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ขอ้มูล COVID-19 สําหรบัผู้เดนิทางจากตา่งประเทศ  
ในการกกักนัตวัประเภทโรงแรม 
 

Useful contacts: 
 

หมายเลขการตดิต่อทีเ่ป็นประโยชน ์
 

Emergency Services: Dial 000 in an 
emergency. State that you are in hotel 
quarantine. 
 
ACT Health: (02) 5124 6209  
For any questions or concerns about your 
quarantine period or to notify any COVID-19 
symptoms. 
 
Weston Creek Respiratory Assessment 
Centre Nursing/Medical Support Service: 
Telephone: (02) 5124 4076 
Open from 07:30-22:00 hours, seven days a 
week, for medical advice. 
 

บรกิารฉุกเฉินต่าง ๆ  โทร 000 ในกรณีเหตุฉุกเฉิน รัฐท่ีคุณกําลงัอยู่ในการกักกันตวัประเภทโรงแรม 
 
ACT Health โทร (02) 5124 6209 
สําหรับคําถามหรือขอ้กังวลใด ๆ เก่ียวกับระยะเวลาการกักกันตัวหรือเพื่อแจง้อาการ COVID-19 ใด ๆ  
 
ฝ่ายบรกิารให้ความช่วยเหลือดา้นการแพทยแ์ละพยาบาล 
ศูนยป์ระเมนิระบบทางเดนิหายใจ Western Creek 
โทร  (02) 5124 4076 
เปิดใหค้ําแนะนําดา้นการแพทย์ ทุกวัน ระหว่างเวลา 7.30 - 22.00 น.  

Introduction to quarantine 
 

ขอ้มูลเบื้องตน้เก ีย่วกบัการกกักนัตวั 
 

Mandatory quarantine for international 
arrivals 
 

การกกักนัตวัภาคบงัคบัสําหรบัผู้โดยสารขาเขา้ระหว่างประเทศ 
 

All international passengers arriving at 
Canberra Airport must go into quarantine at a 
government approved accommodation facility 

ผูโ้ดยสารระหว่างประเทศทุกคนท่ีเดินทางมาถึงสนามบินกรุงแคนเบอร์ราจะตอ้งเขา้รับการกักกันตวัในสถา
นท่ีพักท่ีรัฐบาลอนุมัติเป็นเวลา 14 วัน นับจากวันท่ีพวกเขาเดินทางมาถึง 
ขอ้กําหนดนี้อยู่ภายใตพ้ระราชบญัญตัิการสาธารณสุข ค.ศ. 1997 (Public Health Act 1997) 



for 14 days from the day of their arrival. This 
is required under the Public Health Act 1997. 
It is an offence not to comply with quarantine 
requirements, with fines up to $8,000 for 
people who do not comply.  
 
You will receive an invoice for your quarantine 
accommodation fee after the end of your 
quarantine period. The quarantine 
accommodation fee is a fixed cost which 
includes the cost of the hotel room, a 
standard food and meals cost, and other 
associated costs. More information is 
provided below and in the Quarantine Fees 
factsheet. 

 

การไม่ปฏิบตัิตามขอ้กําหนดการกักกันตวัจะถือว่ากระทําความผิด โดยจะมีคา่ปรับท่ีสงูถึง $8,000 
ดอลลาร์สําหรับผูท่ี้ไม่ปฏิบัตติาม 
 
คุณจะไดรั้บใบแจง้หนี้เป็นคา่ใชจ้่ายสาํหรับสถานท่ีพักเพื่อการกักกันตวัของคุณหลงัจากสิ้นสุดระยะเวลากา
รกักกันตัวของคุณ ค่าใชจ้่ายสาํหรับสถานท่ีพักเพือ่การกักกันตัวเป็นราคาแบบคงท่ี 
ซึ่งรวมค่าหอ้งพักในโรงแรม ค่าอาหารและม้ืออาหารมาตรฐาน และค่าใชจ้่ายอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง 
ขอ้มูลเพิ่มเติมหาดูไดจ้ากดา้นลา่งนีแ้ละในเอกสารขอ้เท็จจริงเร่ืองคา่ใชจ้า่ยเพื่อการกักกันตัว 
 

Why am I being quarantined? 
 

ทําไมฉนัจงึตอ้งเขา้กบัการกกักนัตวั? 

Most COVID-19 cases detected in Australia 
are occurring in travellers returning from 
overseas. For this reason, returning travellers 
to Australia must undergo a mandatory 
quarantine period to prevent onward 
transmission of COVID-19 in the community. 
 

กรณีผูป่้วย COVID-19 ส่วนใหญ่ท่ีตรวจพบในออสเตรเลียเกิดขึน้กับผูเ้ดนิทางท่ีกลบัมาจากต่างประเทศ 
ดว้ยเหตุนี้ผูเ้ดนิทางกลับเขา้ออสเตรเลียจะตอ้งเขา้สูช่่วงเวลาการกักกันตัวภาคบังคับเพื่อป้องกันการแพร่ระ
บาดของ COVID-19 ในชุมชน 

How long does mandatory quarantine 
last? 
 

การกกักนัตวัภาคบงัคบัใช้เวลานานเท่าใด? 

The quarantine period is 14 days from the day 
you arrive in the ACT. Your day of arrival is 
counted as day 0. This is because, for 
COVID-19, the incubation period (the time 
between getting infected and displaying 
symptoms) can last up to 14 days. If you are 
diagnosed with COVID-19 during your 

ช่วงเวลาการกักกันตัวนีใ้ชเ้วลา 14 วัน นับจากวันท่ีคุณมาถึง ACT วันท่ีคุณเดนิทางมาถึงจะนับเป็นวันท่ี 0 
ท้ังนี้ เนื่องจากระยะฟักตัวของ COVID-19 (ระยะเวลาระหว่างการติดเชื้อและการแสดงอาการ) 
อาจนานถึง 14 วัน หากคุณไดร้ับการวินิจฉัยวา่ตดิเชื้อ COVID-19 ในระหว่างช่วงเวลาการกันกันตัว 
คุณอาจตอ้งแยกกักตัวเองอยู่เป็นเวลานานกว่านี ้



quarantine period, you may be required to 
stay in isolation for a longer period of time. 
 
What does it mean to be in quarantine? 
 

การเขา้รบัการกกักนัตวัหมายถงึอะไร? 

While you are in quarantine, you must stay in 
your hotel room. ACT Health is here to 
support you and will contact you each day to 
check on your health and wellbeing. For your 
own safety, if we are unable to contact you, 
an ACT Health staff member or police officer 
will conduct a welfare check. 
 
While in quarantine you need to monitor for 
symptoms of COVID-19 (such as fever, 
cough, sore throat, shortness of breath, or 
loss of smell or taste). If you develop 
symptoms, it is very important that you 
notify ACT Health and arrange to get 
tested for COVID-19. Details on how to do 
this can be found in the Health and Medical 
section of this booklet. 
 
While you are in quarantine, you must not:  

• have any visitors 
• visit other people who are staying in 

the hotel 
• go to the hotel lobby, gym or any other 

shared spaces within the hotel 
• leave to go to your home, work, school 

or any public areas 
• travel on public transport, or in a taxi or 

rideshare, unless you have a specific 
exemption. 

 
While you are in quarantine you can: 

ในขณะท่ีคุณอยู่ในการกักกันตัว คุณจะตอ้งอยู่แต่ในห้องของโรงแรม ACT Health 
จะคอยใหค้วามช่วยเหลือแก่คุณ และจะติดตอ่คุณทุกวันเพื่อตรวจสขุภาพและความเป็นอยู่ของคณุ 
เพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเอง หากเราไม่สามารถตดิตอ่คณุได ้สมาชิกของเจา้หนา้ท่ีจาก ACT 
Health หรือเจา้หนา้ท่ีตํารวจจะดาํเนนิการตรวจตราดา้นสวัสดกิารต่าง ๆ  ให ้
 
ในขณะท่ีอยู่ในการกักกันตัว คุณจําเป็นตอ้งเฝ้าระวังอาการ COVID-19 (เช่น เป็นไข ้ไอ เจ็บคอ 
หายใจลําบากหรือหอบ หรือดมไม่รูก้ลิ่น ชิมไม่รูร้ส) หากคุณเริ่มมีอาการ 
เป็นสิง่สําคญัอย่างยิง่ทีค่ณุตอ้งแจง้เตอืน ACT Health และเตรียมเขา้รบัการตรวจหาเช้ือ 
COVID 19 รายละเอียดเก่ียวกับวิธกีารดําเนนิการนี้ มีอยู่ในส่วนของสขุภาพและการแพทย์ของคูมื่อเล่มนี ้
 
ขณะท่ีคุณอยู่ในการกักกันตัว คุณตอ้งไม่  

• มีผูม้าเยือนใด ๆ  ท้ังสิ้น 
• ไปเย่ียมผูอ่ื้นท่ีเขา้พักในโรงแรมขณะนั้น 
• ไปท่ีล็อบบี้ของโรงแรม หอ้งออกกําลังกาย หรือพื้นท่ีส่วนรวมภายในโรงแรม 
• ออกเดินทางเพื่อกลับบา้น ไปท่ีทํางาน หรือโรงเรียนของคุณหรือพื้นท่ีสาธารณะใด ๆ   
• การเดินทางดว้ยระบบขนสง่สาธารณะหรือในรถแท็กซีห่รือรถแบ่งเชา่ (rideshare) 

เวน้เสียว่าคณุจะไดรั้บการยกเวน้เป็นกรณีเฉพาะ 
 
ขณะท่ีอยู่ในการกักกันตัว คุณสามารถ 

• ไปท่ีระเบียงหอ้งพักในโรงแรมของคุณ หากคุณตอ้งการพูดคุยกับผูค้นท่ีอยู่ระเบยีงติดกัน 
คุณตอ้งอยู่ห่างจากกันอย่างนอ้ย 1.5 เมตร 

• ใชโ้ทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์เพื่อติดตอ่กับครอบครัวและเพื่อน ๆ 



• go onto the balcony of your hotel room. 
If you want to speak with people on 
adjoining balconies, you must remain 
at least 1.5 metres apart. 

• use mobile phones or computers to 
keep in touch with family and friends. 

Can I apply for an exemption to 
quarantine? 
 

ฉนัสามารถขอยกเว้นการกกักนัตวัไดห้รือไม่? 

You may apply for an exemption to hotel 
quarantine on compassionate or medical 
grounds. The circumstances of each 
application will be carefully considered to limit 
the risk of spreading COVID-19 in the 
community or the health system.  
 
To apply for an exemption, please email 
COVID.Exemptions@act.gov.au. This email 
should include who you are, where you are 
currently undertaking quarantine, the reasons 
for requesting an exemption, where you 
propose to stay for the remainder of your 
quarantine period, and how you plan to get 
there. 
 
If your exemption request involves leaving the 
ACT to quarantine in another Australian state 
or territory, you will also need to seek an 
exemption from the jurisdiction you intend to 
travel to. 
 

คุณอาจขอยกเวน้การกักกันตวัประเภทโรงแรมไดด้ว้ยเหตุผลทางดา้นมนุษยธรรมหรือดา้นการแพทย์ 
การขอยกเวน้ในแต่ละสถานการณ์จะไดรั้บการพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อจํากัดความเสี่ยงในการแพร่กระจ
าย COVID-19 ในชุมชนหรือในระบบสาธารณสขุ  
 
หากคุณตอ้งการขอยกเวน้ โปรดสง่อีเมลไปท่ี COVID.Exemptions@act.gov.au  อีเมลนี้ควรระบุว่า 
คุณคือใคร ในขณะนีคุ้ณพักอยู่ในสถานท่ีกักกันตวัแห่งใด เหตุผลในการขอยกเวน้ 
สถานท่ีท่ีคุณเสนอท่ีจะพักอยู่ในช่วงเวลาท่ีเหลือของการกักกันตวั และวิธีท่ีคณุวางแผนท่ีจะไปท่ีนัน่ 
 
หากคําขอการยกเวน้ของคณุเก่ียวขอ้งกับการออกจาก ACT 
เพื่อไปกักกันตัวในรัฐหรือเขตปกครองอ่ืนของออสเตรเลีย 
คุณจะตอ้งขอการยกเวน้จากเขตอํานาจศาลท่ีคณุตัง้ใจจะเดินทางไปดว้ย 

Health and medical information 
 

ขอ้มูลดา้นสุขภาพและการแพทย ์

What if I have a medical emergency? 
จะเกดิอะไรขึน้ หากฉนัมีเหตฉุุกเฉินทางการแพทย?์ 

mailto:COVID.Exemptions@act.gov.au


If you have severe symptoms (such as 
difficulty breathing or chest pain) please 
call triple zero (000). Tell the ambulance 
staff that you are in hotel quarantine after 
recently returning from overseas. 
 

หากคุณมีอาการรุนแรง (เช่นหายใจลําบากหรือเจ็บหนา้อก) โปรดโทรตดิต่อ ทรปิเปิลซีโร่ (000) 
แจง้เจา้หนา้ท่ีรถพยาบาลวา่ 
ขณะนี้คุณในสถานกักกันตวัประเภทโรงแรมหลังจากกลับจากต่างประเทศเม่ือไม่นานมานี ้
 

Do I need to wear a mask? 
 

ฉนัจําเป็นตอ้งสวมหน้ากากหรือไม่? 

Once in your hotel room, you do not need to 
wear a mask if you do not have any 
symptoms. You will need to wear a mask 
when opening the door to any person, such 
as an ACT Health staff member. Masks will 
be supplied to you at check-in to the hotel. 
 
If you develop symptoms and there are family 
members sharing your hotel room with you, 
you should wear a mask inside the hotel 
room. Young children who cannot tolerate a 
mask do not need to wear one. 
 

เม่ือเขา้หอ้งพักในโรงแรมแลว้ คุณไม่จําเป็นตอ้งสวมหนา้กากหากคณุไม่มีอาการใด ๆ  
คุณจะตอ้งสวมหนา้กากเม่ือเปิดประตูใหกั้บบุคคลใด ๆ  เช่น สมาชิกของเจา้หนา้ท่ีจาก ACT Health 
คุณจะไดรั้บหนา้กากเม่ือทําการเช็กอินเขา้พักท่ีโรงแรม 
 
หากคุณมีอาการและมีสมาชิกในครอบครัวท่ีใชห้อ้งพักร่วมกับคุณ 
คุณควรสวมหนา้กากไวข้ณะอยู่ในหอ้งพักของโรงแรม เด็กเล็กท่ีไม่สามารถทนตอ่การสวมหนา้กากได ้
ไม่จําเป็นตอ้งสวมหนา้กาก 

Do I have to be tested for COVID-19 while I 
am in quarantine? 
 

ฉนัตอ้งเขา้รบัการตรวจหาเช้ือ COVID 19 ขณะอยู่ในการกกักนัตวัหรือไม่ ? 

Under the Public Health Act 1997, all returned 
overseas travellers must undergo a COVID-
19 test prior to leaving quarantine. This is to 
ensure that it is safe to return to your home 
community, because a small number of 
people with COVID-19 do not experience any 
symptoms but can still spread the disease to 
others.  
 
On day 10-12 of your quarantine period, ACT 
Health will arrange for nurses to visit you in 
your hotel room to perform this test for you 

ภายใตพ้ระราชบัญญตัิการสาธารณสุข ค.ศ. 1997 
ผูเ้ดินทางท่ีกลับมาจากตา่งประเทศทุกคนจะตอ้งเขา้รับการตรวจหาเชือ้ COVID-19 
ก่อนท่ีจะออกจากการกักกันตัว ท้ังนี้ 
เพื่อเป็นการใหแ้น่ใจว่ามีความปลอดภยัท่ีจะกลับไปยังชมุชนท่ีเป็นบา้นของคุณ 
เนื่องจากมีผูป่้วยกลุ่มนอ้ยท่ีตดิเชื้อ COVID-19 ซึ่งไม่พบอาการใด ๆ  
แต่ก็ยังสามารถแพร่กระจายโรคไปยังคนอีกกลุ่มหนึ่งได ้ 
 
ในวันท่ี 10-12 ของช่วงเวลาการกักกันตวั ACT Health 
จะจัดเตรียมใหพ้ยาบาลมาพบคณุในหอ้งพักของโรงแรม 
เพื่อทําการตรวจหาเชือ้ใหคุ้ณและสมาชิกครอบครัวของคณุ 
คุณจะไดรั้บแจง้ล่วงหนา้วา่จะมีการตรวจหาเชื้อใหคุ้ณในวนัไหน หากคุณไม่เขา้รับการตรวจหาเชื้อ 
COVID-19 ชว่งเวลาการกักกันตัวของคุณจะยืดขยายออกไปอีก 10 วัน (รวมท้ังหมดเป็น 24 วัน) 



and your family members. You will be 
informed in advance of what day your test will 
be done. If you do not undertake this COVID-
19 test, your quarantine period will be 
extended by an additional 10 days (to 24 days 
in total). 
 
In addition, it is ACT Health policy that you 
also have a COVID-19 test on day 0-2 of your 
quarantine period. This can help to protect 
others who you are quarantining with. 
Additionally, if you have COVID-19 and don’t 
have any symptoms, having a test on day 0-2 
of your quarantine period may prevent a 
longer period of isolation, because your 
diagnosis will be made earlier in you 
quarantine period. ACT Health will arrange for 
nurses to visit you in your hotel room to 
perform the test. You will be notified which 
day this will occur. 
 
Following each test, ACT Health will provide 
you with your results within 1-2 days. If you 
test positive for COVID-19, ACT Health will 
give you advice on what you need to do and 
how to access medical support. 
   

 
นอกจากนี้ ยังเป็นนโยบายของ ACT Health ท่ีคุณจะตอ้งเขา้รับการตรวจหาเชือ้ COVID-19 ในวันท่ี 0-
2 ของช่วงเวลาการกักกันตัวอีกดว้ย ซึ่งจะสามารถช่วยป้องกันผูอ่ื้นท่ีอยู่ในการกักกันตวัพรอ้มกับคณุ 
นอกจากนี้ หากคุณติดเชื้อ COVID-19 และไม่มีอาการใด ๆ การเขา้รับการตรวจหาเชื้อในวันท่ี 0-2 
ของช่วงเวลาการกักกันตวัอาจเป็นการป้องกันไม่ใหคุ้ณตอ้งแยกกักตัวเป็นเวลานานกว่าท่ีจาํเป็น 
เนื่องจากมีการดําเนินการวนิิจฉัยคณุไปแลว้ในระยะตน้ ๆ  ของช่วงเวลาการกักกันตวั ACT Health 
จะจัดเตรียมใหพ้ยาบาลมาพบคณุในหอ้งพักของโรงแรม เพื่อทําการตรวจหาเชือ้ใหคุ้ณ 
คุณจะไดรั้บแจง้วันท่ีจะมีการตรวจหาเชื้อนี ้
 
หลังจากการทดสอบแต่ละครั้ง ACT Health จะใหผ้ลลัพธ์แก่คุณภายใน 1-2 วัน 
หากคุณไดรั้บผลการตรวจเป็นบวกจาก COVID 19 ทาง ACT Health 
จะใหค้ําแนะนําเก่ียวกับสิ่งท่ีคุณตอ้งทําและวิธเีขา้ถึงการสนบัสนุนทางการแพทย์ 

What should I do if I develop symptoms of 
COVID-19? 
 

ฉนัควรทําอย่างไร หากฉนัมีอาการของ COVID 19? 

The main symptoms of COVID-19 are fever, 
cough, sore throat, shortness of breath, loss 
of sense of smell and loss of sense of taste. 
Less common symptoms are runny 
nose/blocked nose, muscle pain, joint pain, 

อาการหลัก ๆ ของ COVID-19 คือ เป็นไข ้ไอ เจ็บคอ หายใจลาํบากหรือหอบ 
ดมไม่ไดก้ลิ่นและชิมไม่รูร้ส อาการท่ีพบไดน้อ้ยกว่าคือ มีนํ้ามูก/คัดจมูก ปวดกลา้มเนื้อ ปวดไขขอ้ ทอ้งเสยี 
คลื่นไส ้อาเจียนและเบือ่อาหาร 
 
หากคุณมีอาการใด ๆ  เหล่านี้เกดิข ึน้ โปรดแจง้ ACT Health ไม่ว่าจะเป็นขณะท่ี ACT Health 
ติดต่อกับคุณเป็นรายวนั หรือโดยการโทร (02) 5124 6209 จากนั้น 



diarrhoea, nausea, vomiting and loss of 
appetite. 
 
If you develop any of these symptoms, 
please notify ACT Health, either when ACT 
Health makes their usual daily contact with 
you, or by calling (02) 5124 6209. You can 
then call the Weston Creek Respiratory 
Assessment Centre Nursing and Medical 
Support Service on (02) 5124 4076 to arrange 
COVID-19 testing in your hotel room. Their 
hours of service are 7:30am–10pm seven 
days per week. If you develop mild symptoms 
outside of these hours, please wait until the 
morning to contact ACT Health and the 
Weston Creek Respiratory Assessment 
Centre. 
 
This is a free service and you do not need to 
be enrolled in Medicare to access this service. 
This service will provide an initial telehealth 
assessment with an advanced practice nurse 
or nurse practitioner. If required, you will also 
be assessed by a GP. Where necessary, they 
will arrange an in-person assessment and 
COVID-19 testing at your hotel. 

คุณสามารถโทรติดต่อฝ่ายบริการใหค้วามช่วยเหลือดา้นการแพทย์และพยาบาล 
ศูนย์ประเมินระบบทางเดนิหายใจ Weston Creek ท่ีหมายเลข โทรศัพท์ (02) 5124 4076 
เพื่อเตรียมเขา้รับการตรวจหาเชือ้ COVID-19 ในหอ้งพักโรงแรมของคุณ พวกเขาเปิดทําการทุกวัน 
ระหว่างเวลา 7.30 - 22.00 น. หากคุณมีอาการเล็กนอ้ยนอกเวลาดงักลา่ว โปรดรอจนถึงเชา้เพื่อติดต่อ 
ACT Health และศูนย์ประเมินระบบทางเดินหายใจ Weston Creek 
 
นี่เป็นบริการฟรีและคุณไม่จําเป็นตอ้งลงทะเบียนเขา้โครงการ Medicare เพื่อใชบ้ริการนี้ 
บริการนี้จะใหก้ารประเมินผลการรักษาเบื้องตน้ดว้ยระบบการแพทย์ทางไกลกับพยาบาลปฏิบตัิวชิาชพีขัน้สู
งหรือผูป้ฏิบัติวิชาชีพพยาบาล หากมีความจําเป็น คุณจะไดรั้บการประเมินโดยแพทย์ท่ัวไป (GP) ดว้ย 
หากจําเป็น พวกเขาจะจัดเตรียมใหมี้การตรวจประเมินผลแบบตัวต่อตวัและทําการตรวจหาเชื้อ COVID-
19 ท่ีโรงแรมของคุณ 

What if I test positive and am quarantining 
as part of a family group? 
 

จะเกดิอะไรขึน้ หากฉนัไดร้บัผลการตรวจเป็นบวก 
และฉนักําลงักกักนัตวัพร้อมกบักลุ่มครอบครวั? 

If you or a member of your family group 
develop symptoms and test positive for 
COVID-19, it may be necessary to separate 
your family group to protect other members of 
the family. This will be determined on a case-
by-case basis. 
 

หากคุณหรือสมาชิกในกลุ่มครอบครัวของคณุมีอาการและเขา้รับการตรวจหาเชือ้ COVID 19 
แลว้ไดรั้บผลเป็นบวก 
อาจมีความจําเป็นท่ีจะตอ้งแยกกลุ่มครอบครัวของคณุออกจากกันเพื่อปกป้องสมาชกิคนอ่ืนในครอบครัว 
ซึ่งจะมีการตัดสินใจดําเนินการเป็นกรณี ๆ  ไป 



What if I need a medical assessment 
and/or prescription? 
 

จะเกดิอะไรขึน้ หากฉนัตอ้งการให้มีการประเมนิทางการแพทยแ์ละ/หรือใบสัง่ยา? 

There are several options to access a non-
urgent medical assessment and/or to get a 
prescription: 

• If you are currently enrolled with 
Medicare, you can contact a General 
Practitioner (GP) either locally or 
interstate to ask for a telehealth 
consultation (over the phone 
assessment). We encourage you to 
contact your own GP, even if 
interstate, if you have one. You may 
be charged a consultation fee. If you 
are in a vulnerable patient category, 
you should be bulk billed for the 
consultation. 

• You can locate a local GP in Canberra, 
including after-hours GPs, by visiting 
the ACT Government “Find a health 
service” webpage at 
http://findahealthservice.act.gov.au and 
selecting “General Practitioner”. 

• The Weston Creek Respiratory 
Assessment Centre Nursing/Medical 
Support Service is also available to 
provide medical assessment if you are 
unwell. They can also assist to arrange 
a consultation with a GP for telehealth 
prescribing. Please note priority will be 
given to assessment of people who are 
unwell. They can be contacted on (02) 
5124 4076, 7.30am–10pm, daily. This 
is a free service and you do not need 

มีหลายทางเลือกในการเขา้ถึงการประเมินทางการแพทย์แบบไม่เร่งด่วนและ/หรือรับใบสั่งยา นั่นคือ 
• หากคุณลงทะเบียนเขา้โครงการ Medicare อยู่แลว้ คุณสามารถติดต่อแพทย์ท่ัวไป (GP) 

ท้ังในพื้นท่ีหรือระหว่างรัฐเพื่อขอคําปรึกษาดว้ยระบบการแพทย์ทางไกล 
(ผ่านการประเมินทางโทรศพัท์) เราขอแนะนําให้คุณตดิตอ่กบั GP 
ของคุณเองแม้ว่าคุณจะอยู่ต่างรฐัก็ตาม หากคุณมีแพทยป์ระจาํอยู่ 
คุณอาจตอ้งเสียคา่ธรรมเนียมในการปรึกษาแพทย์ หากคุณอยู่ในหมวดหมู่ผูป่้วยท่ีมีความเสี่ยง 
คุณควรขอ bulk bill ในการปรึกษาแพทย์ 

• คุณสามารถหา GP ทอ้งถ่ินในกรุงแคนเบอร์รา ซึ่งรวมถึง GP 
นอกเวลาทําการไดโ้ดยไปท่ีเว็บเพจของรัฐบาล ACT ภายใตหั้วขอ้ “Find a health service” 
ท่ี http://findahealthservice.act.gov.au  และเลือก “General Practitioner” 

• ฝ่ายบริการใหค้วามช่วยเหลอืดา้นการแพทย์และพยาบาล ศูนย์ประเมินระบบทางเดนิหายใจ 
Weston Creek ยังเป็นผูท่ี้จะทําการประเมินทางการแพทย์ใหคุ้ณไดห้ากคณุไม่สบาย นอกจากนี้ 
พวกเขายังสามารถใหค้วามช่วยเหลือในการปรึกษากับ GP 
เพื่อขอใบสั่งยาดว้ยระบบการแพทย์ทางไกลไดอี้กดว้ย 
โปรดทราบว่าเราจะใหค้วามสําคัญเร่งดว่นกับการประเมินผูป่้วยท่ีไม่สบายก่อนเป็นอันดับแรก 
พวกเขาสามารถติดตอ่ไดท่ี้ (02) 5124 4076 ทุกวัน ระหว่างเวลา 7.30– 22.00 น. 
นี่เป็นบริการฟรีและคุณไม่จําเป็นตอ้งลงทะเบียนเขา้โครงการ Medicare เพื่อใชบ้ริการนี ้

• บริการดา้นการแพทย์นอกเวลาทําการ Locum ในกรุงแคนเบอร์รา (Canberra After Hours 
Locum Medical Service - CALMS) 
สามารถใหก้ารดูแลทางการแพทย์นอกเวลาทําการสาํหรับการตรวจตามสภาวะทางการแพทย์ท่ีไม่เ
ร่งด่วน เม่ือติดต่อ CALMS ใหแ้จง้พวกเขาว่า 
ขณะนี้คุณอยู่ในการกักกันตัวประเภทโรงแรมสาํหรับ COVID-19 
และขอคําปรึกษาดว้ยระบบการแพทย์ทางไกล หากเหมาะสม 
อาจมีความเป็นไปไดท่ี้แพทย์จะไปเย่ียมคุณท่ีโรงแรม คุณสามารถติดต่อ CALMS ไดท่ี้โทร 
1300 422 567 ในวันทําการ ระหว่างเวลา 18.30 ถึง 8.30 น. 
และในวันหยุดสุดสปัดาห์ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของเย็นวันศุกร์ ถึงเวลา 8.30 น.ของเชา้วันจันทร์ 
คุณไม่จําเป็นตอ้งลงทะเบยีนเขา้โครงการ Medicare เพื่อใชบ้ริการจาก CALMS 
สําหรับขอ้มูลเพิ่มเติม คุณสามารถเย่ียมชมเว็บไซต์ของพวกเขาไดท่ี้เว็บไซต ์ 
http://calms.net.au/ 

 
GP สามารถจัดส่งใบสัง่ยาของคณุไปยังรา้นขายยาในทอ้งถ่ินท่ีสามารถใหบ้ริการจัดส่งถึงโรงแรมไดด้ว้ย 
จากนั้นคุณจะตอ้งโทรศัพท์ไปยังรา้นขายยาเพื่อจัดเตรียมการชาํระเงินและรา้นขายยาสามารถจัดส่งยาใหถึ้
งโรงแรมของคุณได ้หากคุณติดตอ่ GP ในรัฐหรือเขตปกครองอ่ืน พวกเขาจะตอ้งแจง้ใหค้ณุทราบว่า 

http://findahealthservice.act.gov.au/
http://findahealthservice.act.gov.au/
http://calms.net.au/


to be enrolled in Medicare to access 
this service. 

• The Canberra After Hours Locum 
Medical Service (CALMS) can provide 
medical care outside of business hours 
for review of nonurgent medical 
conditions. When contacting CALMS, 
tell them that you are currently in hotel 
quarantine for COVID-19 and request a 
telehealth consultation. Where 
appropriate, it may be possible for a 
CALMS doctor to visit you in the hotel. 
CALMS can be contacted on 1300 422 
567 from 6.30pm to 8.30am on 
weekdays and over the weekends from 
6pm Friday to 8.30am Monday. You do 
not need to be enrolled in Medicare to 
access CALMS. For further 
information, you can visit their website: 
http://calms.net.au/. 

 
A GP can arrange for your prescription to be 
sent to a local pharmacy that can offer hotel 
delivery. You will then need to phone the 
pharmacy to arrange payment, and the 
pharmacy can deliver your medicines to the 
hotel. If you are contacting a GP in another 
state or territory, they will need to advise 
whether electronic prescriptions are enabled 
by local state/territory legislation. The 
following local pharmacies in the ACT can 
deliver medicines to your hotel: 
 

สามารถออกใบสั่งยาอิเล็กทรอนิกสต์ามกฎหมายของรัฐ/เขตปกครองในทอ้งถ่ินไดห้รือไม่ 
รา้นขายยาทอ้งถ่ินในกรุงแคนเบอร์ราดังต่อไปนีส้ามารถสง่ยาใหถึ้งโรงแรมของคณุได ้

Capital Chemist 
2/6 Dickson Place, Dickson, ACT, 2602 
(02) 6248 7684 

Capital Chemist 
2/6 Dickson Place, Dickson, ACT, 2602 
(02) 6248 7684 

http://calms.net.au/


Cincotta Discount Chemist 
1/30-42 Dickson Place, Dickson, ACT, 2606 
(02) 6247 7944 

Cincotta Discount Chemist 
1/30-42 Dickson Place, Dickson, ACT, 2606 
(02) 6247 7944 

Ainslie Pharmacy 
17 Edgar St, Ainslie Shopping Centre, Ainslie, 
ACT 2602 
(02) 6248 7708 
 

Ainslie Pharmacy 
17 Edgar St, Ainslie Shopping Centre, Ainslie, ACT 2602 
(02) 6248 7708 
 

What if I am pregnant? 
 

จะเกดิอะไรขึน้ หากฉนัต ัง้ครรภ?์ 

If you are pregnant, please ensure you advise 
ACT Health of this when you arrive. ACT 
Health will assist in coordinating any antenatal 
care you may require during your quarantine 
period.  
 
If you need further information or advice, you 
can contact the COVID-19 Pregnancy and 
Early Parenting Support helpline on (02) 5124 
1775 from Monday to Friday, 8:30am to 5pm. 
You will need to leave a message with your 
name and contact number, and someone will 
return your call. 
 
If you are pregnant and have concerns about 
your health while you are in quarantine, 
please follow the advice above to seek 
medical assessment. If you have severe 
symptoms or if you are unable to get a 
medical assessment quickly, please call triple 
zero (000). Tell them that you are in hotel 
quarantine after recently returning from 
overseas. 
 

หากคุณตั้งครรภ์ โปรดตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณไดแ้จง้เรื่องนีกั้บ ACT Health เม่ือคุณเดินทางมาถึง 
ACT Health 
จะช่วยอํานวยความสะดวกดา้นการฝากครรภท่ี์คุณอาจตอ้งไดรั้บในระหว่างช่วงเวลาการกักกันตัว  
 
หากคุณตอ้งการขอ้มูลหรือคําแนะนาํเพิม่เติม 
คุณสามารถติดตอ่สายดว่นใหค้วามช่วยเหลือดา้นการตั้งครรภแ์ละการเลีย้งดเูดก็ปฐมวัยชว่ง COVID-19 
ท่ีโทร (02) 5124 1775 วันจันทร์ถึงวันศกุร์ ระหว่างเวลา 8.30 น.- 17.00 น. 
คุณจะตอ้งฝากขอ้ความโดยใหช้ื่อและหมายเลขติดต่อของคุณ และเจา้หนา้ท่ีจะโทรกลบัหาคณุเอง 
 
หากคุณตั้งครรภ์และมีความกังวลเก่ียวกับสขุภาพของคณุในระหว่างการกักกันตวั 
โปรดทําตามคําแนะนําดา้นบนเพือ่ขอรับการประเมินดา้นการแพทย์ 
หากคุณมีอาการรุนแรงหรือหากคุณไม่สามารถไปเขา้รับการประเมินทางการแพทย์ไดอ้ย่างรวดเร็ว 
โปรดโทรติดต่อ ทริปเปิลซีโร่ (000) แจง้เจา้หนา้ท่ีรถพยาบาลว่า ขณะนี้ 
คุณในสถานกักกันตัวประเภทโรงแรมหลังจากกลับจากต่างประเทศเม่ือไม่นานมานี ้
 

Medicare information 
 

ขอ้มูลโครงการ Medicare 



If you are a permanent resident of Australia 
who has lived overseas for more than 12 
months, you will no longer be enrolled in 
Medicare. Further information about how to 
re-enrol for Medicare is available on the 
Services Australia website: 
https://www.servicesaustralia.gov.au/individua
ls/subjects/how-enrol-and-get-started-
medicare/enrolling-medicare/if-youre-
australian-permanent-resident  
 
If you are an Australian citizen but have lived 
overseas for more than 5 years, you will need 
to contact Medicare to extend your enrolment 
in Medicare. Further information is available 
on the Services Australia website: 
https://www.servicesaustralia.gov.au/individua
ls/subjects/how-enrol-and-get-started-
medicare/enrolling-medicare/if-youre-
australian-citizen#a2  
 

หากคุณเป็นผูอ้าศัยถาวรในออสเตรเลยีซึ่งไดใ้ชช้วีิตอยู่ในต่างประเทศมานานกว่า 12 เดือน 
คุณจะไม่ไดล้งทะเบียนเขา้โครงการ Medicare อีกต่อไป 
ขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกับวิธลีงทะเบียนเพื่อกลบัเขา้โครงการ Medicare มีอยู่ท่ีเว็บไซต์ Services 
Australia คือ  https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/subjects/how-enrol-and-
get-started-medicare/enrolling-medicare/if-youre-australian-permanent-resident 
 
หากคุณเป็นพลเมืองออสเตรเลียแตไ่ดใ้ชช้ีวิตอยู่ในตา่งประเทศมานานกวา่ 5 ปี คุณจะตอ้งติดต่อ 
Medicare เพื่อขยายเวลาการลงทะเบียนกับโครงการ Medicare 
คุณสามารถหาขอ้มูลเพิ่มเติมไดท่ี้เว็บไซต ์Services Australia 
https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/subjects/how-enrol-and-get-started-
medicare/enrolling-medicare/if-youre-australian-citizen#a2 

Information for families 
 

ขอ้มูลสําหรบัครอบครวั 

Supporting children in quarantine การให้ความช่วยเหลือเด็ก ๆ  ในการกกักนัตวั 
For parents and carers, talk clearly and calmly 
with children about what is happening. 

• It is common for children to become 
more demanding of parents and seek 
increased attachment during times of 
uncertainty. The unfamiliar 
surroundings of your hotel room may 
increase feelings of stress in your 
child.  Creative activities like drawing, 
imaginative play with toys (or utilising 
the child safe items available in your 
hotel room) and singing can provide 

สําหรับพ่อแม่และผูดู้แล ใหพู้ดคุยกับเด็ก ๆ  เก่ียวกับสิ่งท่ีเกิดขึน้อย่างชัดเจนและสุขมุรอบคอบ 
• เป็นเรื่องปกติท่ีเดก็ ๆ  

จะตอ้งขอความช่วยเหลอืจากพ่อแม่และแสวงหาความใกลช้ดิท่ีเพิ่มมากขึ้นในชว่งเวลาท่ีไม่มีควา
มแน่นอนเช่นนี้ สภาพแวดลอ้มท่ีไม่คุน้เคยของหอ้งพักในโรงแรมของคณุ 
อาจเพิ่มความรูส้ึกเครียดใหกั้บเดก็ ๆ  ได ้กิจกรรมสรา้งสรรค์ เช่น การวาดภาพ 
การละเล่นแบบใชจ้ินตนาการกับของเล่น 
(หรือการใชอุ้ปกรณ์ท่ีปลอดภัยสําหรับเด็กภายในหอ้งพักของโรงแรม) 
และการรอ้งเพลงสามารถชว่ยใหลู้กของคุณมีโอกาสแสดงออกและปลดปล่อยความรูส้กึต่าง ๆ  
เช่น ความกลัวและความเศรา้ได ้ 

• ช่วยทําใหเ้กิดกิจวัตรท่ีเป็นระบบในชีวิตประจําวันของพวกเขา 
(แมว้่าจะเป็นสิ่งท่ีแตกต่างไปจากท่ีพวกเขาคุน้เคยก็ตาม) ซึ่งอาจรวมถึงการเรียนรู ้การเล่น 
และการผ่อนคลาย ในกรณีท่ีเป็นไปได ้ใหค้งรักษาเร่ืองการบา้นจากโรงเรียน การเรียน 
และกิจกรรมท่ีทําเป็นประจํา (เช่น เวลาทานอาหารและเวลานอน) 

https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/subjects/how-enrol-and-get-started-medicare/enrolling-medicare/if-youre-australian-permanent-resident
https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/subjects/how-enrol-and-get-started-medicare/enrolling-medicare/if-youre-australian-permanent-resident
https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/subjects/how-enrol-and-get-started-medicare/enrolling-medicare/if-youre-australian-permanent-resident
https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/subjects/how-enrol-and-get-started-medicare/enrolling-medicare/if-youre-australian-permanent-resident
https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/subjects/how-enrol-and-get-started-medicare/enrolling-medicare/if-youre-australian-citizen#a2
https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/subjects/how-enrol-and-get-started-medicare/enrolling-medicare/if-youre-australian-citizen#a2
https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/subjects/how-enrol-and-get-started-medicare/enrolling-medicare/if-youre-australian-citizen#a2
https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/subjects/how-enrol-and-get-started-medicare/enrolling-medicare/if-youre-australian-citizen#a2
https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/subjects/how-enrol-and-get-started-medicare/enrolling-medicare/if-youre-australian-permanent-resident
https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/subjects/how-enrol-and-get-started-medicare/enrolling-medicare/if-youre-australian-permanent-resident
https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/subjects/how-enrol-and-get-started-medicare/enrolling-medicare/if-youre-australian-citizen#a2
https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/subjects/how-enrol-and-get-started-medicare/enrolling-medicare/if-youre-australian-citizen#a2


your child with opportunities to express 
and release feelings such as fear and 
sadness.  

• Help create some structure in their 
daily routine (even if this is different to 
their usual). This could include 
learning, playing and relaxing. Where 
possible, maintain schoolwork, study, 
and routine activities (e.g. mealtimes 
and bedtimes). 

• Limit how much they access 
distressing news, social media or 
images, to prevent anxiety.. 

• Use video technology to help children 
maintain social connection with friends 
and family. 

• Remember that children often take 
their emotional cues from the important 
adults in their lives, so how adults 
respond to the situation is very 
important. 

• You can also contact the COVID-19 
Pregnancy and Early Parenting 
Support helpline on (02) 5124 1775 
from Monday to Friday, 8:30am to 
5pm. You will need to leave a message 
with your name and contact number, 
and someone will return your call. 

 

• จํากัดการเขา้ถึงข่าวสาร สื่อสังคม 
หรือรูปภาพท่ีอาจก่อใหเ้กิดความเครียดไดเ้พื่อป้องกันภาวะวิตกกังวล 

• ใชเ้ทคโนโลยีวิดโีอเพือ่ช่วยใหเ้ดก็ ๆ  คงรักษาความสัมพันธท์างสังคมกับเพือ่น ๆ  และครอบครัว 
• โปรดจําไวว้่าเดก็ ๆ  มักจะรับท่าทีทางอารมณ์จากผูใ้หญ่ท่ีเป็นคนสําคัญในชวีิตของพวกเขา ดังนั้น 

การท่ีผูใ้หญ่ตอบสนองตอ่สถานการณ์นีอ้ย่างไรจงึมีความสาํคัญมาก 
• คุณยังสามารถติดตอ่สายด่วนใหค้วามช่วยเหลือดา้นการตั้งครรภแ์ละการเลี้ยงดเูดก็ปฐมวัยในชว่ง 

COVID-19 ไดท่ี้โทร (02) 5124 1775 วันจันทร์ถึงวันศกุร์ ระหว่างเวลา 8.30 น.- 17.00 น. 
คุณจะตอ้งฝากขอ้ความโดยใหช้ือ่และหมายเลขติดต่อของคุณ 
และเจา้หนา้ท่ีจะโทรกลับหาคุณเอง 

Supporting young people/teenagers in 
quarantine 
 

การให้ความช่วยเหลือวยัรุ่น/เยาวชนในการกกักนัตวั 

• Reflect on how you have coped with 
difficult situations in the 
past. Identifying personal strategies 
can help you cope with your current 

• ไตร่ตรองดูว่า คุณเคยรับมือกับสถานการณ์ท่ียากลําบากในอดตีไดอ้ย่างไร 
การระบุกลยุทธ์ส่วนตวัสามารถชว่ยใหคุ้ณรับมือกับสถานการณป์ัจจบุันของคณุได ้โปรดจาํไวว้า่ 
ช่วงเวลาท่ีคุณอยู่ในการกักกันตวัจะผา่นพน้ไปและคุณสามารถมีความรูส้ึกตา่ง ๆ  ได ้เช่น หงุดหงิด 
โกรธ เศรา้โศก หรือรูส้ึกเหมือนอยู่ติดกับท่ี  



situation. Remember your time in 
quarantine will pass and it’s OK to feel 
frustrated, angry, sad or trapped.  

• Although technology is a useful and 
necessary tool during quarantine, try to 
incorporate some screen-free time in 
your hotel room. Constant visual 
stimulation can make it difficult to relax 
and to fall asleep. Try playing some 
soothing music and have periods of 
time without television, phones and 
tablets. Watch the scenery from your 
hotel room – count birds, cars or 
people on the street. Engaging with the 
environment outside of your hotel 
window and balcony can help to break 
up your day.  

• If you are quarantining with a teenager 
be mindful this situation may be more 
difficult. Teens are in a pivotal 
developmental stage where they may 
seek independence from their family 
and prioritise connection with 
peers. Try to find compromise within 
the restrictive circumstances you are 
currently in. Additional support and 
information about teen brain 
development can be found online or in 
podcasts such as ABC’s ‘Parental as 
Anything’ 
https://www.maggiedent.com/blog/cate
gory/maggie-in-the-media/radio-
podcasts/abc-radio/parental-as-
anything-podcast/. 

 

• แมว้่าเทคโนโลยีจะเป็นเคร่ืองมือท่ีมีประโยชนแ์ละจําเป็นในระหว่างการกักกันตวั 
แต่ใหพ้ยายามใชเ้วลาโดยไม่ตอ้งมีการเพง่มองจออุปกรณ์ ขณะอยู่ในหอ้งโรงแรมของคุณดว้ย 
การกระตุน้ท่ีเกิดจากการเพง่มองทางสายตาอย่างต่อเนือ่งจะทําใหคุ้ณผอ่นคลายและนอนหลับไป
ไดย้าก ลองเปิดเพลงกล่อมท่ีผ่อนคลายและพยายามมีช่วงเวลาท่ีไม่เปิดโทรทัศน์ 
ไม่เล่นโทรศัพท์และแท็ปเล็ต มองชมทิวทัศน์จากหอ้งพักในโรงแรมของคณุ ลองนับจํานวนนก รถ 
หรือผูค้นบนถนนด ู
การมีส่วนร่วมกับสภาพแวดลอ้มภายนอกหนา้ตา่งโรงแรมและระเบยีงสามารถช่วยแบ่งเวลาการผ่อ
นคลายในวันของคณุได ้ 

• หากคุณอยู่ในการกักกันตัวพรอ้มกับลูกในวยัรุ่น 
จงตระหนักว่าคุณอาจอยู่ในสถานการณท่ี์ลําบากกว่าปกติ 
วัยรุ่นเป็นวัยท่ีอยู่ในระยะพัฒนาการท่ีสําคัญ 
ซึ่งพวกเขาอาจตอ้งการความเป็นอิสระแยกจากครอบครัวของตน 
และอาจใหค้วามสําคัญกับติดต่อกับเพื่อน ๆ  ในระดับช่วงเดียวกัน 
พยายามคน้หาการประนีประนอมภายใตส้ภาพแวดลอ้มจํากัดท่ีเป็นอยู่ในปจัจุบนั 
คุณสามารถหาขอ้มูลและการสนับสนนุเพิ่มเตมิเก่ียวกับพัฒนาการของวัยรุ่นไดท้างออนไลน์หรือพ
อดคาสต์เช่น ‘Parental as Anything’ จากสถานีวิทยุ ABC 
https://www.maggiedent.com/blog/category/maggie-in-the-media/radio-
podcasts/abc-radio/parental-as-anything-podcast/ 

Useful resources for families แหล่งขอ้มูลทีเ่ป็นประโยชนส์ําหรบัครอบครวั 

https://www.maggiedent.com/blog/category/maggie-in-the-media/radio-podcasts/abc-radio/parental-as-anything-podcast/
https://www.maggiedent.com/blog/category/maggie-in-the-media/radio-podcasts/abc-radio/parental-as-anything-podcast/
https://www.maggiedent.com/blog/category/maggie-in-the-media/radio-podcasts/abc-radio/parental-as-anything-podcast/
https://www.maggiedent.com/blog/category/maggie-in-the-media/radio-podcasts/abc-radio/parental-as-anything-podcast/
https://www.maggiedent.com/blog/category/maggie-in-the-media/radio-podcasts/abc-radio/parental-as-anything-podcast/
https://www.maggiedent.com/blog/category/maggie-in-the-media/radio-podcasts/abc-radio/parental-as-anything-podcast/


 
• Online books for children 

https://www.getepic.com/  
An online resource that provides free 
access for up to 30 days – it has an 
endless supply of books for all ages, 
and many of them have the feature to 
read aloud. An email address is 
needed to activate it. 

• Online videos and story time 
https://vimeo.com/user110674450 
You can visit the Libraries ACT vimeo 
site for an ample supply of Giggle & 
Wiggle sessions (song and rhyme 
times for babies and toddlers) and 
Online Story Times (mostly for 3-5 year 
olds) 

• Tips for helping children during 
COVID-19  
https://emergingminds.com.au/resourc
es/supporting-children-during-
thecoronavirus-covid-19-outbreak/  
This curated selection of resources will 
assist parents and carers to best 
support their children and reduce worry 
and distress. It contains videos, 
factsheets and tips about what you can 
expect and how you can help children 
cope. 

• Exercise right for children/young 
people 
http://www.exerciseright.com.au  

 

• หนงัสือออนไลนส์ําหรบัเด็ก 
https://www.getepic.com/  
เป็นแหล่งขอ้มูลทางออนไลน์ท่ีสามารถเขา้ถึงไดฟ้รีสงูสดุ 30 วัน 
ซึ่งมีหนังสือใหใ้ชง้านไดอ้ย่างมากมายสําหรับคนทุกวัย 
และหนังสือหลายเล่มก็สามารถอ่านออกเป็นเสียงใหคุ้ณฟังได ้คุณตอ้งใชท่ี้อยู่อีเมล 
หากตอ้งการเปิดใชง้าน 

• วดิโีอออนไลนแ์ละเวลาเล่านทิานออนไลน ์
https://vimeo.com/user110674450 
คุณสามารถไปท่ีเว็บไซต ์Libraries ACT Vimeo เพื่อดูรายการ Giggle & Wiggle 
(เวลาของเพลงและกลอนกล่อมเดก็สําหรับทารกและเด็กเลก็) และเวลาเล่านทิานทางออนไลน ์- 
Online Story Times (ส่วนใหญ่สําหรับเด็กอายุ 3-5 ปี) 

• เคล็ดลบัในการช่วยเหลือเดก็ ๆ  ในช่วง COVID-19 
https://emergingminds.com.au/resources/supporting-children-during-
thecoronavirus-covid-19-outbreak/  
แหล่งขอ้มูลท่ีไดรั้บการคัดสรรมาอย่างดีนีจ้ะชว่ยพ่อแม่และผูด้แูลใหก้ารสนับสนนุบตุรหลานของต
นไดอ้ย่างดีท่ีสุด และช่วยลดความกังวลและความยุ่งยากใจใหกั้บพวกเขา แหล่งขอ้มูลนี ้
ประกอบไปดว้ยวิดีโอ เอกสารขอ้เท็จจริง และเคลด็ลบัตา่ง ๆ  
เก่ียวกับสิ่งท่ีคุณสามารถคาดหวังและวิธท่ีีคุณสามารถจะช่วยเหลือเด็ก ๆ  ได ้

• การออกกําลงักายทีเ่หมาะสมสําหรบัเด็ก ๆ  /เยาวชน เว็บไซต ์
http://www.exerciseright.com.au 

Mental Health and Wellbeing 
 

สุขภาพจติและความเป็นอยู่ทีด่ ี

https://www.getepic.com/
https://vimeo.com/user110674450
https://emergingminds.com.au/resources/supporting-children-during-thecoronavirus-covid-19-outbreak/
https://emergingminds.com.au/resources/supporting-children-during-thecoronavirus-covid-19-outbreak/
https://emergingminds.com.au/resources/supporting-children-during-thecoronavirus-covid-19-outbreak/
http://www.exerciseright.com.au/
https://www.getepic.com/
https://vimeo.com/user110674450
https://emergingminds.com.au/resources/supporting-children-during-thecoronavirus-covid-19-outbreak/
https://emergingminds.com.au/resources/supporting-children-during-thecoronavirus-covid-19-outbreak/
http://www.exerciseright.com.au/


What are some ways to maintain good 
mental health? 
 

มีวธีิใดบ้างในการรกัษาสุขภาพจติให้อยู่ในสภาพทีด่ไีด?้ 

• During the COVID-19 outbreak you 
may experience a range of thoughts, 
feelings and behaviours that cause you 
to feel stressed and worried. Don’t 
underestimate your ability to cope. 
There are many things you can do to 
maintain your wellbeing during this 
time. 

• Focus on healthy eating and maintain a 
good sleep pattern. 

• Where possible incorporate some 
physical activity in each day in your 
hotel room or balcony. There are 
fitness apps and YouTube videos you 
can download with suggestions for 
exercises to do in a small space. 

• Talk with family and friends about ways 
you can support each other. 

• Limit how much time you are spending 
accessing news and other media about 
COVID-19. Keeping informed about 
what is happening is important but 
constantly reading, listening or 
watching the news can make you feel 
more distressed and less able to cope. 

• Some members of our community will 
struggle more than others. Technology 
can really help to keep connected with 
others – phone calls, emails, social 
media are some ways you can 
connect. 

• These are difficult times, so try to be 
kind to yourself and others. At this 

• ในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 คุณอาจประสบกับความคิด 
ความรูส้ึกและพฤติกรรมหลากหลายรูปแบบท่ีทําใหค้ณุรูส้กึเครียดและเป็นกังวล 
อย่าประเมินความสามารถในการรับมือของคุณตํ่าเกินไป 
มีหลายสิ่งท่ีคุณสามารถทําไดเ้พื่อรักษาความเป็นอยู่ท่ีดขีองคณุในระหว่างชว่งเวลานี ้

• ใหค้วามสําคัญกับการรับประทานอาหารท่ีดตีอ่สุขภาพและรักษารูปแบบการนอนหลับท่ีดีไว ้
• หากเป็นไปได ้

ใหร้วมกิจกรรมการออกกําลังกายบางอย่างท่ีหอ้งพักหรือท่ีระเบียงของโรงแรมในแตล่ะวัน 
มีแอปการออกกําลังกายและวิดีโอจาก YouTube 
ท่ีคุณสามารถดาวนโ์หลดมาดไูดพ้รอ้มคาํแนะนาํดา้นการออกกําลังกายในพื้นท่ีเลก็ ๆ   

• พูดคุยกับครอบครัวและเพื่อน ๆ เก่ียวกับวิธีท่ีคณุสามารถสนับสนนุซึง่กันและกัน 
• จํากัดเวลาท่ีคุณจะใชใ้นการเขา้ถึงขา่วสารและสือ่อ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวกับ COVID-19 

การรับทราบถึงสิ่งท่ีกําลงัเกิดขึ้นเป็นสิง่สาํคัญ แต่การอ่าน 
ฟังหรือดูข่าวอย่างไม่หยุดพักเลยจะทําใหค้ณุรูส้กึเป็นทุกข์มากขึน้และสามารถรับมือไดน้อ้ยลง 

• สมาชิกบางคนในชมุชนของเราอาจไม่สามารถรบัมือไดด้ีเท่าคนอ่ืน 
เทคโนโลยีสามารถช่วยใหคุ้ณตดิตอ่กับผูอ่ื้นไดอ้ย่างตอ่เนือ่ง โทรศัพท์ อีเมล 
สื่อสังคมออนไลน์เป็นบางวธิีท่ีคณุสามารถใชต้ิดต่อกันได ้

• ช่วงเวลานี้เป็นช่วงท่ียากลําบาก ดังนั้นจึงควรพยายามดแูลตวัเองและมีเมตตาตอ่ผูอ่ื้น 
ในขณะนี้ไม่มีใครมีคําตอบท้ังหมดและเราตอ้งมีชีวติอยู่กับความไม่แน่นอนซึง่อาจเป็นเรื่องท่ียาก
ลําบากในบางครั้ง 

• ใชแ้หล่งขอ้มูลท่ีเชื่อถือไดเ้พื่อรับขา่วสาร (เช่น 
แหล่งขอ้มูลท่ีแสดงรายการไวท่ี้ส่วนทา้ยของเอกสารนี้ ) 

• โปรดจําไวว้่านี่เป็นเพยีงสถานการณ์ชั่วคราวเท่านั้น ในฐานะชมุชนและประเทศ 
เราทุกคนสามารถช่วยกันรักษาชมุชนของเราใหป้ลอดภัยได ้



time, none of us have all the answers 
and we have to live with uncertainty, 
which can be very difficult at times. 

• Use credible sources to get information 
(such as those listed at the end of this 
document). 

• Remember that this is a temporary 
situation. As a community and a nation, 
we can all help keep our communities 
safe. 

 
How can ACT Health support me and my 
family? 
 

ACT Health จะช่วยเหลือฉนัและครอบครวัไดอ้ย่างไร? 

ACT Health has a Wellbeing Team of health 
professionals available to provide support and 
psychological care while you are in 
quarantine. 
 
If you have a history of mental health issues, 
are experiencing anxiety, have difficult family 
circumstances or find coping with children in 
quarantine challenging, the Wellbeing team 
may be able to help support you. 
 
Please notify the ACT Health Officer that 
contacts you each day if you would like 
support from the Wellbeing Team and they 
can make a referral. 
 

ACT Health มีทีมงานดูแลความเป็นอยู่ (Wellbeing Team) 
จากผูเ้ชี่ยวชาญดา้นสุขภาพท่ีคอยใหค้วามชว่ยเหลอืคุณและใหก้ารดูแลทางจติใจในขณะท่ีคณุอยู่ในการกั
กกันตัว 
 
หากคุณมีประวัติของปัญหาดา้นสุขภาพจิตหรือประสบกับภาวะวิตกกังวล 
มีสถานการณ์ทางครอบครัวท่ียากลําบาก หรือพบว่าการรับมือกับเด็ก ๆ  
ในการกักกันตัวมีความทา้ทายเกินกําลงั ทีมงานดูแลความเป็นอยู่อาจสามารถช่วยเหลือคณุได ้
 
โปรดแจง้เจา้หนา้ท่ี ACT Health ท่ีติดต่อคุณในแต่ละวัน 
หากคุณตอ้งการความช่วยเหลือจากทีมดูแลความเป็นอยู่และพวกเขาสามารถแนะนําส่งตัวคณุไปพบผูเ้ชีย่ว
ชาญได ้

When to seek additional support 
 

เม่ือใดทีค่วรขอรบัความช่วยเหลือเพิม่เตมิ 

If you experience any of the symptoms below, 
please seek professional help. 

หากคุณมีอาการใด ๆ  ดา้นล่างนี้ โปรดขอความช่วยเหลือจากผูเ้ชี่ยวชาญ 
• ไม่สามารถทํางานง่าย ๆ  ในชีวิตประจําวนัหรือไม่สามารถเพลิดเพลนิกับสิ่งท่ีคุณเคยชืน่ชอบได ้
• รูส้ึกสูญเสียความหวังหรือความสนใจในอนาคต 
• รูส้ึกกา้วรา้วและควบคมุอารมณ์ไม่ได ้ 



• Unable to do simple day-to-day tasks 
or take pleasure from the things you 
usually enjoy; 

• Feeling a loss of hope or interest in the 
future; 

• Feeling aggressive and out of control;  
• Feeling anxious, panicky, and 

experiencing difficulties in calming 
yourself; 

• Feeling like you want to avoid 
conversations with people; 

• Feeling excessive guilt; or 
• Experiencing thoughts of harming 

yourself or others or ending your life. 
 
The following services can provide 
immediate assistance 

• Canberra Health Services Access 
Mental Health 1800 629 354 – Access 
Mental Health offer mental health 
services that are available 24 hours a 
day, 7 days a week. These services 
give you access to assessment and 
treatment services and offer advice 
and information on a range of mental 
health issues. 

• Domestic Violence Crisis Service 
(02) 6280 0900 or 1800 RESPECT – 
Australia’s national sexual assault, 
domestic and family violence 
counselling, information and referral 
service. Providing free and confidential 
support 24hours a day, every day of 
the year. 

• Lifeline 13 11 14 – national charity 
providing all Australian experiencing a 

• รูส้ึกวิตกกังวล ตื่นตระหนก และรับรูไ้ดว้่าไม่สามารถสงบสตอิารมณ์ตัวเองได ้
• รูส้ึกเหมือนว่าคุณตอ้งการหลกีเลี่ยงการสนทนากับผูอ่ื้น 
• รูส้ึกผิดมากเกินพอดี หรือ 
• การรับรูถึ้งความคิดท่ีอยากทํารา้ยตวัเองหรือผูอ่ื้นหรือจบชวีิตของตวัเองลง 

 
บริการต่อไปนี้สามารถใหค้วามช่วยเหลือคุณไดท้นัท ี

• หน่วยงานให้การเขา้ถงึบรกิารสุขภาพจติ บรกิารสาธารณสุขของกรุงแคนเบอรร์า 
(Canberra Health Services Access Mental Health) โทร 1800 629 354  
หน่วยงานใหก้ารเขา้ถึงบริการสขุภาพจติ หรือ Access Mental Health ใหบ้ริการดา้นสุขภาพจติ 
ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง บริการเหล่านี้ช่วยใหค้ณุสามารถเขา้ถึงบริการประเมินและการรักษา 
อีกท้ังใหค้ําแนะนําและขอ้มูลเก่ียวกับปญัหาท่ีหลากหลายดา้นสขุภาพจิต 

• บรกิารช่วยเหลือวกิฤตคิวามรุนแรงในครวัเรือน โทร (02) 6280 0900 หรือ โทร 1800 
RESPECT 
เป็นบริการระดับประเทศของออสเตรเลียท่ีใหค้าํปรึกษาเก่ียวกับเร่ืองความรุนแรงในครอบครัวและค
วามรุนแรงต่อคู่ครอง การใหค้ําปรึกษาเร่ืองการทํารา้ยทางเพศ 
ตลอดจนการใหข้อ้มูลและการใหค้าํแนะนําสง่ตวัไปพบผูเ้ชี่ยวชาญ 
ใหค้วามช่วยเหลือโดยไม่มีค่าใชจ้า่ยและเป็นความลับ ใหบ้ริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง 

• Lifeline โทร 13 11 14 
เป็นองค์กรการกุศลระดับชาติท่ีใหบ้ริการกับทุกท่านท่ีประสบกับวกิฤติสว่นตัวท่ีเขา้ถึงไดทุ้กวัน 
ตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อใหค้วามช่วยเหลอืในยามวกิฤติและเพื่อการป้องกันการฆ่าตวัตาย 

• BeyondBlue โทร 1300 224 636 
ใหข้อ้มูลและการสนับสนนุเพื่อช่วยใหช้าวออสเตรเลยีมีสุขภาพจิตท่ีดีท่ีสดุเท่าท่ีจะเป็นไปได ้
ไม่ว่าพวกเขาจะมีอายุเท่าใดและอาศยัอยู่ท่ีใดก็ตาม 

• MensLine Australia โทร 1300 78 99 78 
เป็นบริการใหค้ําปรึกษาทางโทรศพัท์และออนไลนส์ําหรับผูช้าย 

• Suicide Call Back Service โทร 1300 659 467 
เป็นบริการใหค้ําปรึกษาทางโทรศพัท์และออนไลนท่ั์วประเทศแก่ผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจากการฆ่าตัว
ตาย ใหบ้ริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง 

• Kids Helpline โทร 1800 551 800 
เป็นบริการใหค้ําปรึกษาฟรีทางโทรศัพท์และออนไลน์ท่ีมีความเป็นสว่นตวัและเป็นความลับแก่เยาว
ชนท่ีมีอายุตั้ง 5 ถึง 25 ปี ใหบ้ริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง 

• Qlife โทร 1800 184 527 
เป็นการใหค้ําปรึกษาและการแนะนาํสง่ตวัไปพบผูเ้ชี่ยวชาญท่ีเนน้การบริการท่ัวประเทศรายแรกขอ
งออสเตรเลียสําหรับผูท่ี้เป็นเลสเบี้ยน เกย์ รักร่วมเพศ คนขา้มเพศ และ/หรืออินเทอร์เซก็ 
(LGBTI) 



personal crisis with access to 24-hour 
crisis support and suicide prevention 
services. 

• BeyondBlue 1300 224 636 – provides 
information and support to help 
Australians achieve their best possible 
mental health, whatever their age and 
wherever they live. 

• MensLine Australia 1300 78 99 78 – 
Telephone and online counselling 
service for men. 

• Suicide Call Back Service 1300 659 
467 – nationwide service that provides 
24/7 telephone and online counselling 
to people who are affected by suicide. 

• Kids Helpline 1800 551 800 – free, 
private and confidential 24/7 phone 
and online counselling service for 
young people aged 5 to 25. 

• QLife 1800 184 527 – is Australia’s 
first nationally-orientated counselling 
and referral service for people who are 
lesbian, gay, bisexual, trans, and/or 
intersex (LGBTI) 

• National Coronavirus Hotline 1800 
020 080 – If you are seeking 
information on coronavirus (COVID-
19). Operates 24 hours, 7 days a 
week. 

 

• National Coronavirus Hotline โทร 1800 020 080 
สําหรับผูท่ี้กําลังมองหาขอ้มูลเก่ียวกับโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา (COVID 19) เปิดทําการตลอด 
24 ชั่วโมง ทุกวันของสัปดาห์ 

 

Further information 
 

ขอ้มูลเพิม่เตมิ 

Australian Red Cross – Looking after 
yourself and your family: 
www.redcross.org.au/get-
help/emergencies/looking-after-yourself  

Australian Red Cross การดูแลตัวเองและครอบครัวของคณุ เว็บเพจwww.redcross.org.au/get-
help/emergencies/looking-after-yourself 
Emerging Minds เป็นบริการท่ีใหก้ารสนบัสนุนเดก็ ๆ  ในระหว่างการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
(COVID 19 ) เว็บไซต์ https://emergingminds.com.au/ 

http://www.redcross.org.au/get-help/emergencies/looking-after-yourself
http://www.redcross.org.au/get-help/emergencies/looking-after-yourself
http://www.redcross.org.au/get-help/emergencies/looking-after-yourself
http://www.redcross.org.au/get-help/emergencies/looking-after-yourself
https://emergingminds.com.au/


Emerging Minds – Supporting children 
during the Coronavirus (COVID-19) outbreak: 
https://emergingminds.com.au/  
Headspace – National Youth Mental Health 
Foundation providing intervention services to 
people aged 12–25 years, along with 
assistance in promoting your wellbeing: 
https://headspace.org.au/  
Head to Health – Mental health resources for 
your needs: https://headtohealth.gov.au/ 
 

Headspace หรือ National Youth Mental Health Foundation เปิดใหบ้ริการช่วยเหลือผูท่ี้มีอายุ 
12–25 ปีพรอ้มกับความช่วยเหลือในการตรวจเฝ้าระวังความเป็นอยู่ท่ีดีของคุณ เว็บไซต ์
https://headspace.org.au/ 
Head to Health แหล่งความรูด้า้นสุขภาพจิตตามความตอ้งการของคณุ เว็บไซต ์
https://headtohealth.gov.au/ 

Food and other supplies 
 

อาหารและของกนิของใช้อื่น ๆ  

How do I get food and meals? 
 

ฉนัจะจดัหาอาหารและม้ืออาหารต่าง ๆ  ไดอ้ย่างไร? 

The ACT Government will provide you with 
some basic items and an allowance to 
purchase food while you are in quarantine. 
These are included in your fixed quarantine 
fee and will be supplied to you at check-in to 
the hotel.  
 
If you wish to make additional purchases 
while in quarantine, above the allowance you 
are given, or from other providers, you will 
need to pay these costs at the time of making 
the purchases. 
 
This will take the form of: 

• a Welcome Box of groceries (a starter 
box to help you get through the first 
day or two); 

• a Grocery Allowance through Red 
Baron which will include  login details, 
password and limit; and 

รัฐบาล ACT 
จะมอบสิ่งของตามรายการพื้นฐานใหคุ้ณและเบีย้เลีย้งเพือ่ใหคุ้ณซื้อหาอาหารในขณะท่ีคณุอยู่ในการกักกัน
ตัว ซึ่งรวมอยู่ในค่าใชจ้่ายเพือ่การกักกันตัวจาํนวนคงท่ีของคณุแลว้ 
และจะนํามาใหคุ้ณตอนท่ีคณุเชก็อินเพือ่เขา้พักในโรงแรม  
 
หากคุณตอ้งการซื้อของเพิ่มเตมิขณะอยู่ในการกักกันตวัท่ีเกินไปจากเบีย้เลีย้งท่ีจัดเตรียมไวใ้หคุ้ณหรือหา
ซื้อจากผูใ้หบ้ริการรายอ่ืน คุณจะตอ้งชําระค่าใชจ้่ายเหล่านีเ้องในขณะท่ีคุณจับจา่ยซือ้ของนัน้ ๆ   
 
การดําเนินการนีจ้ะมาในรูปแบบของ 

• กล่องตอ้นรบัทีบ่รรจุของชํา 
(ซึ่งเป็นรายการของกินของใชใ้นเบือ้งตน้ท่ีจะช่วยใหคุ้ณผ่านวันแรกหรือวันท่ีสองไปได)้ 

• เบี้ยเลี้ยงเพ่ือซื้อของชํา ผ่าน Red Baron ซึ่งจะระบุรายละเอียดการลอ็กอิน รหัสผ่าน 
และวงเงินท่ีคุณสามารถใชซ้ือ้ของได ้และ 

• บตัรกํานลั Deliveroo ซึ่งใชส้ําหรับสั่งม้ืออาหารท่ีจะมาสง่ใหคุ้ณ 
 
รัฐบาล ACT มีแหล่งขอ้มูลท่ีพรอ้มใชง้านเพื่อช่วยคุณในการเลือกอาหารท่ีดีตอ่สุขภาพไดด้ย่ิีงขึน้ 
ซึ่งสามารถเขา้ถึงไดท่ี้ https://www.act.gov.au/healthyliving/healthy-eating-websites-and-
apps 

https://emergingminds.com.au/
https://headspace.org.au/
https://headtohealth.gov.au/
https://headspace.org.au/
https://headtohealth.gov.au/
https://www.act.gov.au/healthyliving/healthy-eating-websites-and-apps
https://www.act.gov.au/healthyliving/healthy-eating-websites-and-apps


• a Deliveroo Voucher for ordering 
take-away meals. 

 
The ACT Government has resources 
available to help you to make healthier food 
choices. These can be accessed at 
https://www.act.gov.au/healthyliving/healthy-
eating-websites-and-apps.  
 
Red Baron Ordering 
 

การสัง่ซื้อของจาก Red Baron 

The grocery allowance can be used at Red 
Baron via the website 
https://redbaronhotelguests.orders4u.com.au/. 
Please ensure you use this web address. Red 
Baron has options for boxes of preselected 
grocery products, or you can select your own 
items, including preprepared meals.  
 
Place your order by 2pm for delivery to the 
hotel the following day. 
 
You will be provided with log-in details to set 
up an online account, which has been pre-
loaded with a limit set by the ACT 
Government according to your family size. 
Once you have spent the allowance provided, 
you will be responsible for any extra costs, 
which you will need to pay at the time of 
making purchases. 
 

เบี้ยเลี้ยงสําหรับซือ้ของชาํสามารถใชไ้ดท่ี้ Red Baron ผ่านทางเว็บไซต ์
https://redbaronhotelguests.orders4u.com.au/ โปรดตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าคณุใชท่ี้อยู่เว็บไซตน์ี้ 
Red Baron มีตัวเลือกใหซ้ื้อสินคา้ของกินของใชท่ี้จัดเตรยีมไวล้่วงหนา้ 
หรือคุณสามารถเลือกสินคา้ของคุณเองก็ได ้ซึ่งรวมถึงอาหารปรุงสาํเร็จท่ีจดัเตรียมไวล้่วงหนา้เช่นกัน  
 
ส่งคําสั่งซื้อของคุณก่อนเวลา 14.00 น. เพื่อใหมี้การจัดส่งใหคุ้ณท่ีโรงแรมในวันถัดไป 
 
คุณจะไดรั้บรายละเอียดการล็อกอินเพื่อตั้งค่าบัญชทีางออนไลนซ์ึ่งมีการโหลดวงเงินตามขนาดครอบครัวข
องคุณซึ่งตั้งค่าโดยรัฐบาล ACT เม่ือคุณใชเ้บี้ยเลี้ยงจนหมดครบตามวงเงินแลว้ 
คุณจะตอ้งรับผิดชอบคา่ใชจ้่ายเพิ่มเตมิใด ๆ  ซึ่งจะชําระในขณะท่ีคณุจบัจ่ายซื้อของนั้น ๆ  

Other online grocery ordering 
 

การสัง่ซื้อสนิคา้ของชําอื่น ๆ  ทางออนไลน ์

You can order other groceries online through 
Coles and Woolworths. You are responsible 

คุณสามารถสั่งซื้อของชําอ่ืน ๆ  ทางออนไลน์ไดโ้ดยผ่าน Coles และ Woolworths 
คุณตอ้งเป็นผูร้ับผิดชอบต่อการชําระเงินในสว่นนีเ้องในขณะท่ีคุณทําการสัง่ซือ้สินคา้นั้น ๆ  

https://www.act.gov.au/healthyliving/healthy-eating-websites-and-apps
https://www.act.gov.au/healthyliving/healthy-eating-websites-and-apps
https://redbaronhotelguests.orders4u.com.au/
https://redbaronhotelguests.orders4u.com.au/


for paying for this at the time of making any 
orders. 
 
Take away meals 
 

ม้ืออาหารสัง่นํากลบับ้าน 

A Deliveroo Voucher has been supplied to 
you to order takeaway meals. Once you have 
spent the allowance provided, you will be 
responsible for any extra costs, which you will 
need to pay at time of making purchases. You 
can also order through other meal delivery 
businesses such as UberEats, Menulog, etc., 
however this will be at your own cost. 
 

จะมีการมอบบัตรกํานัล Deliveroo ใหคุ้ณเพื่อสั่งซื้ออาหารนํากลับบา้น 
เม่ือคุณใชจ้นหมดครบตามวงเงินแลว้ คุณจะตอ้งรับผิดชอบคา่ใชจ้่ายเพิ่มเตมิใด ๆ  
ซึ่งจะตอ้งชําระในขณะท่ีคุณจบัจ่ายซื้อของนั้น ๆ  นอกจากนี้คุณยังสามารถสัง่ซื้อผา่นธรุกิจสง่อาหารเจา้อ่ืน 
ๆ เช่น UberEats หรือ Menulog เป็นตน้ อย่างไรก็ตาม คุณจะตอ้งชําระคา่ใชจ้า่ยเอง 

How do I get infant food, infant formula, 
creams, wipes and nappies whilst in 
quarantine? 
 

ฉนัจะหาอาหารสําหรบัทารก นมผงสําหรบัทารก ครีมต่าง ๆ  กระดาษเช็ดทําความสะอาด 
และผ้าอ้อมในขณะทีอ่ยู่ในการกกักนัตวัไดอ้ย่างไร? 

Some nappies and baby food items are 
available through the Red Baron website. If 
your child or children require an emergency 
supply of items that are not included, please 
let ACT Health know and they can be dropped 
off at your hotel. 
 
You may also purchase additional items from 
supermarkets and pharmacies for delivery to 
hotel reception at your own cost. 
 

ผา้ออ้มและอาหารทารกบางชนิดสามารถสั่งซือ้ไดโ้ดยผ่านเว็บไซตข์อง Red Baron 
หากลูกของคุณตอ้งการสิ่งของฉกุเฉินท่ีไม่ไดจ้ดัไวใ้หใ้นกล่องท่ีแจกใหคุ้ณ โปรดแจง้ ACT Health 
ใหท้ราบและจะมีเจา้หนา้ท่ีนําไปสง่ใหคุ้ณท่ีโรงแรม 
 
คุณยังสามารถซื้อสินคา้เพิ่มเติมจากซุปเปอร์มาร์เก็ตและรา้นขายยาเพื่อนาํมาสง่ใหคุ้ณท่ีแผนกตอ้นรับของ
โรงแรมได ้โดยคุณเป็นผูอ้อกค่าใชจ้า่ยเอง 

How do I get toiletries and other personal 
items? 
 

ฉนัจะหาซื้อของใช้ในหอ้งนํา้และของใช้ส่วนตวัอื่น ๆ  ไดอ้ย่างไร ? 

Some personal hygiene items are available 
through the Red Baron website.  
 

รายการของใชสุ้ขอนามัยส่วนบุคคลบางรายการสามารถสั่งซื้อไดโ้ดยผา่นเว็บไซตข์อง Red Baron  
 



You may also purchase additional products 
and branded items from supermarkets and 
pharmacies for delivery to the hotel reception 
at your own cost. 
 

นอกจากนี้ 
คุณยังสามารถซื้อผลิตภัณฑ์และสินคา้แบรนด์จากซุปเปอร์มารเ์ก็ตและรา้นขายยาเพือ่นํามาสง่ใหค้ณุท่ีแผ
นกตอ้นรับของโรงแรมได ้โดยคุณเป็นผูช้าํระค่าใชจ้่ายเอง 

What isn’t supplied? 
 

รายการทีไ่ม่ไดจ้ดัหาให้มีอะไรบ้าง? 

The ACT Government will not facilitate the 
purchasing of any of the following: 

• Alcohol 
• Cigarettes, tobacco, or any other 

smoking products 
• Gratuities 
• In room movies 
• Laundry/dry cleaning, unless you do 

not have access to a washing machine 
or dryer 

• Phone usage 
• Minibar 

 

รัฐบาล ACT จะไม่อํานวยความสะดวกในการจัดซือ้สิ่งตอ่ไปนี ้
• แอลกอฮอล์ 
• บุหรี่ ยาสูบ หรือผลิตภัณฑ์บุหรี่อ่ืน ๆ  
• ของกํานัล 
• ภาพยนตร์ในหอ้งพัก 
• การซักรีด/ซักแหง้ ยกเวน้แต่คุณจะไม่สามารถใชเ้ครื่องซักผา้หรือเคร่ืองปั่นแหง้ได ้
• ค่าใชโ้ทรศัพท์ 
• มินิบาร ์

Relevant links 
 

ลงิกท์ีเ่ก ีย่วขอ้ง 

• Red Baron ‒ 
https://redbaronhotelguests.orders4u.c
om.au/ 

• The two major supermarket chains 
that offer delivery in Canberra are: 

o Woolworths Supermarket ‒ 
https://www.woolworths.com.au/  

o Coles Supermarket ‒ 
https://www.coles.com.au/  

• Meals from local Canberra 
restaurants can be ordered for 
delivery via Canberra Eats ‒ 
https://www.canberraeats.com/  

• Red Baron ‒ เว็บไซต์ https://redbaronhotelguests.orders4u.com.au/ 
• ซูเปอรม์ารเ์ก็ตหลกัสองเครือข่ายทีมี่บรกิารส่งสนิคา้ในกรุงแคนเบอรร์าไดแ้ก ่

o ซูเปอร์มาร์เก็ต Woolworths เว็บไซต ์https://www.woolworths.com.au/ 
o ซูเปอร์มาร์เก็ต Coles เว็บไซต์ https://www.coles.com.au/ 

• ม้ืออาหารจากร้านอาหารทอ้งถ ิน่ในกรุงแคนเบอรร์า 
สามารถสั่งซื้อเพื่อจัดส่งใหคุ้ณไดโ้ดยผา่น Canberra Eats เว็บไซต ์
https://www.canberraeats.com/ 

• เครือข่ายร้านขายยาหลกั ๆ  ในกรุงแคนเบอรร์า ไดแ้ก ่
o รา้น Priceline Pharmacy เว็บไซต ์https://www.priceline.com.au/ 

รา้นท่ีใกลคุ้ณท่ีสุดคือ สาขา Canberra Centre (เฉพาะจัดส่งเท่านัน้ ) 
o รา้น Capital Chemist เว็บไซต์ https://www.capitalchemist.com.au/ 

รา้นท่ีใกลคุ้ณท่ีสุดคือ สาขา Dickson สาขา O’Connner และสาขา Lyneham 
(เฉพาะจัดส่งเท่านัน้) 

https://redbaronhotelguests.orders4u.com.au/
https://redbaronhotelguests.orders4u.com.au/
https://www.woolworths.com.au/
https://www.coles.com.au/
https://www.canberraeats.com/
https://redbaronhotelguests.orders4u.com.au/
https://www.woolworths.com.au/
https://www.coles.com.au/
https://www.canberraeats.com/
https://www.priceline.com.au/
https://www.capitalchemist.com.au/


• Major pharmacy chains in Canberra 
include: 

o Priceline Pharmacy ‒ 
https://www.priceline.com.au/ ‒ 
your nearest store is Canberra 
Centre (for delivery only). 

o Capital Chemist ‒ 
https://www.capitalchemist.com.
au/ ‒ your nearest stores are 
Dickson, O’Conner and 
Lyneham (for delivery only). 

o Cincotta Discount Chemist ‒ 
https://www.cincottachemist.co
m.au/ ‒ your nearest store is 
Dickson (for delivery only). 

 

o รา้น Cincotta Discount Chemist เว็บไซต์ 
https://www.cincottachemist.com.au/ รา้นท่ีใกลคุ้ณท่ีสุดคือ สาขา Dickson 
(เฉพาะจัดส่งเท่านัน้) 

Hotel services and exercise 
 

บรกิารของทางโรงแรมและการออกกาํลงักาย 

What should I do with my rubbish? 
 

ฉนัควรจดัการกบัขยะของฉนัอย่างไร? 

Please place your rubbish in a plastic bag and 
tie the bag securely. Place the bag of rubbish 
outside the room and notify the hotel 
reception that you have rubbish that needs 
collection. If you need additional plastic bags 
for your rubbish, please contact hotel 
reception. 
 

โปรดใส่ขยะของคุณลงในถุงพลาสติกและมัดปากถุงใหแ้นน่ 
วางถุงขยะไวด้า้นนอกของหอ้งและแจง้ใหแ้ผนกตอ้นรับของโรงแรมทราบว่า 
คุณมีขยะท่ีจําเป็นตอ้งเก็บไปท้ิง หากคุณตอ้งการถุงพลาสตกิเพิ่มเติมสาํหรับใสข่ยะ 
โปรดติดต่อแผนกตอ้นรับของโรงแรม 

How do I do my laundry? 
 

ฉนัจะซกัรีดผ้าไดอ้ย่างไร? 

You can use the washing machine and dryer 
in your hotel room or apartment. If you have 
any problems with using these, please contact 
hotel reception. 
 

คุณสามารถใชเ้ครื่องซกัผา้และเคร่ืองปั่นแหง้ท่ีหอ้งพักของคณุในโรงแรมหรืออะพาร์ตเมนตท่ี์คุณพักได ้
หากคุณประสบปัญหาในการใชง้านเหล่านี ้โปรดติดต่อแผนกตอ้นรับของโรงแรม 

What if there is an evacuation at the hotel? จะเกดิอะไรขึน้ หากมีการอพยพคนออกจากโรงแรม? 

https://www.priceline.com.au/
https://www.capitalchemist.com.au/
https://www.capitalchemist.com.au/
https://www.cincottachemist.com.au/
https://www.cincottachemist.com.au/
https://www.cincottachemist.com.au/


 
In the unlikely event that there is an 
evacuation at the hotel you are staying at 
(e.g. due to a fire alarm), you and everyone in 
your family must wear a surgical mask to 
proceed outside your room. Young children 
who cannot tolerate the mask do not need to 
wear one. You will find these behind the entry 
door to your room. 
 
You must follow the instructions of hotel staff 
and any emergency services personnel. You 
must always remain 1.5 metres away from 
other people (except the family members that 
you are sharing a hotel suite with). 
 

ในกรณีท่ีไม่น่าจะเกิดขึ้นบ่อยนั้น หากมีการอพยพคนในโรงแรมท่ีคณุพักอยู่ (เช่น 
เนื่องจากสัญญาณเตอืนอัคคีภยั) 
คุณและทุกคนในครอบครัวจะตอ้งสวมหนา้กากอนามัยเพื่อออกไปขา้งนอกหอ้งของคณุ 
เด็กเล็กท่ีไม่สามารถทนตอ่การสวมหนา้กากไดไ้ม่จําเป็นตอ้งสวมหนา้กาก 
คุณจะพบขอ้มูลเหล่านีไ้ดท่ี้ดา้นหลังประตูทางเขา้หอ้งพักของคณุ 
 
คุณตอ้งปฏิบัติตามคําแนะนําของพนักงานโรงแรมและเจา้หนา้ท่ีบริการฉกุเฉนิ 
คุณจะตอ้งอยู่ห่างจากผูอ่ื้นในระยะ 1.5 เมตรเสมอ 
(ยกเวน้สมาชิกครอบครัวท่ีคุณร่วมใชบ้ริการหอ้งชุดในโรงแรมดว้ย) 

How can I get exercise? 
 

ฉนัจะออกกําลงักายไดอ้ย่างไร? 

It is important to try and get some physical 
activity each day. We recognise that this is 
difficult in a confined space. If possible, you 
can do some exercises in your hotel suite, or 
on the balcony. There are fitness apps you 
can download with suggestions for exercises 
to do in a small space. 
 

เป็นสิ่งสําคญัท่ีคณุจะพยายามทํากิจกรรมและออกกําลังกายทุกวัน เราตระหนักดีว่า 
นี่เป็นเร่ืองยากในพื้นท่ีจาํกัด หากเป็นไปได ้
คุณสามารถออกกําลังกายท่ีหอ้งชุดในโรงแรมของคุณหรือท่ีระเบียงได ้
มีแอปเพื่อการออกกําลังกายท่ีคุณสามารถดาวนโ์หลดพรอ้มคาํแนะนาํสาํหรับการออกกําลังกายในพื้นท่ีเล็
ก ๆ ได ้

Useful exercise links 
 

ลิงก์การออกกําลังกายท่ีเป็นประโยชน์ 

• Chair Yoga by Lesley Levy – 
https://www.youtube.com/watch?v=YMl
LT_QpL4s  

• 45 Minute Chair and Mat Yoga Class 
– 
https://www.youtube.com/watch?v=vDr
MekDp-8E  

• Chair Yoga by Lesley Levy เว็บไซต ์
https://www.youtube.com/watch?v=YMlLT_QpL4s 

• 45 Minute Chair and Mat Yoga Class เว็บไซต ์
https://www.youtube.com/watch?v=vDrMekDp-8E 

• Standing Chair Yoga Flow วิดีโอนี้เป็นการฝึกท่าโยคะดว้ยท่ายืนท่ีใชเ้กา้อ้ีเป็นเคร่ืองมือ 
เว็บไซต์ https://www.youtube.com/watch?v=_n0DzNWjkfc 

https://www.youtube.com/watch?v=YMlLT_QpL4s
https://www.youtube.com/watch?v=YMlLT_QpL4s
https://www.youtube.com/watch?v=vDrMekDp-8E
https://www.youtube.com/watch?v=vDrMekDp-8E
https://www.youtube.com/watch?v=YMlLT_QpL4s
https://www.youtube.com/watch?v=vDrMekDp-8E
https://www.youtube.com/watch?v=_n0DzNWjkfc


• Standing Chair Yoga Flow: This 
video is a chair yoga practice of 
standing postures using a chair as a 
prop – 
https://www.youtube.com/watch?v=_n0
DzNWjkfc  

 
Leaving Quarantine 
 

การออกจากการกกักนัตวั 

Your quarantine period will end at 11:59pm on 
day 14 of your quarantine period, noting that 
the day of your arrival is counted as day 0 of 
your mandatory quarantine period. 
 
ACT Health will provide you with the 
clearance necessary to end your mandatory 
quarantine period. This will include a face to 
face health check by a Public Health Officer 
on day 14 of your quarantine period. 
 

ช่วงเวลาการกักกันตัวของคณุจะสิ้นสุดลงในเวลา 11.59 น. ของวันท่ี 14 
ตามช่วงเวลาการกักกันตวัของคณุ โปรดสังเกตวา่วันท่ีคณุมาถึงจะนับเป็นวันท่ี 0 
ของช่วงเวลาการกักกันตวัภาคบังคบั 
 
ACT Health จะใหก้ารอนุมัติท่ีจําเป็นตอ่การสิน้สดุชว่งการกักกันตัวภาคบังคบัของคุณ 
ซึ่งจะรวมถึงการตรวจสขุภาพแบบตัวต่อตวัโดยเจา้หนา้ท่ีสาธารณสขุในวันท่ี 14 
ของช่วงเวลาการกักกันตวัของคณุ 

Exit letter 
 

จดหมายอนุญาตให้ออกจากการกกักนัตวัได ้

If you test negative for COVID-19 and do not 
display any symptoms relating to COVID-19, 
ACT Health will provide you with an ‘exit 
letter’. The letter will be provided to you on 
day 14 of your quarantine period. The letter 
will state that you have returned to Australia 
from overseas and fulfilled the 14 day 
quarantine requirement in accordance with 
the ACT Public Health (Returned Travellers) 
Emergency Direction 2020. 
 
If you test positive for COVID-19 during your 
quarantine period or you are found to be 
unwell during the health check on day 14, 

หากคุณเขา้รับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 แลว้ไดผ้ลเป็นลบ อีกท้ังไม่แสดงอาการของ COVID-19 
ทาง ACT Health จะมอบ ‘exit letter’ (จดหมายอนุญาตใหอ้อกจากการกักกันตัว) แก่คุณ 
คุณจะไดรั้บจดหมายนี้ในวันท่ี 14 ของช่วงเวลาการกักกันตวั จดหมายฉบับนี้จะระบุว่า 
คุณไดก้ลับเขา้มาในออสเตรเลียจากต่างประเทศและไดป้ฏบิัตติามขอ้กําหนดในการกักกันตัว 14 
วันตามคําสั่งภาวะฉกุเฉินของกระทรวงสาธารณสขุ ACT ค.ศ. 2020 (สําหรับผูเ้ดินทางกลับเขา้ประเทศ)  
 
หากคุณเขา้รับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 แลว้ไดผ้ลเป็นบวกในระหว่างชว่งเวลาการกักกันตวั 
หรือพบว่าคุณไม่สบายในระหว่างการตรวจสุขภาพของวนัท่ี 14 
ระยะเวลาการแยกกักตัวของคุณอาจถูกยืดขยายออกไป 
คุณจะไดรั้บจดหมายอนุญาตใหอ้อกจากการกักกันตัว 
เม่ือคุณไดรั้บการตรวจวา่ปลอดเชื้อแลว้จากการแยกกักตัว 

https://www.youtube.com/watch?v=_n0DzNWjkfc
https://www.youtube.com/watch?v=_n0DzNWjkfc


your isolation period may be extended. You 
will be provided with an exit letter when you 
are cleared to leave isolation. 
 
Quarantine fees 
 

ค่าใช้จ่ายเพ่ือการกกักนัตวั 

From 5 August 2020 all returned travellers 
must pay for their hotel quarantine. The 
quarantine accommodation fee is a fixed cost 
which includes the cost of the hotel room, a 
standard food and meals cost, and other 
associated costs.  
 
Prior to check out of quarantine, you will 
receive an invoice from the ACT Government. 
You will have 30 days to pay the invoice and 
the due date will be stated on the invoice. 
Please refer to the Quarantine Fee factsheet 
provided to you, or you can read more 
information online. 
 

ตั้งแต่วันท่ี 5 สิงหาคม 2020 ผูเ้ดินทางท่ีกลับเขา้มาท้ังหมดจะตอ้งเป็นผูช้าํระคา่โรงแรมเพื่อการกักกันตวั 
ค่าใชจ้่ายสําหรับสถานท่ีพักเพือ่การกักกันตัวเป็นราคาแบบคงท่ี ซึ่งรวมถึงค่าหอ้งพกัในโรงแรม 
ค่าอาหารและม้ืออาหารมาตรฐาน และคา่ใชจ้่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  
 
ก่อนท่ีคุณจะเช็กเอ๊าต์จากการกักกันตัว คุณจะไดร้ับใบแจง้หนีจ้ากรัฐบาล ACT คุณจะมีเวลา 30 
วันในการชําระเงินตามใบแจง้หนี้และจะมีวันครบกําหนดการชําระเงินแจง้อยู่ในใบแจง้หนี้ดว้ย 
โปรดดูเอกสารขอ้เท็จจริงค่าธรรมเนียมการกักกันตวัท่ีใหไ้วกั้บคุณ 
หรือคุณสามารถอ่านขอ้มูลเพิม่เติมไดท้างออนไลน ์

Travel home 
 

การเดนิทางกลบับา้น 

You are responsible for arranging your own 
travel home at the end of your quarantine 
period. 
 
Please note that other States and Territories 
may have additional quarantine requirements 
that may be imposed after arrival. Please 
check relevant State and Territory websites 
for up to date 
information on border restrictions and 
quarantine requirements. 
 

คุณมีหนา้ท่ีจัดเตรียมการเดินทางกลับบา้นของคณุดว้ยตวัเองเม่ือสิ้นสุดช่วงเวลาการกักกันตัวแลว้ 
 
โปรดสังเกตว่ารัฐและเขตปกครองอ่ืน ๆ  
อาจมีขอ้กําหนดการกักกันตัวเพิม่เติมซึง่อาจคณุจะตอ้งปฏบิัตติามหลงัจากท่ีเดินทางมาถึง 
โปรดตรวจสอบเว็บไซต์ของรัฐและเขตปกครองถึงขอ้มูลปัจจุบันท่ีเก่ียวกับขอ้จํากัดของเขตแดนและการกั
กกันตัว 
 
การเช็กเอ๊าต์ในตอนสิน้สุดช่วงเวลาการกักกันตัวของคณุ (วันท่ี 15) 
จะเป็นไปตามนโยบายของโรงแรมเชน่กัน 



The check-out time at the end of your 
quarantine period (on day 15) will be in 
accordance with hotel policy. 
 
Additional information 
 

ขอ้มูลเพิม่เตมิ 

If you have any concerns regarding your hotel 
accommodation, please contact hotel 
reception. 
 
For other issues, please contact ACT Health 
on 5124 6209 (24 hours). 
 
Please find below some links to further 
information: 

• ACT Government COVID-19 
webpage – 
https://www.covid19.act.gov.au/  

• Australian Government COVID-19 
webpage – 
https://www.health.gov.au/covid-19  

• Australian Red Cross – Looking after 
yourself and your family – 
www.redcross.org.au/get-
help/emergencies/looking-after-
yourself  

• Emerging Minds – Supporting 
children during the Coronavirus 
(COVID-19) outbreak – 
https://www.emergingminds.com.au/      

 
 

หากคุณมีขอ้สงสัยใด ๆ  เก่ียวกับโรงแรมท่ีพักของคุณ โปรดตดิตอ่แผนกตอ้นรับของโรงแรม 
 
สําหรับปัญหาอ่ืน ๆ  โปรดติดต่อ ACT Health ท่ี 5124 6209 (24 ชั่วโมง) 
 
โปรดดลูิงก์ไปยังขอ้มูลเพิ่มเตมิดา้นลา่งนี ้

• เว็บเพจ COVID 19 ของรฐับาล ACT https://www.covid19.act.gov.au/ 
• เว็บเพจ COVID-19 ของรฐับาลออสเตรเลีย https://www.health.gov.au/covid-19 
• Australian Red Cross การดูแลตัวเองและครอบครัวของคณุ เวบ็เพจ 

www.redcross.org.au/get-help/emergencies/looking-after-yourself 
• Emerging Minds เป็นบริการท่ีใหก้ารสนบัสนุนเดก็ ๆ  

ในระหว่างการแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) เว็บไซต์ 
https://www.emergingminds.com.au/ 
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