Coronavirus disease
(COVID-19)

แนวทางปฏิบัติการเว้ นระยะห่ างทางสั งคม
คุณควรอ่านแผ่นข้อมูลนีควบคู่ไปกับแผ่นข้อมูล “สิ งทีคุณต้องทราบ” “แนวทางปฏิบตั ิการกักกันตัวเอง” และ
“คําแนะนําสําหรับการรวมตัวในทีสาธารณะ” ซึงสามารถเข้าไปดูได้ทีเว็บไซต์ www.health.gov.au/covid19-resources

การเว้ นระยะห่ างทางสั งคมคืออะไรและทําไมจึงมีความสํ าคัญ
การเว้นระยะห่างทางสังคมรวบรวมวิธีการต่าง ๆ ทีจะหยุดหรื อชะลอการแพร่ ระบาดของโรคติดต่อ
ซึงหมายถึงการลดการสัมผัสระหว่างคุณและผูอ้ ืน
การเว้นระยะห่างทางสังคมมีความสําคัญเพราะโควิด-19 มีโอกาสแพร่ กระจายจากคนสู่ คนได้มากทีสุ ดผ่านทาง:
 การสัมผัสใกล้ชิดโดยตรงกับบุคคลทีอยูใ่ นช่วงแพร่ เชือหรื อภายใน 24 ชัวโมงก่อนทีอาการของพวกเขาจะปรากฏ
 การสัมผัสใกล้ชิดกับบุคคลทีได้รับการยืนยันว่าติดเชือทีมีอาการไอหรื อจาม หรื อ
 การจับสิ งของหรื อพืนผิว (เช่น มือจับประตูหรื อโต๊ะ)
ทีปนเปื อนเชือจากการไอหรื อจามของบุคคลทีได้รับการยืนยันว่าติดเชือ แล้วเอามือไปสัมผัสปากหรื อใบหน้าของคุณ
ดังนัน ยิงคุณเว้นระยะห่างระหว่างตัวคุณกับผูอ้ ืนมากเท่าใด การแพร่ เชือของไวรัสก็จะเกิดขึนได้ยากขึนเท่านัน

ฉันสามารถทําอะไรได้ บ้าง
หากคุณไม่สบาย ขอให้อยูห่ ่างจากผูอ้ ืน - นันคือสิ งทีสําคัญทีสุ ดทีคุณสามารถทําได้
คุณควรรักษาความสะอาดมือและจาม/ไออย่างถูกสุ ขอนามัยด้วย:
ล้างมือของคุณบ่อย ๆ ด้วยสบู่และนํา รวมถึงก่อนและหลังการรับประทานอาหารและหลังจากใช้หอ้ งนํา
 ป้ องปากและจมูกเวลาไอและจาม ทิงกระดาษชําระทีใช้ และใช้เจลล้างมือแบบแอลกอฮอล์
่ ่างจากผูค้ นเป็ นระยะมากกว่า 1.5 เมตร)
 และหากรู้สึกไม่สบาย ให้หลีกเลียงการสัมผัสกับผูอ้ ืน (อยูห


นอกเหนื อจากนี คุณสามารถเริ มพฤติกรรมหลายอย่างเพือเว้นระยะห่างทางสังคมและการรักษาสุ ขอนามัยแบบต้นทุนตําได้ทนั ที
พฤติกรรมง่าย ๆ โดยใช้สามัญสํานึ กเหล่านี จะช่วยลดความเสี ยงให้กบั คุณและผูอ้ ืนได้โดยช่วยชะลอการระบาดของโรคในชุมชน –
และคุณสามารถปฏิบตั ิได้ทุกวัน - ในบ้านของคุณ ทีทํางาน โรงเรี ยน และระหว่างทีคุณอยูใ่ นพืนทีสาธารณะ

ข้อมูลเรื องการเว้นระยะห่างทางสังคม เวอร์ชนั 1 (15/03/2020)
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การเว้ นระยะห่ างทางสั งคมทีบ้ าน
ภายในบ้ าน
เพือลดการระบาดของเชื อโรค1:







ตามทีได้กล่าวไว้ รักษาความสะอาดมือและจาม/ไออย่างถูกสุ ขอนามัย
หลีกเลียงการจับมือทักทายและการจูบ
ทําความสะอาดพืนผิวทีมีการสัมผัสบ่อย ๆ ด้วยนํายาฆ่าเชืออย่างสมําเสมอ เช่น โต๊ะ เคาน์เตอร์ครัว และลูกบิดประตู
เพิมการระบายอากาศในบ้านด้วยการเปิ ดหน้าต่างและปรับค่าเครื องปรับอากาศ
ไปร้านค้าเท่าทีจําเป็ นและซือสิ นค้าและบริ การผ่านทางออนไลน์
พิจารณาว่าการออกนอกบ้านและการเดินทางทังแบบส่ วนตัวและเป็ นครอบครัวนันสมเหตุสมผลและจําเป็ นหรื อไม่

ครอบครั วทีมีผ้ ปู ่ วย* (เพิมเติมจากมาตรการข้ างต้ น)






ดูแลผูป้ ่ วยในห้องเดียวหากเป็ นไปได้
ใช้จาํ นวนผูด้ ูแลผูป้ ่ วยให้นอ้ ยทีสุ ด
ปิ ดประตูหอ้ งผูป้ ่ วยเอาไว้ และหากเป็ นไปได้ เปิ ดหน้าต่างในห้อง
ทังผูป้ ่ วยและผูด้ ูแลควรสวมหน้ากากอนามัยเวลาทีพวกเขาอยูใ่ นห้องเดียวกัน
ปกป้ องสมาชิกครอบครัวทีอ่อนแอ เช่น ผูท้ ีมีอายุมากกว่า 65 ปี หรื อผูท้ ีมีโรคประจําตัว
รวมถึงการหาทีอยูอ่ าศัยอืนให้พวกเขาถ้าทําได้

การเว้ นระยะห่ างทางสั งคมในทีทํางาน
เพือลดการระบาดของเชือโรคในทีทํางาน :





พักอยูบ่ า้ นหากคุณป่ วย
หยุดทักทายด้วยการจับมือ
จัดประชุมผ่านทางวิดีโอหรื อทางโทรศัพท์
เลือนการประชุมใหญ่ ๆ

ดัดแปลงจาก Dalton et al.
มาตรการเตรี ยมพร้อมด้วยการเว้นระยะห่างทางสังคมและการยกระดับการรักษาสุ ขอนามัยแบบต้นทุนตําทีนํามาใช้ก่อนทีจะเกิดการระบาดของเชือ โควิด-19
ภายในประเทศอาจช่วยลดจํานวนผูต้ ิดเชือและความรุ นแรงได้
1

* “ผูป
้ ่ วย” หมายถึงบุคคลทีมีอาการเจ็บป่ วยเกียวกับทางเดินหายใจหรื อมีไข้โดยทียังไม่ได้รับการวินิจฉัยโรคซึงยังไม่ได้เข้ารับการตรวจทดสอบเชือ โควิด-19

แต่อาจเป็ นกรณี ทียังไม่ได้รับการตรวจพบ
**กรณี เช่นนีอาจก่อให้เกิดความเสี ยหายมากเว้นเสี ยแต่วา่ จะมีการตัดสิ นใจทีดีในระหว่างทีรอตรวจว่าเป็ นกรณี การติดเชือ โควิด-19 หรื อไม่
และอาจเป็ นการเปิ ดประเด็นเรื องการแพร่ เชือภายในประเทศ ***
จากหลักฐานทีแสดงว่าอุณหภูมิตาและความชื
ํ
นในสภาพแวดล้อมทีมีการใช้เครื องปรับอากาศอาจช่วยเพิมการอยูร่ อดของไวรัสสายพันธุ ์โคโรนาเช่น SARS ได้
1 **** เว็บไซต์หลายแห่ งเช่นเว็บไซต์ของศูนย์ควบคุ มและป้ องกันโรค (CDC) ซึ งประเมินความเสี ยงในการเดิ นทางอาจเป็ นประโยชน์
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html
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จัดการประชุมทีจําเป็ นนอกสํานักงานในพืนทีกลางแจ้งหากเป็ นไปได้
ส่ งเสริ มการรักษาความสะอาดมือและการจาม/ไออย่างถูกสุ ขอนามัย และจัดหาเจลล้างมือให้กบั พนักงานและคนงานทุกคน
ทานอาหารกลางวันทีโต๊ะทํางานของคุณหรื อนอกสํานักงานแทนการใช้หอ้ งทานอาหารกลางวัน
ทําความสะอาดและฆ่าเชือพืนผิวทีมีการสัมผัสบ่อย ๆ อย่างสมําเสมอ
เปิ ดหน้าต่างและปรับค่าเครื องปรับอากาศเพือให้มีการระบายอากาศมากขึน
จํากัดการจับต้องอาหารและการแบ่งอาหารกินร่ วมกันในทีทํางาน
พิจารณาทบทวนการเดินทางเพือธุรกิจทีไม่จาํ เป็ น
กวดขันเรื องสุ ขอนามัยอย่างเข้มงวดในหมู่พนักงานจัดเตรี ยมอาหาร (ในโรงอาหาร) และผูใ้ กล้ชิดของพวกเขา
พิจารณาว่าการรวมตัวของกลุ่มคนจํานวนมากนันสามารถย้ายเวลา แยกออกเป็ นกลุ่มเล็ก ๆหรื อยกเลิกได้หรื อไม่

การเว้ นระยะห่ างทางสั งคมในโรงเรี ยน
เพือลดการระบาดของเชือโรคในโรงเรี ยน1:










หากลูกของคุณป่ วย อย่าส่ งลูกไปโรงเรี ยน (หรื อศูนย์รับเลียงเด็ก)
ทําความสะอาดมือก่อนเข้าโรงเรี ยนและเป็ นช่วง ๆ อย่างสมําเสมอ
เลือนกิจกรรมทีนําไปสู่ การคละชันเรี ยนหรื อชันปี
หลีกเลียงการต่อคิวและพิจารณายกเลิกกิจกรรมประชุมโรงเรี ยน
ส่ งเสริ มให้มีตารางเวลาล้างมืออย่างสมําเสมอ
ทําความสะอาดและฆ่าเชือพืนผิวทีมีการสัมผัสบ่อย ๆ อย่างสมําเสมอ
จัดการเรี ยนการสอนกลางแจ้งเมือทําได้
เปิ ดหน้าต่างและปรับเครื องปรับอากาศเพือให้มีการระบายอากาศมากขึน
กวดขันเรื องสุ ขอนามัยอย่างเข้มงวดในหมู่พนักงานจัดเตรี ยมอาหาร (ในโรงอาหาร) และผูใ้ กล้ชิดของพวกเขา

การเว้ นระยะห่ างทางสั งคมในพืนทีสาธารณะ
เพือลดการระบาดของเชือโรค:





ทําความสะอาดมือของคุณทุกแห่งทีทําได้ รวมถึงเมือเข้าและออกจากอาคาร
ชําระเงินแบบไร้สัมผัส (tap & pay) แทนการจับเงินสด
พยายามและเดินทางในช่วงเวลาทีผูค้ นไม่พลุกพล่าน และพยายามหลีกเลียงฝูงชน
พนักงานขนส่ งสาธารณะและคนขับแท็กซีควรเปิ ดหน้าต่างรถเมือทําได้และทําความสะอาดพร้อมฆ่าเชือพืนผิวทีมีการสัมผั
สบ่อย ๆ อย่างสมําเสมอ

สิ งทีควรพิจารณาเมือจัดงานให้ คนมารวมตัวกันในทีสาธารณะ
งานทีมีผคู้ นจํานวนมากมาอยูใ่ นสถานทีเดียวกันสามารถเพิมความเสี ยงในการแพร่ เชือไวรัสได้ หากคุณกําลังจัดงานให้คนมาเข้าร่ วม
ขอให้พิจารณาว่าคุณสามารถเลือน ลดขนาด/ความถี หรื อยกเลิกงานนันได้หรื อไม่ ถ้าคุณตัดสิ นใจทีจะจัดงานนันต่อไป
คุณควรประเมินความเสี ยงและพิจารณาทบทวนแง่มุมทีอาจเพิมความเสี ยงของการแพร่ เชือได้
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ตังแต่วนั จันทร์ที 16 มีนาคมเป็ นต้นไป
รัฐบาลออสเตรเลียแจ้งว่าการรวมตัวกันโดยไม่มีเหตุจาํ เป็ นนันควรจํากัดจํานวนผูเ้ ข้าร่ วมให้นอ้ ยกว่า 500 คน;
และควรจํากัดการประชุมทีไม่จาํ เป็ นของหน่วยงานสําคัญในช่วงวิกฤต เช่น พนักงานด้านสาธารณสุ ขและพนักงานฉุ กเฉิ น
สําหรับข้อมูลเพิมเติมเกียวกับการรวมตัวกันในทีสาธารณะ สามารถเข้าไปดูได้ที www.health.gov.au/covid19-resources

ข้ อมูลเพิมเติม
สําหรับข้อมูลเพิมเติมเรื องการลดการระบาดของ COVID-19 ในสถานทีทํางาน เข้าไปที
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/getting-workplace-ready-for-covid-19.pdf

สําหรับคําแนะนํา ข้อมูล และแหล่งความรู ้ล่าสุ ด เข้าไปที www.health.gov.au
โทรติดต่อบริ การสายด่วนไวรัสโคโรนาทัวประเทศได้ที 1800 020 080 ซึงเปิ ดให้บริ การตลอด 24 ชัวโมง 7 วันต่อสัปดาห์
หากคุณต้องการใช้บริ การแปลหรื อล่าม กรุ ณาโทรไปที 131 450
คุณสามารถหาเบอร์โทรศัพท์ของหน่วยงานสาธารณสุ ขของแต่ละรัฐหรื อเขตการปกครองได้ที www.health.gov.au/stateterritory-contacts

โปรดพูดคุยกับแพทย์หากคุณมีความกังวลเกียวกับสุ ขภาพของคุณ
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