Coronavirus disease
(COVID-19)
โควิด-19 กับคำถำมที่พบบ่ อย
ไวรัสโคโรนำและโควิด-19 คืออะไร?
ไวรัสโคโรนำเป็ นตระกูลไวรัสขนำดใหญ่ ที่ทรำบกันว่ำทำให้ เกิดกำรติดเชื้อในระบบทำงเดินหำยใจ
อำกำรของโรคมีต้ังแต่โรคไข้หวัดธรรมดำไปจนถึงโรคที่รุนแรงมำกขึน้ เช่ น กลุ่มอำกำรของโรคระบบทำงเดินหำยใจเฉียบพลันรุนแรง (SARS)
และกลุ่มอำกำรของโรคระบบทำงเดินหำยใจตะวันออกกลำง (MERS) ไวรัสโคโรนำชนิดใหม่นี้เกิดขึน้ ในมณฑลหูเป่ ย ประเทศจีน
และโรคที่เกิดจำกไวรัสนี้มีชื่อว่ำ โควิด-19

ไวรัสโคโรนำ นี้แพร่ กระจำยได้อย่ำงไร?
โควิด-19 มักจะแพร่ กระจำยจำกคนสู่ คนผ่ ำน:
● กำรสัมผัสใกล้ ชิดกับบุคคลในขณะที่คนเหล่ำนั้นติดเชื้อหรื อภำยใน 24 ชั่วโมงก่อนที่อำกำรของคนเหล่ ำนั้นปรำกฏ
● กำรสัมผัสใกล้ ชิดกับผู้ซึ่งได้รับกำรยืนยันว่ำติดเชื้อที่มีอำกำรไอหรื อจำม
● กำรสัมผัสวัตถุหรื อพื้นผิว (เช่ น มือจับประตูหรื อโต๊ ะ)
ที่ปนเปื้ อนจำกไอหรื อจำมจำกผู้ที่ได้รับกำรยืนยันว่ ำติดเชื้อแล้วไปสัมผัสปำกหรื อใบหน้ ำของคุณ

โควิด-19 มีอำกำรอะไรบ้ำง?
อำกำรของโควิด-19 คล้ ำยกับหวัดและไข้หวัดอื่น ๆ รวมถึง:
●
●
●
●
●

ไข้
เจ็บคอ
ไอ
เหนื่อยล้ ำ
หำยใจลำบำก

ในขณะที่ไวรัสโคโรนำกำลังเป็ นสิ่งที่น่ำกังวล
แต่ก็เป็ นสิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้ว่ำคนส่ วนใหญ่ที่แสดงอำกำรเหล่ำนี้มีแนวโน้ มที่จะเป็ นเพียงโรคหวัดหรื อโรคทำงเดินหำยใจอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ ไวรัสโคโรนำ

ฉันควรทำอย่ำงไรถ้ำฉันเริ่ มมีอำกำร?
หำกคุณมีอำกำรภำยใน14 วันหลังจำกเดินทำงมำถึงออสเตรเลียหรื อภำยใน14 วันนับจำกกำรสัมผัสครั้งสุ ดท้ำยกับผูท้ ี่ได้รับกำรยืนยันว่ำติดเชื้อ
คุณควรนัดพบแพทย์ของคุณเพื่อรับกำรประเมินอย่ำงเร่ งด่วน
คุณควรโทรศัพท์ไปที่คลินิกสุขภำพหรื อโรงพยำบำลก่อนที่คุณจะไปถึงและแจ้งประวัติกำรเดินทำงของคุณหรื อแจ้งว่ำคุณได้สัมผัสกับผูท้ ี่ได้รับกำรยื
นยันว่ำติดเชื้อ คุณต้องกักตัวในบ้ำน โรงแรม หรื อสถำนพยำบำล
จนกว่ำเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขจะแจ้งให้คุณทรำบว่ำคุณสำมำรถที่จะกลับไปทำกิจกรรมตำมปกติได้อย่ำงปลอดภัย

ฉันควรตรวจโควิด-19 หรื อไม่?
แพทย์ของคุณจะบอกคุณว่ำคุณควรได้รับกำรตรวจหรื อไม่ พวกเขำจะเป็ นผูเ้ ตรี ยมกำรตรวจให้คุณ
คุณจะได้รับกำรตรวจก็ต่อเมื่อแพทย์ของคุณตัดสิ นใจตำมเกณฑ์น้ ี:
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● คุณกลับมำจำกต่ำงประเทศในช่วง 14 วันที่ผำ่ นมำและคุณมีอำกำรโรคทำงเดินหำยใจโดยอำจมีหรื อไม่มีไข้
● คุณได้มีกำรสัมผัสอย่ำงใกล้ชิดกับผูท้ ี่ได้รับกำรยืนยันว่ำติดเชื้อโควิด-19 ในช่วง 14 วันที่ผำ่ นมำ
และคุณมีอำกำรโรคทำงเดินหำยใจโดยอำจมีหรื อไม่มีไข้
● คุณมีอำกำรปอดอักเสบจำกชุมชนที่รุนแรงและไม่มีสำเหตุที่ชดั เจน
● คุณเป็ นเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขที่ทำงำนโดยตรงกับผูป้ ่ วยและคุณมีอำกำรโรคทำงเดินหำยใจและมีไข้
หำกคุณเข้ำข่ำยตำมเกณฑ์เหล่ำนี้ แพทย์ของคุณสำมำรถขอให้คุณเข้ำรับกำรตรวจโควิด-19 ได้
และเป็ นสิ่งสำคัญที่ตอ้ งจำไว้ว่ำหลำยคนที่มีอำกำรคล้ำยกับโควิด-19 ก็ไม่ได้ติดไวรัสเสมอไป
จะมีกำรตรวจเฉพำะกรณีที่น่ำสงสัยตำมเกณฑ์เท่ำนั้นเพื่อให้มน่ั ใจว่ำห้องปฏิบตั ิกำรสำมำรถรับมือกับควำมต้องกำรได้
ไม่มีควำมจำเป็ นต้องทดสอบผูท้ ี่รู้สึกสบำยดีและไม่เข้ำข่ำยเกณฑ์ขำ้ งต้น

ใครบ้ำงที่ควรกักตัว?
ทุกคนที่เดินทำงมำถึงออสเตรเลียตั้งแต่เที่ยงคืนของวันที่ 15 มีนำคม 2563
หรื อคิดว่ำตัวเองอำจได้สัมผัสอย่ำงใกล้ชิดกับผูท้ ี่ได้รับกำรยืนยันว่ำติดเชื้อไวรัสโคโรนำ จะต้องกักตัวเองเป็ นเวลำ 14 วัน

คนที่อยูร่ ่ วมบ้ำนกับฉันกำลังได้รับกำรตรวจโควิด-19 ฉันควรกักตัวและไปตรวจด้วยหรื อไม่?
หำกสมำชิกในครอบครัวสงสัยว่ำอำจได้รับเชื้อ คุณอำจต้องกักตัวเช่นกันโดยหน่วยงำนสำธำรณสุขในพื้นที่ของคุณจะเป็ นผูพ้ ิจำรณำเป็ นกรณี ๆ ไป
หน่วยงำนสำธำรณสุขของคุณจะติดต่อคุณหำกคุณต้องกักตัว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่ำนแผ่นข้อมูลของเรำเกี่ยวกับ home isolation
(กำรกักตัวที่บำ้ น)

กำรกักตัวในบ้ำนหมำยควำมว่ำอย่ำงไร?
หำกคุณได้รับกำรวินิจฉัยว่ำติดเชื้อโควิด-19 คุณต้องอยูบ่ ำ้ นเพื่อป้องกันไม่ให้แพร่ เชื้อไปยังผูอ้ ื่น
คุณอำจถูกขอให้อยูท่ ี่บำ้ นหำกคุณมีประวัติกำรสัมผัสกับเชื้อไวรัส
กำรกักตัวอยูบ่ ำ้ นหมำยถึง:
● ไม่ไปสถำนที่สำธำรณะ เช่น ที่ทำงำน โรงเรี ยน ห้ำงสรรพสินค้ำ ศูนย์ดูแลเด็กเล็ก หรื อ มหำวิทยำลัย
● ขอให้คนส่งอำหำรและสิ่ งจำเป็ นอื่น ๆ โดยทิ้งไว้หน้ำประตูบำ้ นของคุณ
● ไม่ปล่อยให้มีผใู ้ ดเข้ำเยี่ยม คนที่ควรอยู่กบั คุณคือคนที่ปกติอำศัยอยูใ่ นบ้ำนเดียวกันกับคุณเท่ำนั้น
คุณไม่จำเป็ นต้องสวมหน้ำกำกอนำมัยในบ้ำน หำกคุณต้องกำรออกไปพบแพทย์ให้สวมหน้ำกำกอนำมัย (ถ้ำมี) เพื่อป้องกันผูอ้ ื่น
คุณควรติดต่อกันทำงโทรศัพท์และทำงออนไลน์กบั ครอบครัวและเพื่อนของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมอ่ำนเอกสำรข้อเท็จจริ งของเรำเกี่ยวกับ home
isolation (กำรกักตัวที่บำ้ น)

กำรเว้นระยะห่ำงทำงสังคมคืออะไร?
กำรเว้นระยะห่ำงทำงสังคมเป็ นวิธีหนึ่งที่จะช่วยชะลอกำรแพร่ กระจำยของไวรัสอย่ำงโควิด-19
กำรเว้นระยะห่ำงทำงสังคมรวมถึงกำรอยูบ่ ำ้ นเมื่อคุณไม่สบำย หลีกเลี่ยงกำรรวมตัวในที่สำธำรณะขนำดใหญ่โดยไม่จำเป็ น
ควรรักษำระยะห่ำงระหว่ำงคุณกับคนอื่น 1.5 เมตรในกรณีที่เป็ นไปได้และลดกำรสัมผัสทำงกำย เช่น กำรจับมือ
โดยเฉพำะกับคนที่มีควำมเสี่ ยงสู งในกำรติดเชื้อ เช่น ผูส้ ูงอำยุและผูท้ ี่มีปัญหำด้ำนสุขภำพ
คุณไม่จำเป็ นต้องเปลี่ยนกิจวัตรประจำวันของคุณ
แต่กำรใช้มำตรกำรป้องกันด้วยกำรเว้นระยะห่ำงทำงสังคมเหล่ำนี้สำมำรถช่วยปกป้องผูค้ นในชุมชนของเรำที่มีควำมเสี่ ยงมำกที่สุด
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ใครที่เสี่ ยงต่อกำรมีอำกำรรุ นแรงที่สุด?
ผูต้ ิดเชื้อบำงรำยอำจไม่มีอำกำรเจ็บป่ วยเลย บำงรำยจะมีอำกำรเล็กน้อยซึ่งรักษำหำยได้ง่ำย และบำงรำยอำจป่ วยมำกอย่ำงรวดเร็ว
จำกประสบกำรณ์กบั ไวรัสสำยพันธุ์โคโรนำอื่น ๆ ผูท้ ี่มีควำมเสี่ ยงต่อกำรติดเชื้อรุ นแรงที่สุดได้แก่:
●
●
●
●

ผู้ที่มีระบบภูมิค้มุ กันบกพร่ อง เช่ น ผู้ป่วยมะเร็ง
ผู้สูงอำยุ
ชำวพื้นเมืองและชำวเกำะในช่ องแคบทอร์ เรสเนื่องจำกพวกเขำมีอัตรำกำรเจ็บป่ วยเรื้อรังสู ง
ผู้ที่มีอำกำรป่ วยเรื้อรัง

● ผู้ที่อยู่อำศัยเป็ นกลุ่ม
● ผู้ที่อยู่ในสถำนกักกัน
● เด็กเล็ก ๆ และทำรก *
* ณ ขณะนี้ ควำมเสี่ยงต่อเด็กและทำรกและบทบำทของเด็กในกำรแพร่ เชื้อโควิด-19 ยังไม่ชัดเจนนัก อย่ำงไรก็ตำม จนถึงบัดนี้อัตรำกำรติดเชื้อโควิด19 หมู่เด็กยังถือว่ำต่ำเมื่อเทียบกับประชำกรในวงกว้ำง

จะรักษำไวรัสได้ อย่ำงไร?
ไม่มีกำรรักษำที่เฉพำะเจำะจงสำหรับไวรัสโคโรนำ ยำปฏิชีวนะไม่มีประสิทธิภำพในกำรจัดกำรไวรัส
อำกำรส่ วนใหญ่สำมำรถรักษำได้ ด้วยกำรดูแลช่ วยเหลือทำงกำรแพทย์

เรำสำมำรถช่วยป้องกันกำรแพร่ กระจำยของไวรัสโคโรนำได้อย่ำงไร
กำรรักษำควำมสะอำดมือและกำรจำม/ไออย่ ำงถูกสุ ขอนำมัย และกำรรักษำระยะห่ ำงจำกผู้อื่นเมื่อคุณป่ วยเป็ นวิธีป้องกันไวรัสที่ดีที่สุด คุณควร:
●
●
●
●

ล้ำงมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่และน้ำก่อนและหลังรับประทำนอำหำรและหลังจำกเข้ ำห้ องน้ำ
ป้องปำกและจมูกเวลำไอและจำม ทิง้ กระดำษชำระที่ใช้ และใช้ เจลล้ ำงมือแบบแอลกอฮอล์
หำกไม่สบำยให้ หลีกเลี่ยงกำรสัมผัสกับผู้อื่น (อยู่ห่ำงจำกผู้คนมำกกว่ ำ 1.5 เมตร)
แสดงควำมรับผิดชอบต่อส่ วนรวมโดยกำรเว้นระยะห่ ำงทำงสั งคม

ฉันสำมำรถไปเยี่ยมครอบครัวและเพื่อนๆในสถำนดูแลผู้สูงอำยุได้ หรื อไม่
กำรระบำดของไวรัสในสถำนดูแลผู้สูงอำยุอำจทำให้ เกิดปัญหำใหญ่ อย่ำงไรก็ตำม โควิด-19 มีควำมเสี่ ยงต่ อสุ ขภำพสำหรับผู้สูงอำยุ
เพื่อปกป้ องผู้สูงอำยุให้ ปฎิบัติตำมข้ อจำกัด ห้ ำมเยี่ยมศูนย์ดูแลผู้สูงอำยุหำกคุณ :
● กลับจำกต่ำงประเทศในช่ วง 14 วันที่ผ่ำนมำ
● สัมผัสกับผู้ป่วยที่ได้รับกำรยืนยันแล้วว่ ำติดเชื้อโควิด-19 ในช่ วง14 วันที่ผ่ำนมำ
● มีไข้หรื อมีอำกำรติดเชื้อทำงเดินหำยใจ (เช่ น ไอ เจ็บคอ หำยใจติดขัด)
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภำคม คุณจะต้ องได้ รับกำรฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ก่อนไปที่ศูนย์ ดูแลผู้สูงอำยุ
นอกจำกนี้รัฐบำลยังได้ ประกำศว่ำศูนย์ ดูแลผู้สูงอำยุจะต้องเพิ่มควำมระมัดระวังเป็ นพิเศษสำหรับกำรเข้ำเยี่ยม รวมไปถึง:
● ให้ เข้ำเยี่ยมเป็ นเวลำสั้น ๆ
● ให้ เข้ำเยี่ยมไม่เกินครั้งละสองคนรวมถึงแพทย์
● ให้ เข้ำเยี่ยมในห้ องพักอำศัยของผู้อำศัย สถำนที่กลำงแจ้งหรื อในพื้นที่เฉพำะที่ทำงศูนย์ เป็ นผู้กำหนด และไม่ ใช่ พื้นที่ส่วนกลำง
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● ไม่ให้ มีกำรเยี่ยมหรื อพบปะแบบกลุ่มใหญ่ รวมถึงกิจกรรมทำงสังคมหรื อเพื่อควำมบันเทิง
● ไม่ให้ กลุ่มนักเรียนเข้ำเยี่ยมไม่ว่ำจะกี่คนก็ตำม
● ไม่อนุญำตให้ เด็กอำยุต่ำกว่ำ 16 ปี เข้ำเยี่ยม ยกเว้นในกรณีพิเศษ

หำกไม่สำมำรถไปเยี่ยมครอบครัวและเพื่อน ๆ ในศูนย์ ดูแลผู้สูงอำยุได้ เป็ นสิ่ งสำคัญที่จะต้องติดต่อกันผ่ ำนทำงโทรศัพท์และวิดีโอ ส่ งไปรษณียบัตร
ภำพถ่ำยหรื องำนศิลปะหรื อวิดีโอไปให้

ฉันสำมำรถไปชุมนุมสำธำรณะ เช่ น คอนเสิร์ตและกำรแข่ งขันกีฬำได้ หรื อไม่ ?
ในขณะนี้ออสเตรเลียยังไม่มีกำรแพร่ เชื้อโควิด-19 ในชุมชนอย่ำงแพร่ หลำย เพื่อช่วยชะลอกำรแพร่ กระจำย
รัฐบำลออสเตรเลียได้แนะนำว่ำกำรชุมนุมกลำงแจ้งควรจำกัดผูเ้ ข้ำร่ วมไม่ให้เกิน 500 คน
กำรประชุมที่ไม่จำเป็ นหรื อกำรประชุมของผูป้ ระกอบอำชีพที่สำคัญในช่วงวิกฤต เช่น
ผูเ้ ชี่ยวชำญด้ำนกำรดูแลสุขภำพและบริ กำรฉุกเฉินควรถูกกำจัดด้วยเช่นกัน คำแนะนำนี้ไม่รวมถึงสถำนที่ทำงำน โรงเรี ยน มหำวิทยำลัย ร้ำนค้ำ
ซูเปอร์มำร์เก็ต ระบบขนส่งสำธำรณะและสนำมบิน
รัฐบำลยังได้แนะนำให้ลดจำนวนผูเ้ ข้ำเยี่ยมสถำนดูแลผูส้ ูงอำยุทุกแห่งและชุมชนชำวอะบอริ จินและชำวเกำะช่องแคบทอร์เรส
ข้อควรระวังเหล่ำนี้สำคัญที่สุดสำหรับผูท้ ี่มีอำยุมำกกว่ำ 60 ปี โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งหำกพวกเขำมีโรคประจำตัว

สำหรับกิจกรรมในร่ ม เช่น โรงยิม บำร์ โรงภำพยนตร์และร้ำนอำหำร
ตั้งแต่วนั ที่ 18 มีนำคม 2563 ไม่อนุญำตให้มีกำรจัดให้ผคู ้ นมำรวมตัวกันในพื้นที่ปิดโดยไม่จำเป็ นมำกกว่ำ 100 คน สำหรับกรณีที่นอ้ ยกว่ำ 100
คนควรปฏิบตั ิตำมข้อควรระวังพิเศษรวมถึง:
● พิจำรณำขนำดของพื้นที่ จำนวนคนในนั้น และพื้นที่สำหรับให้ผคู ้ นเข้ำร่ วมเดินไปมำได้อย่ำงปลอดภัยโดยที่พวกเขำสำมำรถอยูห่ ่ำงกัน 1.5
เมตรได้
● ผลิตภัณฑ์ทำควำมสะอำดมือ เช่น สบู่และน้ ำ ต้องมีกำรจัดเตรี ยมถังขยะที่เหมำะสมและต้องทำควำมสะอำดบ่อย ๆ
● คุณต้องอยูบ่ ำ้ นถ้ำรู้สึกไม่สบำย
● คุณไม่ควรใช้เวลำมำกกว่ำสองชัว่ โมงในที่ที่มีกำรเคลื่อนไหวและปฏิสัมพันธ์สูง เช่น บำร์หรื อไนต์คลับ
● คุณไม่ควรใช้เวลำเกินสี่ ชว่ั โมงในสถำนที่ที่กำรเคลื่อนไหวมีจำกัด เช่น โรงละคร ร้ำนอำหำร โรงภำพยนตร์ และกำรแข่งขันกีฬำ
● ควรพิจำรณำทบทวนสถำนที่จดั งำนที่สำมำรถรองรับผูเ้ ข้ำร่ วมสูงสุดได้มำกกว่ำ 100 คน
โรงยิม บำร์ ร้ำนอำหำร
และโรงภำพยนตร์ไม่จำเป็ นต้องปิ ดตัวลงในขณะนี้ตรำบใดที่พวกเขำปฏิบตั ิตำมข้อควรระวังเรื่ องกำรเว้นระยะห่ำงทำงสังคมและรักษำสุขอนำมัยที่ดี

สำหรับขนส่งสำธำรณะ เช่น เครื่ องบิน รถประจำทำง รถไฟ รถไรด์แชร์ (Rideshares) และแท็กซี่
ชำวออสเตรเลียทุกคนควรทบทวนกำรเดินทำงที่ไม่จำเป็ น แม้ควำมเสี่ยงของกำรติดเชื้อ โควิด-19 บนเครื่ องบินยังอยู่ในระดับต่ำ
ไม่แนะนำให้เดินทำงโดยไม่จำเป็ น
บริ กำรขนส่งสำธำรณะส่ วนใหญ่ถือว่ำเป็ นสิ่ งจำเป็ น
อย่ำงไรก็ตำมรัฐบำลแนะนำให้นำยจ้ำงเสนอวิธีกำรทำงำนที่ยืดหยุน่ เพื่อลดจำนวนผูใ้ ช้ระบบขนส่งสำธำรณะในครำวเดียว
ระบบขนส่งสำธำรณะทำงไกลมีควำมเสี่ ยงสู งต่อกำรติดเชื้อและควรได้รับกำรพิจำรณำใหม่ในขณะนี้
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เรื อ Spirit of Tasmania ถือเป็ นบริ กำรที่จำเป็ นและจะยังคงเปิ ดให้บริ กำรอยู่
ถ้ำเป็ นไปได้ให้ นั่งที่เบำะหลังของรถแท็กซี่และรถไรด์แชร์
ควรหลีกเลี่ยงกำรขนส่ งกลุ่มคนที่มีควำมเสี่ ยงรวมถึงผู้สูงอำยุถ้ำเป็ นไปได้

ที่ทำงำนของฉันมีคนมำกกว่ำ 100 คน ฉันยังสำมำรถไปทำงำนได้หรื อไม่
ใช่ คุณยังสำมำรถไปทำงำนได้ ในตอนนี้รัฐบำลแนะนำว่ำกำรชุมนุมที่ไม่จำเป็ นต้องมีกำรจำกัดผู้เข้ ำร่ วมไม่เกิน 100 คน
คำแนะนำนี้ไม่รวมถึงสถำนที่ทำงำน โรงเรียน มหำวิทยำลัย ร้ ำนค้ำ ซู เปอร์ มำร์ เก็ต ระบบขนส่ งสำธำรณะและสนำมบิน
หำกคุณไม่สบำยคุณควรอยู่บ้ำนเพื่อหลีกเลี่ยงกำรแพร่ กระจำยเชื้ อโรคสู่ ผ้ ูอื่น
ฉันควรพำลูกออกจำกศูนย์ดแู ลเด็กหรื อโรงเรียนหรื อไม่ ?
ไม่จำเป็ น ในขั้นนี้รัฐบำลแนะนำว่ำควรทำกิจกรรมประจำวันที่จำเป็ นต่อไปซึ่งรวมถึงกำรไปโรงเรียนและศูนย์ ดูแลเด็ก
หำกลูกของคุณไม่สบำย คุณควรให้ พวกเขำอยู่บ้ำนเพื่อหลีกเลี่ยงกำรแพร่ กระจำยเชื้อโรคไปยังผู้อื่น
จนถึงขณะนี้ข้อมูลจำกทั่วโลกชี้ให้ เห็นว่ำเด็กที่ติดเชื้อโควิด-19 มีอำกำรไม่รุนแรงและมีกำรแพร่ เชื้อน้ อยมำกระหว่ำงเด็ก
ประเทศสิงคโปร์ เป็ นตัวอย่ ำงที่ดีที่แสดงให้ เห็นถึงประโยชน์ ของกำรเปิ ดศูนย์ ดูแลเด็กและโรงเรียนในช่ วงกำรระบำดของโควิด-19
โรงเรียนควรตรวจสอบให้ แน่ ใจว่ำวิธีปฏิบัติด้ำนสุ ขอนำมัยของโรงเรียนมีควำมเหมำะสมและเด็กได้รับควำมรู้เกี่ยวกับกำรเว้นระยะห่ ำงทำงสังคมและ
ส่ งเสริมให้ ทำเช่ นนั้นทุกครั้งที่ทำได้

สำหรับกำรเล่นกีฬำและกิจกรรมอื่น ๆ
กำรแข่งขันกีฬำใหญ่ ๆ และกิจกรรมชุมชนอำจถูกเลื่อนหรื อยกเลิกขึน้ อยู่กับขนำดของกิจกรรมและจำนวนผู้เข้ ำร่ วม
กีฬำชุมชนสำมำรถดำเนินกำรต่อในขั้นตอนนี้ อย่ำงไรก็ตำมควรให้ ผ้ เู ข้ ำร่ วมที่จำเป็ นมำร่ วมกิจกรรมเท่ำนั้น เช่ น ผู้เล่ น โค้ช เจ้ำหน้ ำที่กำรแข่งขัน
เจ้ำหน้ ำที่และอำสำสมัครที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกิจกรรมและพ่อแม่ / ผู้ปกครองของผู้เข้ ำร่ วม

ฉันควรสวมหน้ำกำกอนำมัยหรื อไม่
คุณไม่จำเป็ นต้องสวมหน้ำกำกถ้ำคุณสบำยดี
ในขณะที่กำรใช้หน้ ำกำกอนำมัยสำมำรถช่วยป้องกันกำรแพร่ กระจำยของโรคจำกผูป้ ่ วยที่ติดเชื้อไปยังผูอ้ ื่นได้
แต่ปัจจุบนั ไม่มีกำรแนะนำให้ผทู ้ ี่มีสุขภำพดีใช้หน้ ำกำกอนำมัยในกำรป้องกันกำรติดเชื้อไวรัสโคโรนำ

ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับคำแนะนำ ข้ อมูล และแหล่งข้ อมูลล่ำสุ ดไปที่ www.health.gov.au
โทรติดต่อสำยด่วนบริกำรช่ วยเหลือเกี่ยวกับไวรัสโคโรนำทั่วประเทศได้ ที่หมำยเลข 1800 020 080 ซึ่งเปิ ดให้ บริกำรตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดำห์
หำกคุณต้องกำรใช้ บริกำรแปลหรื อล่ำมโทร 131 450
ค้นหำหมำยเลขโทรศัพท์ของหน่ วยงำนสำธำรณสุ ขของรัฐหรื อเขตกำรปกครองของคุณได้ ที่ www.health.gov.au/state-territory-contacts

โปรดพูดคุยกับแพทย์หำกคุณมีควำมกังวลเกี่ยวกับสุขภำพของคุณ
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