
English Thai 

Information for travellers returning to the ACT from Victoria ขอ้มลูส ำหรบันกัเดนิทำงทีก่ลบัมำ ACT จำกรฐัวกิตอเรยี 

What can I do? ฉนัสำมำรถท ำอะไรไดบ้ำ้ง? 

• 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. 

• ผูท้ีอ่าศัยอยูใ่น ACT ทีเ่พิง่เดนิทางไปรัฐวกิตอเรยีจะไดรั้บอนุญาตให ้
กลับมา ACT ได ้ซึง่รวมการเดนิทางโดยรถยนตแ์ละเครือ่งบนิ แต่
จะตอ้งเขา้รับการกักกันตัวเป็นเวลา 14 วัน นับจากวันทีพ่วกเขาเดนิทาง
ออกจากรัฐวกิตอเรยีภายใตม้าตรการการกกักันตัว 

• ผูท้ีไ่มไ่ดอ้าศัยอยูใ่น ACT ทีม่คีวามจ าเป็นพเิศษซึง่ตอ้งเดนิทางไป 
ACT จากรัฐวกิตอเรยี อาจไดรั้บการยกเวน้ใหเ้ขา้มา ACT ได ้

What can’t I do? ฉนัไมส่ำมำรถท ำอะไรไดบ้ำ้ง? 

• 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. 

• ไมแ่นะน าใหช้าวแคนเบอรร์าเดนิทางไปรัฐวกิตอเรยีในเวลานี้ 
• ไมส่นับสนุนใหเ้ดนิทางไปยังชานเมอืงทีเ่ป็น ‘ศนูยก์ลางการแพรร่ะบาด 

(hotspot)’ ของเมลเบริน์เป็นอยา่งยิง่ 

• เริม่ตัง้แตเ่วลา 00:01 น. ของวนัที ่8 กรกฎาคม 2020 ไมอ่นุญาตใหผู้ ้

ทีไ่มไ่ดอ้าศัยอยูใ่น ACT เดนิทางเขา้มา ATC จากรัฐวกิตอเรยี 
เวน้เสยีแตว่า่จะไดรั้บการยกเวน้ใหเ้ดนิทางเขา้มาได ้นีเ่ป็นมาตรการ
ชัว่คราวและจะมกีารประเมนิอกีครัง้ตามค าแนะน าดา้นการปิดชายแดน
ระหวา่งรัฐ NSW 
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What are my responsibilities? ควำมรบัผดิชอบของฉนัมอีะไรบำ้ง? 

• 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. 

• ผูท้ีอ่าศัยอยูใ่น ACT ทีเ่ดนิทางกลับมาทกุคนจะตอ้งแจง้เหตผุลในการ
เดนิทางกลับ ACT ให ้ACT Health ทราบ และใหร้ายละเอยีดที่
ครอบคลมุในหลายเรือ่ง 

• เริม่ตัง้แตเ่วลา 00:01 น. ของวนัที ่8 กรกฎาคม 2020 ผูท้ีอ่าศัยอยูใ่น 
ACT ทกุคนทีเ่ดนิทางกลบัมาจากรัฐวกิตอเรยีจะตอ้งเขา้รับการกักกัน
ตัวเป็นเวลา 14 วัน นับจากวนัทีเ่ดนิทางออกจากรัฐวกิตอเรยี 

• ทกุคนทีเ่พิง่ไปเยอืนเขตชมุชนนครหลวงเมลเบริน์ (Greater 

Melbourne metropolitan area) และเป็นผูท้ีเ่ดนิทางมาถงึ ACT 

กอ่นทีจ่ะประกาศแนวทางดา้นสาธารณสขุ (Public Health Direction) 
เราขอสนับสนุนอยา่งยิง่ใหค้ณุระมัดระวงัตัวและเฝ้าดอูาการของตนเอง 
หากมอีาการ COVID-19 ไมว่า่จะเป็นอาการเบาเพยีงใด คณุควรเขา้รับ
การตรวจหาเชือ้ 

• ทกุคนทีม่าถงึ ACT จากรัฐวกิตอเรยีจะตอ้งเฝ้าดอูาการ  COVID-19 
ของตนเองอยา่งใกลช้ดิ  

• บทลงโทษและคา่ปรับอาจมผีลบังคับใชก้ับผูท้ีไ่มป่ฏบิัตติามแนวทาง
ดา้นสาธารณสขุ (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. 

โปรดทราบ หากคณุวางแผนทีจ่ะกกักันตัวทีบ่า้นพักสว่นตัว คณุจะตอ้งแยกตัว
ออกจากสมาชกิในครอบครัวคนอืน่ ๆ ทีไ่มไ่ดถ้กูกกักันตัวอยา่งเหมาะสม ทางที่
ดทีีส่ดุ สมาชกิในครัวเรอืนทีถ่กูกักกันควรจะแยกหอ้งนอน หอ้งน ้า และ
หลกีเลีย่งการใชเ้วลารว่มกันในพืน้ทีส่วนกลางในเวลาเดยีวกันกับคนอืน่ ๆ ที่
ไมไ่ดถ้กูกักกันตัวในบา้น หากไมส่ามารถท าได ้คณุจ าเป็นตอ้งไปกักกันตัวที่
โรงแรมหรอืสถานทีก่กักันตัวทีไ่ดรั้บอนุมตัอิืน่ ๆ ACT Health สามารถชว่ยใน
การใหร้ายละเอยีดเกีย่วกบัทีพั่กทีเ่หมาะสมซึง่คณุสามารถส ารองได ้(โดย
รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเอง) โปรดจ าไวว้า่ เราจะตอ้งไดรั้บหลักฐานการส ารองที่
พักทีถ่กูตอ้ง หากคณุใชท้ีพั่กในโรงแรมเพือ่การกักกันตัว 
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What are the community responsibilities? ควำมรบัผดิชอบตอ่ชุมชนมอีะไรบำ้ง? 

• 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. 

• รักษาสขุลักษณะสว่นบคุคล รวมถงึ การลา้งมอืเป็นประจ า 
• เก็บตัวอยูบ่า้นถา้ไมส่บาย 

• หลกีเลีย่งการเดนิทางไปรัฐวกิตอเรยีในเวลานีไ้มว่า่จะดว้ยเหตผุลใดก็
ตาม นอกจากมเีหตผุลทีจ่ าเป็นเทา่นัน้ 

• เขา้รับการตรวจหาเชือ้ถา้คณุมอีาการของ COVID-19 

What does the public need to know? ประชำชนจ ำเป็นตอ้งทรำบเรือ่งใดบำ้ง? 

• 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. 

• ปฏบิัตตินตามสขุลักษณะของมอืและสขุลกัษณะทางเดนิหายใจทีด่ี
อยา่งตอ่เนือ่ง รักษาระยะหา่งทางกายภาพ เก็บตัวอยูบ่า้นถา้คณุไม่
สบาย และเขา้รับการตรวจหาเชือ้ถา้คณุมอีาการของ COVID-19 

• คณุควรดาวนโ์หลดแอป COVIDSafe ดว้ยและใหแ้น่ใจวา่ คณุไดใ้ห ้
ชือ่ตน้และหมายเลขตดิตอ่ของคณุไวก้ับธรุกจิใด ๆ ทีจ่ าเป็นตอ้งขอ
ขอ้มลูเพือ่วตัถปุระสงคก์ารตดิตามผูส้มัผัสโรค 

Can I travel to Victoria? ฉนัสำมำรถเดนิทำงไปรฐัวกิตอเรยีไดห้รอืไม?่ 

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. 

ไมแ่นะน าใหช้าวแคนเบอรร์าเดนิทางไปรัฐวกิตอเรยีในเวลานีเ้ป็นอยา่งยิง่ ชาว
แคนเบอรร์าผูเ้ลอืกทีจ่ะเดนิทางไปรัฐวกิตอเรยีจ าเป็นตอ้งเขา้รับการกักกันตัว
เป็นเวลา 14 วนัเมือ่พวกเขากลับมา 

How long will these measures be in place? มำตรกำรเหลำ่นีจ้ะบงัคบัใชอ้กีนำนแคไ่หน? 

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

นีเ่ป็นมาตรการชัว่คราวและจะมกีารประเมนิอกีครัง้ตามค าแนะน าดา้นการปิด
ชายแดนระหวา่งรัฐ NSW 



Can I quarantine at home? ฉนัสำมำรถกกักนัตวัทีบ่ำ้นไดห้รอืไม?่ 

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

หากคณุอาศัยอยูใ่น ACT คณุจะไดรั้บการสนับสนุนใหก้ักกันตัวทีบ่า้น ขอ้มลู
เพิม่เตมิมอียูท่ีเ่พจการกกักันตัว 

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 หากคณุวางแผนทีจ่ะกักกันตัวทีบ่า้นพักสว่นตัว คณุจะตอ้งแยกตัว
ออกจากสมาชกิในครอบครัวคนอืน่ ๆ ทีไ่มไ่ดถ้กูกกักันตัวอยา่งเหมาะสม ทางที่
ดทีีส่ดุ สมาชกิในครัวเรอืนทีถ่กูกักกันควรจะแยกหอ้งนอน หอ้งน ้า และ
หลกีเลีย่งการใชเ้วลารว่มกันในพืน้ทีส่วนกลางในเวลาเดยีวกันกับคนอืน่ ๆ ที่
ไมไ่ดถ้กูกักกันตัวในบา้น หากไมส่ามารถท าได ้คณุจ าเป็นตอ้งไปกักกันตัวที่
โรงแรมหรอืสถานทีก่กักันตัวทีไ่ดรั้บอนุมตัอิืน่ ๆ ACT Health สามารถชว่ยใน
การใหร้ายละเอยีดเกีย่วกบัทีพั่กทีเ่หมาะสมซึง่คณุสามารถส ารองได ้(โดย
รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเอง) โปรดจ าไวว้า่ เราจะตอ้งไดรั้บหลักฐานการส ารองที่
พักทีถ่กูตอ้ง หากคณุใชท้ีพั่กในโรงแรมเพือ่การกักกันตัว 

Where can I get more information about quarantine? ฉนัสำมำรถขอรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบักำรกกักนัตวัไดท้ ีไ่หน? 

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. 

หากคณุตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกับการกกักันตวัทีบ่า้น กรณุาไปทีเ่พจการ
กักกันตัวของเรา คณุสามารถตดิตอ่ ACT Health ผา่นสายดว่น COVID-19 

Helpline ทีห่มายเลข (02) 6207 7244 
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I’m an ACT resident returning from Victoria - do I need a 
permit to cross the ACT border? 

ฉนัเป็นผูท้ ีอ่ำศยัอยูใ่น ACT ทีก่ลบัมำจำกรฐัวกิตอเรยี ฉนัจ ำเป็นตอ้งมี

ใบอนญุำตผำ่นชำยแดนระหวำ่งรฐั ACT หรอืไม?่ 

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: 

คณุไมจ่ าเป็นตอ้งมใีบอนุญาตเพือ่กลับเขา้ ACT แตอ่ยา่งไรก็ตาม ผูท้ีอ่าศัยอยู่
ใน ACT ทีเ่ดนิทางกลับมาทกุคนจะตอ้งแจง้เหตผุลในการเดนิทางกลับ ACT 

ให ้ACT Health ทราบ และแจง้ขอ้มลูดังตอ่ไปนี ้โดยสง่อเีมลไปที ่
COVID.Exemptions@act.gov.au: 

1. Name 
2. Date of birth 
3. Home address 
4. Phone number 
5. Email address 
6. Travel details (flight number, by car etc) 
7. Date of entry to ACT 
8. Date you were last in Victoria 
9. Details of address of where you plan to quarantine in the ACT. 

1. ชือ่ 

2. วนัเดอืนปีเกดิ 

3. ทีอ่ยูบ่า้นพักอาศยั 

4. โทรศัพท ์

5. อเีมล 

6. รายละเอยีดการเดนิทาง (หมายเลขเทีย่วบนิ โดยรถยนต ์ฯลฯ) 

7. วนัทีเ่ดนิทางเขา้สู ่ACT 

8. วนัสดุทา้ยทีค่ณุอยูใ่นรัฐวกิตอเรยี 

9. รายละเอยีดทีอ่ยูซ่ ึง่คณุวางแผนไวส้ าหรับการกักกันตัวใน 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-nsw-
border-entry-permit 

หากคณุก าลังเดนิทางโดยทางบก คณุยังจ าเป็นจะตอ้งขอใบอนุญาตจาก
รัฐบาลรัฐ NSW เพือ่เดนิทางผา่นรัฐ NSW และจะตอ้งเดนิทางผา่นรัฐ NSW

โดยเสน้ทางตรงทีส่ดุทีท่ าได ้คณุสามารถขอใบอนุญาตทางออนไลนไ์ดจ้าก
เว็บไซต ์
https://www.service.nsw.gov.au/transaction/apply-covid-19-nsw-
border-entry-permit 
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How will people who fly into Canberra from Melbourne be 
checked? 

ผูท้ ีบ่นิไปแคนเบอรร์ำจำกเมลเบริน์จะถกูตรวจไดอ้ยำ่งไร? 
 

Currently, all passengers on flights arriving from Melbourne into 
Canberra airport have their identification checked and are provided 
with advice on quarantine, if applicable. 

ในตอนนี ้ผูโ้ดยสารทกุคนในเทีย่วบนิทีเ่ดนิทางมาจากเมลเบริน์เพือ่เขา้สู่

สนามบนิแคนเบอรร์าจะถกูตรวจสอบอตัลักษณ์และจะไดรั้บค าแนะน าการกักกัน
ตัว หากเกีย่วขอ้ง 

How long do I have to stay in quarantine for? ฉนัตอ้งอยูใ่นสถำนทีก่กักนัตวันำนเทำ่ไร? 

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

หากคณุกลับมา ACT จากรัฐวกิตอเรยี คณุจ าเป็นจะตอ้งท าการกกักันตัวเอง

จนกวา่จะผา่นไป 14 วนันับจากวนัทีเ่ดนิทางออกจากรัฐวกิตอเรยี 

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

ฉนัจ ำเป็นตอ้งแสดงหลกัฐำนอะไรบำ้งทีช่ำยแดนระหวำ่งรฐัวำ่ ฉนัเป็นผู ้
ท ีอ่ำศยัอยูใ่น ACT? 

Identification including proof of residence in the ACT. 

 

เอกสารระบตุัวตน รวมถงึ หลักฐานการพ านักอาศัยใน ACT  
 

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

 

รายละเอยีดของการสารองทีพั่กทีถ่กูตอ้ง หากคณุใชท้ีพั่กในโรงแรมเพือ่
วตัถปุระสงคใ์นการกกักันตัว  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



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? 

ฉนัมใีบอนญุำตใหข้ำ้มชำยแดนระหวำ่งรฐั NSW หลกัฐำนนีจ้ะไดร้บักำร
ยอมรบัทีช่ำยแดนระหวำ่งรฐั ACT หรอืไม?่ หรอืฉนัจ ำเป็นตอ้งยืน่สมคัร
ขอใบอนญุำตของ 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. 

ผูท้ีอ่าศัยอยูใ่น ACT ไมจ่ าเป็นตอ้งสมัครขอใบอนุญาตเพือ่กลับเขา้ ACT คณุ
จ าเป็นตอ้งแจง้ ACT Health ใหท้ราบถงึวตัถปุระสงคท์ีก่ลับมา ACT จากรัฐ

วกิตอเรยี เพือ่ทีเ่ราจะสามารถชว่ยเหลอืคณุไดต้ลอดระยะเวลากกักันตัว 14 วนั
ซึง่เป็นภาคบังคับนี ้

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

ผูท้ีไ่มไ่ดอ้าศัยอยูใ่น ACT ทีเ่ดนิทางมาจากรัฐวกิตอเรยีสามารถเขา้ ACT ได ้
หากพวกเขาไดรั้บการยกเวน้จาก ACT Health 

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

ฉนัก ำลงัวำงแผนจะเดนิทำงไปที ่ACT จำกเมลเบริน์ ฉนัจะสำมำรถผำ่น

ชำยแดนระหวำ่งรฐั NSW ไดห้รอืไม?่ 

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-nsw-
border-entry-permit 

คณุจ าเป็นจะตอ้งขอใบอนุญาตจากรัฐบาล NSW เพือ่เดนิทางผา่นรัฐ NSW 

คณุสามารถขอใบอนุญาตทางออนไลนไ์ดจ้ากเว็บไซต ์
https://www.service.nsw.gov.au/transaction/apply-covid-19-nsw-
border-entry-permit 
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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? 

รถของฉนัจดทะเบยีนตำมทีอ่ยูเ่กำ่ในเมลเบริน์ แตต่อนนีฉ้นัอำศยัอยูท่ ี่
แคนเบอรร์ำแลว้ ถำ้ฉนัเดนิทำงไปรฐั NSW ฉนัจะไดร้บัอนญุำตใหข้ำ้ม
ชำยแดนระหวำ่งรฐัเพือ่กลบัไปยงัทีอ่ยูใ่น ACT ของฉนัหรอืไม?่ 

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. 

คณุควรจะสามารถขา้มชายแดนระหวา่งรัฐไดใ้นขณะทีค่ณุเดนิทางผา่นรัฐ 
NSW ระหวา่งเดนิทางไปยัง ACT แตโ่ปรดตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ คณุมเีอกสาร
ระบตุัวตนทีแ่สดงหลักฐานการพักอาศัยใน ACT ดว้ย 

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-nsw-
border-entry-permit 

คณุจ าเป็นจะตอ้งยืน่ขอใบอนุญาตจากหน่วยงาน Service NSW คณุสามารถ
ขอใบอนุญาตทางออนไลนไ์ดจ้ากเว็บไซต ์
https://www.service.nsw.gov.au/transaction/apply-covid-19-nsw-
border-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? 

ใบอนญุำตขบัขีข่องฉนัแสดงทีอ่ยูเ่กำ่ในเมลเบริน์ แตต่อนนีฉ้นัอำศยัอยู่
ท ีแ่คนเบอรร์ำแลว้ ถำ้ฉนัเดนิทำงไปรฐั NSW ฉนัจะไดร้บัอนญุำตใหข้ำ้ม

ชำยแดนระหวำ่งรฐัเพือ่กลบัไปยงัทีอ่ยูใ่น ACT ของฉนัหรอืไม?่ 

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. 

คณุควรจะสามารถขา้มชายแดนระหวา่งรัฐไดใ้นขณะทีค่ณุเดนิทางผา่นรัฐ 
NSW ระหวา่งเดนิทางไปยัง ACT แตค่ณุควรตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ คณุมี
หลักฐานการพ านักอาศัยใน ACT ตดิตัวคณุในขณะเดนิทางดว้ย 

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-nsw-
border-entry-permit 

อยา่งไรก็ตาม หากคณุไดไ้ปรัฐวกิตอเรยีในชว่ง 14 วนัทีผ่า่นมา คณุจ าเป็น
จะตอ้งยืน่สมคัรขอใบอนุญาตจากหน่วยงาน Service NSW คณุสามารถขอ
ใบอนุญาตทางออนไลนไ์ดจ้ากเว็บไซต ์
https://www.service.nsw.gov.au/transaction/apply-covid-19-nsw-
border-entry-permit 
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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? 

ฉนักลบัมำจำกกำรไปเยอืนรฐัวกิตอเรยี แตไ่มไ่ดไ้ปเยอืนศนูยก์ลำงกำร
แพรร่ะบำดใด ๆ ฉนัจ ำเป็นตอ้งเขำ้รบักำรกกักนัตวัใน ACT เป็นเวลำ 14 

วนัหรอืไม?่ 

Yes.  จ าเป็น 

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

เริม่ตัง้แตเ่วลา 00:01 น. ของวนัที ่8 กรกฎาคม 2020 ผูท้ีอ่าศัยอยูใ่น ACT ที่
กลับมาจากรัฐวกิตอเรยีจ าเป็นจะตอ้งเขา้รับการกักกนัตัวทีบ่า้นเป็นเวลา 14 วัน 

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

ปกตฉินัอำศยัอยูใ่นรฐัวกิตอเรยี แตไ่ดม้ำพกัอยูท่ ีร่ฐั NSW ฉนัสำมำรถ
ไปเยอืนแคนเบอรร์ำไดห้รอืไม?่ 

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.   

คณุสามารถเดนิทางไปที ่ACT จากรัฐ NSW ได ้หากคณุไมไ่ดไ้ปเยอืนรัฐ
วกิตอเรยีในชว่ง 14 วนัทีผ่า่นมา หรอืคณุไดรั้บการอนุมัตยิกเวน้จาก ACT 
Health 

How do I get an exemption to enter the ACT? ฉนัจะขอกำรยกเวน้เพือ่เขำ้ ACT ไดอ้ยำ่งไร? 

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. 

หากคณุมคีวามจ าเป็นพเิศษซึง่ตอ้งเดนิทางไป ACT คณุจ าเป็นจะตอ้งยืน่
สมัครขอการยกเวน้อยา่งนอ้ย 48 ชัว่โมง (หากเป็นไปได)้ กอ่นวนัทีต่ัง้ใจจะ
เดนิทาง 

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

ฉนัสำมำรถท ำอะไรไดบ้ำ้ง หำกฉนัตอ้งกำรไดร้บักำรยกเวน้อยำ่ง
เรง่ดว่นเพือ่ไปเยอืน ACT ภำยในเวลำไมก่ ีช่ ัว่โมง? 

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. 

ในขัน้ตน้ คณุควรตดิตอ่สายดว่น COVID-19 Hotline อยา่งไรก็ตาม โปรด
ทราบวา่ ทมีงานดแูลเรือ่งการยกเวน้ภายใน ACT ไดรั้บการตดิตอ่สอบถามเป็น
จ านวนมากอยูใ่นขณะนี้ 

 

about:blank
about:blank

