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การติดเชื้อไวรัสโคโรน่ า-ข้ อมูลสาหรับผู้ปกครอง
้
้ อ้ ย่างไร
โรคติดเชือไวรั
สโคโรน่ าแพร่เชือได
การแพร่ เชื้อไวรัสโคโรน่าโดยละอองของเหลว ผูป้ ่ วยติดเชื้อไวรัสแพร่ เชื้อไปยังผูอ้ ื่นโดยการจามหรื อไอ การแพร่ กระจาย
เชื้อโรคโดยการที่ผตู ้ ิดเชื้อจับสิ่ งของ ลูกบิดประตู ปุ่ มกดลิฟต์ และสิ่ งของบนรถบัส รถไฟ รถราง รถประจาทาง และอื่นๆ

้ าคัญอย่างไร
การป้ องกันการแพร่เชือส
สิ่ งที่สาคัญที่สุดที่เราสามารถทาได้คือ การป้องกันไม่ให้คนจานวนมากป่ วยในเวลาเดียวกัน หากมีผูป้ ่ วยจานวนมากเกินไป
ทางหน่วยงานดูแลด้านสุขภาพไม่สามารถช่วยเหลือทุกคนได้ทวั่ ถึงในเวลาเดียวกัน

ทาไมต ้องปิ ดโรงเรียนและโรงเรียนอนุ บาล
โรงเรี ยนและโรงเรี ยนอนุบาลปิ ด เพื่อหลีกเลี่ยงการอยู่ร่วมกันของคนจานวนมากในพืน้ ที่ขนาดเล็ก ผูค้ นแออัดเพิ่มอันตราย
ต่อการติดเชื้อ

่
่
้ ้อย่างไร
คุณสามารถปฏิบต
ั ต
ิ นเพือหลี
กเลียงการติ
ดเชือได
หลีกเลี่ยงไอหรื อจามใส่ผูอ้ ื่นโดยตรง
• อยู่ห่างจากผูอ
้ ื่นอย่างน้อยหนึ่งเมตร
• จามหรื อไอใส่กระดาษทิชชู่ ทิ้งกระดาษทิชชู่น้ น
ั เมื่อใช้แล้ว หลังจากนั้นล้างมือให้สะอาด
• ถ้าไม่มีกระดาษทิชชู่ใช้ คุณควรไอใส่ขอ
้ ศอกด้านใน
• ล้างมือบ่อยๆให้สะอาดและทัว่ ถึงด้วยสบู่และน้ าอุ่น โดยเฉพาะหลังจากคุณไปอยู่ท่ามกลางผูค
้ นนอกบ้าน
• ถ้าคุณไม่สามารถล้างมือได้ คุณสามารถใช้น้ ายาฆ่าเชื้อแทนได้
• ถ้ามือเปื้ อนหรื อเปี ยกจนเห็นได้ชด
ั ควรล้างมือด้วยสบู่และน้ า น้ ายาฆ่าเชื้อมีประสิ ทธิภาพลดน้อยลงเมื่อมือเปื้ อน
หรื อเปี ยก
•

่
เด็กๆสามารถอยู่รวมกับเด็กคนอืนๆได
้หรือไม่
เด็กควรอยู่ที่บา้ นให้มากที่สุด ในช่วงนี้เขาสามารถเล่นกับเพื่อนหนึ่งคนหรื อสองคนได้ ถ้าพวกเขาจะเล่นกัน ควรพบเจอกัน
นอกบ้าน หลีกเลี่ยงสนามเด็กเล่นที่มีเด็กจานวนมาก
วันเกิดและงานเลี้ยงต่างๆที่มีคนมาอยู่รวมกันมากๆมากมาย ควรงดเว้น
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คุณสามารถคุยกับเด็กเรื่ องโคโรน่าได้อย่างไร
เด็กหลายคนอาจกลัวและเป็ นกังวัลเกี่ยวกับโคโรน่า เป็ นเรื่ องสาคัญที่ตอ้ งคุยกับเด็กเกี่ยวกับโคโรน่า เพื่อสร้างความมัน่ ใจ
ให้เด็ก หน่วยงานช่วยเด็ก Redd barna ได้ แนะนาการพูดคุยกับเด็กเกี่ยวกับโคโรน่า หกวิธี สรุ ปได้ดงั นี้
่ ณคุยเกียวกั
่
่
้
1. ใช ้ภาษาเด็กเมือคุ
บเรืองโรคติ
ดเชือไวรั
สโคโรน่ า
ให้ขอ้ มูลที่แท้จริ งและข่าวสารด้วยวิธีที่เด็กสามารถเข้าใจ ข้อมูลต้องไม่มากเกิน โดยยึดในสิ่ งที่เด็กรู ้ เชื่อ และสงสัย
2. ร่วมดว้ ยและสร ้างความมั่นใจให้เด็ก
ให้ขอ้ มูลที่สร้างความรู ้สึกปลอดภัยแก่เด็กมากที่สุด ข้อมูลที่ถูกต้องตามความจริ งห้ามบิดเบือนเด็ก แม้ว่าล้างมือสะอาดแล้ว
แต่เรายังสามารถติดเชื้อได้ เด็กๆไม่ควรมีความรู ้สึกผิดเมื่อเขาติดเชื้อมา และพวกเขาก็ไม่ควรไปรบกวนคนอื่นที่ติดเชื้อ
่ เกิ
่ ดขึน้
3, เปิ ดเผยและจริงใจกับสิงที
มีขอ้ มูลที่ไม่แน่นอนมากมายเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า มีท้งั ข้อมูลที่ถูกและที่ผิด เด็กๆต้องการคนที่สามารถให้ขอ้ มูล
ที่ชดั เจนกับเขาได้ บอกความจริ งว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคนเราป่ วย
4. คิดไว้ก่อนว่าเขาจะใช ้คาพูดอย่างไรต่อหน้าเด็ก
ผูใ้ หญ่ตอ้ งระวังคาพูดเมื่อคุยกันเมื่อมีเด็กอยู่ใกล้ๆ มันง่ายกับการที่เด็กไปต่อเติมเสริ มสร้างจินตนาการในเรื่ องที่เขาไม่
เข้าใจ มันอาจทาให้พวกเขากลัวได้
5. ให้ความหวังแก่เด็ก
เด็กต้องการรับรู ้ว่าทาอะไรได้บา้ งในการช่วยเหลือ และในการหยุดไวรัส บอกเด็กว่า คุณซึ่งเป็ นผูป้ กครองของเขาและ
ผูใ้ หญ่คนอื่นๆทาทุกอย่างทีสามารถทาได้ที่จะดูแลเด็กๆและหลีกเลี่ยงการป่ วย มีหมอและพยาบาลจานวนมากมายที่มีความ
ชานาญที่ช่วยเหลือคนป่ วย
6. พูดคุยว่าเด็กสามารถทาอะไรเองได ้บ้าง
เด็กๆสามารถช่วยเหลือป้องกันการแพร่ กระจายโรคการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าได้ ถ้าพวกเขาล้างมือให้สะอาดและอยู่กบั บ้าน
ให้มากที่สุด

่
่ า้ นและอยู่ตามลาพังในภาษาต่างๆ
ข้อมูลเกียวกั
บการกักตัวทีบ
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-til-personer-som-er-smittet-eller-har-vart-utsatt-forsmitte/informasjon-om-hjemmekarantene-og-isolasjon-pa-ulike-sprak/

Nasjonalt senter
flerkulturell
(mars 2020).
NAFOfor
Tema
morsmål opplæring
– morsmal.no
Teksten er basert på informasjon fra Folkehelseinstituittet og Redd Barna.

