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Border Closures  การปิดชายแดนระหวา่งรฐั 

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.  

เริม่ตัง้แตเ่วลา 00.01 น. ของวนัพธุที ่8 กรกฎาคม 2020 ACT จะปิดชายแดน
ระหวา่งรัฐส าหรับทกุคนทีจ่ะเดนิทางเขา้มา ACT จากรัฐวกิตอเรยี เวน้เสยีแต่
วา่ พวกเขาไดรั้บการยกเวน้ใหเ้ขา้มาได ้

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. 

ผูท้ีอ่าศัยอยูใ่น ACT ทกุคนจะไดรั้บการอนุญาตใหเ้ดนิทางกลับบา้นได ้แต่
จะตอ้งเขา้รับการกักกันตัวเป็นเวลา 14 วัน นับจากวันทีพ่วกเขาเดนิทางออกมา
จากรัฐวกิตอเรยี 

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

ส าหรับรายละเอยีดเรือ่งการยกเวน้ เงือ่นไขพเิศษส าหรับบรกิารทีจ่ าเป็น และ
เรือ่งอืน่ ๆ จะมรีะบอุยูใ่นเว็บไซตเ์ร็ว ๆ นี้ 

For ACT residents returning from Victoria ส าหรบัผูท้ ีอ่าศยัอยูใ่น ACT ทีจ่ะเดนิทางกลบัมาจากรฐัวกิตอเรยี 

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

ผูท้ีอ่าศัยอยูใ่น ACT ทกุคนทีจ่ะเดนิทางกลับมาจากรัฐวกิตอเรยีจ าเป็นตอ้งเขา้
สูก่ารกักกันตัวเป็นเวลา 14 วนั นับจากวนัทีเ่ดนิทางออกมาจากรัฐวกิตอเรยี 

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: 

ผูท้ีอ่าศัยอยูใ่น ACT ทีเ่ดนิทางกลับมาทกุคนจะตอ้งแจง้เหตผุลในการเดนิทาง
กลับ ACT ให ้ACT Health ทราบ ผูท้ีอ่าศัยจะตอ้งแจง้ขอ้มลูตอ่ไปนี ้โดยสง่
อเีมลไปที ่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 
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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. 

โปรดจ าไวว้า่ หากคณุวางแผนทีจ่ะกักกันตัวทีบ่า้นพักสว่นตัว คณุจะตอ้ง
แยกตัวออกจากสมาชกิในครอบครัวคนอืน่ ๆ ทีไ่มไ่ดถ้กูกักกันตัวอยา่ง
เหมาะสม ทางทีด่ทีีส่ดุ สมาชกิในครัวเรอืนทีถ่กูกกักันควรจะแยกหอ้งนอน 
หอ้งน ้า และหลกีเลีย่งการใชเ้วลารว่มกันในพืน้ทีส่วนกลางในเวลาเดยีวกันกับ
คนอืน่ ๆ ทีไ่มไ่ดถ้กูกกักันตัวในบา้น หากไมส่ามารถท าได ้คณุจ าเป็นตอ้งไป
กักกันตัวทีโ่รงแรมหรอืสถานทีก่ักกันตัวทีไ่ดรั้บอนุมตัอิืน่ ๆ ACT Health 

สามารถชว่ยในการใหร้ายละเอยีดเกีย่วกับทีพั่กทีเ่หมาะสมซึง่คณุสามารถ
ส ารองได ้(โดยรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเอง) โปรดจ าไวว้า่ เราจะตอ้งไดรั้บ
หลักฐานการส ารองทีพั่กทีถ่กูตอ้ง หากคณุใชท้ีพั่กในโรงแรมเพือ่การกักกันตัว 

Documentation to be provided:  เอกสารทีต่อ้งยนืประกอบ คอื 

• Identification including proof of residence in the ACT. 

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

• เอกสารระบตุัวตน รวมถงึ หลักฐานการพ านักอาศัยใน ACT 

• รายละเอยีดของการส ารองทีพั่กทีถ่กูตอ้ง หากคณุใชท้ีพั่กในโรงแรม
เพือ่วตัถปุระสงคใ์นการกกักันตัว 

For other travellers from Victoria to the ACT ส าหรบันกัเดนิทางอืน่ ๆ จากรฐัวกิตอเรยีไป ACT 

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

นักเดนิทางอืน่ ๆ ทกุคนจากรัฐวกิตอเรยีไป ACT ไมค่วรเดนิทาง 

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.  

หากคณุมคีวามจ าเป็นพเิศษซึง่ตอ้งเดนิทางไป ACT คณุจ าเป็นตอ้งสมัครขอ
การยกเวน้อยา่งนอ้ย 48 ชัว่โมง (หากเป็นไปได)้ กอ่นวนัทีค่ณุตัง้ใจจะเดนิทาง 
บคุคลทีเ่ดนิทางเขา้สู ่ACT โดยไมไ่ดรั้บการยกเวน้จะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ 



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

การยกเวน้จะไดรั้บอนุญาตในสถานการณพ์เิศษ เชน่ 

• 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  

• ไปเยีย่มสมาชกิครอบครัวใกลช้ดิทีป่่วยหนักหรอือยูใ่นการ
ประคับประคองดแูล 

• งานบรกิารทีจ่ าเป็น (จะมกีารประเมนิ) 
• เขา้รว่มงานศพของสมาชกิครอบครัวใกลช้ดิ 

• ใหก้ารดแูลอยา่งเรง่ดว่นตอ่สมาชกิครอบครัวใกลช้ดิ 

• เขา้รับการดแูลทางการแพทยอ์ยา่งเรง่ดว่น 

• เดนิทางออกจากรัฐวกิตอเรยีดว้ยการขนสง่ทางอากาศจากเขตอ านาจ
ปกครองอืน่ ๆ และไมไ่ดอ้อกจากสนามบนิ 

Exemption requests can be submitted to 
COVID.Exemptions@act.gov.au, and need to have the following 
details: 

การยกเวน้สามารถยนืขอไดโ้ดยสง่อเีมลไปที ่
COVID.Exemptions@act.gov.au และจ าเป็นตอ้งมรีายละเอยีดดังตอ่ไปนี้
ดว้ย 

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.  

1. ค าอธบิายความจ าเป็นของคณุในการเดนิทางเขา้ ACT  

2. ชือ่ 

3. วนัเดอืนปีเกดิ 

4. ทีอ่ยูบ่า้นพักอาศยั 

5. โทรศัพท ์

6. อเีมล 

7. รายละเอยีดการเดนิทาง (หมายเลขเทีย่วบนิ โดยรถยนต ์ฯลฯ) 

8. วนัทีเ่ดนิทางเขา้สู ่ACT 

9. รายละเอยีดของระยะเวลาทีค่ณุตัง้ใจจะพักอยูใ่น ACT ** 

10. วนัสดุทา้ยทีค่ณุอยูใ่นรัฐวกิตอเรยี 

11. ชือ่และทีอ่ยูข่องสถานทีท่ีค่ณุวางแผนจะพักอยูใ่น ACT 

* ACT Health may impose certain restrictions in relation to 
your exemption. You will be required to follow these. 

*ACT Health อาจก าหนดขอ้จ ากดับางประการเกีย่วกบัการยกเวน้ของ
คณุ คณุจ าเป็นตอ้งกระท าตามขอ้ก าหนดเหลา่นี ้
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** 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.  

**สว่นหนึง่ของการประเมนิความเสีย่งคอื ACT Health จะประเมนิ
ระยะเวลาทีค่ณุต ัง้ใจจะพกัอยูใ่น ACT เง ือ่นไขในการเขา้เมอืงอาจ
เป็นไปไดว้า่ คณุจ าเป็นตอ้งถกูกกักนัตวัใหค้รบเป็นเวลา 14 วนัใน ACT 

(โดยรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเอง) เราจะปรกึษากบัผูร้อ้งขอเป็นกรณี ๆ ไป 

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

เอกสารทีต่อ้งยนืประกอบ คอื เอกสารระบตุัวตน เอกสารสนับสนุนค าขอการ
ยกเวน้ของคณุ เชน่ หลักฐานการจา้งงาน เอกสารทางการแพทย ์

 


