Coronavirus disease
(COVID-19)

แนวทางการกักกันตัวเองที่บา้ นเมื่อป่ วย
(กรณี ที่สงสัยว่าอาจติดเชื้อหรื อยืนยันแล้วว่าติดเชื้อ)
ใครควรกักกันตัวเองที่บ้าน
การกักกันตัวเองที่บา้ นสาหรับผูท้ ี่สงสัยว่าอาจติดหรื อได้รบั การยืนยันแล้วว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19
มีความเหมาะสมในกรณีดงั ต่อไปนี้:
• ถ้าพวกเขาแข็งแรงพอที่จะได้รับการดูแลอยู่ที่บา้ น;
• ถ้าพวกเขามีคนดูแลที่เหมาะสมอยู่ที่บา้ น;
• มีห้องนอนแยกต่างหากที่พวกเขาสามารถพักฟื้ นได้โดยไม่ตอ้ งใช้พ้นื ที่ร่วมกับผูอ้ ื่นแบบใกล้ชิด;
• พวกเขาสามารถเข้าถึงอาหารและของใช้จาเป็ นได้;
• พวกเขา (และใครก็ตามที่อาศัอยยู่ในบ้านเดียวกัน)
สามารถหาอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลตามคาแนะนาได้ (อย่างน้อยที่สุดคือถุงมือและหน้ากาก)
• พวกเขาไม่ได้อยู่อาศัยกับสมาชิกครอบครัวที่อาจมีความเสี่ยงต่ออาการแทรกซ้อนจากการติดเชื้อไวรั
สโคโรนา (เช่น ผูท้ ี่มีอายุมากกว่า 65 ปี เด็กเล็ก สตรี มคี รรภ์ ผูท้ ี่มภี ูมิคุม้ กันบกพร่ อง
หรื อผูม้ ีอาการเรื้ อรังเกี่ยวกับหัวใจ ปอด หรื อไต)
เมื่อใดก็ตามที่คุณสามารถทาได้ หากคุณต้องการออกจากสถานที่กกั กันตัวเอง (เช่น เดินทางจากสนามบิน)
คุณควรใช้การเดินทางแบบส่วนตัว เช่น รถยนต์ เพื่อการพบปะผูอ้ ื่นให้นอ้ ยที่สุด
หากคุณจาเป็ นต้องใช้บริ การขนส่งสาธารณะ (เช่น แท็กซี่ บริ การเรี ยกรถต่าง ๆ รถไฟ รถประจาทาง
และรถราง)
โปรดปฏิบตั ิตามข้อควรระมัดระวังตามที่ได้มกี ารแจกแจงไว้ในแนวทางการใช้บริ การขนส่งสาธารณะได้ที่
www.health.gov.au/resources/publications/coronavirus-covid-19-information-for-drivers-and-passengersusing-public-transport
การกักกันตัวเองที่บา้ นหมายถึงการให้ผคู ้ นอยู่บา้ น
ผูท้ ี่กาลังกักกันตัวเองไม่สามารถออกจากบ้านไปยังสถานทีส่ าธารณะต่าง ๆ ได้ ซึ่งรวมถึงที่ทางาน โรงเรี ยน
ศูนย์ดูแลเด็ก หรื อมหาวิทยาลัย
และในบ้านควรมีเพียงผูท้ ี่อยู่ในบ้านเดียวกันเป็ นปกติอยู่แล้วเท่านั้นและห้ามพบผูม้ าเยี่ยม
Home Isolation Guidance When Unwell – Version 2 (06/03/2020)
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ฉันต้ องสวมหน้ ากากอนามัยในบ้ านหรื อไม่
คุณควรสวมหน้ากากอนามัยขณะที่คณ
ุ อยู่ในบ้านเมื่อมีผอู ้ ื่นอยู่ดว้ ย หากคุณไม่สามารถสวมหน้ากากอนามัย
คนที่อยู่อาศัยกับคุณไม่ควรอยู่ในห้องเดียวกันกับคุณและพวกเขาควรสวมหน้ากากิ นามัยเมื่อเข้าห้องของคุณ

คนอื่น ๆ ในบ้ านของฉันควรทาอย่ างไร
ควรให้สมาชิกครอบครัวทีจ่ าเป็ นสาหรับการดูแลคุณอยู่ในบ้านเท่านั้น คนอื่น ๆ
ที่อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันควรพิจารณาหาที่พกั ใหม่หากเป็ นไปได้
ผูส้ ูงอายุและผูท้ ี่มีภูมิคมุ้ กันบกพร่ องหรื อปัญหาสุขภาพเรื้ อรังควรอยู่ให้ห่างเอาไว้ หากคุณแชร์บา้ นกับผูอ้ ื่น
คุณควรอยู่คนละห้องกับพวกเขา หรื อแยกออกจากพวกเขาให้ได้มากที่สุด คุณควรใช้ห้องน้ าแยกกันถ้าทาได้
หลีกเลี่ยงการใช้พ้นื ที่ส่วนกลางร่ วมกันและสวมหน้ากากอนามัยเมื่อคุณเดินผ่านบริ เวณเหล่านี้
ควรทาความสะอาดพี้นผิวสัมผัสในพื้นที่ส่วนกลาง เช่น มือจับประตู ก๊อกน้ า และเคาน์เตอร์ต่าง ๆ
ทุกวันด้วยผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อประจาบ้านหรื อน้ ายาฟอกขาวแบบเจือจาง
(ดูขอ้ มูลเกี่ยวกับการทาความสะอาดด้านล่าง)

ผูด้ ูแลหรื อสมาชิกในบ้านควรกักกันตัวเองด้วยหรื อไม่
หากคุณเป็ นผูท้ ี่ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อ คนที่อาศัยอยูก่ บั คุณและบุคคลใกล้ชิดอื่น ๆ
จะต้องกักกันตัวเองที่บา้ นเช่นกัน
พวกเขาจะได้รับการติดต่อจากหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่และจะได้รับแจ้งว่าพวกเขาต้องกักกันตัวเองนา
นเท่าใด
หากคุณถูกสงสัยว่าอาจติดเชื้อและกาลังรอผลตรวจ คนที่อยู่อาศัยกับคุณอาจต้องกักกันตัวเองด้วย –
แม้ว่าพวกเขาจะไม่มีอาการใด ๆ เลย หน่วยงานสาธารณสุขของคุณจะพิจารณาเป็ นกรณีไป
คุณจะได้รับการติดต่อและแจ้งว่าสมาชิกครอบครัวของคุณและผูใ้ กล้ชิดจาเป็ นต้องกักกันตัวเองหรื อไม่
หากพวกเขาไม่จาเป็ นต้องกักกันตัวเองและเกิดไม่สบายขึ้นมา
พวกเขาควรติดต่อหน่วยงานสาธารณสุขของคุณโดยทางหน่วยงานจะเป็ นผูป้ ระเมินและแนะนาว่าคุณควรทา
อย่างไรต่อไป หากพวกเขามีอาการหายใจลาบากหรื อป่ วยหนักและเป็ นกรณีฉุกเฉิน พวกเขาควรโทร 000
ทันทีและแจ้งให้เจ้าหน้าที่รถพยาบาลทราบถึงประวัติการเดินทาง/การสัมผัสกับผูอ้ าจติดเชื้อของพวกเขา
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ฉันจะหาข้ อมูลสาหรับติดต่ อหน่ วยงานสาธารณสุ ขท้ องถิ่นของฉันได้ จากที่ไหน
หากคุณเป็ นผูถ้ ูกสงสัยว่าอาจติดเชื้อหรื อได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อ
โดยปกติแล้วหน่วยงานสาธารณสุขท้องถิ่นในรัฐหรื อเขตการปกครองทีค่ ุณกาลังกักตัวที่บา้ นจะให้ขอ้ มูลสา
หรับติดต่อของพวกเขากับคุณ หากคุณไม่มขี อ้ มูลเหล่านี้หรื อคุณทาหาย
คุณสามารถโทรไปที่ศูนย์บริ การข้อมูลไวรัสโคโรนาแห่งชาติได้ที่ 1800 020 080
พวกเขาจะส่งต่อคุณให้กบั แผนกสาธารณสุขของรัฐหรื อเขตปกครองที่รับผิดชอบหน่วยงานสาธารณสุขท้อง
ถิ่นของคุณ หากคุณมีขอ้ มูลสาหรับติดต่อหน่วยงานท้องถิ่นแล้ว เขียนข้อมูลเหล่านั้นไว้ที่นี่เพื่อสารองไว้:
หน่วยงานสาธารณสุขท้องถิน่ :
เวลาทาการและเบอร์โทรศัพท์:
เบอร์โทรศัพท์นอกเวลาทาการ:

เราสามารถช่ วยป้องกันการระบาดของไวรัสโคโรนาได้ อย่ างไร
การไออย่างถูกสุขอนามัยเป็ นวิธีป้องกันไวรัสส่วนใหญ่ได้ดีที่สุด คุณควร:
• ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่และน้ าก่อนและหลังรับประทานอาหารและหลังจากใช้ห้องน้ า
• ป้ องปากเวลาไอ ทิ้งกระดาษชาระที่ใช้ และใช้เจลล้างมือแบบแอลกอฮอล์
• และหากคุณป่ วย หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผูอ้ ื่น (อยู่ห่างจากผูค้ นมากกว่า 1.5 เมตร)

การออกไปข้ างนอก
หากคุณอยู่ในบ้านส่วนตัว คุณสามารถออกไปที่สวนหน้าบ้านหรื อหลังบ้านได้อย่างปลอดภัย
หากคุณอาศัยอยู่ในอะพาร์ตเมนต์
คุณสามารถออกไปที่สวนอย่างปลอดภัยได้เช่นกันแต่คณ
ุ ควรสวมหน้ากากอนามัยเพื่อลดความเสี่ยงต่อผูอ้ ื่นใ
ห้นอ้ ยที่สุด คุณควรเดินผ่านพื้นที่ส่วนกลางใด ๆ อย่างรวดเร็วและสวมหน้ากากอนามัย
คุณสามารถออกไปที่ระเบียงได้อย่างปลอดภัยถ้ามี
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การทาความสะอาด
หากคนอื่นในบ้านต้องการทาความสะอาดห้องของคุณ ขอให้พวกเขาสวมหน้ากากอนามัยก่อนทีจ่ ะเข้าห้อง
พวกเขาควรสวมถุงมือระหว่างทาความสะอาดและใช้แอลกอฮอล์ถูมือก่อนสวมและหลังถอดถุงมือ
ควรทาความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสเป็ นประจา เช่น มือจับประตู บริ เวณห้องครัวและห้องน้ า
และโทรศัพท์บ่อย ๆ โดยใช้น้ ายาซักล้างและน้ าหรื อผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดสาหรับซักล้าง

สร้ างกาลังใจระหว่ างกักกันตัวเอง
การกักกันตัวเองอาจก่อให้เกิดความเครี ยด คาแนะนารวมถึง:
• รักษาการติดต่อกับสมาชิกครอบครัวและเพื่อนฝูงผ่านทางโทรศัพท์ อีเมล หรื อโซเชียลมีเดีย;
• ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวไวรัสโคราและพูดคุยกับผูอ้ ื่น
การทาความเข้าใจไวรัสโคโรนาจะช่วยลดความวิตกกังวลได้;
• สร้างความเชื่อมัน่ ให้กบั เด็ก ๆ โดยใช้ภาษาที่เหมาะกับวัย;
• เมื่อมีโอกาส รักษากิจวัตรประจาวัน เช่น การรับประทานอาหารและการออกกาลังกาย
มีการพิสูจน์แล้วว่าการออกกาลังกายเป็ นวิธีเยียวยาความเครี ยดและภาวะซึมเศร้า;
• นึกถึงความสามารถในการปรับตัวของคุณและการทีค่ ุณรับมือกับสถานการณ์ยากลาบากที่ผ่านมาใน
อดีต จาไว้ว่าการกักกันตัวเองนั้นไม่ได้นานนัก

การลดความเบื่อหน่ ายระหว่ างกักกันตัวเอง
การกักกันตัวเองที่บา้ นอาจก่อให้เกิดความเบื่อหน่ายและความเครี ยดได้ คาแนะนารวมถึง:
• ตกลงกับนายจ้างของคุณเพื่อให้คุณทางานจากบ้านถ้าเป็ นไปได้;
• ขอให้โรงเรี ยนของลูกส่งงานหรื อการบ้านให้ทางไปรษณียห์ รื ออีเมล;
• ใช้ช่วงเวลากักตัวเป็ นโอกาสที่จะทากิจกรรมที่ช่วยให้คณ
ุ ผ่อนคลาย

ฉันจะหาข้ อมูลเพิ่มเติมได้ จากที่ไหน
สาหรับคาแนะนา ข้อมูล และแหล่งข้อมูลล่าสุด ไปที่ www.health.gov.au
โทรหาศูนย์บริการข้อมูลสุขภาพไวรัสโคโรนาแห่งชาติที่ 1800 020 080 ซึ่งเปิ ดให้บริ การตลอด 24 ชัว่ โมง 7
วันต่อสัปดาห์ หากคุณต้องการใช้บริ การแปลหรื อล่าม โทร 131 450.
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คุณสามารถหาเบอร์โทรศัพท์ของหน่วยงานสาธารณสุขในรัฐหรื อเขตการปกครองของคุณได้ที่
www.health.gov.au/state-territory-contacts
โปรดปรึกษาแพทย์หากคุณมีความกังวลเกี่ยวกับสุขภาพของคุณ
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