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ข้อมูลเกีย่วกับคลินิกตรวจ COVID-19

มคีนในชุมชนไม่มากพอทีไ่ปรบัการตรวจ 
COVID-19
ทกุคนทีม่อีาการ จ�าเป็นต้องไปตรวจเพื่อช่วย
หยุดการแพรร่ะบาดของ  COVID-19 ในชุมชน

ฉันควรไปตรวจไหม?

• ถ้าคุณมีอาการ คุณควรไปรับการตรวจ  อาการได้แก่  
เป็นไข้ ไอ  เจ็บ/คันคอ  หายใจถ่ี  ไมไ่ด้รสหรือไมไ่ด้กล่ิน

• แม้ว่าคุณสวมหน้ากากและไมไ่ด้พบผู้คนมาก  
ก็ยังควรไปรับการตรวจหากมีอาการ

• ถ้าคุณได้ไปในบริเวณท่ีนา่เป็นหว่ง ควรปฏิบัติตามค�าแนะน�าของ
เว็บไซต์นี้:  
https://www.nsw.gov.au/covid-19/latest-news-and-
updates#self-isolate-and-get-tested-immediately-if-
youve-been-to-these-locations

การตรวจปลอดภัยไหม?

• คลินิกตรวจสะอาดและปลอดภัย  รับการตรวจได้อยา่งปลอดภัย

ต้องเสยีเงินในการตรวจไหม?   
ต้องมบีตัรเมดิแครไ์หม?

• ตรวจได้ฟรีท่ีคลินิกรัฐ ไมต้่องมีบัตรเมดิแคร์

ไปตรวจได้ทีไ่หน?

• มีคลินิกตรวจหลายแหง่  เว็บไซต์นี้แสดงคลินิกตรวจในรัฐ
นิวเซาท์เวลส์:  
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/
Pages/clinics.aspx

• คุณไปท่ีคลินิกของรัฐได้เลยโดยไมจ่�าเป็นต้องติดต่อท�านัด

• คลินิกบางแหง่คุณเดินเข้าไปได้เลย  บางแหง่เป็นคลินิกท่ีขับรถ
ผา่นเข้าได้

• มีล่ามให้ด้วย โดยทางคลินิกสามารถจัดล่ามทางโทรศัพท์ให้เมื่อ
คุณไปถึง

• คุณอาจถามแพทย์จีพี (แพทย์ในท้องถ่ิน) ของคุณเก่ียวกับการ 
ตรวจ  แพทย์จีพีจัดการตรวจให้ได้

เด็กๆ รบัการตรวจได้ไหม?

• ได้  เด็กๆ รับการตรวจได้

• คลินิกบางแหง่อาจไมร่ับตรวจเด็กเล็กมาก  คุณโทรศัพท์ถาม
คลินิกได้   หรือเช็คการจ�ากัดอายุได้จากเว็บไซต์:   
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/
Pages/clinics.aspx

ต้องใช้เวลานานในการตรวจไหม?

• การตรวจรวดเร็วมาก

• ถ้าคลินิกไมว่่างอาจต้องคอยเพื่อรับการตรวจ

จะรบัผลการตรวจยงัไง?

• ผลการตรวจสว่นมากจะสง่เป็นข้อความให้ทางโทรศัพท์   
หรือคุณอาจโทรศัพท์ถามหมายเลขท่ีคลินิกให้ไว้  
สว่นมากรู้ผลได้น้อยกว่า 24 ชั่วโมง

• ถ้าผลการตรวจเป็นบวก บริการสาธารณสุขจะโทรศัพท์คุณ 

ต้องท�าอะไรหลังจากไปตรวจแล้ว?

• คุณต้องแยกอยูต่ามล�าพังจนกระท่ังได้รับผลการตรวจ   
ซึ่งหมายความว่าต้องอยูกั่บบ้านและอยูห่า่งจากผู้อ่ืน

จะเป็นยงัไงถ้าฉันติดเชื้อ COVID-19?

• เราจะโทรศัพท์ถึงคุณเพื่อถามค�าถามเพิ่มเติม  
และแนะน�าว่าต้องท�าอะไร

• คุณจ�าเป็นต้องอยูกั่บบ้านเป็นเวลา  14 วัน และต้องอยูห่า่ง 
จากผู้อ่ืน

• คนสว่นมากไมจ่�าเป็นต้องไปโรงพยาบาลหรือไปโรงแรมกักกัน

• ระบบการสาธารณสุขจะชว่ยสนับสนุน  หากคุณจ�าเป็นต้อง 
ได้รับการรักษาในโรงพยาบาล คุณจะไมต้่องเสียเงิน

Information about COVID-19 testing clinics Thai

https://www.nsw.gov.au/covid-19/latest-news-and-updates#self-isolate-and-get-tested-immediately-if-youve-been-to-these-locations
https://www.nsw.gov.au/covid-19/latest-news-and-updates#self-isolate-and-get-tested-immediately-if-youve-been-to-these-locations
https://www.nsw.gov.au/covid-19/latest-news-and-updates#self-isolate-and-get-tested-immediately-if-youve-been-to-these-locations
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/clinics.aspx
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/clinics.aspx
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/clinics.aspx
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/clinics.aspx


October 2020

Information about COVID-19 
testing clinics

Not enough people in the community are 
getting tested for COVID-19.

Everyone with symptoms needs to get 
tested to help stop the community spread 
of COVID-19.

Should I get tested?

• If you have any symptoms you should get tested. 
Symptoms include fever, cough, sore/ scratchy throat, 
shortness of breath, loss of taste or smell.

• Even if you wear a mask and don’t see many people, 
you should still get tested if you have symptoms.

• If you have been to an area of concern, follow the 
advice on this website:  
https://www.nsw.gov.au/covid-19/latest-news-and-
updates#self-isolate-and-get-tested-immediately-if-
youve-been-to-these-locations

Is it safe to get tested?

• The testing clinics are clean and safe. It is safe to get 
tested.

Do I have to pay to get tested? Do I need a 
Medicare card to get tested?

• In a public clinic, it is free to get tested. You don’t need 
a Medicare card.

Where can I get tested?

• There are many testing clinics. This website shows the 
testing clinics in NSW:  
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/
Pages/clinics.aspx

• You can just turn up at a public clinic. You don’t need 
to make an appointment.

• Some clinics you can walk into. Other clinics are drive-
through clinics.

• Interpreters are available. The clinic can arrange a 
telephone interpreter when you arrive.

• You can also ask your GP (local doctor) about testing. 
GPs can arrange testing.

Can children get tested?

• Yes, children can get tested.

• Some clinics may not test very young children. You can 
call the clinic or check the NSW Health website for age 
limits:  
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/
Pages/clinics.aspx

Does it take long to get tested?

• The test is very quick.

• If the clinic is busy you might need to wait to be tested

How will I get my results?

• Most test results are sent by text message or you can 
call the number provided by the clinic. Most results are 
available in less than 24 hours.

• If your test is positive, the health service will call you. 

What happens after I get tested?

• You need to self-isolate until your get your results. This 
means you need to stay at home, away from other 
people.

What happens if I have COVID-19?

• We will call you, ask you more questions, and tell you 
what to do.

• You will need to stay home for 14 days, away from 
other people.

• Most people don’t need to go to hospital or a 
quarantine hotel.

• The health system will support you. If you need 
treatment in hospital there will no cost to you.
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