ຕ້ັ ງແຕ່ ວັນທີ 30 ມິຖຸນາເປັນຕ້ົ ນໄປ, ລັດວໍຊິງຕັນຈະຍົກເລີກ ຫື ຼ ຜ່ ອນຜັນຂ້ໍ ຫ້ າມກ່ ຽວກັບໂຄວິດ-19 ເກືອບທັງ
ໝົດ. ເຈັດສິບເປີເຊັນຂອງຜູ້ ຢູ ່ ອາໄສໃນລັດທ່ີ ມີອາຍຸ ສິບຫົກປີຂ້ຶ ນໄປໄດ້ ສັກວັກຊີນແລ້ ວຢ່ າງໜ້ ອຍ 1 ໂດສ –
Jay Inslee ຜູ້ ວ່ າການເຂດເທຣສໂຮ ໄດ້ ກໍານົດການກັບຄືນສູ ່ ການດໍາເນີນການປົກກະຕິໃນພ້ື ນທ່ີ ສ່ ວນໃຫຍ່ .
ນອກຈາກນ້ັ ນ, ຫຼາຍກວ່ າ 70% ຂອງຜູ້ ຢູ ່ ອາໄສຂອງ King County ທີ່ມີອາຍຸ ສິບຫົກປີຂ້ຶ ນໄປໄດ້ ສັກວັກ
ຊີນຄົບແລ້ ວ, ເຊ່ິ ງຍົກລະດັບການປ້ ອງກັນແກ່ ຊຸມຊົນທ່ີ ສູ ງຂ້ຶ ນ.
ພະຍາດໂຄວິດ-19 ບ່ໍ ຫາຍໄປໃສ ແລະ ເຊ້ື ອພະຍາດຍັງແຜ່ ລະບາດຫຼາຍຂຶ້ນເລື້ອຍໆ. ຂໍ້ຄວນລະວັງຢ່ າງຕໍ່
ເນື່ອງຍັງຄົງສໍາຄັນໃນການປົກປ້ ອງຄົນທີ່ບ່ໍ ໄດ້ ສັກວັກຊີນ ຫື ຼ ຍັງບໍ່ສາມາດສັກວັກຊີນໄດ້ .
King County ໃຫ້ ຄໍາໝ້ັ ນສັນຍາໃນການບັນລຸ ຜົນ 70% vaccination across all racial and ethnic groups
and regions (ການສັກວັກຊີນໄດ້ 70% ໃຫ້ ແກ່ ທຸ ກຊົນຊາດ ແລະ ຊົນເຜົ່າ ແລະ ທຸ ກພາກພື້ນ) (ເວັບໄຊເປັນພາ
ສາອັງກິດເທົ່ານ້ັ ນ). ວຽກຂອງພວກເຮົາຍັງບໍ່ທັນສໍາເລັດເທື່ອ. ພວກເຮົາຈະສືບຕໍ່ສຸ ມໃສ່ ການປິດຊ່ ອງຫວ່ າງໃນ
ການເຂົ້າເຖິງໂດຍການສະໜອງການສັກວັກຊີນເຄື່ອນທີ່, ສະໜັບສະໜູ ນຄວາມພະຍາຍາມສັກວັກຊີນໃນ
ບ່ ອນເຮັດວຽກ ແລະ ກົນລະຍຸ ດທີ່ອີງໃສ່ ຊຸມຊົນ.
ຂ້ໍ ຫ້ າມອັນໃດທ່ີ ຈະຍົກລະດັບໃນວັນທີ 30 ມິຖຸນາ?
ບ່ໍ ມີຂ້ໍ ຫ້ າມໃດໆກ່ ຽວກັບຈໍານວນຄົນທີ່ຈະເຂ້ົ າໄປໃນຫ້ າງຮ້ ານ ແລະ ພ້ື ນທ່ີ ສາທາລະນະອ່ື ນໆເຊັ່ນ: ຮ້ ານອາຫານ,
ຮ້ ານຂາຍເຄ່ື ອງ, ໂຮງໜັງ ແລະ ຫໍພິພິດຕະພັນ. ແລະ ຈະບໍ່ມີຂ້ໍ ກໍານົດການເວ້ັ ນໄລຍະຫ່ າງທາງສັງຄົມຢູ ່ ບ່ອນ
ນ້ັ ນອີກ. ເຖິງຢ່ າງໃດກ່ໍ ຕາມ, ຫ້ າງຮ້ ານສ່ ວນບຸ ກຄົນສາມາດເລືອກທ່ີ ຈະສືບຕ່ໍ ຂ້ໍ ຈໍາກັດເຫ່ົ ຼ ານ້ີ .
ຂ້ ອຍຍັງຕ້ ອງໃສ່ ໜ້າກາກໃນພ້ື ນທີ່ສາທາລະນະບໍ?
ມັນຈະເປັນປະໂຫຍດຫຼາຍໃນການສືບຕໍ່ໃສ່ ໜ້າກາກໃນເວລາທ່ີ ທ່ ານອອກຈາກບ້ ານ.
• ຄົນຜູ້ ທີ່ຍັງບໍ່ທັນສັກວັກຊີນ ຫື ຼ ສັກວັກຊີນບາງສ່ ວນຕ້ ອງສືບຕໍ່ໃສ່ ຜ້າອັດປາກໃນເວລາທີ່ພວກເຂົາໄປພື້ນ
ທ່ີ ສາທາລະນະໃນຮ່ົ ມ, ອີງຕາມ state guidance (ຄໍາແນະນໍາຂອງລັດ) (ເວັບໄຊເປັນພາສາອັງກິດເທ່ົ າ
ນັ້ນ).
• ຄົນຜູ້ ທີ່ໄດ້ ສັກຢາຄົບແລ້ ວອາດຈະເລືອກທ່ີ ຈະບໍ່ໃສ່ ໜ້າກາກໃນພ້ື ນທີ່ສາທາລະນະສ່ ວນໃຫຍ່ .
• ຫ້ າງຮ້ ານແມ່ ນໄດ້ ຮັບອະນຸ ຍາດໃຫ້ ກໍານົດ ຫື ຼ ຂໍໃຫ້ ລຸກຄ້ າ ແລະ ພະນັກງານຂອງພວກເຂົາໃສ່ ໜ້າກາກ.
• ທຸ ກໆຄົນ ຕ້ ອງ ສືບຕໍ່ໃສ່ ໜ້າກາກຢູ ່ ໃນໂຮງໝ
ໍ ແລະ ສະຖານທ່ີ ປິ່ນປົວສຸ ຂະພາບອື່ນໆ, ສະຖານທີ່ຢູ ່ ອາໄສ
ຮ່ ວມກັນ, ບ່ ອນຢູ ່ ອາໄສຂອງຄົນບໍ່ມີບ້ ານ, ໂຮງຮຽນ ແລະ ສະຖານທ່ີ ເບິ່ງແຍງດູ ແລເດັກ ແລະ ໃນຂົນສົ່ງ
ສາທາລະນະ. ສະຖານທ່ີ ເບິ່ງແຍງດູ ແລໄລຍະຍາວຈະໄດ້ ດໍາເນີນການພາຍໃຕ້ guidance (ຄໍາແນະນໍາ)
ແຍກຕ່ າງຫາກ (ເວັບໄຊເປັນພາສາອັງກິດເທົ່ານັ້ນ).
ພວກເຮົາສາມາດສືບຕ່ໍ ຮຽກຮ້ ອງໃຫ້ ຄົນທ່ີ ເຂ້ົ າມາໃນຫ້ າງຮ້ ານ ຫື ຼ ສໍານັກງານຂອງເຮົາໃສ່ ໜ້າ
ກາກໄດ້ ບໍ?
ໄດ້ , ບັນດາຫ້ າງຮ້ ານ ຫື ຼ ສໍານັກງານສາມາດຂໍໃຫ້ ຄົນໃສ່ ໜ້າກາກແຕ່ ຕ້ອງໃຫ້ ການອໍານວຍຄວາມສະດວກທີ່
ເໝາະສົມໃຫ້ ແກ່ ຄົນທ່ີ ພິການ, ຕາມທ່ີ ໄດ້ ລະບຸ ໄວ້ ໃນ State Health Order on Face Coverings (ຄໍາສ່ັ ງຂອງ
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ສາທາລະນະສຸ ກລັດໃນການປິດໜ້ າ) (ເວັບໄຊເປັນພາສາອັງກິດເທົ່ານ້ັ ນ). ການໃສ່ ໜ້າກາກປ້ ອງກັນເດັກນ້ ອຍ,
ຄົນທ່ີ ມີບັນຫາສຸ ຂະພາບ ແລະ ຜູ້ ທ່ີ ຍັງບ່ໍ ໄດ້ ສັກວັກຊີນ. ພວກມັນຍັງໃຫ້ ການປົກປ້ ອງອີກຊ້ັ ນໜ່ຶ ງແກ່ ຄົນທ່ີ ໄດ້
ສັກວັກຊີນແລ້ ວ.
ມີຂ້ັ ນຕອນອ່ື ນໆຫຍັງແດ່ ທ່ີ ຂ້ ອຍສາມາດປະຕິບັດເພ່ື ອໃຫ້ ຫ້ າງຮ້ ານ ຫື ຼ ບ່ ອນເຮັດວຽກຂອງຂ້ ອຍ
ປອດໄພສໍາລັບທຸ ກຄົນ?
ເພື່ອປົກປ້ ອງພະນັກງານ, ລູ ກຄ້ າ ແລະ ຜູ້ ຢ້ ຽມຢາມ, ການສືບຕໍ່ມາດຕະການປ້ ອງກັນປັດຈຸ ບັນແມ່ ນຍັງສໍາ
ຄັນ, ເຖິງແມ່ ນວ່ າມັນບ່ໍ ໄດ້ ບັງຄັບໃຊ້ . ພະຍາດໂຄວິດ-19 ແມ່ ນຍັງຢູ ່ ກັບພວກເຮົາ ແລະ ໄວຣັສແພ່ ກະຈາຍ
ຜ່ ານທາງອາກາດ.
• ພະນັກງານ ແລະ ລູ ກຄ້ າທີ່ຍັງບ່ໍ ໄດ້ ສັກຢາຕ້ ອງໃສ່ ໜ້າກາກ.
• ສ້ າງສະພາບແວດລ້ ອມທີ່ເຊີນຊວນການໃສ່ ໜ້າກາກ (ຖ້ າບໍ່ໄດ້ ກໍານົດ).
• ປັບປຸ ງການຖ່ າຍເທ ແລະ ການກອງອາກາດໃນຮົ່ມ (ຄໍາແນະນໍາມີໃຫ້ ຢູ່ທີ່ Improving Indoor Air (ປັບປຸ ງ
ອາກາດໃນຮົ່ມ) (ເວັບໄຊເປັນພາສາອັງກິດເທົ່ານັ້ນ)).
• Encourage employees to get vaccinated (ສະໜັບສະໜູ ນໃຫ້ ພະນັກງານໄປສັກວັກຊີນ) (ເວັບ
ໄຊເປັນພາສາອັງກິດເທ່ົ ານ້ັ ນ) ແລະ ໄປກວດຕາມທ່ີ ຈໍາເປັນ. ພິຈາລະນາການສັກວັກຊີນໃນບ່ ອນເຮັດວຽກ
ໃຫ້ ແກ່ ພະນັກງານ.
• ສືບຕໍ່ສ່ົ ງເສີມໃຫ້ ມີການໂຮມກຸ ່ ມກັນກາງແຈ້ ງເມ່ື ອເປັນໄປໄດ້ .
ການລ້ າງມືເປັນປະຈໍາແມ່ ນວິທີທ່ີ ດີໃນການປ້ ອງກັນການແພ່ ກະຈາຍຂອງພະຍາດຕິດຕ່ໍ .
ຂ້ ອຍສາມາດອະນຸ ຍາດໃຫ້ ຄົນທີ່ບໍ່ໃສ່ ໜ້າກາກເຂ້ົ າມາໃນຫ້ າງຮ້ ານ ຫື ຼ ບ່ ອນເຮັດວຽກຂອງຂ້ ອຍໄດ້
ບໍ?
ໂດຍອີງຕາມ Department of Health (ພະແນກສາທາລະນະສຸ ກ), ຫ້ າງຮ້ ານ ແລະ ສໍານັກງານມີທາງເລືອກ
ກ່ ຽວກັບການໃສ່ ໜ້າກາກໃນພື້ນທ່ີ ປະກອບການຂອງພວກເຂົາ. ພວກເຂົາສາມາດ:
• ຄາດເດົາວ່ າຄົນທ່ີ ບໍ່ໃສ່ ໜ້າກາກແມ່ ນໄດ້ ສັກວັກຊີນຄົບແລ້ ວ
• ເລືອກທ່ີ ຈະຂໍຫັ ຼ ກຖານການສັກວັກຊີນຈາກລູ ກຄ້ າ ແລະ ແຂກທີ່ມາຢ້ ຽມຢາມທີ່ບ່ໍ ໃສ່ ໜ້າກາກ, ແຕ່
ສ່ິ ງນີ້ແມ່ ນບໍ່ຈໍາເປັນ
• ຂໍໃຫ້ ທຸກຄົນໃສ່ ໜ້າກາກໂດຍບ່ໍ ກ່ ຽວຂ້ ອງກັບສະຖານະການສັກວັກຊີນຂອງພວກເຂົາ
ຫ້ າງຮ້ ານ ແລະ ສໍານັກງານທີ່ມີພື້ນທີ່ສາທາລະນະໃນຮ່ົ ມຄວນຕິດປ້ າຍລະບຸ ນະໂຍບາຍຂອງພວກເຂົາ ແລະ
ເຕືອນຜູ້ ທີ່ຍັງບ່ໍ ສັກວັກຊີນໃຫ້ ສືບຕໍ່ໃສ່ ໜ້າກາກ.
ຂ້ ອຍສາມາດຂໍໃຫ້ ລູ ກຄ້ າ ຫື ຼ ພະນັກງານສະແດງຫັ ຼ ກຖານການສັກວັກຊີນໄດ້ ບໍ?
ໄດ້ , ແຕທ່ ານຕ້ ອງອໍານວຍຄວາມສະດວກຢ່ າງເໝາະສົມໃຫ້ ແກ່ ບັນດາຄົນພິການທ່ີ ບໍ່ສາມາດສັກວັກຊີນໄດ້ .
ຖ້ າຫາກນາຍຈ້ າງມີແຜນທ່ີ ຈະອະນຸ ຍາດໃຫ້ ພະນັກງານທ່ີ ສັກວັກຊີນຄົບແລ້ ວເຮັດວຽກໂດຍບໍ່ໃສ່ ໜ້າກາກ, ພະ
ນັກງານຕ້ ອງສະແດງຫັ ຼ ກຖານການສັກວັກຊີນ, ໂດຍອີງໃສ່ ບົດແນະນໍາຈາກ Department of Labor &
Industries (ພະແນກອຸ ດສາຫະກໍາ ແລະ ແຮງງານ) ຂອງລັດວໍຊິງຕັນ (ເວັບໄຊເປັນພາສາອັງກິດເທ່ົ ານ້ັ ນ).
ປະເພດຂອງເອກະສານທ່ີ ຍອມຮັບໄດ້ ມີ:
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•
•
•
•

ບັດແຈ້ ງການສັກວັກຊີນຂອງ Centers for Disease Control and Prevention (CDC, ສູ ນຄວບຄຸ ມ
ແລະ ປ້ ອງກັນພະຍາດ)
ຮູ ບຂອງບັດສັກວັກຊີນ
ເອກະສານຈາກຜູ້ ໃຫ້ ການເບ່ິ ງແຍງດູ ແລສຸ ຂະພາບ
ໜັງສືແຈ້ ງການທ່ີ ມີລາຍເຊັນຈາກພະນັກງານ ຫື ຼ ລູ ກຄ້ າ

ຂ້ ອຍມີຮ້ ານອາຫານ. ມີຂ້ໍ ຫ້ າມພິເສດຫຍັງກ່ ຽວກັບທຸ ລະກິດຂອງຂ້ ອຍບໍ?
ບ່ໍ . ຂ້ໍ ກໍານົດສໍາລັບຮ້ ານອາຫານແມ່ ນຄືກັນກັບບັນດາຂໍ້ຫ້ າມສໍາລັບທຸ ກລະກິດອື່ນໆ.
ມີຂ້ໍ ຫ້ າມພິເສດຫັຍງກ່ ຽວກັບອົງກອນທາງສາສະໜາບໍ?
ບ່ໍ . ຂ້ໍ ກໍານົດສໍາລັບອົງກອນທາງສາສະໜາແມ່ ນຄືກັນກັບບັນດາຂ້ໍ ຫ້ າມສໍາລັບທຸ ກລະກິດ ແລະ ອົງກອນອ່ື ນໆ.
ເຂ້ົ າເບ່ິ ງ Faith-Based Organizations page (ເພຈອົງກອນທ່ີ ອີງຕາມຄວາມເຊື່ອ) (ເວັບໄຊເປັນພາສາອັງກິດ
ເທ່ົ ານ້ັ ນ) ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບລາຍລະອຍດເພ່ີ ມເຕີມກ່ ຽວກັບການກັບມາເປີດທຸ ລະກິດໃຫ້ ປອດໄພ.
ມີຂ້ໍ ກໍານົດຫຍັງແດ່ ຕ່ໍ ກັບກິດຈະກໍາໃຫຍ່ ໆເຊັ່ນ: ຄອນເສີດ ແລະ ການແຂ່ ງກິລາ?
ກິດຈະກໍາໃນຮົ່ມທ່ີ ລວມຄົນຫຼາຍກວ່ າ 10,000 ຄົນຈະຈໍາກັດທ່ີ 75 ເປີເຊັນຂອງຄວາມສາມາດຮອງຮັບໄດ້ . ຖ້ າ
ຫາກມີການກໍານົດໃຫ້ ສະແດງຫັ ຼ ກຖານການສັກວັກຊີນຄົບຖ້ ວນເພື່ອເຂົ້າໄປ, ຈະບໍ່ມີການຈໍາກັດຄວາມສາມາດ
ໃນການຮອງຮັບ. ຈະບ່ໍ ມີຂ້ໍ ກໍານົດການເວັ້ນໄລຍະຫ່ າງ ແລະ ຜູ້ ເຂ້ົ າຮ່ ວມຕ້ ອງປະຕິບັດຕາມຂ້ໍ ກໍານົດການໃສ່
ໜ້ າກາກໃນປັດຈຸ ບັນ.
ແລ້ ວສະຖານທີ່ເບິ່ງໜ
ັ ງ, ຫໍພິພິດຕະພັນ ແລະ ກິດຈະກໍາດ້ ານວັດທະນະທໍ າອ່ື ນໆເດ? ຍັງມີຂ້ໍ ຫ້ າມ
ບໍ?
ຂໍ້ກໍານົດຄວາມສາມາດໃນການຮອງຮັບ ແລະ ການເວັ້ນໄລຍະຫ່ າງໄດ້ ຖືກຍົກເລີກສໍາລັບລູ ກຄ້ າ/ແຂກທີ່
ມາຢ້ ຽມຢາມໃນສະຖານທີ່ເຫົ່ ຼ ານີ້, ແຕ່ ໃຜທີ່ຍັງບ່ໍ ທັນໄດ້ ສັກວັກຊີນຕ້ ອງສືບຕ່ໍ ໃສ່ ໜ້າກາກ.
ທຸ ລະກິດ, ອົງກອນ ແລະ ສະຖານທ່ີ ໃຫຍ່ ສາມາດມີພ້ື ນທ່ີ ສໍາລັບຄົນທ່ີ ສັກວັກຊີນ ແລະ ຍັງບໍ່ທັນສັກ
ວັກຊີນໄດ້ ບໍ່?
ທຸ ກໆອົງກອນໄດ້ ຮັບອະນຸ ຍາດໃຫ້ ນໍາໃຊ້ ການແບ່ ງສ່ ວນທ່ີ ສັກວັກຊີນ ແລະ ບໍ່ສັກວັກຊີນໃນພ້ື ນທ່ີ ປະກອບການ
ຂອງພວກເຂົາ. ສໍາລັບກິດດຈະກໍາໃນຮ່ົ ມຂະໜາດໃຫຍ່ ທ່ີ ມີຜູ້ ເຂ້ົ າຮ່ ວມຫຼາຍກວ່ າ 10,000 ຄົນ, ພາກສ່ ວນການ
ສັກວັກຊີນຈະບ່ໍ ອະນຸ ຍາດໃຫ້ ກິດຈະກໍາເກີນຂີດຈໍາກັດຄວາມຈຸ 75%. (ຕົວຢ່ າງ: ທ່ ານບໍ່ສາມາດຈໍາກັດຄວາມ
ຈຸ ພ້ື ນທ່ີ ສໍາລັບຄົນບ່ໍ ສັກວັກຊີນທ່ີ 75% ແລະ ອະນຸ ຍາດພ້ື ນທ່ີ ໃຫ້ ຄົນທ່ີ ສັກວັກຊີນໄດ້ ຄວາມຈຸ ທ່ີ 100%.)
ຖ້ າຫາກອົງກອນຕ້ ອງການສ້ າງພື້ນທີ່ສໍາລັບຄົນທ່ີ ສັກວັກຊີນ ແລະ ບໍ່ສັກວັກຊີນ, ພວກເຂົາຄວນກໍານົດການ
ເວ້ັ ນໄລຍະຫ່ າງ ແລະ ການໃສ່ ໜ້າກາກໃນພື້ນທ່ີ ຂອງຄົນທ່ີ ບໍ່ສັກວັກຊີນເພ່ື ອຫຼຸດຜ່ ອນຄວາມສ່ ຽງຂອງແພ່ ກະ
ຈາຍພະຍາດໂຄວິດ-19 (COVID-19).
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ຄໍາແນະນໍາການທໍ າຄວາມສະອາດອັນໃດທ່ີ ທຸ ລະກິດ ແລະ ອົງກອນຄວນສືບຕໍ່ປະຕິບັດ?
ຄໍາແນະນໍາໃນການອະນາໄມ ແລະ ຂ້ າເຊື້ອຂອງ CDC (ເວັບໄຊເປັນພາສາອັງກິດເທົ່ານັ້ນ) ຍັງຄົງສໍາຄັນຕໍ່ກັບ
ການຫຼຸດຄວາມສ່ ຽງຂອງການແພ່ ລະບາດພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລະ ພະຍາດຕິດຕໍ່ອື່ນໆ. ໝັ່ນອະນາໄມ ແລະ
ຂ້ າເຊື້ອພື້ນຜິວທີ່ທີການສໍາຜັດສູ ງ, ສົ່ງເສີມໃຫ້ ພະນັກງານໝ່ັ ນລ້ າງມື, ສະໜອງເຈວລ້ າງມືຂ້ າເຊື້ອໃຫ້ ແກ່ ລູກ
ຄ້ າ ແລະ ສືບຕໍ່ກວດສອບເບິ່ງລູ ກແກ້ ວ ຫື ຼ ບ່ ອນກ້ັ ນເພື່ອຕ້ ານລະອອງຝອຍຈາກການໄອ ແລະ ຈາມເພື່ອຫຼຸດ
ຜ່ ອນຄວາມເຈັບປ່ ວຍຂອງລູ ກຄ້ າ ແລະ ພະນັກງານໄດ້ . ໃຫ້ ເບິ່ງ Washington Department of Labor &
Industries COVID-19 Prevention in the Workplace requirements and guidance (ຄໍາແນະນໍາ ແລະ ຂໍ້
ກໍານົດໃນການປ້ ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນບ່ ອນເຮັດວຽກ) (ເວັບໄຊເປັນພາສາອັງກິດເທົ່ານັ້ນ)
ສໍາລັບຄໍາແນະນໍາໃນການຫຼຸດຜ່ ອນຄວາມສ່ ຽງການແພ່ ກະຈາຍເຊ້ື ອໂຄວິດ 19 ໃນບ່ ອນເຮັດວຽກ.
ທ່ ານມີຄໍາຖາມທ່ີ ບໍ່ໄດ້ ລະບຸ ໄວ້ ຢູ ່ ໃນນ້ີ ບໍ?
ສໍາລັບຄໍາຕອບຂອງຄໍາຖາມເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸ ນາເບິ່ງ Washington state Department of Health FAQ on
re-opening (ຄໍາຖາມທີ່ຖືກຖາມເລື້ອຍໆກ່ ຽວກັບການກັບມາເປີດ) ແລະ FAQ on face coverings (ຄໍາຖາມທີ່
ຖືກຖາມເລື້ອຍໆກ່ ຽວກັບການປິດໜ້ າ) (ເວັບໄຊເປັນພາສາອັງກິດເທົ່ານັ້ນ).
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