ສຸຂະພາບທາງເພດເປັນເລື່ອງ
ສຳຄັນທ່ານສາມາດຂໍຂໍ້ມູນໄດ້
ສູນບໍລິການໄວໜຸ່ມໃຫ້ບໍລິການຄຳປຶກສາດ້ານສຸຂະພາບ
ທາງເພດ ແລະ ຄວາມສຳພັນ, ການວາງແຜ່ນຄອບຄົວ,
ການມີເພດສຳພັນແບບປອດໄພ ພ້ອມທັງຮຽນຮູ້ການ
ຄຸມກຳເນີດແບບຖືກຕ້ອງ

ໂທໄດ້
ທົ່ວປະເທດ

ເບີໂທ ແລະ ສາຍດ່ວນ
ບໍ່ເສຍຄ່າ
ຕະຫລອດ
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ເບິ່ງຂໍ້ມູນເຟດ

ສອບຖາມເພີ່ມເຕີມ

020 54066 777

ໄລຍະນີ້ຍັງໄປໂຮງໝໍ
ເປັນປະຈຳຢູ່ບໍ?

VISUAL Branding

Neutrals

Secondary

ສາຍດ່ວນ
ຊາຍ
ຍີງ
CMYK 0/2/5/9
RGB 204/204/204

CMYK 0/56/100/30
RGB 153/51/0

CMYK 0/0/0/28
RGB 180/180/180

Primary

CMYK 0/47/100/8
RGB 204/102/0

CMYK 0/0/0/65
RGB 112/115/114

CMYK 0/62/100/7
RGB 228/118/30

CMYK 0/53/100/72
RGB 51/0/0

CMYK 0/0/0/79
RGB 84/88/90

CMYK 0/27/100/0
RGB 239/183/27

CMYK 0/38/100/65
RGB 110/76/30

CMYK 40/40/0/100
RGB 9/0/21

ສອບຖາມເພີ່ມເຕີມ

030 5144 284

137 1361

Promotion of Family Health Association

ຄຼລີນິກ
ສຸຂະພາບ
ຄອບຄົວ

Accent & Highlight
CMYK 10/0/63/41
RGB 143/153/62

CMYK 51/0/91/51
RGB 103/130/58

CMYK 9/0/50/66
RGB 91/98/54

CMYK 100/0/9/34
RGB 0/127/163

CMYK 100/19/0/51
RGB 0/59/92

CMYK 100/0/0/76
RGB 0/42/58

CMYK 79/100/0/0
RGB 132/50/155

CMYK 89/100/0/15
RGB 71/10/104

CMYK 83/100/0/24
RGB 60/16/83

CMYK 0/91/100/24
RGB 175/39/47

CMYK 0/91/94/31
RGB 164/52/58

CMYK 0/70/58/53
RGB 118/35/47

ກະຊວງ ຮສສ, ກົມພັດທະນາສີມແ
ື ຮງງານ ແລະ ຈັດຫາງານ
COLORS

ສອບຖາມເພີ່ມເຕີມ

021 217 738

CARE colors have been selected so that they convey warmth and power. Use these exclusively, whether this is for letter color,
backgrounds, logos etc. See carebrandstandards.org or full color pallette for Pantone and Hex colors.
• PANTONE® colors are preferred and should be specified for professional print or exhibit applications.
• CMYK = Cyan Magenta Yellow Key (black) values are for 4-color print applications. Use in Indesign for all print material.
• RGB = Red Green Blue and HEX values are for online usage.
• Use only colors from the approved CARE color palette. Do not use unspecified colors.

ເພື່ອຄວາມສະດວກຂອງທ່ານພວກເຮົາ
ຍິນດີຮັບຟັງ ແລະ ໃຫ້ຄຳປຶກສາແກ່ທ່ານ
ແລະ ຮັບປະກັນຂໍ້ມູນທ່ານຈະເປັນ
ຄວາມລັບ ໂທມາເລີຍ ...
ໂຮງໝໍນ້ອຍ
ສາທາເມືອງດາກຈືງ
ສາທາເມືອງລຳມາມ
ພະແນກສາທາລະນາສຸກແຂວງເຊກອງ
ກະຊວງສາທາລະນາສຸກ
ອົງການແຄຣ໌ ນານາຊາດປະຈຳ ສປປ ລາວ

ໂຄວິດລະບາດ

ຄລີນກ
ິ ສຸຂະພາບຄອບຄົວ ເພືອ
່ ໄວໜຸມ
່
ການຮັກສາສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ

ຄຸມກຳເນີດ
ເຮັດໄດ້

ແນວໃດ?
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24ຊມ

ສົ່ງຂໍ້ຄວາມ

ສາຍດ່ວນໂຄວິດ

ສາຍດ່ວນໂຄວິດ

ການໄປສະຖານທີ່ບໍລິການ
ສຸຂະພາບໃຫ້ປອດໄພໃນໄລຍະ

24ຊມ

Page 3

ອົງການປົກປ້ອງແຮງງານ

1056

ຮ່ວມກັບ

ໄປໄດ້..ແຕ່ຄວນ
ໃສ່z້າອັດປາກ-ດັງ
ໄປນຳເພື່ອປ້ອງກັນ
ໂຕເອງຈາກໂຄວິດ.

ຈັດໂດຍ

Published by

ການຮັກສາສຸຂະພາບຈະເລີນພັນກໍ່ຈຳເປັນ!
ທ່ານສາມາດໄປຮັບການກວດ ແລະ ໂທຂໍຄຳປຶກສາ

ໂຄວິດເປັນອັນຕະລາຍແຕ່ການມີ

ເພດສຳພັນແບບບໍ່ປ້ອງກັນ
ເປັນຕາຢ້ານຄືກັນ.

ພະຍາດໂຄວິດ Covid-19
ແມ່ນເປັນແນວໃດ?

ເປັນພະຍາດອັກເສບປອດມີຄວາມຮຸ່ນແຮງ.
ເປັນພະຍາດຕິດຕໍ່ຈາກຄົນສູ່ຄົນ, ເຊີ່ງຜູ້ໄດ້ຮັບໄວຣັດ
ນີ້ຈະມີອາການໄຂ້, ໄອ, ຫາຍໃຈຍາກ.

ໂຄວິດ ກັບໄວຈະເລີນພັນ

ພົວພັນກັນແນວໃດ

ໂຄວິດ ແມ່ນພະຍາດທີ່ຕິດຕໍ່ກັນໄດ້ ຜ່ານການ
ສຳພັດ ແລະ ການໄອຈາມ, ດັ່ງນັ້ນ ໄວໜຸ່ມທັງ
ຫຼາຍເມື່ອມີເພດສຳພັນກັບຄົນອື່ນທີ່ທ່ານ
ບໍ່ຮູ້, ທ່ານຈະສ່ຽງຕໍ່ການຕິດໂຄວິດ
ແລະ ເອດສ໌.

ຫ້າມມີເພດ
ສຳພັນເດັດຂາດເມື່ອ
ເຈົ້າບໍ່ພ້ອມ ຫຼື
ບໍ່ສະບາຍ

ເວລາທ່ານໄປໂຮງໝໍທ່ານຄວນປ້ອງກັນ
ຕົນເອງ ແລະ ຄົນອື່ນຈາກໂຄວິດໂດຍ

ສິ່ງທີ່ຄວນຮູ້ກ່ອນມີ ເພດສຳພັນ

ໃຫ້ ປອດໄພ ສຳລັບໄວໜຸ່ມ

ຄວາມສ່ຽງຂອງໄວໜຸ່ມປັດຈຸບັນ ແມ່ນມັກມີເພດສຳພັນໂດຍ
ບໍ່ໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມ ແລະ ມີເພດສຳພັນກັບຫຼາຍຄົນ. ການດື່ມ
ສິ່ງມຶນເມົາ ຫຼື ເສບສິ່ງເສບຕິດ ເຊັ່ນ: ເຫຼົ້າ, ເບຍ ແລະ ຢາເສບ
ຕິດທຸກຢ່າງ ຈະສາມາດເຮັດໃຫ້ທ່ານເກີດມີເພດສຳພັນທີ່ບໍ່ປອດໄພ.

ຜົນຂອງການມີເພດສຳພັນທີ່ບໍ່ປອດໄພ

1

ຮັກສາໄລຍະຫ່າງຢ່າງໜ້ອຍ
1.5 - 2m.

2

ໃສ່ຜ້າອັດປາກ-ດັງ
ຖ້າທ່ານຢູ່ເຂດຊຸມຊົນ.

1.5 - 2m

3

ໜັ່ນລ້າງມືດ້ວຍສະບູ
ຫຼື ເຈວລ້າງມື.

4

ໄອ/ຈາມ ໃຫ້ອັດປາກດັງ
ຂອງທ່ານດ້ວຍຂໍ້ພັບສອກ.

ການຖືພາໂດຍບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈ, ແຕ່ງງານກ່ອນໄວອັນຄວນ, ແລະ
ການເອົາລູກອອກແບບບໍ່ປອດໄພ ແລະ ອອກໂຮງຮຽນ.
ສ່ຽງຕໍ່ການຕິດເຊືອ
້ ພະຍາດທາງເພດສຳພັນ ລວມທັງເອດສ໌
ແລະ ໂຄວິດ.
ສະນັ້ນ ທ່ານຄວນຮູ້ວິທີປ້ອງກັນການຖືພາໂດຍຄວາມບໍ່ຕັ້ງໃຈ ຫຼື
ການມີເພດສຳພັນແບບປອດໄພ, ໂດຍນຳໃຊ້ ຖົງຢາງອະນາໄມ,
ກິນຢາຄຸມກຳເນີດ, ຝັງເຂັມຄຸມກຳເນີດ, ຮ່ວງອະນາໄມ,
ສັກຢາຄຸມກຳເນີດ, ຫຼື ຢາຄຸມແບບສຸກເສີນ ...

ຫາຂໍ້ມູນ
ວິທີຄຸມກຳເນີດໄດ້ຢູ່ໃສ?
ເຈົ້າສາມາດໄປສູນສຸຂະພາບພັດທະນາແມ່ຍິງ ແລະ ໄວໜຸ່ມ
ເພື່ອຂໍຂໍ້ມູນ ແລະ ປຶກສາກ່ຽວກັບການຄຸມກຳເນິດ, ການມີເພດ
ສຳພັນໃຫ້ປອດໄພ, ຫຼື ເຈົ້າສາມາດໂທເຂົ້າສາຍດ່ວນ ເພື່ອຊ່ວຍ
ໃຫ້ເຈົ້າຕັດສິນໃຈ ເລຶອກວິທີຄຸມກຳເນິດ ໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ.

ພວກເຮົາ
ຄືເພື່ອນ
ຮ່ວມທາງ

ພວກເຮົາປິດລັບຂໍ້ມູນທ່ານ
ມີທັງແພດຍິງ ແລະ ຊາຍທີ່ໃຫ້ບໍລິການ
ທ່ານສາມາດໄປເວລາໃດກໍ່ໄດ້
ມີວິທີປ້ອງກັນ ແລະ ຮັກສາປິ່ນປົວ
ພະຍາດໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ
ມີວິທີຄຸມກຳເນີດຫຼາຍແບບທີ່ປອດໄພ ແລະ ລາຄາບໍ່ແພງ.

ຖ້າທ່ານຄິດຈະເດີນທາງ ຫຼື ໄປຊອກ
ວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດທ່ານຄວນຄຳນຶງ
ເຖິງຄວາມປອດໄພໃນ

ໄລຍະໂຄວິດລະບາດ

1
2
3

ໜັ່ນກວດ ແລະ ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຂ່າວສານ
ການລະບາດໂຄວິດເລື້ອຍໆ ຫຼື ໂທສອບ
ຖາມຂໍ້ມູນຈາກກະຊວງແຮງງານໃນປາຍ
ທາງປະເທດທີ່ຈະເດີນທາງໄປ.
ຜູ້ທີ່ຊອກວຽກໃນຕ່າງປະເທດໃຫ້ໄປ
ພົວພັນກັບບໍລິສັດຈັດຫາງານທີ່ມີໃບ
ອະນຸຍາດຮັບຮອງຈາກກະຊວງແຮງ
ງານເທົ່ານັ້ນ.
ຕ້ອງມີສຸຂະພາບທີ່ແຂງແຮງ ອາຍຸ 18
ປີຂຶ້ນໄປ ແລະ ມີເອກະສານທີ່ຄົບຖ້ວນ,
ຜ່ານການກວດສຸຂະພາບ.

