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Information for travellers returning to the ACT from Victoria

ข้อมูลสำหร ับน ักเดินทำงทีก
่ ล ับมำ ACT จำกร ัฐวิกตอเรีย

What can I do?

ฉ ันสำมำรถทำอะไรได้บำ้ ง?

•

•

ACT residents who have recently travelled to Victoria, are
permitted to return to the ACT, including by car or plane but
must quarantine for a period of 14 days from the day after
leaving Victoria, under quarantine restrictions.
Non ACT residents who have an exceptional need to travel
to the ACT from Victoria, may be granted an exemption to
enter the ACT.

What can’t I do?

•
•
•

Canberrans are strongly advised not to travel to Victoria at
this time.
Travel to any Melbourne ‘hotspot’ suburbs is particularly
discouraged.
From 12:01am 8 July 2020, non ACT residents are not
permitted to travel into the ACT from Victoria, unless they
hold an exemption to enter. This is a temporary measure
and will be reassessed in line with the NSW border advice.

•

•

ผู ้ทีอ
่ าศัยอยูใ่ น ACT ทีเ่ พิง่ เดินทางไปรัฐวิกตอเรียจะได ้รับอนุญาตให ้
กลับมา ACT ได ้ ซงึ่ รวมการเดินทางโดยรถยนต์และเครือ
่ งบิน แต่
จะต ้องเข ้ารับการกักกันตัวเป็ นเวลา 14 วัน นับจากวันทีพ
่ วกเขาเดินทาง
ออกจากรัฐวิกตอเรียภายใต ้มาตรการการกักกันตัว
ผู ้ทีไ่ ม่ได ้อาศัยอยูใ่ น ACT ทีม
่ ค
ี วามจาเป็ นพิเศษซงึ่ ต ้องเดินทางไป
ACT จากรัฐวิกตอเรีย อาจได ้รับการยกเว ้นให ้เข ้ามา ACT ได ้

ฉ ันไม่สำมำรถทำอะไรได้บำ้ ง?

•
•
•

ไม่แนะนาให ้ชาวแคนเบอร์ราเดินทางไปรัฐวิกตอเรียในเวลานี้
ไม่สนับสนุนให ้เดินทางไปยังชานเมืองทีเ่ ป็ น ‘ศูนย์กลางการแพร่ระบาด
(hotspot)’ ของเมลเบิรน
์ เป็ นอย่างยิง่
เริม
่ ตัง้ แต่เวลา 00:01 น. ของวันที่ 8 กรกฎาคม 2020 ไม่อนุญาตให ้ผู ้
ทีไ่ ม่ได ้อาศัยอยูใ่ น ACT เดินทางเข ้ามา ATC จากรัฐวิกตอเรีย
ี แต่วา่ จะได ้รับการยกเว ้นให ้เดินทางเข ้ามาได ้ นีเ่ ป็ นมาตรการ
เว ้นเสย
ชวั่ คราวและจะมีการประเมินอีกครัง้ ตามคาแนะนาด ้านการปิ ดชายแดน
ระหว่างรัฐ NSW

What are my responsibilities?
•
•

•

•
•

ควำมร ับผิดชอบของฉ ันมีอะไรบ้ำง?
•

All returning ACT residents must notify ACT Health of their
intent to return to the ACT, and provide a range of details.
From 12:01am 8 July 2020, all ACT residents returning from
travel to Victoria are required to enter quarantine for a
period of 14 days from the day after leaving Victoria.
Anyone who has recently been in the Greater Melbourne
metropolitan area who arrived in the ACT prior to the Public
Health Direction, is strongly encouraged to be vigilant and
monitor themselves for any symptoms. If you get any
COVID-19 symptoms, no matter how mild, you should get
tested.
Anyone coming to the ACT from Victoria must closely
monitor themselves for symptoms of COVID-19.
Penalties and fines may apply to those who fail to comply
with Public Health Directions.

Please note: if you plan to quarantine at a private residence, it
needs to allow for appropriate separation from other household
members who are not in quarantine. Household members in
quarantine would ideally have a separate bedroom, bathroom and
should avoid spending time in communal spaces at the same time
as other people in the home who are not in quarantine. If this can’t
be done you will be required to quarantine in a hotel or other
approved premises. ACT Health can assist in providing details of
suitable accommodation which you can book (at your own
expense). Please note that we will require evidence of a valid
booking if you are using hotel accommodation for quarantine
purposes.

•

•

•
•

ผู ้ทีอ
่ าศัยอยูใ่ น ACT ทีเ่ ดินทางกลับมาทุกคนจะต ้องแจ ้งเหตุผลในการ
เดินทางกลับ ACT ให ้ ACT Health ทราบ และให ้รายละเอียดที่
ครอบคลุมในหลายเรือ
่ ง
เริม
่ ตัง้ แต่เวลา 00:01 น. ของวันที่ 8 กรกฎาคม 2020 ผู ้ทีอ
่ าศัยอยูใ่ น
ACT ทุกคนทีเ่ ดินทางกลับมาจากรัฐวิกตอเรียจะต ้องเข ้ารับการกักกัน
ตัวเป็ นเวลา 14 วัน นับจากวันทีเ่ ดินทางออกจากรัฐวิกตอเรีย
ทุกคนทีเ่ พิง่ ไปเยือนเขตชุมชนนครหลวงเมลเบิรน
์ (Greater
Melbourne metropolitan area) และเป็ นผู ้ทีเ่ ดินทางมาถึง ACT
ก่อนทีจ
่ ะประกาศแนวทางด ้านสาธารณสุข (Public Health Direction)
เราขอสนับสนุนอย่างยิง่ ให ้คุณระมัดระวังตัวและเฝ้ าดูอาการของตนเอง
หากมีอาการ COVID-19 ไม่วา่ จะเป็ นอาการเบาเพียงใด คุณควรเข ้ารับ
ื้
การตรวจหาเชอ
ทุกคนทีม
่ าถึง ACT จากรัฐวิกตอเรียจะต ้องเฝ้ าดูอาการ COVID-19
ิ
ของตนเองอย่างใกล ้ชด
บทลงโทษและค่าปรับอาจมีผลบังคับใชกั้ บผู ้ทีไ่ ม่ปฏิบัตต
ิ ามแนวทาง
ด ้านสาธารณสุข (Public Health Directions)

โปรดทราบ หากคุณวางแผนทีจ
่ ะกักกันตัวทีบ
่ ้านพักสว่ นตัว คุณจะต ้องแยกตัว
ิ
ออกจากสมาชกในครอบครัวคนอืน
่ ๆ ทีไ่ ม่ได ้ถูกกักกันตัวอย่างเหมาะสม ทางที่
ิ ในครัวเรือนทีถ
ดีทส
ี่ ด
ุ สมาชก
่ ก
ู กักกันควรจะแยกห ้องนอน ห ้องน้ า และ
้
หลีกเลีย
่ งการใชเวลาร่
วมกันในพืน
้ ทีส
่ วนกลางในเวลาเดียวกันกับคนอืน
่ ๆ ที่
ไม่ได ้ถูกกักกันตัวในบ ้าน หากไม่สามารถทาได ้ คุณจาเป็ นต ้องไปกักกันตัวที่
โรงแรมหรือสถานทีก
่ ก
ั กันตัวทีไ่ ด ้รับอนุมต
ั อ
ิ น
ื่ ๆ ACT Health สามารถชว่ ยใน
การให ้รายละเอียดเกีย
่ วกับทีพ
่ ักทีเ่ หมาะสมซงึ่ คุณสามารถสารองได ้ (โดย
รับผิดชอบค่าใชจ่้ ายเอง) โปรดจาไว ้ว่า เราจะต ้องได ้รับหลักฐานการสารองที่
้ พ
พักทีถ
่ ก
ู ต ้อง หากคุณใชที
่ ักในโรงแรมเพือ
่ การกักกันตัว

What are the community responsibilities?
•
•
•
•

Maintain personal hygiene, including regular hand washing.
Stay home if unwell.
Avoid travelling to Victoria at this time for anything other
than absolutely essential reasons.
Get tested if you have COVID-19 symptoms.

What does the public need to know?
•

•

Continue to practise good hand and respiratory hygiene,
physical distancing, stay home if you are unwell and get
tested if you have symptoms of COVID-19.
You should also download the COVIDSafe app and ensure
you provide your first name and contact number to any
businesses that are required to ask for contact tracing
purposes.

ควำมร ับผิดชอบต่อชุมชนมีอะไรบ้ำง?
•
•
•
•

รักษาสุขลักษณะสว่ นบุคคล รวมถึง การล ้างมือเป็ นประจา
เก็บตัวอยูบ
่ ้านถ ้าไม่สบาย
หลีกเลีย
่ งการเดินทางไปรัฐวิกตอเรียในเวลานีไ
้ ม่วา่ จะด ้วยเหตุผลใดก็
ตาม นอกจากมีเหตุผลทีจ
่ าเป็ นเท่านั น
้
ื้ ถ ้าคุณมีอาการของ COVID-19
เข ้ารับการตรวจหาเชอ

ประชำชนจำเป็นต้องทรำบเรือ
่ งใดบ้ำง?
•

•

ปฏิบัตต
ิ นตามสุขลักษณะของมือและสุขลักษณะทางเดินหายใจทีด
่ ี
อย่างต่อเนือ
่ ง รักษาระยะห่างทางกายภาพ เก็บตัวอยูบ
่ ้านถ ้าคุณไม่
ื้ ถ ้าคุณมีอาการของ COVID-19
สบาย และเข ้ารับการตรวจหาเชอ
คุณควรดาวน์โหลดแอป COVIDSafe ด ้วยและให ้แน่ใจว่า คุณได ้ให ้
ื่ ต ้นและหมายเลขติดต่อของคุณไว ้กับธุรกิจใด ๆ ทีจ
ชอ
่ าเป็ นต ้องขอ
ั ผัสโรค
ข ้อมูลเพือ
่ วัตถุประสงค์การติดตามผู ้สม

Can I travel to Victoria?

ฉ ันสำมำรถเดินทำงไปร ัฐวิกตอเรียได้หรือไม่?

Canberrans are being strongly advised not to travel to Victoria at
this time. 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 ชาว
แคนเบอร์ราผู ้เลือกทีจ
่ ะเดินทางไปรัฐวิกตอเรียจาเป็ นต ้องเข ้ารับการกักกันตัว
เป็ นเวลา 14 วันเมือ
่ พวกเขากลับมา

How long will these measures be in place?

้ ก
้ ะบ ังค ับใชอ
มำตรกำรเหล่ำนีจ
ี นำนแค่ไหน?

This is a temporary measure and will be reassessed in line with
the NSW border advice.

นีเ่ ป็ นมาตรการชวั่ คราวและจะมีการประเมินอีกครัง้ ตามคาแนะนาด ้านการปิ ด
ชายแดนระหว่างรัฐ NSW

Can I quarantine at home?

ฉ ันสำมำรถก ักก ันต ัวทีบ
่ ำ้ นได้หรือไม่?

If you live in the ACT, you are encouraged to quarantine at home.
More information is provided on the Quarantine page.

หากคุณอาศัยอยูใ่ น ACT คุณจะได ้รับการสนับสนุนให ้กักกันตัวทีบ
่ ้าน ข ้อมูล
เพิม
่ เติมมีอยูท
่ เี่ พจการกักกันตัว

Please note: if you plan to quarantine at a private residence, it
needs to allow for appropriate separation from other household
members who are not in quarantine. Household members in
quarantine would ideally have a separate bedroom, bathroom and
should avoid spending time in communal spaces at the same time
as other people in the home who are not in quarantine. If this can’t
be done you will be required to quarantine in a hotel or other
approved premises. ACT Health can assist in providing details of
suitable accommodation which you can book (at your own
expense). Please note that we will require evidence of a valid
booking if you are using hotel accommodation for quarantine
purposes.

โปรดทรำบ หากคุณวางแผนทีจ
่ ะกักกันตัวทีบ
่ ้านพักสว่ นตัว คุณจะต ้องแยกตัว
ิ ในครอบครัวคนอืน
ออกจากสมาชก
่ ๆ ทีไ่ ม่ได ้ถูกกักกันตัวอย่างเหมาะสม ทางที่
ิ ในครัวเรือนทีถ
ดีทส
ี่ ด
ุ สมาชก
่ ก
ู กักกันควรจะแยกห ้องนอน ห ้องน้ า และ
้
หลีกเลีย
่ งการใชเวลาร่
วมกันในพืน
้ ทีส
่ วนกลางในเวลาเดียวกันกับคนอืน
่ ๆ ที่
ไม่ได ้ถูกกักกันตัวในบ ้าน หากไม่สามารถทาได ้ คุณจาเป็ นต ้องไปกักกันตัวที่
โรงแรมหรือสถานทีก
่ ก
ั กันตัวทีไ่ ด ้รับอนุมต
ั อ
ิ น
ื่ ๆ ACT Health สามารถชว่ ยใน
การให ้รายละเอียดเกีย
่ วกับทีพ
่ ักทีเ่ หมาะสมซงึ่ คุณสามารถสารองได ้ (โดย
รับผิดชอบค่าใชจ่้ ายเอง) โปรดจาไว ้ว่า เราจะต ้องได ้รับหลักฐานการสารองที่
้ พ
พักทีถ
่ ก
ู ต ้อง หากคุณใชที
่ ักในโรงแรมเพือ
่ การกักกันตัว

Where can I get more information about quarantine?

ฉ ันสำมำรถขอร ับข้อมูลเพิม
่ เติมเกีย
่ วก ับกำรก ักก ันต ัวได้ทไี่ หน?

If you need more information about quarantining at home, please
visit our Quarantine page. You can also contact ACT Health via
the COVID-19 Helpline on (02) 6207 7244.

หากคุณต ้องการข ้อมูลเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับการกักกันตัวทีบ
่ ้าน กรุณาไปทีเ่ พจการ
กักกันตัวของเรา คุณสามารถติดต่อ ACT Health ผ่านสายด่วน COVID-19
Helpline ทีห
่ มายเลข (02) 6207 7244

I’m an ACT resident returning from Victoria - do I need a
permit to cross the ACT border?

ั
ฉ ันเป็นผูท
้ อ
ี่ ำศยอยู
ใ่ น ACT ทีก
่ ล ับมำจำกร ัฐวิกตอเรีย ฉ ันจำเป็นต้องมี
ใบอนุญำตผ่ำนชำยแดนระหว่ำงร ัฐ ACT หรือไม่?

You do not require a permit to enter the ACT, however all returning
ACT residents must notify ACT Health of their intent to return to
the ACT and provide the following details to
COVID.Exemptions@act.gov.au:

ั อยู่
คุณไม่จาเป็ นต ้องมีใบอนุญาตเพือ
่ กลับเข ้า ACT แต่อย่างไรก็ตาม ผู ้ทีอ
่ าศย
ใน ACT ทีเ่ ดินทางกลับมาทุกคนจะต ้องแจ ้งเหตุผลในการเดินทางกลับ ACT
ให ้ ACT Health ทราบ และแจ ้งข ้อมูลดังต่อไปนี้ โดยสง่ อีเมลไปที่
COVID.Exemptions@act.gov.au:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Name
Date of birth
Home address
Phone number
Email address
Travel details (flight number, by car etc)
Date of entry to ACT
Date you were last in Victoria
Details of address of where you plan to quarantine in the ACT.

If you are travelling by road, you will also be required to seek a
permit from the NSW Government to transit through NSW and
would be required to transit through NSW by the most practicable
direct route. Permits can be obtained online from:
https://www.service.nsw.gov.au/transaction/apply-covid-19-nswborder-entry-permit

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ื่
ชอ
วันเดือนปี เกิด
ั
ทีอ
่ ยูบ
่ ้านพักอาศย
ั
โทรศพท์
อีเมล
รายละเอียดการเดินทาง (หมายเลขเทีย
่ วบิน โดยรถยนต์ ฯลฯ)
วันทีเ่ ดินทางเข ้าสู่ ACT
วันสุดท ้ายทีค
่ ณ
ุ อยูใ่ นรัฐวิกตอเรีย
รายละเอียดทีอ
่ ยูซ
่ งึ่ คุณวางแผนไว ้สาหรับการกักกันตัวใน ACT

หากคุณกาลังเดินทางโดยทางบก คุณยังจาเป็ นจะต ้องขอใบอนุญาตจาก
รัฐบาลรัฐ NSW เพือ
่ เดินทางผ่านรัฐ NSW และจะต ้องเดินทางผ่านรัฐ NSW
้
โดยเสนทางตรงที
ส
่ ด
ุ ทีท
่ าได ้ คุณสามารถขอใบอนุญาตทางออนไลน์ได ้จาก
เว็บไซต์
https://www.service.nsw.gov.au/transaction/apply-covid-19-nswborder-entry-permit

How will people who fly into Canberra from Melbourne be
checked?

ผูท
้ บ
ี่ น
ิ ไปแคนเบอร์รำจำกเมลเบิรน
์ จะถูกตรวจได้อย่ำงไร?

ในตอนนี้ ผู ้โดยสารทุกคนในเทีย
่ วบินทีเ่ ดินทางมาจากเมลเบิรน
์ เพือ
่ เข ้าสู่
Currently, all passengers on flights arriving from Melbourne into
Canberra airport have their identification checked and are provided สนามบินแคนเบอร์ราจะถูกตรวจสอบอัตลักษณ์และจะได ้รับคาแนะนาการกักกัน
with advice on quarantine, if applicable.
ตัว หากเกีย
่ วข ้อง
How long do I have to stay in quarantine for?

ฉ ันต้องอยูใ่ นสถำนทีก
่ ักก ันต ัวนำนเท่ำไร?

If you are returning to the ACT from Victoria, you will need to selfquarantine until 14 days have passed after leaving Victoria.

หากคุณกลับมา ACT จากรัฐวิกตอเรีย คุณจาเป็ นจะต ้องทาการกักกันตัวเอง
จนกว่าจะผ่านไป 14 วันนั บจากวันทีเ่ ดินทางออกจากรัฐวิกตอเรีย

What proof do I need to show that I am an ACT resident at the
border?

ฉ ันจำเป็นต้องแสดงหล ักฐำนอะไรบ้ำงทีช
่ ำยแดนระหว่ำงร ัฐว่ำ ฉ ันเป็นผู ้
ั
ทีอ
่ ำศยอยู
ใ่ น ACT?

Identification including proof of residence in the ACT.

เอกสารระบุตัวตน รวมถึง หลักฐานการพานักอาศัยใน ACT

Details of a valid booking if you are using hotel accommodation for
quarantine purposes.

้ พ
รายละเอียดของการสารองทีพ
่ ักทีถ
่ ก
ู ต ้อง หากคุณใชที
่ ักในโรงแรมเพือ
่
วัตถุประสงค์ในการกักกันตัว

I have a permit to cross the NSW border – will this be
accepted at the ACT border, or do I need to apply for an ACT
permit?

้ ะได้ร ับกำร
ฉ ันมีใบอนุญำตให้ขำ้ มชำยแดนระหว่ำงร ัฐ NSW หล ักฐำนนีจ
ยอมร ับทีช
่ ำยแดนระหว่ำงร ัฐ ACT หรือไม่? หรือฉ ันจำเป็นต้องยืน
่ สม ัคร
ขอใบอนุญำตของ ACT?

ACT residents do not need to apply for a permit to enter the ACT.
You do need to notify ACT Health of your intention to return to the
ACT from Victoria so that we can support you through the
mandatory 14 day quarantine period.

ผู ้ทีอ
่ าศัยอยูใ่ น ACT ไม่จาเป็ นต ้องสมัครขอใบอนุญาตเพือ
่ กลับเข ้า ACT คุณ
จาเป็ นต ้องแจ ้ง ACT Health ให ้ทราบถึงวัตถุประสงค์ทก
ี่ ลับมา ACT จากรัฐ
วิกตอเรีย เพือ
่ ทีเ่ ราจะสามารถชว่ ยเหลือคุณได ้ตลอดระยะเวลากักกันตัว 14 วัน
ซงึ่ เป็ นภาคบังคับนี้

Non-ACT residents travelling from Victoria can only enter the ACT
if they have an exemption from ACT Health.

ผู ้ทีไ่ ม่ได ้อาศัยอยูใ่ น ACT ทีเ่ ดินทางมาจากรัฐวิกตอเรียสามารถเข ้า ACT ได ้
หากพวกเขาได ้รับการยกเว ้นจาก ACT Health

I’m planning to travel to the ACT from Melbourne - will I be
able to get through the NSW border?

ฉ ันกำล ังวำงแผนจะเดินทำงไปที่ ACT จำกเมลเบิรน
์ ฉ ันจะสำมำรถผ่ำน
ชำยแดนระหว่ำงร ัฐ NSW ได้หรือไม่?

You will be required to seek a permit from the NSW Government
to transit through NSW. Permits can be obtained online from:
https://www.service.nsw.gov.au/transaction/apply-covid-19-nswborder-entry-permit

คุณจาเป็ นจะต ้องขอใบอนุญาตจากรัฐบาล NSW เพือ
่ เดินทางผ่านรัฐ NSW
คุณสามารถขอใบอนุญาตทางออนไลน์ได ้จากเว็บไซต์
https://www.service.nsw.gov.au/transaction/apply-covid-19-nswborder-entry-permit

My car is registered to my old Melbourne address, but I now
live in Canberra. If I travel to NSW, will I be allowed to cross
the border to return to my ACT address?

ั
้ ันอำศยอยู
รถของฉ ันจดทะเบียนตำมทีอ
่ ยูเ่ ก่ำในเมลเบิรน
์ แต่ตอนนีฉ
ท
่ ี่
แคนเบอร์รำแล้ว ถ้ำฉ ันเดินทำงไปร ัฐ NSW ฉ ันจะได้ร ับอนุญำตให้ขำ้ ม
ชำยแดนระหว่ำงร ัฐเพือ
่ กล ับไปย ังทีอ
่ ยูใ่ น ACT ของฉ ันหรือไม่?

You should be able to cross the border as you transit through
NSW on your way to the ACT, but please ensure you have a form
of identification which provides proof of residence in the ACT.

คุณควรจะสามารถข ้ามชายแดนระหว่างรัฐได ้ในขณะทีค
่ ณ
ุ เดินทางผ่านรัฐ
NSW ระหว่างเดินทางไปยัง ACT แต่โปรดตรวจสอบให ้แน่ใจว่า คุณมีเอกสาร
ระบุตัวตนทีแ
่ สดงหลักฐานการพักอาศัยใน ACT ด ้วย

You will need to apply for a permit from Service NSW. Permits
can be obtained online from:
https://www.service.nsw.gov.au/transaction/apply-covid-19-nswborder-entry-permit

คุณจาเป็ นจะต ้องยืน
่ ขอใบอนุญาตจากหน่วยงาน Service NSW คุณสามารถ
ขอใบอนุญาตทางออนไลน์ได ้จากเว็บไซต์
https://www.service.nsw.gov.au/transaction/apply-covid-19-nswborder-entry-permit

My licence shows my old Melbourne address, but I now live in
Canberra. If I travel to NSW, will I be allowed to cross the
border to return to my ACT address?

ั
้ ันอำศยอยู
ใบอนุญำตข ับขีข
่ องฉ ันแสดงทีอ
่ ยูเ่ ก่ำในเมลเบิรน
์ แต่ตอนนีฉ
่
ทีแ
่ คนเบอร์รำแล้ว ถ้ำฉ ันเดินทำงไปร ัฐ NSW ฉ ันจะได้ร ับอนุญำตให้ขำ้ ม
ชำยแดนระหว่ำงร ัฐเพือ
่ กล ับไปย ังทีอ
่ ยูใ่ น ACT ของฉ ันหรือไม่?

You should be able to cross the border as you transit through
NSW on your way to the ACT, but you should ensure that you
have an alternative form of proof of your ACT residence with you
as you travel.

คุณควรจะสามารถข ้ามชายแดนระหว่างรัฐได ้ในขณะทีค
่ ณ
ุ เดินทางผ่านรัฐ
NSW ระหว่างเดินทางไปยัง ACT แต่คณ
ุ ควรตรวจสอบให ้แน่ใจว่า คุณมี
หลักฐานการพานักอาศัยใน ACT ติดตัวคุณในขณะเดินทางด ้วย

However, if you have been in Victoria in the last 14 days you will
need to apply for a permit from Service NSW. Permits can be
obtained online from:
https://www.service.nsw.gov.au/transaction/apply-covid-19-nswborder-entry-permit

อย่างไรก็ตาม หากคุณได ้ไปรัฐวิกตอเรียในชว่ ง 14 วันทีผ
่ า่ นมา คุณจาเป็ น
จะต ้องยืน
่ สมัครขอใบอนุญาตจากหน่วยงาน Service NSW คุณสามารถขอ
ใบอนุญาตทางออนไลน์ได ้จากเว็บไซต์
https://www.service.nsw.gov.au/transaction/apply-covid-19-nswborder-entry-permit

I am returning from a visit to Victoria, but did not visit any
hotspots - am I required to quarantine in the ACT for 14 days?

ฉ ันกล ับมำจำกกำรไปเยือนร ัฐวิกตอเรีย แต่ไม่ได้ไปเยือนศูนย์กลำงกำร
แพร่ระบำดใด ๆ ฉ ันจำเป็นต้องเข้ำร ับกำรก ักก ันต ัวใน ACT เป็นเวลำ 14
ว ันหรือไม่?

Yes.

จาเป็ น

From 12:01am 8 July 2020, ACT residents returning from Victoria
will need to quarantine at home for 14 days.

ั อยูใ่ น ACT ที่
เริม
่ ตัง้ แต่เวลา 00:01 น. ของวันที่ 8 กรกฎาคม 2020 ผู ้ทีอ
่ าศย
กลับมาจากรัฐวิกตอเรียจาเป็ นจะต ้องเข ้ารับการกักกันตัวทีบ
่ ้านเป็ นเวลา 14 วัน

I normally reside in Victoria, but have been staying in NSW –
can I visit Canberra?

ั
ปกติฉ ันอำศยอยู
ใ่ นร ัฐวิกตอเรีย แต่ได้มำพ ักอยูท
่ รี่ ัฐ NSW ฉ ันสำมำรถ
ไปเยือนแคนเบอร์รำได้หรือไม่?

You can only travel into the ACT from NSW if you have not visited
Victoria in the previous 14 days or have been granted an
exemption from ACT Health.

คุณสามารถเดินทางไปที่ ACT จากรัฐ NSW ได ้ หากคุณไม่ได้ไปเยือนรัฐ
วิกตอเรียในชว่ ง 14 วันทีผ
่ า่ นมา หรือคุณได ้รับการอนุมัตย
ิ กเว ้นจาก ACT
Health

How do I get an exemption to enter the ACT?

ฉ ันจะขอกำรยกเว้นเพือ
่ เข้ำ ACT ได้อย่ำงไร?

If you have an exceptional need to travel to the ACT, you will need
to apply for an exemption at least 48 hours (wherever possible)
before your intended travel date.

หากคุณมีความจาเป็ นพิเศษซงึ่ ต ้องเดินทางไป ACT คุณจาเป็ นจะต ้องยืน
่
สมัครขอการยกเว ้นอย่างน ้อย 48 ชวั่ โมง (หากเป็ นไปได ้) ก่อนวันทีต
่ งั ้ ใจจะ
เดินทาง

What can I do if I require an urgent exemption to visit the ACT
within a matter of hours?

ฉ ันสำมำรถทำอะไรได้บำ้ ง หำกฉ ันต้องกำรได้ร ับกำรยกเว้นอย่ำง
เร่งด่วนเพือ
่ ไปเยือน ACT ภำยในเวลำไม่กช
ี่ ว่ ั โมง?

You should contact the COVID-19 Hotline in the first instance.
However, please note that the Exemptions team within the ACT
are receiving a high volume of enquiries at present.

ในขัน
้ ต ้น คุณควรติดต่อสายด่วน COVID-19 Hotline อย่างไรก็ตาม โปรด
ทราบว่า ทีมงานดูแลเรือ
่ งการยกเว ้นภายใน ACT ได ้รับการติดต่อสอบถามเป็ น
จานวนมากอยูใ่ นขณะนี้

