Coronavirus disease
(COVID-19)

แนวทางปฏิบัติการกักกันตัวเอง
หากคุณเดินทางกลับถึงออสเตรเลียจากต่างประเทศหรื อมีการสัมผัสใกล้ชิดกับผูท้ ีได้รับการยืนยันว่าติดเชือไวรัสโคโรนา
คุณจะต้องปฏิบตั ิตามข้อบังคับพิเศษ คุณควรอ่านแผ่นข้อมูลนี ควบคู่ไปกับแผ่นข้อมูล “แนวทางปฏิบตั ิการกักกันตัวเอง” ทีเว็บไซต์
www.health.gov.au/covid19-resources

ใครบ้ างทีต้ องกักกันตัวเอง
ทุกคนทีเดินทางมาถึงออสเตรเลียตังแต่เทียงคืนของวันที 15 มีนาคม 2020
หรื อคิดว่าพวกเขาอาจมีการสัมผัสใกล้ชิดกับผูท้ ีได้รับการยืนยันว่าติดเชือไวรัสโคโรนาจะต้องกักกันตัวเองเป็ นเวลา 14 วัน

อยู่บ้านหรื อในโรงแรมของคุณ
เมือคุณเดินทางกลับบ้านหรื อไปยังโรงแรมของคุณเพือเริ มการกักกันตัวเอง ขอให้คุณใช้วธิ ีการเดินทางแบบส่ วนตัว เช่น รถยนต์
เพือลดการพบปะกับผูอ้ ืนให้นอ้ ยทีสุ ด หากคุณจําเป็ นต้องใช้ขนส่ งสาธารณะ (เช่น รถแท็กซี บริ การรับส่ งอืน ๆ รถไฟ
รถประจําทางและรถราง) โปรดปฏิบตั ิตามวิธีป้องกันทีแจกแจงไว้ในคู่มือการใช้บริ การขนส่ งสาธารณะทีเว็บไซต์
www.health.gov.au/covid19-resources

ในช่วงเวลา 14 วันของการกักกันตัวเอง คุณต้องอยูท่ ีบ้านหรื อในโรงแรมของคุณและห้ามออกไปในทีสาธารณะ ซึงรวมถึงทีทํางาน
โรงเรี ยน ศูนย์ดูแลเด็กเล็ก มหาวิทยาลัย หรื อการรวมตัวกันในทีสาธารณะ
ในบ้านของคุณควรมีเพียงแค่ผทู้ ีอาศัยอยูก่ บั คุณตามปกติเท่านัน อย่าพบผูม้ าเยียม
หากคุณอยูใ่ นโรงแรมให้หลีกเลียงการสัมผัสกับแขกคนอืน ๆ หรื อพนักงานโรงแรม
หากคุณรู ้สึกไม่สบาย ไม่มีความจําเป็ นทีคุณจะต้องสวมหน้ากากอนามัยทีบ้าน
คุณต้องไหว้วานผูอ้ ืนทีไม่ได้อยูใ่ นช่วงการกักกันตัวเองให้ช่วยหาอาหารและของใช้จาํ เป็ นให้กบั คุณ
โปรดสวมหน้ากากอนามัยหากคุณต้องออกจากบ้าน เช่น เพือไปพบแพทย์ หากคุณไม่มีหน้ากากอนามัยใช้
โปรดระมัดระวังทีจะไม่ไอหรื อจามใส่ ผอู ้ ืน ดูขอ้ มูลเพิมเติมเกียวกับเวลาทีควรสวมหน้ากากอนามัยได้ที:
www.health.gov.au/covid19-resources

เฝ้ าดูอาการ
ระหว่างทีคุณกักกันตัวเองให้เฝ้ าดูอาการของตัวเองซึงรวมถึงอาการไข้ ไอ เจ็บคอ เหนือยล้า หรื อหายใจติดขัด อาการอืน ๆ
ทีอาจเกิดรวมถึงอาการหนาวสัน ปวดเมือยตัว นํามูกไหล และอาการเจ็บปวดกล้ามเนือ

ฉันต้ องทําอย่างไรหากฉันป่ วย
หากคุณเริ มมีอาการ (เป็ นไข้ ไอ เจ็บคอ เหนื อยล้า หรื อหายใจติดขัด) ภายใน 14 วันหลังจากกลับมาถึงออสเตรเลีย หรื อภายใน 14
วันหลังจากสัมผัสครังสุ ดท้ายกับผูท้ ีได้รับการยืนยันว่าติดเชือไวรัสโคโรนา คุณควรนัดพบแพทย์ของคุณเพือตรวจเช็คอย่างเร่ งด่วน
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คุณควรโทรศัพท์ติดต่อคลินิกสุ ขภาพหรื อโรงพยาบาลก่อนทีคุณจะไปถึงและแจ้งให้พวกเขาทราบเกียวกับประวัติการเดินทางของคุณ
หรื อบอกพวกเขาว่าคุณได้มีการสัมผัสกับผูท้ ีได้รับการยืนยันว่าติดเชือไวรัสโคโรนา
คุณจะต้องกักกันตัวเองในบ้าน ในโรงแรม
หรื อในสถานพยาบาลจนกว่าเจ้าหน้าทีสาธารณสุ ขจะแจ้งว่าคุณสามารถกลับไปทํากิจกรรมปกติของคุณได้อย่างปลอดภัยแล้ว

เราจะช่ วยป้ องกันการระบาดของไวรัสโคโรนาได้ อย่ างไร
การรักษาความสะอาดมือและการจาม/ไออย่างถูกสุ ขอนามัยและการเว้นระยะห่างจากผูอ้ ืนในขณะทีคุณป่ วยเป็ นวิธีป้องกันไวรัสส่ วน
ใหญ่ทีดีทีสุ ด คุณควร:
ล้างมือของคุณบ่อย ๆ ด้วยสบู่และนํา รวมถึงก่อนและหลังการรับประทานอาหารและหลังจากใช้หอ้ งนํา
 ป้ องปากและจมูกเวลาไอและจาม ทิงกระดาษชําระทีใช้ และล้างมือของคุณ
่ ่างจากผูค้ นเป็ นระยะมากกว่า 1.5 เมตร)
 หากรู ้สึกไม่สบาย ให้หลีกเลียงการสัมผัสกับผูอ้ ืน (อยูห
 แสดงความรับผิดชอบด้วยตัวเองในการปฏิบตั ิตามมาตรการเว้นระยะห่ างทางสังคม


การออกไปข้ างนอก
หากคุณอาศัยอยูใ่ นบ้านส่ วนตัว คุณสามารถออกไปทีสวนในบริ เวณบ้านของคุณได้อย่างปลอดภัย
หากคุณอาศัยอยูใ่ นอพาร์ ทเมนท์หรื อพักอยูใ่ นโรงแรม
คุณสามารถออกไปทีสวนได้อย่างปลอดภัยเช่นกันแต่คุณควรสวมหน้ากากอนามัยเพือลดความเสี ยงต่อผูอ้ ืนให้นอ้ ยทีสุ ดและเดินผ่าน
พืนทีส่ วนกลางใด ๆ อย่างรวดเร็ ว

คําแนะนําสํ าหรับผู้อืนทีอาศัยอยู่กบั คุณ
ผูอ้ ืนทีอาศัยอยูก่ บั คุณไม่จาํ เป็ นต้องกักกันตัวเองเว้นเสี ยแต่วา่ พวกเขาจะเข้าข่ายเกณฑ์การกักกันตัวเองตามทีแจกแจงไว้ขา้ งต้น
หากคุณเริ มมีอาการและสงสัยว่าจะติดเชือไวรัสโคโรนา พวกเขาจะถือว่าเป็ นผูท้ ีสัมผัสใกล้ชิดกับคุณและจะต้องกักกันตัวเอง

การทําความสะอาด
เพือลดการแพร่ กระจายของเชือโรคใด ๆ คุณควรทําความสะอาดพืนผิวทีมีการสัมผัสบ่อยครัง เช่น มือจับประตู สวิตช์ไฟ
บริ เวณห้องครัวและห้องนํา ให้ทาํ ความสะอาดด้วยนํายาซักล้างภายในบ้านหรื อนํายาฆ่าเชือ

การปฏิบัติตัวช่ วงแยกตัว 14 วัน
การกักกันตัวเองอาจสร้างความตึงเครี ยดและความเบือหน่ายได้ กิจกรรมทีแนะนํารวมถึง:


ติดต่อกับสมาชิกครอบครัวและเพือนฝูงผ่านทางโทรศัพท์ อีเมล หรื อโซเชียลมีเดีย



ศึกษาเกียวกับไวรัสโคโรนาและพูดคุยกับผูอ้ ืน
สร้างความเชือมันให้กบั เด็กเล็กโดยใช้ภาษาทีเหมาะสมกับวัย
รักษากิจวัตรประจําวันตามปกติ เช่น การรับประทานอาหารและการออกกําลังกายเท่าทีสามารถทําได้
ขอทํางานจากบ้าน
ขอให้โรงเรี ยนของลูกของคุณมอบงานหรื อการบ้านให้ทางไปรษณี ยห์ รื ออีเมล
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ทําสิ งทีช่วยให้คุณผ่อนคลายและใช้ช่วงเวลากักกันตัวเองนีเป็ นโอกาสในการทํากิจกรรมทีปกติแล้วคุณไม่มีเวลาทํา

ข้ อมูลเพิมเติม
สําหรับคําแนะนํา ข้อมูล และแหล่งความรู ้ล่าสุ ด เข้าไปที www.health.gov.au
โทรติดต่อบริ การสายด่วนไวรัสโคโรนาทัวประเทศได้ที 1800 020 080 ซึงเปิ ดให้บริ การทุกวันตลอด 24 ชัวโมง 7
วันต่อสัปดาห์ หากคุณต้องการใช้บริ การแปลหรื อล่าม กรุ ณาโทรไปที 131 450
คุณสามารถหาเบอร์โทรศัพท์ของหน่วยงานสาธารณสุ ขของแต่ละรัฐหรื อเขตการปกครองได้ที www.health.gov.au/stateterritory-contacts

โปรดพูดคุยกับแพทย์หากคุณมีความกังวลเกียวกับสุ ขภาพของคุณ
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