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Information for people exposed to COVID-19

จะรูัไ้ด้้อย่�่งไรัว่่�ได้้เคย่สำมัูผู้สัำกัับ COVID-19?
COVID-19 มีอียู่่�ท่ั่�วไปในชุุมีชุน   เราขอให้ผู้้่ที้ั่�ติิดเชุ้�อ COVID-19 บอกให้ค้นอ้�นๆ ทีั่�เขาได้ติิดติ�อด้วยู่ต่ิ�งแติ� 2 ว่นก�อนทีั่�เขาจะ
เริ�มีมีอีาการ ห้รอ้ 2 ว่นก�อนทีั่�เขาได้ผู้ลติรวจเปน็บวก (แล้วแติ�ว�าอยู่�างไห้นจะเกิดข้�นก�อน) ว�าเขาติิดเชุ้�อ COVID-19

ถ้้ามีใีครบอกว�าทั่�านได้ติิดติ�อก่บผู้่ที้ั่�เป็น  COVID-19  คำาแนะนำานี�จะชุ�วยู่ให้เ้ข้าใจถ้้งความีเสีี่�ยู่งของทั่�าน และสี่ิ�งทีั่�สี่ามีารถ้
ปอ้งก่นต่ิวเอง ครอบครว่และชุุมีชุนของทั่�าน

ใครับ�้งที่่�เสำ่�ย่งต่่อกั�รัติ่ด้เฃื้้�อ?
ความีเสี่ี�ยู่งในการติิดเชุ้�อ COVID-19 เพิ่ิ�มีข้�น:

• ติามีเวลาทีั่�อยู่่�ก่บผู้่ที้ั่�เป็น COVID-19 และการติิดติ�อใกล้ชุดิก่นมีากเทั่�าไร

• เมี้�ออยู่่�ภายู่ในสี่ถ้านทีั่� (ความีเสี่ี�ยู่งจะติำากว�าเมี้�ออยู่่�กลางแจ้ง)

• เมี้�อทั่�านไมี�ใสี่�ห้น้ากาก (ความีเสีี่�ยู่งติำากว�าถ้้าอีกคนห้น้�งทีั่�ทั่�านอยู่่�ด้วยู่ใสี่�ห้น้ากาก)

การฉีดีว่คซีีนทั่ำาให้ค้วามีเสีี่�ยู่งในการติิดเชุ้�อ COVID-19 ลดน้อยู่ลง  แติ�การปอ้งก่นนี�จะลดลงติามีระยู่ะเวลา  และอาจมีผีู้ลน้อยู่
กว�าในการปอ้งก่นเชุ้�อโรค COVID-19 บางสี่ายู่พิ่น่ธุุ์� เชุ�น โอมีคิรอน  ว่คซีนีบ่�สี่เติอร�สี่ามีารถ้ชุ�วยู่เพิิ่�มีการปอ้งก่นได้อยู่�าง 
มีปีระสี่ทิั่ธุ์ภิาพิ่ รวมีท่ั่�งไวรส่ี่สี่ายู่พิ่น่ธุุ์�โอมีคิรอน  การฉีดีว่คซีนีมีคีวามีสี่ำาค่ญในการปอ้งก่นโรคร้ายู่แรงด้วยู่ ทุั่กคนควรฉีดีว่คซีนี 
บ่�สี่เติอร�ในท่ั่นทีั่ทีั่�มีสิีี่ทั่ธุ์ิ�ฉีดีได้  

ในการทั่ำานด่ฉีดีว่คซีีน COVID-19 โปรดดที่ั่� COVID-19 Vaccine Clinic Finder (ค้นห้าคลินกิว่คซีนี COVID-19)  

ข้�้พเจ้�ต้่องเสำ่�ย่งอยู่น่�นเท่ี่�ไรั?
ห้ล่งจากทีั่�สี่ม่ีผู้ส่ี่ผู้่ติ้ิดเชุ้�อ COVID-19 ทั่�านจะเสี่ี�ยู่งก่บการติิดเชุ้�อจากเขาภายู่ใน 14 ว่น  ผู้่ค้นสี่�วนมีากทีั่�จะเป็น COVID-19  
จะมีอีาการใน 7 ว่นแรก  ด่งน่�นระยู่ะนี�จ้งเป็นเวลาทีั่�อยู่่�ในระห้ว�างความีเสีี่�ยู่งมีากทีั่�สี่ดุ   อยู่�างไรก็ติามี ประมีาณ 25 เปอร�เซีนติ�
ของผู้่ติ้ิดเชุ้�อจะมีอีาการ COVID-19 ระห้ว�างว่นทีั่� 7 และว่นทีั่� 14

คว่รัที่ำ�อย่�่งไรัถ้้�ได้้สำมัูผู้สัำผูู้ท้ี่่�ติ่ด้เชื้้�อ COVID-19 ?
ความีเสี่ี�ยู่งทีั่�จะติิด COVID-19 ของทั่�านจะข้�นอยู่่�ก่บสี่ภาพิ่การติิดติ�อก่บผู้่ที้ั่�เปน็ COVID-19  เมี้�อคำานง้ถ้้งกฎเกณฑ์�การติรวจ
และการแยู่กอยู่่�ติามีลำาพิ่ง่  ควรพิ่จิารณาถ้้งสี่ถ้านการณ�ของทั่�าน ติลอดจนความีเสีี่�ยู่งทีั่�อาจแพิ่ร�เชุ้�อให้แ้ก�ผู้่ที้ั่�อ�อนแอทีั่�ทั่�าน
อาศัยู่่อยู่่�ด้วยู่ห้รอ้ผู้่้ทีั่�ทั่ำางานด้วยู่

ทั่กุคนทีั่�สี่ม่ีผู้ส่ี่ก่บผู้่ติ้ิดเชุ้�อ COVID-19 ควรคอยู่ด ่symptoms (อาการ) อยู่�างระมีด่ระว่ง ถ้้ามีอีาการ ไปติรวจท่ั่นทีั่  ดจ่ากติาราง
ขา้งล�างนี�เพิ่้�อได้ขอ้มีล่เพิิ่�มีเติิมีเกี�ยู่วก่บสี่ิ�งทีั่�ต้ิองทั่ำาข่�นติ�อไป

ข้อ้กัำ�หนด้ที่�งกัฎหมู�ย่สำำ�หรับัข้�้พเจ้�มูอ่ะไรับ�้ง?
ถ้้าทั่�านอาศัยู่่อยู่่�ก่บผู้่ที้ั่�เป็น COVID-19 ทั่�านต้ิองปฏิิบ่ติิติามี NSW Health Self Isolation Guidelines (คำาแนะนำาเกี�ยู่วก่บการ
แยู่กต่ิวอยู่่�ติามีลำาพิ่ง่ของการสี่าธุ์ารณสี่ขุ NSW) และแยู่กต่ิวอยู่่�ติามีลำาพิ่ง่เปน็เวลา 7 ว่น  ทั่�านต้ิองปฏิิบติ่ิติามีคำาแนะนำา
เกี�ยู่วก่บการแยู่กต่ิวติามีลำาพิ่ง่เป็นเวลา 7 ว่นของการสี่าธุ์ารณสี่ขุ NSW ด้วยู่  ถ้้าทั่�านได้รบ่การแจ้งให้ด้ำาเนินการนี�โดยู่การ
สี่าธุ์ารณสี่ขุ NSW

https://www.health.gov.au/resources/apps-and-tools/covid-19-vaccine-clinic-finder
https://www.nsw.gov.au/covid-19/stay-safe/testing/symptoms#toc-symptoms-of-covid-19
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/self-isolation-covid-and-close.aspx
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ถ้้าทั่�านสี่ม่ีผู้ส่ี่ก่บผู้่ที้ั่�เป็น COVID-19 นอกครว่เรอ้นของทั่�าน  โปรดประเมีนิความีเสีี่�ยู่งโดยู่ใชุ้ติารางขา้งล�างนี�  พิ่จิารณาดส่ี่ภาพิ่
การติิดติ�อก่บผู้่ที้ั่�เป็น COVID-19 ก่บสี่ถ้านการณ�สี่�วนต่ิวของทั่�านเอง เป็นต้ินว�าการเสี่ี�ยู่งทีั่�ทั่�านอาจแพิ่ร�เชุ้�อไปยู่ง่ผู้่้ทีั่�อาศัยู่่อยู่่�
ด้วยู่ห้รอ้ทั่ำางานด้วยู่  โดยู่เฉีพิ่าะอยู่�างยู่ิ�งถ้้าเขาเห้ล�าน่�นอยู่่�ในภาวะทีั่�ทั่ำาให้ติ้ิดเชุ้�อได้ง�ายู่ (เชุ�น มีอีาการเจ็บปว่ยู่เร้�อรง่ ห้รอ้
กำาล่งรบ่การรก่ษาด้วยู่เคมีีบำาบ่ด)

ตั่ว่อย่�่งข้องคว่�มูเสำ่�ย่งสำงูและคว่�มูเสำ่�ย่งต่ำ�มูอ่ะไรับ�้ง?
ใชุต้ิารางนี�เพิ่้�อประเมีนิความีเสี่ี�ยู่งในการติิดเชุ้�อ COVID-19 และสี่ิ�งทีั่�ควรทั่ำา ถ้้าทั่�านได้รบ่การบอกเล�าว�าเปน็ผู้่้ติิดติ�อก่บผู้่ที้ั่�
เปน็ COVID-19

เกั่�ย่ว่กัับท่ี่�น คว่�มู
เสำ่�ย่งกัับ 
COVID-19

ต้่องที่ำ�อะไรับ�้ง?

ขา้พิ่เจ้าอาศ่ัยู่อยู่่�ก่บผู้่ที้ั่�เป็น 
COVID-19 (ข้าพิ่เจ้าติิดติ�อ
ภายู่ในครว่เรอ้น)

สี่ง่ ผูู้ติ้่ด้ต่่อภ�ย่ในครัวั่เรัอ้นที่กุัคนต้่อง:

• ปฏิิบติ่ิติามีคำาแนะนำาเกี�ยู่วก่บการแยู่กต่ิวติามีลำาพิ่ง่และแยู่กอยู่่�ติามีลำาพิ่ง่
เปน็เวลา 7 ว่นต่ิ�งแติ�ว่นแรกทีั่�ผู้่้อยู่่�ในครว่เรอ้นทั่ำาการติรวจมีผีู้ลติรวจโค
วิดเป็นบวก

• ทั่ำาการติรวจด้วยู่แรพิิ่ด แอนติิเจน (RAT) โดยู่เร็วเทั่�าทีั่�จะทั่ำาได้ และติรวจ
อีกคร่�งในว่นทีั่� 6 ติรวจด้วยู่ RAT อีกคร่�งห้ากมีอีาการ

• ถ้้ามีอีาการและ at risk of severe disease* (มีคีวามีเสี่ี�ยู่งติ�อการเป็น
โรครา้ยู่แรง) จาก COVID-19 โปรดไปติรวจ PCR เน้�องจากได้ผู้ลถ้ก่ต้ิอง
มีากกว�า และห้มีายู่ความีว�าทั่�านสี่ามีารถ้ได้รบ่การประเมีนิเพิ่้�อการรก่ษา
เรว็กว�า   ถ้้าผู้ลติรวจท่ั่�งห้มีดเป็นลบทั่�านออกจากการแยู่กต่ิวได้ภายู่ห้ล่ง 
7 ว่น

• ความีเสีี่�ยู่งทีั่�จะติิดเชุ้�อ COVID-19 สี่ง่ในระยู่ะ 14 ว่นห้ล่งจากการสี่ม่ีผู้ส่ี่ 
ด่งน่�นห้ล่งจากออกจากการแยู่กต่ิวเป็นเวลา 7 ว่นทั่�านควร:

– ห้ลีกเลี�ยู่งสี่ภาวะทีั่�มีกีารเสีี่�ยู่งสี่ง่ (ศ่ันยู่�อนามียู่่  สี่ถ้านทีั่�ดแ่ลผู้่ส้ี่ง่อายุู่  
สี่ถ้านทีั่�ดแ่ลผู้่พ้ิ่กิาร ราชุฑ่์ณฑ์�)

– ใสี่�ห้นา้กากภายู่ในสี่ถ้านทีั่�ทีั่�ไมี�ใชุ�ทีั่�อยู่่�อาศ่ัยู่

– คอยู่ติิดติามีดอ่าการและรบ่การติรวจ PCR ท่ั่นทีั่ถ้้าเกิดมีอีาการ

– ห้ลีกเลี�ยู่งสี่ถ้านทีั่�ทีั่�มีคีนแน�น และทั่ำางานจากบ้าน ถ้้าเปน็ไปได้

• ไมี�จำาเปน็ต้ิองแยู่กต่ิวซีำาอีกถ้้าผู้่้ทีั่�อยู่่�ในครว่เรอ้นมีผีู้ลติรวจเป็นบวก
ภายู่ใน 14 ว่นห้ล่งจากทีั่�การแยู่กต่ิวของทั่�านได้สี่ิ�นสี่ดุลง

• ถ้้ามีอีีกคนห้น้�งในครว่เรอ้นของทั่�านมีผีู้ลติรวจ COVID-19 เปน็บวก
มีากกว�า 14 ว่น ห้ล่งจากทีั่�ทั่�านออกจากการแยู่กต่ิว ทั่�านก็ต้ิองแยู่กต่ิว
ติามีลำาพิ่ง่อีก และปฏิิบติ่ิติามีคำาแนะนำาสี่ำาห้รบ่ผู้่ติ้ิดติ�อภายู่ในครว่เรอ้น
ก่บผู้่ที้ั่�ติิดเชุ้�อ COVID-19

ถ้้าได้ผู้ลติรวจเป็นบวกเมี้�อใดก็ติามี ทั่�านต้ิองแยู่กต่ิวติามีลำาพิ่ง่ติ�อไป และ
ปฏิิบติ่ิติามีคำาแนะนำา Testing positive to COVID-19 and managing 
COVID-19 safely at home (ผู้ลติรวจ COVID-19 เปน็บวกและจ่ดการ
ก่บCOVID-19 อยู่�างปลอดภ่ยู่ทีั่�บา้น)  สี่ำาห้รบ่ขอ้มีล่เพิ่ิ�มีเติิมี ดที่ั่� Get tested 
for COVID-19 (ไปติรวจ COVID-19)

https://www.nsw.gov.au/covid-19/management/advice-for-confirmed#toc-how-will-my-covid-19-be-managed
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/advice-for-confirmed.aspx
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/advice-for-confirmed.aspx
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/get-tested-for-covid-19.aspx
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/get-tested-for-covid-19.aspx
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เกั่�ย่ว่กัับท่ี่�น คว่�มู
เสำ่�ย่งกัับ 
COVID-19

ต้่องที่ำ�อะไรับ�้ง?

ขา้พิ่เจ้าได้ใชุ้เวลานานก่บผู้่้
ทีั่�เปน็ COVID-19 (เชุ�นพิ่ก่
ค้างค้นทีั่�บา้นของเขา ห้รอ้
ใชุเ้วลาติอนเยู่น็ภายู่ในบา้น
น่�น)  ห้รอ้ได้ติิดติ�ออยู่�างใกล้
ชุดิก่บผู้่ที้ั่�เป็น COVID-19 
และเราไมี�ได้ใสี่�ห้น้ากาก 
(เชุ�นเราน่�งรถ้มีาด้วยู่ก่นเปน็
ระยู่ะทั่างไกล ห้รอ้ดแ่ลเด็กทีั่�
ขณะนี�มีผีู้ลติรวจเป็นบวก)

สี่ง่ แยู่กต่ิวอยู่่�ติามีลำาพิ่ง่เปน็เวลา 7 ว่นห้ล่งจากคร่�งสี่ดุท้ั่ายู่ทีั่�ติิดติ�อก่บผู้่ที้ั่�เปน็ 
COVID-19  ค้อวิธุ์ทีีั่�มีปีระสี่ทิั่ธุ์ภิาพิ่ทีั่�สี่ดุในการป้องก่นผู้่อ้้�น

ติรวจด้วยู่แรพิิ่ด แอนติิเจน (RAT) โดยู่เร็วเทั่�าทีั่�จะทั่ำาได้ และติรวจอีกในว่น
ทีั่� 6  ติรวจด้วยู่ RAT อีกคร่�งถ้้ามีอีาการ (ห้รอ้ติรวจ PCR ถ้้าทั่�าน at risk of 
severe disease*) ถ้้าการติรวจท่ั่�งห้มีดมีผีู้ลเป็นลบทั่�านออกจากการแยู่กต่ิว
ติามีลำาพิ่ง่ได้ห้ล่งจาก 7 ว่น และอีก 7 ว่นติ�อไปห้ล่งจากออกจากการแยู่กต่ิว
แล้ว ทั่�านสี่ามีารถ้ชุ�วยู่ป้องก่นการแพิ่ร�ขยู่ายู่ของ COVID-19 โดยู่ปฏิิบติ่ิติามี
คำาแนะนำา How can we all help slow the spread of COVID-19? (เราทั่กุ
คนสี่ามีารถ้ชุ�วยู่ให้ก้ารแพิ่ร�กระจายู่ของ COVID-19 ให้ชุ้า้ลงได้อยู่�างไร?)

ถ้้ามีผีู้ลติรวจเป็นบวก ทั่�านควรแยู่กต่ิวติามีลำาพิ่ง่เปน็เวลา 7 ว่นห้ล่งจากว่น
ทีั่�ทั่ำาการติรวจ และปฏิิบติ่ิติามีคำาแนะนำา Testing positive to COVID-19 
and managing COVID-19 safely at home

สี่ำาห้รบ่คำาแนะนำาเพิ่ิ�มีเติิมี ดที่ั่� Get tested for COVID-19

ขา้พิ่เจ้าได้ใชุ้เวลาก่บผู้่ที้ั่�
เปน็ COVID-19 (เชุ�นเรารบ่
ประทั่านอาห้ารเยู่น็ด้วยู่ก่น 
ห้รอ้พิ่บก่นทีั่�ผู้บ่ คล่บห้รอ้
งานสี่ง่คมีอยู่�างอ้�น)

ปานกลาง แนะนำาให้ท้ั่ำาการติรวจแรพิิ่ด แอนติิเจนโดยู่เร็วเทั่�าทีั่�จะทั่ำาได้  และปฏิิบติ่ิ
ติามีคำาแนะนำาเกี�ยู่วก่บการติรวจแรพิิ่ด แอนติิเจนใน Getting tested for 
COVID-19 factsheet (ขอ้มีล่การติรวจ COVID-19)

ถ้้าผู้ลการติรวจเป็นลบและไมี�มีอีาการ ทั่�านไมี�ต้ิองแยู่กต่ิวติามีลำาพิ่ง่   
ทั่�านควรทั่ำาการติรวจแรพิิ่ด แอนติิเจนคร่�งทีั่�สี่องในว่นทีั่� 6 และทั่ำาการติรวจ
แรพิ่ดิ แอนติิเจนอีกท่ั่นทีั่ทีั่�มีอีาการ (ห้รอ้ทั่ำาการติรวจ PCR ถ้้าทั่�าน at risk 
of severe disease*)

ขา้พิ่เจ้าได้ติิดติ�อเปน็เวลา
สี่่�นห้รอ้อยู่่�ในระยู่ะห้�างจาก
ผู้่ที้ั่�เปน็ COVID-19 (เชุ�นสี่�ง
ของทีั่�สี่่�งซี้�อ ห้รอ้เดินด้วยู่ก่น
กลางแจ้ง) ห้รอ้ได้รบ่การแจ้ง
เต้ิอนทีั่� Service NSW App

ติำา คอยู่ติิดติามีดอ่าการ

ถ้้ามีอีาการ ทั่ำาการติรวจด้วยู่แรพิิ่ด แอนติิเจน (RAT) ท่ั่นทีั่  ถ้้าผู้ลการติรวจ 
RAT เปน็ลบ แยู่กอยู่่�ติามีลำาพิ่ง่ และติรวจ RAT อีกคร่�งห้น้�งภายู่ใน 24 ชุ่�วโมีง
ห้รอ้ไปติรวจ PCR และแยู่กต่ิวติามีลำาพิ่ง่ในขณะทีั่�กำาล่งรอฟังัผู้ล  ถ้้าผู้ลการ
ติรวจคร่�งทีั่�สี่องเป็นลบ ยู่ง่คงแยู่กต่ิวติามีลำาพิ่ง่จนกระท่ั่�งไมี�มีอีาการ   
ถ้้าผู้ลการติรวจของทั่�านเป็นบวก ทั่�านควรแยู่กอยู่่�ติามีลำาพิ่ง่ติ�อไป  
และปฏิิบติ่ิติามีคำาแนะนำา Testing positive to COVID-19 and managing 
COVID-19 safely at home

ถ้้าทั่�านมีอีาการและ at risk of severe disease* ไปติรวจ PCR

* ผู้้�ท่ี่�มีค่วามีเสี่่�ยงสี่ง้ต่่อการเป็น็โรคร�ายแรง รวมีท้ี่�งหญิงิท่ี่�ต้่�งครรภ์์ ชาวอะบอรจิิินล้และที่อรเ์รสี่ สี่เต่รที่ ไอสี่แ์ลนด์์  
(โด์ยเฉพาะอยา่งยิ�งผู้้�ท่ี่�มีโ่รคป็ระจิำาต้่ว) ชาวเกาะแป็ซิฟิิคิ ผู้้�ท่ี่�ไมีฉ่ด่์ว้คซิน่ (อายุ 16 ป็ขีึ้้�นไป็) และผู้้�ท่ี่�มีภ่์ม้ีคิุ�มีก้นบกพรอ่ง

ถ้้าทั่�านจำาเปน็ต้ิองทั่ำาการติรวจและไมี�สี่ามีารถ้ติรวจแรพิ่ดิ แอนติิเจนได้ ทั่�านสี่ามีารถ้ไปติรวจได้ทีั่� testing clinic (คลินกิ
ติรวจ)  ข้อมีล่เพิ่ิ�มีเติิมีสี่ำาห้รบ่การติิดติ�อจากสี่ถ้านทีั่�ทั่ำางาน ดไ่ด้ทีั่� NSW Government - Guidance for businesses with a 
worker who tests positive for COVID-19 (คำาแนะนำาสี่ำาห้รบ่ธุุ์รกิจทีั่�คนงานมีผีู้ลติรวจ COVID-19 เป็นบวกของรฐ่บาลรฐ่ 
NSW)

https://www.nsw.gov.au/covid-19/management/advice-for-confirmed#toc-how-will-my-covid-19-be-managed
https://www.nsw.gov.au/covid-19/management/advice-for-confirmed#toc-how-will-my-covid-19-be-managed
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/people-exposed-to-covid.aspx#slow
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/advice-for-confirmed.aspx
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/advice-for-confirmed.aspx
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/get-tested-for-covid-19.aspx
https://www.nsw.gov.au/sites/default/files/2022-01/get-tested-for-covid-19.pdf
https://www.nsw.gov.au/sites/default/files/2022-01/get-tested-for-covid-19.pdf
https://www.nsw.gov.au/covid-19/management/advice-for-confirmed#toc-how-will-my-covid-19-be-managed
https://www.nsw.gov.au/covid-19/management/advice-for-confirmed#toc-how-will-my-covid-19-be-managed
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/advice-for-confirmed.aspx
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/advice-for-confirmed.aspx
https://www.nsw.gov.au/covid-19/management/advice-for-confirmed#toc-how-will-my-covid-19-be-managed
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/clinics.aspx
https://www.nsw.gov.au/covid-19/business/linked-with-positive-worker-case
https://www.nsw.gov.au/covid-19/business/linked-with-positive-worker-case
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ข้อ้มูลูสำำ�หรับัผูู้ท้ี่่�สำมัูผู้สัำเชื้้�อ COVID-19

เรั�ที่กุัคนสำ�มู�รัถ้ช่ื้ว่ย่ชื้ะลอกั�รัแพรัก่ัรัะจ�ย่ข้อง COVID-19 ได้้อย่�่งไรั?
มีขี่�นติอนง�ายู่ๆ ทีั่�เราทุั่กคนปฏิิบ่ติิได้เพิ่้�อชุ�วยู่ชุะลอการแพิ่ร�กระจายู่ของ COVID-19

• อยู่�าออกไปไห้นถ้้าร่ส้ี่ก้ไมี�สี่บายู่ ทั่ำาการติรวจท่ั่นทีั่และแยู่กต่ิวติามีลำาพิ่ง่ จนกว�าจะได้รบ่ผู้ลติรวจเป็นลบ

• ถ้้าทั่�านอยู่่�ในประเภทั่ความีเสี่ี�ยู่งปานกลางห้รอ้สี่ง่ อยู่�าไปสี่ถ้านทีั่�ทีั่�มีภีาวะความีเสี่ี�ยู่งสี่ง่ (ศ่ันยู่�อนามียู่่ สี่ถ้านทีั่�ดแ่ลผู้่ส้ี่ง่อายุู่ 
สี่ถ้านทีั่�ด่แลผู้่พ้ิ่กิาร ราชุฑ่์ณฑ์�) ถ้้าทั่�านอยู่่�ในประเภทั่ความีเสี่ี�ยู่งติำาและจำาเปน็ต้ิองไปสี่ถ้านทีั่�เห้ล�านี� เราแนะนำาให้ท้ั่ำาการ
ติรวจแรพิ่ดิ แอนติิเจนก�อนไปและใสี่�ห้นา้กากในขณะทีั่�อยู่่�ทีั่�น่�น)

• อยู่่�ห้�าง 1.5 เมีติรจากผู้่้อ้�นเทั่�าทีั่�ทั่ำาได้ และห้ลีกเลี�ยู่งฝู่งชุน

• ใสี่�ห้น้ากาก

• ล้างมีอ้เปน็ประจำาด้วยู่นำายู่าล้างมีอ้ห้รอ้สี่บ่�และนำาจากก�อกเป็นเวลา 20 วินาทีั่

• จ่ดการสี่ง่สี่รรค�กลางแจ้ง ให้ม้ีคีนจำานวนจำาก่ด

• เขา้ในสี่ถ้านทีั่�โดยู่การเช็ุคอินด้วยู่รห้ส่ี่ QR ถ้้าเปน็สี่ิ�งทีั่�ทั่ำาได้

จะห�คำ�แนะนำ�เกั่�ย่ว่กัับคว่�มูสำนับสำนุนที่่�มูใ่หข้้ณะที่่�แย่กัตั่ว่ต่�มูลำ�พังได้้ที่่�ไหน?
สี่ำาห้รบ่ขอ้มีล่เพิ่ิ�มีเติิมีเกี�ยู่วก่บความีสี่นบ่สี่นุนทีั่�มีใีห้ ้ดที่ั่� Self-Isolation Guideline (คำาแนะนำาเกี�ยู่วก่บการแยู่กอยู่่�ติามีลำาพิ่ง่)

คว่�มูชื้ว่่ย่เหล้อในภ�ษ�ข้องท่ี่�น
ถ้้าต้ิองการบริการแปลห้รอ้ล�ามี โปรดโทั่รสี่ายู่ด�วนโคโรนาไวรส่ี่แห้�งชุาติิ ห้มีายู่เลข 1800 020 080 (และเล้อกข้อเล้อก 8)  
บรกิารนี�ฟัรแีละเปน็ความีล่บ

https://www.nsw.gov.au/covid-19/management/self-isolation-covid-and-close

