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Travelling out of the ACT

การเดินทางออกนอก ACT

Travelling interstate

การเดินทางระหว่างรัฐ

You should not travel if you are unwell.

คุณไม่ควรเดินทาง หากคุณไม่สบาย

Please carefully consider the need to travel outside of the
Canberra region, and look up the travel restrictions for the state or
territory you are planning to visit.

กรุณาพิจารณาความจาเป็ นในการเดินทางออกนอกภูมภ
ิ าคกรุงแคนเบอร์ราอย่า
งถีถ
่ ้วน
และตรวจดูมาตรการจากัดด ้านการเดินทางสาหรับรัฐและดินแดนทีค
่ ณ
ุ กาลังวา
งแผนจะเดินทางไปเยือน

If you choose to travel, it is your responsibility to maintain physical
distancing and practise good hygiene.

หากคุณเลือกทีจ
่ ะเดินทาง
เป็ นความรับผิดชอบของคุณทีจ
่ ะต ้องรักษาระยะห่างทางกายภาพและปฏิบัตต
ิ า
มหลักสุขอนามัยทีด
่ ี

Adhere to the rules of the state you are travelling to. Check the
rules for each state or territory.

ปฏิบัตต
ิ ามกฎของรัฐทีค
่ ณ
ุ กาลังจะเดินทางไปเยือน
ตรวจสอบกฎของแต่ละรัฐหรือดินแดนด ้วย

More travel advice is available on the Department of Health
website.

สาหรับคาแนะนาเพิม
่ เติมด ้านการเดินทาง
หาดูได ้ทีเ่ ว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุข (Department of Health)

Travelling to NSW

การเดินทางไปรัฐ NSW

Be aware of areas in New South Wales (NSW) where there are
clusters of COVID-19 cases and reconsider your need to travel to
these areas. Only travel to these areas for essential reasons.

ื้ COVID-19
ควรระวังพืน
้ ทีใ่ นรัฐนิวเซาท์เวลส ์ (NSW) ทีม
่ ก
ี รณีการติดเชอ
แบบกลุม
่ ก ้อนและให ้พิจารณาทบทวนความจาเป็ นของคุณก่อนเดินทางไปพืน
้
ทีเ่ หล่านี้ ควรเดินทางไปพืน
้ ทีเ่ หล่านีด
้ ้วยเหตุผลทีจ
่ าเป็ นเท่านัน
้

Travellers returning to the ACT from NSW hotspots will be
required to quarantine for 14 days.
https://www.covid19.act.gov.au/community/travel

นักเดินทางทีก
่ ลับมา ACT จากศูนย์กลางการแพร่ระบาดในรัฐ NSW
จาเป็ นต ้องเข ้ารับการกักกันตัวเป็ นเวลา 14 วัน
https://www.covid19.act.gov.au/community/travel

To find out more about NSW hotspots,visit the New South Wales
website for latest information on cases.
https://www.nsw.gov.au/covid-19/latest-news-and-updates

ค ้นหาข ้อมูลเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับศูนย์กลางการแพร่ระบาดในรัฐ NSW
์ าหรับข ้อมูลล่าสุดเกีย
ไปทีเ่ ว็บไซต์ของรัฐนิวเซาท์เวลสส
่ วกับกรณีตา่ ง ๆ
https://www.nsw.gov.au/covid-19/latest-news-and-updates

Canberrans can visit NSW for a holiday.

ชาวแคนเบอร์ราสามารถไปพักผ่อนวันหยุดทีร่ ัฐ NSW ได ้

Important information about travelling to Victoria.

ข ้อมูลสาคัญเกีย
่ วกับการเดินทางไปรัฐวิกตอเรีย

Canberrans are being strongly advised not to travel to Victoria at
this time except for essential reasons. Canberrans that choose to
travel to Victoria will be required to undertake quarantine for a
period of 14 days on their return.

ไม่แนะนาให ้ชาวแคนเบอร์ราเดินทางไปรัฐวิกตอเรียในเวลานีเ้ ป็ นอย่างยิง่
ยกเว ้นว่ามีเหตุผลทีจ
่ าเป็ นเท่านัน
้
ชาวแคนเบอร์ราผู ้เลือกทีจ
่ ะเดินทางไปรัฐวิกตอเรียจาเป็ นต ้องเข ้ารับการกักกัน
ตัวเป็ นเวลา 14 วัน เมือ
่ พวกเขากลับมา

More information on returning from Victoria is available
https://www.covid19.act.gov.au/community/translated-resources

สาหรับข ้อมูลเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับการกลับมาจากรัฐวิกตอเรีย มีอยูท
่ ี่
https://www.covid19.act.gov.au/community/translated-resources

While we don’t have any active cases right now, the risk of new
cases increases with more people travelling interstate.

แม ้ว่าตอนนีเ้ ราไม่มย
ี อดผู ้ป่ วยเชงิ รุก (active case) ก็ตาม
ี่ งของผู ้ป่ วยรายใหม่ทเี่ พิม
แต่ความเสย
่ ขึน
้ ไปพร ้อมกับจานวนผู ้ทีเ่ ดินทางระหว่า
งรัฐก็มม
ี ากขึน
้ ด ้วย

