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พี่น้องที่รัก

เรำรู้ว่ำคุณอำจจะกังวลหรือ สับสน

ไม่ง่ำยเลยที่จะต้องอยู่ไกลจำกบ้ำน
โดยเฉพำะในช่วงที่มีโรคระบบำด

ขอบคุณที่อดทนและร่วมมือเพื่อป้องกันกำรแพร่กระจำย
เชื้อโดวิด 19 ในช่วงเวลำที่ยำกล�ำบำกนี้ 

เรำก�ำลังจะเข้ำสู่ช่วงต่อไปที่อัตรำกำรติดเชื้อเริ่มลดลงแล้ว 
เรำหวังคุณจะได้กลับไปท�ำงำนโดยเร็ว

ในช่วง 2–3 อำทิตย์ต่อไปนี้ คุณอำจจะต้องได้รับกำร
ตรวจเชื้อในระบบทำงเดินหำยใจ และ/หรือ ตรวจเลือด

บำงคนอำจจะต้องย้ำยไปพักที่อื่นชั่วครำว ขึ้นอยู่กับผล
กำรตรวจคัดกรอง

ขอให้เข้มแข็งเอำไว้ สู้ๆ นะ

คุณเป็นส่วนหนึ่งของเรำ

เรำจะดูแลคุณเอง



เรำจะสู้กับ โควิด-19 ไปพร้อมๆ กับคุณ

ภำยใต้หน้ำกำกอนำมัย 

เรำพร้อมที่จะให้ควำมช่วยเหลือคุณอย่ำงเป็นมิตร

คุณไม่ได้เผชิญสิ่งนี้ตำมล�ำพัง

ถ้ำเรำท�ำตำมกฎง่ำย ๆ เรำจะสำมำรถฟันฝ่ำสถำนกำรณ์
ให้ดีขึ้นด้วยกัน



โควิด 19 แพร่ระบาดอย่างไร

โควิด 19 เป็นโรคที่แพร่ได้จำกกำรหำยใจเอำละอองฝอย
จำกกำรไอหรือกำรจำม  หรือสัมผัสเชื้อบนพื้นผิวต่ำงๆ แล้ว
สัมผัสใบหน้ำตนเอง

โดยปกติกำรเจ็บป่วยจำก โควิด 19 ค่อนข้ำงจะไม่รุนแรง แต่
ก็อำจท�ำให้เกิดกำรเจ็บป่วยรุนแรงได้ในคนบำงกลุ่ม

หำกผู้อื่นไอ จำม หรือคุณแตะสิ่งที่เขำเคยแตะ คุณอำจะมี
โอกำสติดเชื้อโควิด 19

วิธีป้องกันตัวเองจากโควิด 19

สวมหน้ำกำกอนำมัยเสมอ ยกเว้นเวลำนอนหรือกิน

รักษำระยะห่ำงจำกคนอื่น 1-2 เมตร แม้ในช่วงเวลำรับประทำนอำหำร

โปรดล้ำงมือบ่อยๆ เผื่อคุณเคยสัมผัสพื้นผิวที่มีไวรัส โควิด 19 ติดอยู่โดยที่ไม่รู้

1-2 เมตร ><



กำรรักษำระยะห่ำงจำกคนอื่นจะช่วยปกป้องเรำให้ปลอดภัย

แต่มีหลำยคนอยู่ด้วยกันในที่พักของผม

ผมจะปกป้องตัวเองได้อย่ำงไรอีก

ท�ำตำมกฎง่ำยๆ
ใช้เวลำกับผู้ที่อยู่ในห้องเดียวกันเท่ำนั้น   
อย่ำสัมพันกับคนที่อยู่ห้องอื่นๆ
พวกเขำอำจจะติดเชื้อโดยที่เรำไม่รู้
เพรำะฉะนั้นขอให้อยู่กับกลุ่ม
ที่อยู่ห้องเดียวกันเท่ำนั้น

ให้งดกำรสัมพันกับผู้อื่นในช่วง
เวลำนี้



ผมจะปกป้องตนเองและผู้อื่นได้อย่างไร

ท�ำห้องให้มี
อำกำศถ่ำยเท
อย่ำงเพียงพอ

โปรดท้ิงขยะในถังขยะ
อย่ำงเรยีบร้อย แทนที่
จะทิง้ขยะเกลือ่นกลำด

ท�ำควำมสะอำด
พื้นผิวที่ถูกสัมผัส
บ่อยๆ ให้ปลอด
เชื้อ เช่น ลูกบิด
ประตู
และสวิตช์ไฟ

เมื่อไอและจำม 
ควรปิดปำกด้วย
กระดำษทิชชู

ทิ้งกระดำษทิชชูที่
ใช้แล้วลงในถังขยะ 
แล้วล้ำงมือให้สะอำด

อย่ำจับมือทักทำย อย่ำใช้มือสัมผัส
ใบหน้ำของตนเอง

หลีกเลี่ยงกำรจับพื้น
ผิวที่ถูกสัมผัสบ่อยๆ 
เช่น ลูกบิดประตู
รำวระเบียง รำว
บันได

แบ่งเวรท�ำควำมสะอำดพื้นที่ส่วนรวม อย่ำงเช่น ทำงเดินในอำคำร อย่ำงสม�่ำเสมอ
หัวหน้ำห้อง หรือ หัวหน้ำชั้นแต่ละชั้น สำมำรถรับหน้ำที่กำรแบ่งเวรท�ำควำมสะอำด



ล้ำงมือให้สะอำดและ
เช็ดให้แห้ง

ล้ำงและท�ำควำมสะอำด
อ่ำงล้ำงหน้ำด้วยสบู่และ
น�้ำ หลังจำกบ่วนน�้ำลำย
เสร็จแล้ว

เมื่อท�ำควำมสะอำดห้องน�้ำ อย่ำงน้อย
ให้ใช้ หน้ำกำกอนำมัยหน้ำกำกพลำสติก
กันกำรติดเชื้อ และถุงมือaสวมใส่เวลำ
ท�ำควำมสะอำด 

ถ้ำเป็นไปได้ เวลำกด
ชักโครก โปรดปิดฝำโถ
ก่อนกด เพื่อป้องกันกำร
แพร่เชื้อ

โปรดใส่หน้ำกำกอนำมัย แม้แต่ในห้องน�้ำ

กดชักโครกหลังกำรใช้
ทุกครั้ง

ล้ำงมือบ่อยๆ - ทั้งก่อนและหลังอำหำร และทุกครั้งหลังกำรใช้ห้องน�้ำ

ล้ำงมือด้วยน�้ำสะอำด
ด้วยน�้ำจำกก๊อก

ขัดมือด้วยสบู่ นำนเท่ำกับ
ที่ร้องเพลงช้ำงครบ 2 
รอบ หรืออย่ำงน้อย 20 วิ

โควิด 19 สามารถติดต่อในห้องน�้าได้ โปรด
ท�าความสะอาดห้องน�้าบ่อยๆ



ดูแลสูขภาพด้วยการออกก�าลังกาย

ดื่มน�้ำบ่อยๆ อย่ำงน้อย 1-2 ลิตร กินอำหำรให้เพียงพอ
ออกก�ำลังกำยเบำๆ ในห้อง

กินยำ (ถ้ำหมอจ่ำยยำไว้ให้)

โปรดติดต่อหมอ เพื่อจัดกำรส่งยำที่จ�ำเป็นต้อง
กินต่อเนื่อง มำที่ที่พัก

ท�าอย่างไรที่จะรักษาสุขภาพให้แข็งแรง

สควอท (Squats)
ท�ำอย่ำงละ 20 ครั้ง ทั้งหมด 3 ชุด

วิดพื้น
ท�ำอย่ำงละ 20 ครั้ง ทั้งหมด 3 ชุด

ลันจ (Lunge)
ท�ำอย่ำงละ 20 ครั้ง ทั้งหมด 3 ชุด

เตะขำไปข้ำงหน้ำพร้อมกับแขนตรงกัน
ข้ำม ท�ำพร้อมๆกัน

ท�ำอย่ำงละ 20 ครั้ง ทั้งหมด 3 ชุด



สร้างความเข้มแข็งด้านจิดใจ

ฟังเพลงและดูคลิปวิดีโอ

อธิษฐำน ภำวนำ สงบจิดใจ 
นั่งสมำธิ ใช้เวลำใคร่ครวญ

รักษำระยะห่ำงจำกคนอื่น 
1-2 เมตร

อย่ำพูดคุยกับคนจำกห้องอื่น

อ่ำนเฉพำะข่ำวที่มำจำก
แหล่งที่น่ำเชื่อถือ

อย่ำไปฟังข่ำวลือ แต่ให้มี
ควำมหวังเสมอ

ติดต่อครอบครัวและคนที่คุณรัก

เข้มแข็ง 
เพื่อพวกเรำนะ



สิ่งที่ควรรู้
หำกคุณมีอำกำรเหล่ำนี้ จ�ำเป็นที่คุณจะขอควำมช่วยเหลือจำกศูนย์บริกำรแพทย์ หรือ
แจ้งเจ้ำหน้ำที่ประจ�ำหอพักอย่ำงเร็ว

มีไข้แบบเป็นๆหำยๆ ประมำณ 1 อำทิตย์ มีอำกำรไอประมำณ 1- 2 อำทิตย์

ปวดหัว

รู้สึกอิดโรย

เจ็บคอ

กำรขอควำมช่วยเหลือทำงกำรแพทย์แต่เนิ่นๆจะปกป้องตัวคุณ
และคนรอบข้ำงด้วย

สูญเสียกำรได้กลิ่นหรือ
กำรรับรู้รสชำติอำหำร

น�้ำมูกไหล หรือคัดจมูก

ปวดกล้ำมเนื้อ

ท้องเสีย



หากคุณประสบอาการเหล่านี้ โปรดรีบโทรหาเจ้าหน้าที่ประจ�าหอพักเพื่อขอความ
ช่วยเหลือ

มีไข้สูง คลื่นไส้ อำเจียน ไม่
สำมำรถดื่มน�้ำได้

เจ็บหน้ำอกโดยไม่มี
สำเหตุ

มีปัญหำในกำรหำยใจ โดย
เฉพำะอย่ำงยิ่งถ้ำคุณพูดหรือ

เดินไม่ไหว



ค�าถามที่พบบ่อย

ผมควรจะกลัวไหม

ไม่ต้องกลัว 
เรำเป็นห่วงคุณ!
เรำจะพยำยำมอย่ำงดีที่สุด ในกำรรักษำคุณ
เมื่อคุณขอควำมช่วยเหลือ

ผมเพิ่งได้ตรวจรับการตรวจเชื้อในระบบทาง
เดินหายใจ และ/หรือ ตรวจเลือด จะมีผลอ
ย่างไรบ้าง

จำกผลกำรตรวจ เรำจะทรำบว่ำคุณสำมำรถ
กลับไปท�ำงำนได้ในเร็วๆ นี้ หรือไม่ ขอให้
อดทนและเข้มแข็งไว้

ผมควรกังวลเรื ่องค่าใช้จ่ายไหม?

ไม่ต้องกังวลนะ 
รัฐบำลสิงคโปร์ออกค่ำพยำบำลทั้งหมดให้แล้ว

นำยจ้ำงของคุณก�ำลังท�ำงำนร่วมกับรัฐบำล
เพื่อรับรองว่ำ ครอบครัวของคุณจะยังได้รับ
เงินของคุณอยู่

ขอให้คุณวำงใจได้!



จ�าไว้เสมอว่า เราเป็นห่วงคุณ

เรำจะผ่ำนวิกฤตนี้ในไม่ช้ำแค่ให้เรำร่วมมือกัน
ช่วยท�ำตำมกฏง่ำยๆ เพื่อลดกำรแพร่กระจำยของไวรัส

คุณเป็นส่วนหนึ่ง
ของเรา เราจะดูแล
คุณเอง!

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าผมขอความช่วยเหลือจากทีม
แพทย์? ผมกลัว

คุณอำจจะต้องย้ำยไปที่อื่นหรืออยู่ที่นี่ต่อไปเพื่อ
จะให้หมอดูแลอย่ำงใกล้ชิด แต่ไม่ต้องกงวล ผมมี
ประสบกำรณ์ที่ดีและตอนนี้ผมหำยแล้ว

HealthServe (แฮลท์เซิร์ฟ) อยำกได้ยินเรื่องรำวของคุณ
ช่วยแบ่งปันประสบกำรณ์หรือถำมค�ำถำม โดย:

ติดต่อทำง วอตส์แอปป์ (Whatsapp)  
ของแฮลท์เซิร์ฟ (HealthServe):
+65 31384443

บริกำร เทเล-บีเฟรน: 
bit.ly/hstok2me

อยำกเป็นเพื่อนกับคนสิงคโปร์?
สมัครได้ที่ http://m.me/sgWePals

ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อโควิด-19:
covid19.healthserve.org.sg

ข้อมูลเกี่ยวกับกำรรักษำสุขภำพให้แข็งแรง
www.sgmigrant.com 

Kitesong Global Facebook
@kitesongglobal

Project Dorm Faceboook
@ProjectDorm

ข้อมูลเพิ่มเติม:

1. 3.

2. 4.



ค�าถามใคร่ครวญ:

คุณมีค�ำพูดอะไรที่จะบอกและให้ก�ำลังใจที่บ้ำนได้?

เข้าร่วมการแข่งขัน “ถึงตัวจะห่างไกล แต่ใจเราเชื่อมกัน”

ใช้หนังสือคู่มือนี้เป็นแรงบันดำลใจในกำรท�ำงำนศิลปะ แสดงควำมสร้ำงสรรค์เพื่อเพิ่ม
โอกำสในกำรรับรำงวัล

ข้อมูลเพิ่มเติม www.kitesong.com/covid19 หรือเพจ Kitesong Global ในเฟสบุ๊ก

ถ้ำเพื่อนของคุณรู้สึกท้อใจ คุณจะพูดอะไรเพื่อให้ก�ำลังใจเขำ?

นึกถึงสำมเรื่องที่คุณรู้สึกขอบคุณในวันนี้



หากไม่มีคุณ เราก็คงไม่มีสิงคโปร์อย่างทุกวันนี้

ขอบคุณที่ช่วยสร้างประเทศสิงคโปร์ด้วยกันกับเรา

ข้อมูลเพิ่มเติม:
www.kitesong.com/covid19
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