស�� នុពលៃនសកម��ពែដល�ន�យុ�លតិច ចំ�យ
េពលយូរក�ងុ�រេមីល លំ�ដំំេណកមិនេទ�ង�ត់ និងរបប

��រ�ន់ែត��កក់

�ងៃដរបស់អ�ក
�ងែដរបស់អ�ក�មួយ�បូ៊�ញឹក�ប់ �៉ងេ�ច
�ស់ ២០ វ ��ទី �ពិេសសេពលែដលអ�ក�� ប់េ�កែន�ង

��រណៈ ឫក៍ប�� ប់ពីក�កឫប�� ស។
�បសិនេបី�បូ៊និងទឹកមិន�ចេ�បី�នសូមេ�បីទឹក�ងៃដ
ែដល�ន�តិ�ល់កុល�៉ងេ�ច�ស់ ៦០ �គរយ។
�ក់េលីៃផ��ងំអស់ៃនៃដរបស់អ�កេហីយជូត� រហតូដល់

�ន�រម�ណ៍ស�ួត។
េជ�ស�ង�រប៉ះែភ�ក�ចមុះនិង�ត់របស់អ�កេ�យេ�បីៃដ

ែដលមិន�ន�ងសំ�ត។

�រ�រ�រពីជំងឺកូរ�ូ:

សំ�ត  នឹងសំ�ប់េមេ�គ
�ងសំ�តនិងសំ�ប់េមេ�គេលីៃផ�ញឹក�ប់�ល់ថ�។

 េនះរមួប��ូល�ងំតុ, �� រចូល, ឧបករណ៍ប�ូរ
ពន�ឺ, ចំណុច�ញុ, ទូរស័ព�, �� រចុច, បង�ន់, ក�ល�៉សីន

ទឹក និងកែន�ង�ងៃដ។
�បសិនេបីៃផ��ន�ពកខ�ក់សូមស�� ត�។ េ�បី�បូ៊ឬទឹក

និងទឹកមុនេពល�ង។
�គប�ត់និង�ចមុះរបស់អ�ក�មួយ�ក�ត់  ឫ

�៉ស់េពលេ�ជំុវ�ញអ�កដៃទ
អ�ក�ចចម�ងជំងឺកូរ�ូដល់អ�កដៃទេ�ះបីអ�កមិន�ន

�រម�ណ៍ឈឺក៏េ�យ។
�គបមុខេ�យ�ក�ត់ឫ�៉ស់គឺេដីម��ីរ�រមនុស�េផ�ង

េទ�តក�ងុករណីែដលអ�កឆ�ងេមេ�គ។
មនុស��គប់�� គួរែត�គបមុខេ�យ�ក�ត់ឫ�៉សេ�

�មទី��រណៈនិងេពលេ�ជំុវ �ញមនុស�ែដលមិនរស់េ�
ក�ងុ�គ��ររបស់អ�ក�ពិេសសេ�េពលែដលវ��ន�រណ៍

គំ�តសង�មេផ�ងេទ�តពិ�កែថរក�។
បន�រក�ច�� យ�បែហល ៦ ហ�ីតរ�ងខ�ួនអ�កនិងអ�កដៃទ។

 �រ�គបមុខ�ក�ត់ឫ�៉ស់មិនែមន��រជំនួស�ព
គំ�ត�ៃនសង�មេទ។

េជ�ស�ង�រប៉ះ�ល់�� ល់
េ��ងក�ងុផ�ះរបស់អ�ក៖ េជ�ស�ង�រ�ក់ទងជិតស�ិទ�
�មួយមនុស�ែដលឈឺ។ េបី�ចេធ�ី�នសូមរក�ច�� យ
រ�ងមនុស�ឈឺនិងស�ជិក�គ��រចំនួន ៦ ហ�ីត។

េ��ងេ��ផ�ះរបស់អ�ក៖ រក�ច�� យ�បែហល ៦ ហ�ីត
រ�ងអ�កនិងមនុស�ែដលមិនរស់េ�ក�ងុផ�ះរបស់អ�ក។
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ประเภทของการตรวจ
ตรวจหาเชื�อจากโพรงจมูก ชอ่งคอและนํ�าลาย

เจาะเลือดเพื�อตรวจหาแอนติบอดี� ซึ�งเป�นโปรตีนในเลือด
ที�ระบบภมูคิุ้มกันสรา้งขึ�นเพื�อต่อสูกั้บเชื�อโรค (การตรวจ
โควดิ-19 ดว้ยการเจาะเลือดจะสามารถระบุไดว้า่  ท่านมี
ประวติัการติดเชื�อโควดิ-19 ในอดีต แต่จะไมร่ะบุวา่ท่านมี

เชื�อใน ขญะนี�หรอืไม่

ตรวจโควิด-19 ฟรี
โดย GLIDE และ SEADC

ทุกวันอังคาร ตั�งแต่ 
10 โมงเช้า ถึง 4 โมงเย็น

ติดต่อ 
Stephanie ที� (650) 466 - 8841 
หากต้องการข้อมูลเพิ�มเติม

ลงทะเบียนขอเข้ารบัการตรวจทุกวัน
พุธและพฤหสั ตั�งแต่เวลา 11 โมงเช้า

ถึงบ่าย 2 โมง



อาการของโรคโควดิ-19

มไีข ้หนาวสั�นหรอืไอแหง้
หายใจลําบาก หอบเหนื�อย
ปวดเมื�อยตัวและกล้ามเนื�อ
ปวดศีรษะ  - เจบ็คอ
คัดจมูกหรอืมนีํ�ามูก
คลื�นไสห้รอือาเจยีน

ท้องรว่ง

ผูที้�ติดเชื�อโควดิ-19 มอีาการแตกต่างกันไป ความหลาก
หลายของอาการป�วยมตัี�งแต่เบาไปหนกั ผูติ้ดเชื�อจะเริ�มมี
อาการภายใน 2-14 วนัหลังจากการสมัผสักับเชื�อไวรสั ซึ�ง

อาการของโรคโควดิ-19 รวมถึง:

การกักตัวอยู่ ในบ้านเป�นเวลานานส่งผลให้
ร่างกายไม่ตื� นตัว  หลายคนใช้เวลาหน้าจอ
คอมพิวเตอร์มากขึ�น  ทําให้มีป�ญหาในการ

กินและการนอน

ผลกระทบที�เกิดจากโรคโควดิ-19

การว่างงานก่อให้เกิดความตึงเครียด
ทางการเงินและกระทบความสัมพันธ์ของ

เพื� อนและคนในครอบครัว

การเรียนออนไลน์ส่งผลกระทบเชิงลบใน
ระยะยาวต่อคุณภาพการศึกษาและการ

เรียนรู้ของนักเรียน

ล้างมือ
หมั�นล้างมอืดว้ยสบูใ่หน้านอยา่งนอ้ย 20 วนิาที โดย
เฉพาะอยา่งยิ�ง ทันทีที�กลับจากที�สาธารณะหรอืสั�ง

นํ�ามูก ไอและจาม
หากไมม่นีํ�าหรอืสบู ่ใหใ้ชเ้จลล้างมอืที�มค่ีาแอลกอฮอล์

ไมตํ่�ากวา่ 60 เปอรเ์ซน็ต์
เชด็ถมูอืใหแ้หง้

หลีกเลี�ยงการสมัผสัตา จมูกและปาก หากคณุยงัไมไ่ด้
ล้างมอื

มาตรการป�องกันการติดเชื�อโควดิ-19:

ทําความสะอาดและฆ่าเชื� อ
ทําความสะอาดและฆา่เชื�อพื�นผวิหรอือุปกรณที์�ใชเ้ป�น
ประจาํทกุวนัดว้ยสบูห่รอืผงซกัฟอก อุปกรณที์�ใชใ้น
ชวีติประจาํวนั ไดแ้ก่ ประต ูลกูบดิ สวติชไ์ฟม

เคานเ์ตอร ์มอืจบั โต๊ะทํางาน โทรศัพท์ แป�นคียบ์อรด์
ชกัโครก ก๊อกนํ�าและอ่างล้างหนา้

ใส่หน้ากากผ้าเมื� ออยู่ ใกล้ผู้ อื� น
หนา้กากผา้มไีวส้าํหรบัป�องกันการแพรเ่ชื�อ คณุมี
โอกาสแพรเ่ชื�อไปสูผู่อื้�นได้แมว้า่คณุจะไมรู่ส้กึป�วย

ก็ตาม
ในกรณทีี�ไมส่ามารถปฏิบติัตามมาตรการการเวน้ระยะ
หา่งทางสงัคมได ้ควรสวมใสห่นา้กากอนามยัเสมอ
ขณะอยูใ่นที�สาธารณะและเมื�อต้องใกล้ชดิกับคนนอก

ครอบครวั
ยนืหา่งจากคนอื�น 6 ฟุต

หลีกเลี�ยงการสัมผัสใกล้ชิด
ในบา้น -  หลีกเลี�ยงการใกล้ชดิกับคนที�มอีาการป�วย
ใหส้มาชกิทกุคนในบา้นรกัษาระยะหา่งทางสงัคม 6 ฟุต

กับคนป�วย
นอกบา้น - ยนืหา่งจากคนนอกครอบครวั 6 ฟุต


