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Border Closures

การปิ ดชายแดนระหว่างร ัฐ

From 12:01am on Wednesday 8 July 2020 the ACT will be closing
its border for anyone travelling into the ACT from Victoria, unless
they have an exemption to enter.

เริม
่ ตัง้ แต่เวลา 00.01 น. ของวันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2020 ACT จะปิ ดชายแดน
ี แต่
ระหว่างรัฐสาหรับทุกคนทีจ
่ ะเดินทางเข ้ามา ACT จากรัฐวิกตอเรีย เว ้นเสย
ว่า พวกเขาได ้รับการยกเว ้นให ้เข ้ามาได ้

All ACT residents are approved to return their home, subject to
entering quarantine for a period of 14 days, from the day after
leaving Victoria.

ผู ้ทีอ
่ าศัยอยูใ่ น ACT ทุกคนจะได ้รับการอนุญาตให ้เดินทางกลับบ ้านได ้ แต่
จะต ้องเข ้ารับการกักกันตัวเป็ นเวลา 14 วัน นับจากวันทีพ
่ วกเขาเดินทางออกมา
จากรัฐวิกตอเรีย

Details on exemptions, special conditions for essential services
and other matters will be available on this website soon.

สาหรับรายละเอียดเรือ
่ งการยกเว ้น เงือ
่ นไขพิเศษสาหรับบริการทีจ
่ าเป็ น และ
เรือ
่ งอืน
่ ๆ จะมีระบุอยูใ่ นเว็บไซต์เร็ว ๆ นี้

For ACT residents returning from Victoria

ั
สาหร ับผูท
้ อ
ี่ าศยอยู
ใ่ น ACT ทีจ
่ ะเดินทางกล ับมาจากร ัฐวิกตอเรีย

All ACT residents returning from Victoria will be required to enter
quarantine for a period of 14 days from the day after leaving
Victoria.

ผู ้ทีอ
่ าศัยอยูใ่ น ACT ทุกคนทีจ
่ ะเดินทางกลับมาจากรัฐวิกตอเรียจาเป็ นต ้องเข ้า
่ ารกักกันตัวเป็ นเวลา 14 วัน นับจากวันทีเ่ ดินทางออกมาจากรัฐวิกตอเรีย
สูก

All returning ACT residents must notify ACT Health of their intent
to return to the ACT. Residents must provide the following details
to COVID.Exemptions@act.gov.au:

ผู ้ทีอ
่ าศัยอยูใ่ น ACT ทีเ่ ดินทางกลับมาทุกคนจะต ้องแจ ้งเหตุผลในการเดินทาง
กลับ ACT ให ้ ACT Health ทราบ ผู ้ทีอ
่ าศัยจะต ้องแจ ้งข ้อมูลต่อไปนี้ 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.

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

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

Please note that 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.

โปรดจาไว ้ว่า หากคุณวางแผนทีจ
่ ะกักกันตัวทีบ
่ ้านพักสว่ นตัว คุณจะต ้อง
ิ ในครอบครัวคนอืน
แยกตัวออกจากสมาชก
่ ๆ ทีไ่ ม่ได ้ถูกกักกันตัวอย่าง
ิ ในครัวเรือนทีถ
เหมาะสม ทางทีด
่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ สมาชก
่ ก
ู กักกันควรจะแยกห ้องนอน
้
ห ้องน้ า และหลีกเลีย
่ งการใชเวลาร่
วมกันในพืน
้ ทีส
่ วนกลางในเวลาเดียวกันกับ
คนอืน
่ ๆ ทีไ่ ม่ได ้ถูกกักกันตัวในบ ้าน หากไม่สามารถทาได ้ คุณจาเป็ นต ้องไป
กักกันตัวทีโ่ รงแรมหรือสถานทีก
่ ักกันตัวทีไ่ ด ้รับอนุ มต
ั อ
ิ น
ื่ ๆ ACT Health
สามารถชว่ ยในการให ้รายละเอียดเกีย
่ วกับทีพ
่ ักทีเ่ หมาะสมซงึ่ คุณสามารถ
สารองได ้ (โดยรับผิดชอบค่าใชจ่้ ายเอง) โปรดจาไว ้ว่า เราจะต ้องได ้รับ
้ พ
หลักฐานการสารองทีพ
่ ักทีถ
่ ก
ู ต ้อง หากคุณใชที
่ ักในโรงแรมเพือ
่ การกักกันตัว

Documentation to be provided:

เอกสารทีต
่ อ
้ งยืนประกอบ คือ

•
•

Identification including proof of residence in the ACT.
Details of a valid booking if you are using hotel
accommodation for quarantine purposes.

•
•

เอกสารระบุตัวตน รวมถึง หลักฐานการพานั กอาศัยใน ACT
้ พ
รายละเอียดของการสารองทีพ
่ ักทีถ
่ ก
ู ต ้อง หากคุณใชที
่ ักในโรงแรม
เพือ
่ วัตถุประสงค์ในการกักกันตัว

For other travellers from Victoria to the ACT

สาหร ับน ักเดินทางอืน
่ ๆ จากร ัฐวิกตอเรียไป ACT

All other travellers from Victoria to the ACT should not be
travelling.

นักเดินทางอืน
่ ๆ ทุกคนจากรัฐวิกตอเรียไป ACT ไม่ควรเดินทาง

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. Persons entering the ACT
without an exemption will be denied entry.

หากคุณมีความจาเป็ นพิเศษซงึ่ ต ้องเดินทางไป ACT คุณจาเป็ นต ้องสมัครขอ
การยกเว ้นอย่างน ้อย 48 ชวั่ โมง (หากเป็ นไปได ้) ก่อนวันทีค
่ ณ
ุ ตัง้ ใจจะเดินทาง
บุคคลทีเ่ ดินทางเข ้าสู่ ACT โดยไม่ได ้รับการยกเว ้นจะถูกปฏิเสธไม่ให ้เข ้า

Exemptions will be granted only in exceptional circumstances,
such as:
•
•
•
•
•
•

Visiting a critically ill or palliative care immediate family
member
Essential services work (to be assessed)
Attending a funeral of an immediate family member
Provide urgent care to an immediate family member
Receive urgent medical care
Leaving Victoria in air transit from another jurisdiction and
did not leave the airport

Exemption requests can be submitted to
COVID.Exemptions@act.gov.au, and need to have the following
details:
1. An explanation of your need to travel to the ACT
2. Name
3. Date of birth
4. Home address
5. Phone number
6. Email
7. Travel details (flight number, by car etc)
8. Date of entry to ACT
9. Details of how long you intend to stay in the ACT **
10. Date last in Victoria
11. Name and address of where you plan to stay in the ACT.
* ACT Health may impose certain restrictions in relation to
your exemption. You will be required to follow these.

่
การยกเว ้นจะได ้รับอนุญาตในสถานการณ์พเิ ศษ เชน
•
•
•
•
•
•

ิ ครอบครัวใกล ้ชด
ิ ทีป
ไปเยีย
่ มสมาชก
่ ่ วยหนักหรืออยูใ่ นการ
ประคับประคองดูแล
งานบริการทีจ
่ าเป็ น (จะมีการประเมิน)
ิ ครอบครัวใกล ้ชด
ิ
เข ้าร่วมงานศพของสมาชก
ิ
ิ
ให ้การดูแลอย่างเร่งด่วนต่อสมาชกครอบครัวใกล ้ชด
เข ้ารับการดูแลทางการแพทย์อย่างเร่งด่วน
เดินทางออกจากรัฐวิกตอเรียด ้วยการขนสง่ ทางอากาศจากเขตอานาจ
ปกครองอืน
่ ๆ และไม่ได ้ออกจากสนามบิน

การยกเว ้นสามารถยืนขอได ้โดยสง่ อีเมลไปที่
COVID.Exemptions@act.gov.au และจาเป็ นต ้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ด ้วย
1. คาอธิบายความจาเป็ นของคุณในการเดินทางเข ้า ACT
ื่
2. ชอ
3. วันเดือนปี เกิด
ั
4. ทีอ
่ ยูบ
่ ้านพักอาศย
ั
5. โทรศพท์
6. อีเมล
7. รายละเอียดการเดินทาง (หมายเลขเทีย
่ วบิน โดยรถยนต์ ฯลฯ)
8. วันทีเ่ ดินทางเข ้าสู่ ACT
9. รายละเอียดของระยะเวลาทีค
่ ณ
ุ ตัง้ ใจจะพักอยูใ่ น ACT **
10. วันสุดท ้ายทีค
่ ณ
ุ อยูใ่ นรัฐวิกตอเรีย
ื่ และทีอ
11. ชอ
่ ยูข
่ องสถานทีท
่ ค
ี่ ณ
ุ วางแผนจะพักอยูใ่ น ACT
*ACT Health อาจกาหนดข้อจาก ัดบางประการเกีย
่ วก ับการยกเว้นของ
คุณ คุณจาเป็นต้องกระทาตามข้อกาหนดเหล่านี้

** As part of its risk assessment, ACT Health will assess your
proposed length of stay in the ACT. A condition of entry may
be that you will be required to complete a full 14 day period of
quarantine in the ACT (at your own expense). We will consult
with individuals on a case by case basis.

ี่ งคือ ACT Health จะประเมิน
**สว่ นหนึง่ ของการประเมินความเสย
ระยะเวลาทีค
่ ณ
ุ ตงใจจะพ
ั้
ักอยูใ่ น ACT เงือ
่ นไขในการเข้าเมืองอาจ
เป็นไปได้วา
่ คุณจาเป็นต้องถูกก ักก ันต ัวให้ครบเป็นเวลา 14 ว ันใน ACT
้ า
(โดยร ับผิดชอบค่าใชจ
่ ยเอง) เราจะปรึกษาก ับผูร้ อ
้ งขอเป็นกรณี ๆ ไป

Documentation to be provided: Identification; documents
supporting your exemption requests, for example proof of
employment, medical documentation

เอกสารทีต
่ อ
้ งยืนประกอบ คือ เอกสารระบุตัวตน เอกสารสนับสนุนคาขอการ
่ หลักฐานการจ ้างงาน เอกสารทางการแพทย์
ยกเว ้นของคุณ เชน

