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โควิด-19 กบัค ำถำมที่พบบ่อย 

ไวรัสโคโรนำและโควิด-19 คืออะไร? 

ไวรัสโคโรนำเป็นตระกูลไวรัสขนำดใหญ่ที่ทรำบกันว่ำท ำให้เกิดกำรติดเช้ือในระบบทำงเดินหำยใจ 

อำกำรของโรคมีตั้งแต่โรคไข้หวัดธรรมดำไปจนถึงโรคที่รุนแรงมำกขึน้ เช่น กลุ่มอำกำรของโรคระบบทำงเดินหำยใจเฉียบพลันรุนแรง (SARS) 

และกลุ่มอำกำรของโรคระบบทำงเดินหำยใจตะวันออกกลำง (MERS) ไวรัสโคโรนำชนิดใหม่นี้เกิดขึน้ในมณฑลหูเป่ย ประเทศจีน 

และโรคที่เกิดจำกไวรัสนี้มีช่ือว่ำ โควิด-19 

ไวรัสโคโรนำ น้ีแพร่กระจำยไดอ้ยำ่งไร? 

โควิด-19 มักจะแพร่กระจำยจำกคนสู่คนผ่ำน: 
● กำรสัมผัสใกล้ชิดกับบุคคลในขณะที่คนเหล่ำนั้นติดเช้ือหรือภำยใน 24 ช่ัวโมงก่อนที่อำกำรของคนเหล่ำนั้นปรำกฏ 
● กำรสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ซ่ึงได้รับกำรยืนยันว่ำติดเช้ือที่มีอำกำรไอหรือจำม 
● กำรสัมผัสวัตถุหรือพ้ืนผิว (เช่น มือจับประตูหรือโต๊ะ) 

ที่ปนเป้ือนจำกไอหรือจำมจำกผู้ที่ได้รับกำรยืนยันว่ำติดเช้ือแล้วไปสัมผัสปำกหรือใบหน้ำของคุณ 

โควิด-19 มีอำกำรอะไรบำ้ง? 

อำกำรของโควิด-19 คล้ำยกับหวัดและไข้หวัดอ่ืน ๆ รวมถึง: 

● ไข้ 
● เจ็บคอ 
● ไอ 
● เหน่ือยล้ำ 
● หำยใจล ำบำก 

ในขณะที่ไวรัสโคโรนำก ำลังเป็นส่ิงที่น่ำกังวล 

แต่ก็เป็นส่ิงส ำคัญที่ต้องจ ำไว้ว่ำคนส่วนใหญ่ที่แสดงอำกำรเหล่ำนี้มีแนวโน้มที่จะเป็นเพียงโรคหวัดหรือโรคทำงเดินหำยใจอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่ไวรัสโคโรนำ 

ฉนัควรท ำอยำ่งไรถำ้ฉนัเร่ิมมีอำกำร? 

หำกคุณมีอำกำรภำยใน14 วนัหลงัจำกเดินทำงมำถึงออสเตรเลียหรือภำยใน14 วนันบัจำกกำรสัมผสัคร้ังสุดทำ้ยกบัผูท่ี้ไดรั้บกำรยืนยนัว่ำติดเช้ือ 

คุณควรนดัพบแพทยข์องคุณเพ่ือรับกำรประเมินอยำ่งเร่งด่วน  

คุณควรโทรศพัท์ไปท่ีคลินิกสุขภำพหรือโรงพยำบำลก่อนท่ีคุณจะไปถึงและแจง้ประวติักำรเดินทำงของคุณหรือแจง้ว่ำคุณไดส้ัมผสักบัผูท่ี้ไดรั้บกำรยื

นยนัว่ำติดเช้ือ คุณตอ้งกกัตวัในบำ้น โรงแรม หรือสถำนพยำบำล 

จนกว่ำเจำ้หนำ้ท่ีสำธำรณสุขจะแจง้ให้คุณทรำบว่ำคุณสำมำรถท่ีจะกลบัไปท ำกิจกรรมตำมปกติไดอ้ย่ำงปลอดภยั 

ฉนัควรตรวจโควิด-19 หรือไม่? 

แพทยข์องคุณจะบอกคุณว่ำคุณควรไดรั้บกำรตรวจหรือไม่ พวกเขำจะเป็นผูเ้ตรียมกำรตรวจให้คุณ 

คุณจะไดรั้บกำรตรวจก็ต่อเมื่อแพทยข์องคุณตดัสินใจตำมเกณฑน้ี์: 
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● คุณกลบัมำจำกต่ำงประเทศในช่วง 14 วนัท่ีผำ่นมำและคุณมีอำกำรโรคทำงเดินหำยใจโดยอำจมีหรือไม่มีไข ้
● คุณไดม้ีกำรสัมผสัอยำ่งใกลชิ้ดกบัผูท่ี้ไดรั้บกำรยืนยนัว่ำติดเช้ือโควิด-19 ในช่วง 14 วนัท่ีผำ่นมำ 

และคุณมีอำกำรโรคทำงเดินหำยใจโดยอำจมีหรือไม่มีไข ้
● คุณมีอำกำรปอดอกัเสบจำกชุมชนท่ีรุนแรงและไม่มีสำเหตุท่ีชดัเจน 
● คุณเป็นเจำ้หนำ้ท่ีสำธำรณสุขท่ีท ำงำนโดยตรงกบัผูป่้วยและคุณมีอำกำรโรคทำงเดินหำยใจและมีไข ้

หำกคุณเขำ้ข่ำยตำมเกณฑเ์หล่ำน้ี แพทยข์องคุณสำมำรถขอให้คุณเขำ้รับกำรตรวจโควิด-19 ได ้

และเป็นส่ิงส ำคญัท่ีตอ้งจ ำไวว่้ำหลำยคนท่ีมีอำกำรคลำ้ยกบัโควิด-19 ก็ไม่ไดติ้ดไวรัสเสมอไป 

จะมีกำรตรวจเฉพำะกรณีท่ีน่ำสงสัยตำมเกณฑเ์ท่ำนั้นเพ่ือให้มัน่ใจว่ำห้องปฏิบติักำรสำมำรถรับมือกบัควำมตอ้งกำรได ้

ไม่มีควำมจ ำเป็นตอ้งทดสอบผูท่ี้รู้สึกสบำยดีและไมเ่ขำ้ข่ำยเกณฑข์ำ้งตน้ 

ใครบำ้งท่ีควรกกัตวั? 

ทุกคนท่ีเดินทำงมำถึงออสเตรเลียตั้งแต่เท่ียงคืนของวนัท่ี 15 มีนำคม 2563 
หรือคิดว่ำตวัเองอำจไดส้ัมผสัอยำ่งใกลชิ้ดกบัผูท่ี้ไดรั้บกำรยืนยนัว่ำติดเช้ือไวรัสโคโรนำ จะตอ้งกกัตวัเองเป็นเวลำ 14 วนั  

คนท่ีอยูร่่วมบำ้นกบัฉนัก ำลงัไดรั้บกำรตรวจโควิด-19 ฉนัควรกกัตวัและไปตรวจดว้ยหรือไม่? 

หำกสมำชิกในครอบครัวสงสัยว่ำอำจไดรั้บเช้ือ คุณอำจตอ้งกกัตวัเช่นกนัโดยหน่วยงำนสำธำรณสุขในพ้ืนท่ีของคุณจะเป็นผูพิ้จำรณำเป็นกรณี ๆ ไป 

หน่วยงำนสำธำรณสุขของคุณจะติดต่อคุณหำกคุณตอ้งกกัตวั ส ำหรับขอ้มูลเพ่ิมเติมโปรดอ่ำนแผน่ขอ้มูลของเรำเก่ียวกบั home isolation 

(กำรกกัตวัท่ีบำ้น) 

กำรกกัตวัในบำ้นหมำยควำมว่ำอยำ่งไร? 

หำกคุณไดรั้บกำรวินิจฉยัว่ำติดเช้ือโควิด-19 คุณตอ้งอยูบ่ำ้นเพ่ือป้องกนัไม่ให้แพร่เช้ือไปยงัผูอ่ื้น 

คุณอำจถูกขอให้อยูท่ี่บำ้นหำกคุณมีประวติักำรสัมผสักบัเช้ือไวรัส 

กำรกกัตวัอยูบ่ำ้นหมำยถึง:  

● ไม่ไปสถำนท่ีสำธำรณะ เช่น ท่ีท ำงำน โรงเรียน ห้ำงสรรพสินคำ้ ศูนยด์ูแลเด็กเลก็ หรือ มหำวิทยำลยั 
● ขอให้คนส่งอำหำรและส่ิงจ ำเป็นอ่ืน ๆ โดยทิ้งไวห้นำ้ประตูบำ้นของคุณ 
● ไม่ปล่อยให้มีผูใ้ดเขำ้เยี่ยม คนท่ีควรอยู่กบัคุณคือคนท่ีปกติอำศยัอยูใ่นบำ้นเดียวกนักบัคุณเท่ำนั้น 

คุณไม่จ ำเป็นตอ้งสวมหนำ้กำกอนำมยัในบำ้น หำกคุณตอ้งกำรออกไปพบแพทยใ์ห้สวมหนำ้กำกอนำมยั (ถำ้มี) เพื่อป้องกนัผูอ่ื้น 

คุณควรติดต่อกนัทำงโทรศพัทแ์ละทำงออนไลน์กบัครอบครัวและเพ่ือนของคุณ ส ำหรับขอ้มูลเพ่ิมเติมอ่ำนเอกสำรขอ้เท็จจริงของเรำเก่ียวกบั home 

isolation (กำรกกัตวัท่ีบำ้น) 

กำรเวน้ระยะห่ำงทำงสังคมคืออะไร? 

กำรเวน้ระยะห่ำงทำงสังคมเป็นวิธีหน่ึงท่ีจะช่วยชะลอกำรแพร่กระจำยของไวรัสอยำ่งโควิด-19  

กำรเวน้ระยะห่ำงทำงสังคมรวมถึงกำรอยูบ่ำ้นเมื่อคุณไม่สบำย หลีกเลี่ยงกำรรวมตวัในท่ีสำธำรณะขนำดใหญ่โดยไม่จ ำเป็น 

ควรรักษำระยะห่ำงระหว่ำงคุณกบัคนอื่น 1.5 เมตรในกรณีท่ีเป็นไปไดแ้ละลดกำรสัมผสัทำงกำย เช่น กำรจบัมือ 

โดยเฉพำะกบัคนท่ีมีควำมเส่ียงสูงในกำรติดเช้ือ เช่น ผูสู้งอำยแุละผูท่ี้มีปัญหำดำ้นสุขภำพ 

คุณไม่จ ำเป็นตอ้งเปลี่ยนกิจวตัรประจ ำวนัของคุณ 

แต่กำรใชม้ำตรกำรป้องกนัดว้ยกำรเวน้ระยะห่ำงทำงสังคมเหล่ำน้ีสำมำรถช่วยปกป้องผูค้นในชุมชนของเรำท่ีมีควำมเส่ียงมำกท่ีสุด 

https://www.health.gov.au/sites/default/files/documents/2020/03/coronavirus-covid-19-information-about-home-isolation-when-unwell-suspected-or-confirmed-cases.pdf
https://www.health.gov.au/sites/default/files/documents/2020/03/coronavirus-covid-19-information-about-home-isolation-when-unwell-suspected-or-confirmed-cases.pdf
https://www.health.gov.au/sites/default/files/documents/2020/03/coronavirus-covid-19-information-about-home-isolation-when-unwell-suspected-or-confirmed-cases.pdf
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ใครท่ีเส่ียงต่อกำรมีอำกำรรุนแรงท่ีสุด? 

ผูติ้ดเช้ือบำงรำยอำจไม่มีอำกำรเจ็บป่วยเลย บำงรำยจะมีอำกำรเลก็นอ้ยซ่ึงรักษำหำยไดง่้ำย และบำงรำยอำจป่วยมำกอยำ่งรวดเร็ว 
จำกประสบกำรณ์กบัไวรัสสำยพนัธ์ุโคโรนำอ่ืน ๆ ผูท่ี้มีควำมเส่ียงต่อกำรติดเช้ือรุนแรงท่ีสุดไดแ้ก่: 

● ผู้ที่มีระบบภูมิคุ้มกันบกพร่อง เช่น ผู้ป่วยมะเร็ง 
● ผู้สูงอำยุ 
● ชำวพ้ืนเมืองและชำวเกำะในช่องแคบทอร์เรสเน่ืองจำกพวกเขำมีอัตรำกำรเจ็บป่วยเร้ือรังสูง 
● ผู้ที่มีอำกำรป่วยเร้ือรัง 

● ผู้ที่อยู่อำศัยเป็นกลุ่ม 

● ผู้ที่อยู่ในสถำนกักกัน 

● เด็กเล็ก ๆ และทำรก * 
 
* ณ ขณะนี้ ควำมเส่ียงต่อเด็กและทำรกและบทบำทของเด็กในกำรแพร่เช้ือโควิด-19 ยังไม่ชัดเจนนัก อย่ำงไรก็ตำม จนถึงบัดนี้อัตรำกำรติดเช้ือโควิด-
19 หมู่เด็กยังถือว่ำต ่ำเม่ือเทียบกับประชำกรในวงกว้ำง 

จะรักษำไวรัสได้อย่ำงไร? 
ไม่มีกำรรักษำที่เฉพำะเจำะจงส ำหรับไวรัสโคโรนำ ยำปฏิชีวนะไม่มีประสิทธิภำพในกำรจัดกำรไวรัส 

อำกำรส่วนใหญ่สำมำรถรักษำได้ด้วยกำรดูแลช่วยเหลือทำงกำรแพทย์ 

เรำสำมำรถช่วยป้องกนักำรแพร่กระจำยของไวรัสโคโรนำไดอ้ยำ่งไร 

กำรรักษำควำมสะอำดมือและกำรจำม/ไออย่ำงถูกสุขอนำมัย และกำรรักษำระยะห่ำงจำกผู้อ่ืนเม่ือคุณป่วยเป็นวิธีป้องกันไวรัสที่ดีที่สุด คุณควร: 

● ล้ำงมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่และน ้ำก่อนและหลังรับประทำนอำหำรและหลังจำกเข้ำห้องน ้ำ 
● ป้องปำกและจมูกเวลำไอและจำม ทิง้กระดำษช ำระที่ใช้ และใช้เจลล้ำงมือแบบแอลกอฮอล์ 
● หำกไม่สบำยให้หลีกเลี่ยงกำรสัมผัสกับผู้อ่ืน (อยู่ห่ำงจำกผู้คนมำกกว่ำ 1.5 เมตร) 
● แสดงควำมรับผิดชอบต่อส่วนรวมโดยกำรเว้นระยะห่ำงทำงสังคม 

 

ฉันสำมำรถไปเย่ียมครอบครัวและเพ่ือนๆในสถำนดูแลผู้สูงอำยุได้หรือไม่ 

กำรระบำดของไวรัสในสถำนดูแลผู้สูงอำยุอำจท ำให้เกิดปัญหำใหญ่ อย่ำงไรก็ตำม โควิด-19 มีควำมเส่ียงต่อสุขภำพส ำหรับผู้สูงอำยุ 

เพ่ือปกป้องผู้สูงอำยุให้ปฎิบัติตำมข้อจ ำกัด ห้ำมเยี่ยมศูนย์ดูแลผู้สูงอำยุหำกคุณ : 

● กลับจำกต่ำงประเทศในช่วง 14 วันที่ผ่ำนมำ 

● สัมผัสกับผู้ป่วยที่ได้รับกำรยืนยันแล้วว่ำติดเช้ือโควิด-19 ในช่วง14 วันที่ผ่ำนมำ  

● มีไข้หรือมีอำกำรติดเช้ือทำงเดินหำยใจ (เช่น ไอ เจ็บคอ หำยใจติดขัด)  

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภำคม คุณจะต้องได้รับกำรฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ก่อนไปที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอำยุ  

นอกจำกนี้รัฐบำลยังได้ประกำศว่ำศูนย์ดูแลผู้สูงอำยุจะต้องเพ่ิมควำมระมัดระวังเป็นพิเศษส ำหรับกำรเข้ำเยี่ยม รวมไปถึง: 

● ให้เข้ำเยี่ยมเป็นเวลำส้ัน ๆ 

● ให้เข้ำเยี่ยมไม่เกินคร้ังละสองคนรวมถึงแพทย์ 

● ให้เข้ำเยี่ยมในห้องพักอำศัยของผู้อำศัย สถำนที่กลำงแจ้งหรือในพ้ืนที่เฉพำะที่ทำงศูนย์เป็นผู้ก ำหนด และไม่ใช่พ้ืนที่ส่วนกลำง 
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● ไม่ให้มีกำรเยี่ยมหรือพบปะแบบกลุ่มใหญ่ รวมถึงกิจกรรมทำงสังคมหรือเพ่ือควำมบันเทิง 

● ไม่ให้กลุ่มนักเรียนเข้ำเยี่ยมไม่ว่ำจะก่ีคนก็ตำม 

● ไม่อนุญำตให้เด็กอำยุต ่ำกว่ำ 16 ปีเข้ำเยี่ยม ยกเว้นในกรณีพิเศษ 

 

หำกไม่สำมำรถไปเยี่ยมครอบครัวและเพ่ือน ๆ ในศูนย์ดูแลผู้สูงอำยุได้ เป็นส่ิงส ำคัญที่จะต้องติดต่อกันผ่ำนทำงโทรศัพท์และวิดีโอ ส่งไปรษณียบัตร 

ภำพถ่ำยหรืองำนศิลปะหรือวิดีโอไปให้ 

ฉันสำมำรถไปชุมนุมสำธำรณะ เช่น คอนเสิร์ตและกำรแข่งขันกีฬำได้หรือไม่? 

ในขณะน้ีออสเตรเลียยงัไม่มีกำรแพร่เช้ือโควิด-19 ในชุมชนอยำ่งแพร่หลำย เพื่อช่วยชะลอกำรแพร่กระจำย 

รัฐบำลออสเตรเลียไดแ้นะน ำว่ำกำรชุมนุมกลำงแจง้ควรจ ำกดัผูเ้ขำ้ร่วมไม่ให้เกิน 500 คน  

กำรประชุมท่ีไม่จ ำเป็นหรือกำรประชุมของผูป้ระกอบอำชีพท่ีส ำคญัในช่วงวิกฤต เช่น  

ผูเ้ช่ียวชำญดำ้นกำรดูแลสุขภำพและบริกำรฉุกเฉินควรถูกก ำจดัดว้ยเช่นกนั ค ำแนะน ำน้ีไม่รวมถึงสถำนท่ีท ำงำน โรงเรียน มหำวิทยำลยั ร้ำนคำ้ 
ซูเปอร์มำร์เก็ต ระบบขนส่งสำธำรณะและสนำมบิน 

รัฐบำลยงัไดแ้นะน ำให้ลดจ ำนวนผูเ้ขำ้เยี่ยมสถำนดูแลผูสู้งอำยทุุกแห่งและชุมชนชำวอะบอริจินและชำวเกำะช่องแคบทอร์เรส 

ขอ้ควรระวงัเหล่ำน้ีส ำคญัท่ีสุดส ำหรับผูท่ี้มีอำยมุำกกว่ำ 60 ปีโดยเฉพำะอย่ำงย่ิงหำกพวกเขำมีโรคประจ ำตวั 
 

ส ำหรับกิจกรรมในร่ม เช่น โรงยมิ บำร์ โรงภำพยนตร์และร้ำนอำหำร 

ตั้งแต่วนัท่ี 18 มีนำคม 2563 ไม่อนุญำตให้มีกำรจดัให้ผูค้นมำรวมตวักนัในพ้ืนท่ีปิดโดยไม่จ ำเป็นมำกกว่ำ 100 คน ส ำหรับกรณีท่ีนอ้ยกว่ำ 100 

คนควรปฏิบติัตำมขอ้ควรระวงัพิเศษรวมถึง: 

● พิจำรณำขนำดของพ้ืนท่ี จ ำนวนคนในนั้น และพ้ืนท่ีส ำหรับให้ผูค้นเขำ้ร่วมเดินไปมำไดอ้ยำ่งปลอดภยัโดยท่ีพวกเขำสำมำรถอยูห่่ำงกนั 1.5 

เมตรได ้

● ผลิตภณัฑท์ ำควำมสะอำดมือ เช่น สบู่และน ้ำ ตอ้งมีกำรจดัเตรียมถงัขยะท่ีเหมำะสมและตอ้งท ำควำมสะอำดบ่อย ๆ 

● คุณตอ้งอยูบ่ำ้นถำ้รู้สึกไม่สบำย 

● คุณไม่ควรใชเ้วลำมำกกว่ำสองชัว่โมงในท่ีท่ีมีกำรเคลื่อนไหวและปฏิสัมพนัธสู์ง เช่น บำร์หรือไนตค์ลบั  

● คุณไม่ควรใชเ้วลำเกินส่ีชัว่โมงในสถำนท่ีท่ีกำรเคลื่อนไหวมีจ ำกดั เช่น โรงละคร ร้ำนอำหำร โรงภำพยนตร์ และกำรแข่งขนักีฬำ 

● ควรพิจำรณำทบทวนสถำนท่ีจดังำนท่ีสำมำรถรองรับผูเ้ขำ้ร่วมสูงสุดไดม้ำกกว่ำ 100 คน 

โรงยิม บำร์ ร้ำนอำหำร 

และโรงภำพยนตร์ไม่จ ำเป็นตอ้งปิดตวัลงในขณะน้ีตรำบใดท่ีพวกเขำปฏิบติัตำมขอ้ควรระวงัเร่ืองกำรเวน้ระยะห่ำงทำงสังคมและรักษำสุขอนำมยัท่ีดี 

ส ำหรับขนส่งสำธำรณะ เช่น เคร่ืองบิน รถประจ ำทำง รถไฟ รถไรดแ์ชร์ (Rideshares) และแทก็ซ่ี  

ชำวออสเตรเลียทุกคนควรทบทวนกำรเดินทำงท่ีไม่จ ำเป็น แมค้วำมเส่ียงของกำรติดเช้ือ โควิด-19 บนเคร่ืองบินยงัอยู่ในระดบัต ่ำ 

ไม่แนะน ำให้เดินทำงโดยไม่จ ำเป็น  

บริกำรขนส่งสำธำรณะส่วนใหญ่ถือว่ำเป็นส่ิงจ ำเป็น 

อยำ่งไรก็ตำมรัฐบำลแนะน ำให้นำยจำ้งเสนอวิธีกำรท ำงำนท่ียืดหยุน่เพื่อลดจ ำนวนผูใ้ชร้ะบบขนส่งสำธำรณะในครำวเดียว 

ระบบขนส่งสำธำรณะทำงไกลมีควำมเส่ียงสูงต่อกำรติดเช้ือและควรไดรั้บกำรพิจำรณำใหม่ในขณะน้ี 
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เรือ Spirit of Tasmania ถือเป็นบริกำรท่ีจ ำเป็นและจะยงัคงเปิดให้บริกำรอยู ่ 

ถ้ำเป็นไปได้ให้นั่งที่เบำะหลังของรถแท็กซ่ีและรถไรดแ์ชร์ 

ควรหลีกเล่ียงกำรขนส่งกลุ่มคนที่มีควำมเส่ียงรวมถึงผู้สูงอำยุถ้ำเป็นไปได้ 

ที่ท ำงำนของฉันมีคนมำกกว่ำ 100 คน ฉันยังสำมำรถไปท ำงำนได้หรือไม่ 

ใช่ คุณยังสำมำรถไปท ำงำนได้ ในตอนนี้รัฐบำลแนะน ำว่ำกำรชุมนุมที่ไม่จ ำเป็นต้องมีกำรจ ำกัดผู้เข้ำร่วมไม่เกิน 100 คน 

ค ำแนะน ำนี้ไม่รวมถึงสถำนที่ท ำงำน โรงเรียน มหำวิทยำลัย ร้ำนค้ำ ซูเปอร์มำร์เก็ต ระบบขนส่งสำธำรณะและสนำมบิน 

หำกคุณไม่สบำยคุณควรอยู่บ้ำนเพ่ือหลีกเล่ียงกำรแพร่กระจำยเช้ือโรคสู่ผู้อ่ืน  

ฉันควรพำลูกออกจำกศูนย์ดูแลเด็กหรือโรงเรียนหรือไม่? 

ไม่จ ำเป็น ในขั้นนี้รัฐบำลแนะน ำว่ำควรท ำกิจกรรมประจ ำวันที่จ ำเป็นต่อไปซ่ึงรวมถึงกำรไปโรงเรียนและศูนย์ดูแลเด็ก  

หำกลูกของคุณไม่สบำย คุณควรให้พวกเขำอยู่บ้ำนเพ่ือหลีกเล่ียงกำรแพร่กระจำยเช้ือโรคไปยังผู้อ่ืน  

จนถึงขณะนี้ข้อมูลจำกทั่วโลกช้ีให้เห็นว่ำเด็กที่ติดเช้ือโควิด-19 มีอำกำรไม่รุนแรงและมีกำรแพร่เช้ือน้อยมำกระหว่ำงเด็ก 
 
ประเทศสิงคโปร์เป็นตัวอย่ำงที่ดีที่แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของกำรเปิดศูนย์ดูแลเด็กและโรงเรียนในช่วงกำรระบำดของโควิด-19 
 
โรงเรียนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่ำวิธีปฏิบัติด้ำนสุขอนำมัยของโรงเรียนมีควำมเหมำะสมและเด็กได้รับควำมรู้เก่ียวกับกำรเว้นระยะห่ำงทำงสังคมและ

ส่งเสริมให้ท ำเช่นนั้นทุกคร้ังที่ท ำได้ 

ส ำหรับกำรเล่นกีฬำและกิจกรรมอ่ืน ๆ  

กำรแข่งขันกีฬำใหญ่ ๆ และกิจกรรมชุมชนอำจถูกเล่ือนหรือยกเลิกขึน้อยู่กับขนำดของกิจกรรมและจ ำนวนผู้เข้ำร่วม 

กีฬำชุมชนสำมำรถด ำเนินกำรต่อในขั้นตอนนี้ อย่ำงไรก็ตำมควรให้ผู้เข้ำร่วมที่จ ำเป็นมำร่วมกิจกรรมเท่ำนั้น เช่น ผู้เล่น โค้ช เจ้ำหน้ำที่กำรแข่งขัน 

เจ้ำหน้ำที่และอำสำสมัครที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกิจกรรมและพ่อแม่/ ผู้ปกครองของผู้เข้ำร่วม 

ฉนัควรสวมหนำ้กำกอนำมยัหรือไม่ 

คุณไม่จ ำเป็นตอ้งสวมหนำ้กำกถำ้คุณสบำยดี 

ในขณะท่ีกำรใชห้น้ำกำกอนำมัยสำมำรถช่วยป้องกนักำรแพร่กระจำยของโรคจำกผูป่้วยท่ีติดเช้ือไปยงัผูอ่ื้นได ้

แต่ปัจจุบนัไม่มีกำรแนะน ำให้ผูท่ี้มีสุขภำพดีใชห้น้ำกำกอนำมัยในกำรป้องกนักำรติดเช้ือไวรัสโคโรนำ  

ขอ้มูลเพ่ิมเติม  

ส ำหรับค ำแนะน ำ ข้อมูล และแหล่งข้อมูลล่ำสุดไปที่ www.health.gov.au  

โทรติดต่อสำยด่วนบริกำรช่วยเหลือเกี่ยวกับไวรัสโคโรนำทั่วประเทศได้ที่หมำยเลข 1800 020 080 ซ่ึงเปิดให้บริกำรตลอด 24 ช่ัวโมง 7 วันต่อสัปดำห์ 

หำกคุณต้องกำรใช้บริกำรแปลหรือล่ำมโทร 131 450   

ค้นหำหมำยเลขโทรศัพท์ของหน่วยงำนสำธำรณสุขของรัฐหรือเขตกำรปกครองของคุณได้ที่ www.health.gov.au/state-territory-contacts 

โปรดพูดคุยกบัแพทยห์ำกคุณมีควำมกงัวลเก่ียวกบัสุขภำพของคุณ 

 

http://www.health.gov.au/
https://www.health.gov.au/about-us/contact-us/local-state-and-territory-health-departments

