
English Thai 

What can I do in quarantine? ฉนัสามารถท าอะไรไดบ้า้งในระหวา่งการกกักนัตวั? 

So being in quarantine means that you need to stay in your home or in 
your hotel room. 

การอยูใ่นระหวา่งการกักกนัตัว หมายความวา่  
คณุจ าเป็นตอ้งอยูก่ับบา้นหรอืหอ้งในโรงแรมของคณุนะคะ 

If you have a private garden, a private courtyard or a private balcony, หากคณุมสีวนสว่นตัว สวนหยอ่มสว่นตัว หรอืระเบยีงสว่นตัว 

you can go outside into those private areas. คณุสามารถออกไปสดูอากาศในพืน้ทีส่ว่นตัวเหลา่นัน้ไดค้ะ่ 

If there are other people in your home with you and those people are not 
also in quarantine,  

แตห่ากมคีนอืน่อยูใ่นบา้นเดยีวกับคณุ และพวกเขา 
ไมไ่ดอ้ยูใ่นการกักกันตัวดว้ยแลว้ 

you really need to distance yourself from those people as much as you 
can. 

คณุจ าเป็นตอ้งปลกีตัวออกหา่งจากพวกเขาใหม้ากทีส่ดุ 
เทา่ทีค่ณุจะท าไดค้ะ่ 

So this means you need to sleep in a bedroom on your own,  ซึง่หมายความวา่ คณุจ าเป็นตอ้งนอนในหอ้งนอนของคณุเอง 

ideally use a separate bathroom ทางทีด่ ีใหแ้ยกใชห้อ้งน ้า 

and spend as little time as possible in communal areas. และใชเ้วลาในพืน้ทีส่ว่นรวมใหน้อ้ยทีส่ดุเทา่ทีจ่ะเป็นไปไดค้ะ่ 

If you do need to be in the same room with other people in your home,  หากคณุจ าเป็นตอ้งอยูใ่นหอ้งเดยีวกับคนอืน่ในบา้นของคณุ 

you should ideally wear a surgical mask. ทางทีด่ ีคณุควรสวมหนา้กากอนามัยนะคะ 

If you develop symptoms of COVID-19  หากคณุเริม่มอีาการของโรค COVID-19 

and these include fever, cough, sore throat, shortness of breath or a loss 
of sense of smell or taste  

ซึง่ไดแ้ก ่เป็นไข ้ไอ เจ็บคอ หายใจล าบาก หรอืดมไมไ่ดก้ลิน่  
ชมิไมรู่ร้ส  

you need to arrange to get tested for COVID-19. คณุจ าเป็นตอ้งรบีไปตรวจหาเชือ้ COVID-19 นะคะ 



If you have severe symptoms and it is an emergency, หากคณุมอีาการในขัน้รนุแรงและจัดอยูใ่นขัน้ฉุกเฉนิ 

you should call 000 or visit the hospital emergency department,  
คณุควรโทรไปที ่000 หรอืไปทีแ่ผนกผูป่้วยฉุกเฉนิ 
ของโรงพยาบาลคะ่ 

but it is really important that you tell the 000 operator or the hospital that 
you are currently in quarantine. 

แตส่ ิง่ส าคัญมากทีส่ดุก็คอื คณุตอ้งแจง้ใหพ้นักงานรับสาย  
000 หรอืเจา้หนา้ทีโ่รงพยาบาลทราบวา่ คณุก าลังอยูใ่นระหวา่ง 
การกักกันตัวนะคะ 

What can’t I do in quarantine? ฉนัไมส่ามารถท าอะไรไดบ้า้งในระหวา่งการกกักนัตวั? 

So while you are in quarantine, ขณะทีค่ณุอยูใ่นระหวา่งการกักกันตัว 

you cannot leave your home to go to school, to go to work, or to go to any 
public places. 

คณุไมส่ามารถเดนิทางออกจากบา้นเพือ่ไปโรงเรยีน ไปท างาน  
หรอืไปในสถานทีส่าธารณะตา่ง ๆ ไดน้ะคะ 

This means that you cannot go food shopping,  ซึง่หมายความวา่ คณุไมส่ามารถออกไปซือ้หาอาหารไดค้ะ่ 

so you need to order your food or groceries online,  คณุจ าเป็นตอ้งสัง่อาหารหรอืของช าตา่ง ๆ ทางออนไลน ์

or ask family members or friends to deliver you food or groceries and 
leave them at your front door. 

หรอืขอใหค้นในบา้นหรอืเพือ่นน าอาหารหรอืของช าเหลา่นัน้ 
มาสง่ใหค้ณุทีบ่า้น และวางไวท้ีห่นา้ประต ู

This also means that you cannot go to a pharmacy. และนีก็่หมายความวา่ คณุไมส่ามารถออกไปรา้นขายยาไดน้ะคะ 

If you need medication,  หากคณุตอ้งการยารักษาโรค 

again you can ask friends or family to deliver these to your door,  
คณุตอ้งขอใหเ้พือ่น ๆ หรอืคนในบา้นน ายามาสง่ใหค้ณุ แลว้วางไว ้
ทีห่นา้ประต ู

or you can contact your local pharmacy to discuss options for home 
delivery. 

หรอือกีทางหนึง่ คณุสามารถตดิตอ่รา้นขายยาแถวบา้น  
แลว้สอบถามวธิใีหเ้ขาสง่ยามาใหค้ณุทีบ่า้นคะ่ 



Anything that’s delivered to your home needs to be dropped at your front 
door.   

ทกุสิง่ทีน่ าสง่มาใหค้ณุทีบ่า้นจ าเป็นจะตอ้งวางไวท้ีห่นา้ประตคูะ่ 

It is also important to know that you cannot travel on public transport,  
สิง่ส าคัญอกีเรือ่งทีค่ณุตอ้งทราบอกีก็คอื คณุไมส่ามารถ 
เดนิทางไปไหนมาไหนดว้ยขนสง่สาธารณะได ้

so this includes buses, rideshares, taxis, any other form of public 
transport, 

ซึง่รวมทัง้รถบัส รถน่ังแชรร์ว่มกัน รถแท็กซี ่หรอืรถขนสง่สาธารณะ 
ทกุรปูแบบ 

and you cannot have any visitors to your home who do not normally live 
there. 

และคณุก็ไมส่ามารถทีจ่ะใหใ้ครก็ตามทีป่กตแิลว้ไมไ่ดอ้ยูบ่า้นเดยีว 
กับคณุเขา้มาเยีย่มทีบ่า้นไดค้ะ่ 

What can I do to protect myself and the community from COVID-19? 
ฉนัสามารถท าอะไรไดบ้า้งเพือ่ปกป้องตนเองและ 
ชุมชนจาก COVID-19? 

So it is really important that if you develop any symptoms of COVID-19,  
เรือ่งนีถ้อืเป็นเรือ่งส าคัญ 
หากคณุเริม่มอีาการของ COVID-19 แลว้ 

no matter how mild even if it is just a scratchy throat or a runny nose,  ไมว่า่จะมอีาการเบาแคไ่หน จะเพยีงแคค่ันคอหรอืน ้ามกูไหลก็ตาม 

that you attend one of our testing sites and get tested for COVID-19. 
ใหค้ณุรบีไปทีส่ถานตีรวจโรคของเราและเขา้รับการตรวจหาเชือ้  
COVID-19 นะคะ 

This applies to everyone, but especially if you have recently returned from 
Victoria. 

ขอ้ปฏบิัตนิีบ้ังคับใชก้ับทกุคน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ หากคณุเพิง่จะ 
เดนิทางกลับมาจากรัฐวกิตอเรยีคะ่ 

If you are not feeling well you need to stay at home, หากคณุรูส้กึไมส่บาย คณุจ าเป็นตอ้งอยูก่ับบา้น 

unless you are going out to get tested for COVID-19, or to seek medical 
care, 

ยกเวน้วา่ก าลังออกไปเขา้รับการตรวจหาเชือ้ COVID-19  
หรอืไปรับบรกิารทางการแพทยเ์ทา่นัน้คะ่ 

and it is also really important that everyone in the community continues to 
practise regular hand hygiene, 

สิง่ส าคัญมากทีพ่วกเราทกุคนในชมุชนจะตอ้งปฏบิตั ิ
อยา่งตอ่เนือ่งก็คอื การหมั่นรักษาสขุอนามัยของมอื 

and physical distancing of 1.5 metres.  และการรักษาระยะหา่งทางกายภาพ 1.5 เมตรคะ่ 



Before you travel from Victoria to the ACT, Phone the COVID-19 Helpline 
on (02) 6207 7244. 
 
To find out more about applying for an exemption to visit the ACT, visit 
www.covid19.act.gov.au/news-articles/act-border-restrictions. 

กอ่นคณุออกเดนิทางจากรัฐวกิตอเรยีไป ACT โทรหาสาย 
COVID-19 Helpline ที ่(02) 6207 7244 นะคะ 
 
ส าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกับการสมัครขอการยกเวน้เพือ่เดนิทาง 
ไป ACT ไปทีเ่ว็บไซต ์www.covid19.act.gov.au คะ่ 

 
 
 


