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• ผู้ติดต่อใกล้ชิดคือผู้ท่ีได้อยูใ่กล้ชิดกับผู้ท่ีติดเชื้อ 
COVID-19   และอาจติดเชื้อไวรัส COVID-19 แล้ว

• มีสองวิธีท่ีจะทราบว่าคุณเป็นคนใกล้ชิดหรือไม:่

1. คุณได้รับข้อความหรือโทรศัพท์จาก NSW 
Health แจ้งว่าคุณเป็นผู้ติดต่อท่ีใกล้ชิด

2. คุณเห็นจากเว็บไซต์แสดงต�าแหนง่และสถานท่ี
ท่ีนา่กังวลกรณี COVID-19 ว่าคุณเคยไปสถานท่ี
ติดต่อใกล้ชิดในวันและเวลาท่ีผู้ติดเชื้ออยูท่ี่นั่น 
หากสิ่งนี้เกิดขึ้นกับคุณ โปรดติดต่อ NSW Health 
ท่ีหมายเลข 1800 943 553

• หากคุณสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ท่ีติดเชื้อCOVID-19 ต้อง
แยกตัวอยูท่ี่บ้านหรือท่ีอ่ืนท่ีเหมาะสมเป็นเวลา 14 
วันนับต้ังแต่ท่ีคุณสัมผัสเชื้อ คุณต้องรับการตรวจ
หาเชื้อ COVID-19 โดยเร็วท่ีสุด แม้ว่าจะไมม่ีอาการ
ก็ตาม การแยกตัวเองหมายถึงการอยูห่า่งจากคนอ่ืนๆ 
ท้ังหมด   รวมถึงผู้คนท่ีอาศัยอยูใ่นท่ีเดียวกันกับคุณ

• ถ้าคุณเป็นผู้ติดต่อใกล้ชิด โปรดขอให้บุคคลต่อไปนี้
ไปท�าการตรวจ และแยกตัวเองจนกว่าพวกเขาจะได้
ผลตรวจเป็นลบ

• ทุกคนท่ีอาศัยอยูใ่นบ้านเดียวกับคุณ

• ทุกคนท่ีมาบ้านคุณต้ังแต่เมื่อคุณเป็นผู้ติดต่อใกล้ชิด

• ทุกคนท่ีเดินทางไปท�างานกับคุณต้ังแต่เมื่อคุณเป็น
ผู้ติดต่อใกล้ชิด  โดยเฉพาะอยา่งยิ่งผู้ท่ีเดินทางใน
รถคันเดียวกัน

• หากมีเวลาหนึ่งเวลาใดขณะท่ีคุณอยูท่ี่ท�างานและไม่
ได้ใสห่น้ากาก โปรดขอให้ทุกคนท่ีคุณพูดด้วย  
หรืออยูใ่กล้ชิดกับคุณขณะท่ีคุณไมไ่ด้ใสห่น้ากาก  
ไปท�าการตรวจและแยกตัวเอง และนี่ก็จะส�าคัญอยา่ง
ยิ่งด้วยส�าหรับทุกคนท่ีอยูใ่กล้คุณขณะคุณก�าลังกิน
หรือด่ืม

• ถ้าคุณได้อยูใ่กล้ชิดกับเจ้าหน้าท่ีดูแลสุขภาพ    
โปรดบอกให้เขาแจ้งแก่ผู้จัดการของเขาเพื่อท�าการ
ประเมินการเสี่ยงก่อนกลับไปท�างาน

• ผู้ติดต่อท่ีใกล้ชิดจะต้องแยกตัวออกจากกันตาม
กฎหมาย การแยกตนเองเป็นสิ่งจ�าเป็นภายใต้  
ค�าสั่งการสาธารณสุข (การแยกตัวกรณี COVID-19)  
และอาจมีการต้องโทษหากไมป่ฏิบัติตามค�าสั่งดังกล่าว 

เอกสารข้อมูลนี้มีข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับแนวทางปฏิบัติ
ของการสาธารณสุข NSW กรณี COVID-19 

ฉันต้องท�าอยา่งไร?

แยกตัวเองทันที
ผู้ติดต่อท่ีใกล้ชิดทุกคนต้องแยกจากกัน แม้ว่าคุณจะรู้สึก
สบายดีก็ตาม

คุณต้องแยกตัวเองอยา่งน้อย 14 วันหลังจากติดต่อกับผู้
ติดเชื้อครั้งสุดท้าย

คุณจะได้รับแจ้งระยะเวลาท่ีคุณต้องแยกตัวเป็นเองลาย
ลักษณ์อักษรโดยผู้ตรวจสอบการติดต่อท่ีได้รับอนุญาต
จาก NSW Health (อาจเป็นข้อความ)

ผู้ติดตามการติดต่อ (เทรเซอ่ร์) จะติดต่อคุณ - คุณ
ต้องบอกท่ีอยูข่องสถานท่ีท่ีคุณจะแยกออกและยืนยัน
หมายเลขโทรศัพท์ของคุณกับผู้ติดตาม

ไปรบัการตรวจ COVID-19
แม้ว่าคุณจะไมม่ีอาการ แต่คุณต้องไปรับการตรวจ 
ท่ีสถานท่ีตรวจใกล้ท่ีสุด:

https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/case-locations-and-alerts.aspx#monitor
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/case-locations-and-alerts.aspx#monitor
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/self-isolation-covid-and-close.aspx
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/self-isolation-covid-and-close.aspx
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/clinics.aspx
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1. โดยเร็วท่ีสุดเมื่อรู้ตัวว่าคุณเป็นคนใกล้ชิด และ

2. ในวันท่ี 7 หลังจากการสัมผัส หากคุณสามารถไป
คลินิกทดสอบแบบไดรฟ์ทรู หรือสามารถเดินหรือ
ถีบจักรยานไปท่ีคลินิกทดสอบได้ และ

3. ระหว่างวันท่ี 12 ถึง 14 หลังจากท่ีคุณสัมผัสเชื้อ

คุณต้องเดินทางโดยรถยนต์สว่นตัว หรือเดินหรือถีบ
จักรยานเพื่อไปท�าการทดสอบ ต้องไมเ่ดินทางโดยระบบ
ขนสง่สาธารณะ แท็กซี่ หรือแชร์รถเพื่อไปรับการตรวจ 
COVID-19 ใสห่น้ากากท่ีปิดจมูกและปากตลอดเวลา 
และแจ้งแก่เจ้าหน้าท่ีทันทีว่าคุณเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับ
บุคคลท่ีติดเชื้อ COVID-19

หากผลตรวจเป็นลบ คุณยังคงต้องแยกอยูจ่นกว่าระยะ
การแยกตัวเองจะสิ้นสุด เนื่องจากอาจใช้เวลาถึง 14 วัน
กว่าท่ีคุณจะติดเชื้อ COVID-19 หลังจากการสัมผัส

หากคุณมอีาการในระยะใดๆ ของชว่งแยกตัวเอง คุณ
ควรไปรับการตรวจทันที

คุณจะได้รับอนุญาตให้หยุดการแยกตัวเองถ้าคุณท�าการ
ทดสอบระหว่างวันท่ี 12 ถึง 14 และผลการทดสอบนี้
เป็นลบ หากคุณไมท่�าการทดสอบภายในหรือหลังวันท่ี 
12 คุณจะต้องแยกตัวเป็นเวลา 24 วันหลังจากการติดต่อ
ครั้งสุดท้ายกับผู้ติดเชื้อ

แจ้งใหค้นทีเ่คยอยูใ่กล้คณุทราบ
ขอให้ทุกคนท่ี:

• อาศัยอยูท่ี่เดียวกับคุณและ

• ผู้ท่ีอยูใ่กล้คุณ (เชน่ เพื่อน เพื่อนรว่มงาน) ในชว่งสอง
วันท่ีผา่นมา

ไปรับการตรวจและแยกตัวเองจนกว่าจะได้ผลการ
ทดสอบเป็นลบ คุณควรแยกตัวจากคนเหล่านี้ตลอดเวลา 
คุณต้องบอกพวกเขาว่าคุณเป็นผู้ติดต่อท่ีใกล้ชิด  
และขอให้พวกเขาอ่าน ค�าแนะน�าส�าหรับผู้ใกล้ชิดรอง 
และปฏิบัติตามกฎระเบียบ

หากคุณท�างานในสถานท่ีมีความเสี่ยงสูง (เชน่ บ้านพัก
คนชรา สถานท่ีทางการทหาร ท่ีพักส�าหรับผู้ทุพพลภาพ 
หรือโปรแกรมตอนกลางวัน โรงเรียนประจ�า หอพัก  
ท่ีพักผู้ไร้บ้าน ราชทัณฑ์ พื้นท่ีอุตสาหกรรมหา่งไกล
พร้อมท่ีพัก ท่ีพักของแรงงานต่างชาติ ชุมชนหา่งไกล  
โรงฆา่สัตว์) คุณควรแจ้งฝ่ายจัดการ หรือขอให้ทีม
ติดตามการติดต่อ NSW Health ชว่ยด�าเนินการแจ้งขา่ว  
เพื่อนรว่มงานของคุณอาจจ�าเป็นต้องรับการตรวจและ
แยกตัวออกไปจนกว่าจะได้รับผลลบ

ฉันจะแยกตัวเองอยา่งไร?
• การแยกตัวเองหมายถึงคุณต้องอยูใ่นบ้านหรือท่ีพัก

ของคุณและแยกตัวออกจากผู้อ่ืนโดยสิ้นเชิง คุณไม่
สามารถออกจากบ้านหรือท่ีพักได้ เว้นแต่จะได้รับการ
ดูแลทางการแพทย์ (รวมถึงการทดสอบ COVID-19) 
หรือในกรณีฉุกเฉิน คุณไมส่ามารถอนุญาตให้บุคคล
อ่ืนเข้ามาในบ้านหรือท่ีพักของคุณได้ เว้นแต่ปกติ
พวกเขาอาศัยอยูใ่นสถานท่ีนั้น หรือพวกเขาจะเข้ามา
เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์หรือเหตุฉุกเฉิน

• การแยกตัวเองแตกต่างจากการอยูกั่บบ้าน  
(ล็อกดาวน์) เมื่อคุณแยกตัวเอง คุณจะไมไ่ด้รับ
อนุญาตให้ออกจากบ้านเพื่อออกก�าลังกายกลางแจ้ง 
ไปซื้อของ ท�างาน หรือให้ความรู้

ในการแยกตัวเองคุณต้อง:

• ตรงไปยังสถานท่ีท่ีคุณจะแยกตัวเอง (บ้าน โรงแรม 
หรือท่ีพักอ่ืนๆ)

• ไมอ่อกจากสถานท่ีนั้น เว้นแต่จะมีการตรวจ 
COVID-19 การรักษาพยาบาลอยา่งเรง่ด่วน หรือใน
กรณีฉุกเฉิน (รวมถึงเพื่อหลีกเล่ียงการบาดเจ็บหรือ
หลบหนีจากความรุนแรงในครอบครัว) หากคุณออก
จากบ้านด้วยเหตุผลเหล่านี้ คุณต้องใสห่น้ากาก  
อยูห่า่งจากคนอ่ืน 1.5 เมตร และเดินทางตรงไปและ
กลับจากท่ีท่ีคุณจะไป

https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/clinics.aspx
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/advice-secondary-close.aspx
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• เดินทางด้วยรถยนต์สว่นตัวหรือเดินหรือถีบจักรยาน 
คุณสามารถเดินทางกับคนอ่ืนได้ก็ต่อเมื่อพวกเขา
ก็ก�าลังแยกตัวเองด้วย คุณต้องไมใ่ช้ระบบขนสง่
สาธารณะ แท็กซี่ หรือแชร์รถ

• ไมอ่อกจากการแยกตัวเพื่อไปฉีดวัคซีน COVID-19 
หากคุณมีนัดฉีด จะต้องจัดเวลานัดใหมจ่นกว่าคุณจะ
ครบก�าหนดการแยกตัว

• อยูใ่นท่ีพักของคุณเองตลอดชว่งแยกตัว คุณสามารถ
ไปท่ีสวนสว่นตัว ระเบียง หรือลานภายในบ้านได้ ถ้ามี

• ไมไ่ปท�างาน ไปโรงเรียน ดูแลเด็ก หรือเข้าในพื้นท่ี
สาธารณะ

• ไมม่ีผู้มาเยี่ยม

• ฝึกสุขอนามัยท่ีดี:

• ปิดปากเมื่อไอหรือจาม

• ล้างมือบอ่ยๆ ด้วยสบูแ่ละน�าอยา่งน้อย 20 วินาที 
คุณใช้น�ายาล้างมือท่ีมีแอลกอฮอล์ได้ด้วย  
ล้างมือของคุณทุกครั้ง:

• ก่อนเข้าในสถานท่ีท่ีผู้อ่ืนอาจเข้าไป

• ก่อนจับต้องสิ่งของท่ีผู้อ่ืนใช้

• หลังจากใช้ห้องน�า

• หลังการไอหรือจาม

• ก่อนและหลังใสแ่ละถอดถุงมือและหน้ากาก

• ท�าความสะอาดพื้นผิวทุกแหง่ท่ีคุณสัมผัสบอ่ยๆ 
(เคาน์เตอร์ โต๊ะ ลูกบิดประตู อุปกรณ์ในห้องน�า 
ห้องน�า โทรศัพท์ คีย์บอร์ด แท็บเล็ต และโต๊ะข้าง
เตียง) อยา่งน้อยวันละครั้งโดยใสถุ่งมือแบบใช้แล้ว
ท้ิง หลังจากท�าความสะอาดแล้ว ใช้น�ายาฆา่เชื้อใน
ครัวเรือนหรือน�ายาบลีชเจือจางอีกครั้ง

• ขอให้ครอบครัว เพื่อนฝูง ซื้อของช�าและยาให้คุณ  
หรือสั่งซื้อทางออนไลน์หรือทางโทรศัพท์ ต้องให้
แนใ่จว่าคุณไมไ่ด้เข้าใกล้ผู้ท่ีสง่ของให้คุณ  
หากคุณยังต้องการความชว่ยเหลือในการจัดหา
อาหารและสิ่งของจ�าเป็น โปรดติดต่อหนว่ย
สาธารณสุขท่ีหมายเลข 1300 066 055

จะเกิดอะไรขึน้หากฉันได้รบัการบอกเล่าว่า
ฉันเป็นคนใกล้ชิดและฉันไม่อยูบ่า้น?
หากคุณไมอ่ยูบ่้านเมื่อได้รับการบอกเล่าว่าคุณเป็นคน
ใกล้ชิด คุณควรไปรับการตรวจทันที กลับไปท่ีท่ีพักและ
แยกตัวออกจากผู้อ่ืน

คุณอาจตัดสินใจใช้เวลากักตัว 14 วันในท่ีพักท่ีคุณอยู ่ 
ซึ่งอาจเป็นโรงแรม โมเต็ล หรือท่ีพักในรูปแบบอ่ืนๆ 
ตราบใดท่ีคุณสามารถอยูท่ี่นั่นได้อยา่งปลอดภัยโดยแยก
จากผู้อ่ืน

หากคุณก�าลังพักอยูใ่นท่ีพักชั่วคราวซึ่งสิ้นสุดก่อนสิ้นสุด
ระยะเวลาการแยกตัวเอง หรือคุณถูกขอให้ออกจากท่ีพัก
โดยเจ้าของหรือผู้จัดการ  NSW Health จะชว่ยคุณ  
ในสถานการณ์พิเศษ คุณอาจได้รับอนุญาตให้เดินทางไป
ยังท่ีอยูอ่าศัยตามปกติของคุณเพื่อพักอยูจ่นสิ้นสุดชว่ง
เวลาแยกตัวเอง โปรดติดต่อหนว่ยสาธารณสุขในพื้นท่ี
ของคุณท่ีหมายเลข 1300 066 055 เพื่อขอความชว่ย
เหลือ

ข้อมูลเพิ่มเติมดูได้ท่ี ค�าแนะน�า COVID-19 ในการขอ
ยกเว้นเพื่อเดินทางกลับบ้านระยะระหว่างการแยกตัวเอง

ฉันจะแยกตัวจากคนทีฉั่นอาศยัอยูด้่วยได้
อยา่งไร?
หากคุณอยูร่ว่มกับผู้อ่ืนและก�าลังวางแผนท่ีจะใช้เวลา
แยกตัวท่ีบ้าน คุณต้องแยกตัวออกจากคนอ่ืนๆ  
ในครอบครัวของคุณโดยสิ้นเชิง ซึ่งจะชว่ยป้องกันพวก
เขาจากการเจ็บป่วย คุณจ�าเป็นต้อง:

• แยกจากผู้อ่ืนตลอดเวลา

• อยูแ่ละนอนในห้องต่างหาก

• ใช้ห้องน�าแยกต่างหาก หากมี (มิฉะนั้นคุณต้อง
ท�าความสะอาดห้องน�า รวมท้ังก๊อก ปุ่มกด และสิ่ง 
อ่ืน ๆ ท่ีคุณสัมผัสด้วยน�ายาฆา่เชื้อทุกครั้งหลังใช้งาน)

• ไมใ่ช้ของใช้ในครัวเรือนรว่มกัน เชน่ จาน ถ้วย 
ผ้าเช็ดตัว เครื่องนอน หรือสิ่งของอ่ืนๆ หลังจากใช้สิ่ง
เหล่านี้แล้ว คุณควรล้างให้สะอาดด้วยสบูแ่ละน�า  
หรือใช้เครื่องล้างจาน/เครื่องซักผ้า

https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/close-contacts-greater-sydney-june-2021.aspx
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/close-contacts-greater-sydney-june-2021.aspx
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• หลีกเล่ียงพื้นท่ีแบง่ใช้/พื้นท่ีสว่นกลางให้มากท่ีสุด 
หากหลีกเล่ียงไมไ่ด้ ควรใสห่น้ากากทุกครั้งท่ีต้องใช้ 
(เชน่ ห้องครัว ห้องโถง)

หากไมม่ั่นใจว่าคุณสามารถแยกตัวจากสมาชิกคนอ่ืนๆ 
ในครัวเรือนของคุณได้อยา่งสมบูรณ์ โปรดโทรติดต่อ 
หนว่ยสาธารณสุข ในพื้นท่ีของคุณ  เพื่อชว่ยหาท่ีอ่ืนท่ี
คุณสามารถอยูไ่ด้ในชว่งแยกตัวเอง กรุณาโทร  
1300 066 055

หากคุณอาศัยอยูกั่บคนอ่ืนๆ ท่ีคุณไมส่ามารถแยกตัว
ออกจากพวกเขาได้ (เชน่ หากพวกเขาเป็นบุตรหรือผู้
ดูแลของคุณ และไมส่ามารถจัดเตรียมทางเลือกอ่ืนได้) 
พวกเขาจะต้องแยกตัวกับคุณตลอดระยะเวลากักกัน  
(14 วันนับจากวันท่ีคุณสัมผัสกับ COVID-19) และท�าการ
ตรวจเพิ่มเติมจนเสร็จสิ้น

หากคุณมีผลบวกส�าหรับ COVID-19 และก�าลังกักตัวกับ
บุคคลอ่ืน บุคคลนั้นจะกลายเป็นผู้ติดต่อใกล้ชิดและเขา
จะต้องแยกตัวต่อไปอีก 14 วันหลังจากคุณแยกตัวจาก
พวกเขา หรือนานกว่านั้นถ้าคุณไมส่ามารถแยกจากเขา

หากบุตรของท่านมีอาการหรือจ�าเป็นต้องกักตัว  
โปรดอ่าน ค�าแนะน�าส�าหรับบิดามารดาและผู้ดูแล

จะเกิดอะไรขึน้หากฉันมอีาการ COVID-19 
หรอืรูส้กึไม่สบาย?
หากคุณมี อาการ คุณควรไปตรวจทันที คุณต้องไมเ่ดิน
ทางโดยระบบขนสง่สาธารณะ แท็กซี่ หรือแชร์รถ  
ใสห่น้ากากท่ีปิดจมูกและปากตลอดเวลา และแจ้งเจ้า
หน้าท่ีทันทีว่าคุณเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับบุคคลท่ีติด
เชื้อCOVID-19

อาการท่ีคุณควรระมัดระวังให้ดีคือ:

• มีไข้หรือมีประวัติว่าเป็นไข้ (เหง่ือออกตอนกลางคืน 
หนาวสั่น)

• ไอ

• น�ามูกไหล

• หายใจถ่ี (หายใจล�าบาก)

• เจ็บคอ

• ไมไ่ด้กล่ิน

• ไมไ่ด้รส

•  ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ

อาการอ่ืนๆ ของ COVID-19 อาจรวมถึงอาการคัดจมูก
อยา่งหนัก (จมูกอุดตัน) เหนื่อยล้า ปวดข้อ ปวดศีรษะ 
ท้องเสีย คล่ืนไส้/อาเจียน เบื่ออาหาร เจ็บหน้าอกโดยไม่
ทราบสาเหตุ และเยื่อบุตาอักเสบ

หากคุณรู้สึกไมส่บายอยา่งรุนแรงและมีอาการฉุกเฉิน
ทางการแพทย์ คุณควรโทรไปท่ี ศูนย์สามตัว (000)  
บอกเจ้าหน้าท่ีรถพยาบาลว่าคุณอยูใ่กล้ชิดกับผู้ท่ีติดเชื้อ 
COVID-19

ฉันจะรบัมือกับการแยกตัวเองได้อยา่งไร?
• พูดคุยกับสมาชิกคนอ่ืนๆ ในครอบครัวเก่ียวกับ 

COVID-19 เพื่อลดความวิตกกังวล คุณสามารถค้นหา
ข้อมูลปัจจุบันท่ีถูกต้องได้ท่ี COVID-19 - ค�าถามท่ี
ถามบอ่ย

• สร้างความมั่นใจให้กับผู้เยาว์

• ท�ากิจวัตรประจ�าวันตามปกติให้มากท่ีสุด

• ติดต่อกับสมาชิกในครอบครัวและเพื่อนฝูงทาง
โทรศัพท์ อีเมล หรือทางโซเชียลมีเดีย

• ออกก�าลังกายท่ีบ้านเป็นประจ�า ข้อเลือกอาจรวมถึง
ดีวีดีออกก�าลังกาย เต้นร�า ออกก�าลังกายบนพื้น  
โยคะ เดินไปรอบ ๆ สนามหลังบ้าน หรือใช้อุปกรณ์
ออกก�าลังกายท่ีบ้าน เชน่ จักรยานอยูกั่บท่ี ถ้าคุณมี 
การออกก�าลังกายเป็นวิธีการรักษาความเครียดและ
ภาวะซึมเศร้าท่ีได้รับการพิสูจน์แล้ว

• จัดกับนายจ้างของคุณเพื่อท�างานจากท่ีบ้าน ถ้าเป็น
ไปได้

• ลองนึกดูว่าคุณได้รับมือกับสถานการณ์ท่ียากล�าบาก
ในอดีตอยา่งไร และให้ความมั่นใจกับตัวเองว่าคุณจะ
รับมือกับสถานการณ์นี้ได้เชน่กัน จ�าไว้ว่าความโดด
เด่ียวจะไมค่งอยูต่ลอดไป

https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/Pages/phus.aspx
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/isolation-advice-for-parents-and-carers.aspx
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/frequently-asked-questions.aspx#1-4
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/frequently-asked-questions.aspx
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/frequently-asked-questions.aspx
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ฉันจะออกจากการแยกตัวเองได้เมื่อใด?
คุณสามารถออกจากการแยกตัวเองได้เมื่อสิ้นสุดระยะ
เวลาการแยกตัวตามค�าแนะน�า และได้รับผลการตรวจ
เป็นลบจากการตรวจครั้งสุดท้าย ไมม่ีอาการใดๆ  
และได้รบัแจ้งจากผูติ้ดตามการติดต่อทีไ่ด้รบัอนุญาต
ว่าคณุสามารถยกเลิกการแยกตัวได้

หากคุณไมแ่นใ่จว่าจะยกเลิกการแยกตัวเองได้หรือไม ่ 
โปรดติดต่อ หนว่ยสาธารณสุข ในพื้นท่ีของคุณท่ี
หมายเลข 1300 066 055

จะเกิดอะไรขึน้หากฉันไม่ปฏิบติัตามกฎ
เกณฑ์การแยกตัวเอง?
การไมป่ฏิบัติตามกฎท�าให้ครอบครัว เพื่อนฝูง  
และชุมชนมีความเสี่ยงท่ีจะเจ็บป่วยร้ายแรง  
การไมป่ฏิบัติตามกฎเหล่านี้ถือเป็นความผิดทางอาญา
และต้องรับโทษหนัก ส�าหรับบุคคล โทษสูงสุดคือปรับ 
$11,000 โทษจ�าคุก 6 เดือน หรือท้ังจ�าท้ังปรับ  
และปรับอีก $5,500 ต่อทุกวันท่ียังคงกระท�าความผิด

จะเกิดอะไรขึน้หลังจากทีฉั่นพ้นจากการ
แยกตัเองว?
คุณสามารถกลับไปท�ากิจกรรมประจ�าวันได้ตามค�า
แนะน�าทางการสาธารณสุข

คุณควรปฏิบัติสุขอนามัยท่ีดีและเว้นระยะหา่งทาง
รา่งกายต่อไป เพื่อลดการแพรร่ะบาดของโรคติดต่อ
ท้ังหมด:

• อยูห่า่งจากคนท่ีคุณไมไ่ด้อยูด้่วย 1.5 เมตร

• ล้างมือบอ่ยๆ เป็นเวลา 20 วินาทีด้วยสบูแ่ละน�า  
หรือใช้น�ายาล้างมือผสมแอลกอฮอล์

• หลีกเล่ียงการสัมผัสใบหน้า โดยเฉพาะตาและปาก

• ปิดปากและจมูกด้วยทิชชูหรือข้อศอกเวลาไอหรือจาม

• ไปตรวจถ้าคุณมีอาการ และแยกตัวเองอีกจนกว่าจะ
ได้ผลตรวจเป็นลบ

• ติดตามขา่วสารล่าสุดเก่ียวกับกฎเกณฑ์ COVID-19 
ของรัฐบาล NSW โดยดูท่ีเว็บไซต์ดังนี้:  
https://www.nsw.gov.au/covid-19/rules  

ข้อมูลเพิ่มเติมและการสนับสนุน

การสนับสนุนทางการเงินส�าหรบับุคคลและ
ครอบครวั
หากคุณได้รับผลกระทบจาก COVID-19  
และประสบปัญหาทางการเงิน โปรดไปท่ีเว็บไซต์ 
NSW Government website เพื่อดูข้อมูลเก่ียวกับการ
สนับสนุนทางการเงินท่ีมีให้

ส�าหรบัข้อมูลเพิ่มเติมและการสนับสนุนขณะแยก
ตัวอยูกั่บบา้น:
• Lifeline Australia: 13 11 14  

บริการสนับสนุนวิกฤตตลอด 24 ชั่วโมง ท่ีให้การ
สนับสนุนระยะสั้นได้ทุกเวลาส�าหรับผู้ท่ีมีปัญหาใน
การรับมือหรืออยูอ่ยา่งปลอดภัย

• Beyond Blue Coronavirus Mental Wellbeing 
Support Service: 1800 512 348

• Kids Helpline: 1800 551 800  
บริการให้ค�าปรึกษาทางโทรศัพท์และออนไลน์ฟรี 
เป็นสว่นตัวและเป็นความลับตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
ส�าหรับวัยเยาว์อายุ 5 ถึง 25 ปี

• NSW Mental Health Line: 1800 011 511  
บริการโทรศัพท์แจ้งวิกฤตสุขภาพจิตในรัฐ
นิวเซาท์เวลส์

• สายข้อมูล National Coronavirus Health 
Information: 1800 020 080

• ดูท่ี NSW Health - COVID-19 (Coronavirus)

https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/Pages/phus.aspx
ติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ COVID-19 ของรัฐบาล NSW โดยดูที่เว็บไซต์ดังนี้: https://www.nsw.gov.au/covid-19/rules  
https://www.nsw.gov.au/covid-19/financial-support
https://www.lifeline.org.au/
https://www.beyondblue.org.au/get-support/get-immediate-support
https://www.beyondblue.org.au/get-support/get-immediate-support
https://www.kidshelpline.com.au/
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/default.aspx

