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1
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5

2
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แพ็กเกจบรรเทาทุกข์ฉุกเฉิน ห่อพัสดุ
แพ็กเกจบรรเทาทุกข์ฉุกเฉินมีไว้สาํ หรับผูอ้ อ่ นแอถูกบังคับให้แยกตัวเองจากผูอ้ นEื เนืEองจาก coronavirus (COVID-19) แพ็กเกจฯ
ประกอบด้วยอาหารและผลิตภัณฑ์ดแู ลส่วนบุคคลทีจE าํ เป็ นสําหรับผูท้ มEี อี าหารน้อยหรือไม่มอี าหาร และไม่มเี ครือข่ายครอบครัวและเพือE นให้การสนับสนุน
หากเป็ นไปได้ ทางการอยากให้ผขู้ อความช่วยเหลือเตรียมการกับครอบครัวหรือเพือE นทีไE ม่ถกู บังคับให้แยกตัวเองจากผูอ้ นEื
เป็ นผูใ้ ห้การช่วยเหลือและสนับสนุน
ท่านจะมีสทิ ธิ Pได้รบั แพ็กเกจฯ เมือE ท่านถูกบังคับให้แยกตัวเองจากผูอ้ นEื เนืEองจาก coronavirus โดยมีอาหารน้อยหรือไม่ม ี
และไม่มเี ครือข่ายครอบครัวและเพือE นให้การช่วยเหลือท่าน คําขอทังR หมดจะได้รบั การประเมินตามความจําเป็ นและความเร่งด่วน
โดยจะให้ความสําคัญกับคําขอทีจE าํ เป็ นและเร่งด่วนมากทีสE ดุ ก่อน
หากต้องการรับแพ็กเกจฯ กรุณาติดต่อสายด่วน coronavirus ทีE 1800 675 398 ซึงE ให้บริการ 24 ชัวโมงต่
E
อวัน 7 วันต่อสัปดาห์
หากท่านต้องการล่าม กรุณาติดต่อ TIS National ทีE 131 450
หากท่านไม่สามารถโทรหาสายด่วนได้ดว้ ยตัวท่านเอง สมาชิกในครอบครัว เพือE น ผูด้ แู ล หรือผูใ้ ห้บริการ สามารถโทรแทนท่านได้
ท่านไม่จาํ เป็ นต้องเป็ นผูอ้ ยูอ่ าศัยถาวรในออสเตรเลียเพือE ขอรับแพ็กเกจฯนีR

สิ#งของที#บรรจุอยู่ในแพ็กเกจบรรเทาทุกข์
แพ็กเกจฯ ประกอบด้วยอาหารหลักอย่างซีเรียล นมทีมE อี ายุยาว นํRาตาล พาสต้า และผักกระป๋ อง รวมถึงสบู่ ผลิตภัณฑ์ระงับกลินE กายและยาสีฟัน
บางแพ็กเกจฯ อาจรวมอาหารเด็กและอาหารสําหรับแมวหรือสุนขั ขึนR อยูก่ บั ความต้องการของแต่ละครัวเรือน
แพ็กเกจบรรเทาทุกข์แจกให้ฟรี แต่ละแพ็กเกจฯ ออกแบบมาเพือE ให้สงิE จําเป็ นทีเE ป็ นอาหารพืนR ฐานและผลิตภัณฑ์ดแู ลส่วนบุคคลสําหรับเวลาสองสัปดาห์
โดยปริมาณของอาหารและผลิตภัณฑ์อนEื ๆ ในแพ็กเกจฯ จะขึนR อยูก่ บั ขนาดและความจําเป็ นของครัวเรือน
แพ็กเกจฯ เหล่านีRประกอบด้วยผลิตภัณฑ์พนRื ฐานเท่านันR และมีความจํากัดของตัวเลือกในการจัดสรร

อาหารปรุงสําเร็จ
หากผูข้ อความช่วยเหลือเจ็บป่ วยจนไม่สามารถประกอบอาหารเองได้ อาจมีการพิจารณาจัดส่งอาหารปรุงสําเร็จให้แทน

การแจกจ่ายแพ็กเกจฯ
Red Cross, Salvation Army หรือ Australia Post จะเป็ นผูน้ ําส่งแพ็กเกจฯ ไปยังครัวเรือนทีถE กู บังคับให้แยกตัวเองจากผูอ้ นEื

เพือE รับสิงE พิมพ์เผยแพร่นRีในรูปแบบทีเE ข้าถึงได้ โปรดอีเมลไปทีE Emergency Management Communications
<em.comms@dhhs.vic.gov.au>.
Authorised and published by the Victorian Government, 1 Treasury Place, Melbourne.
© State of Victoria, Australia, Department of Health and Human Services, March 2020.
ISBN 978-1-76069-381-7 (pdf/online/MS word)
ดูได้ท'ี About Coronavirus (COVID-19) < https://www.dhhs.vic.gov.au/victorian-public-coronavirus-disease-covid19>
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การตรวจ Coronavirus (COVID-19)

หากคุณมีคําถามเกีย
, วกับ coronavirus (COVID-19) ให ้โทรไปทีส
, ายด่วน coronavirus ได ้ตลอด 24 ชัว, โมง ทีห
, มายเลข 1800
675 398
หากต ้องการทราบว่าคุณสามารถไปตรวจ coronavirus ได ้ทีไ, หน คุณสามารถติดต่อสายด่วน coronavirus ได ้ตลอด 24
ชัว, โมงทีห
, มายเลข 1800 675 398 หรือไปที, https://www.dhhs.vic.gov.au/getting-tested-coronavirus-covid-19
หากคุณต ้องการล่าม โทรไปทีห
, มายเลข 131 450 เป็ นอันดับแรก จากนัน
m ขอต่อสายไปทีส
, ายด่วน coronavirus
หรือขอให ้เขาดูเว็บไซต์ให ้คุณ
คุณสามารถค ้นหาแหล่งข ้อมูลทีแ
, ปลไว ้แล ้วเพิม
, เติมได ้ที, https://www.coronavirus.vic.gov.au/translations

ํ หร ับทุกคนในร ัฐวิกตอเรีย รวมถึงน ักเรียนต่างชาติ
การตรวจ coronavirus นนฟรี
ั3
สา
3 ัยหรือผูม
ผูท
้ ต
ีL อ
้ งการลีภ
้ าเยีย
L มเยือนจากต่างประเทศ
การตรวจ coronavirus นัน
m ฟรีสําหรับทุกคน ซึง, รวมถึงผู ้ทีไ, ม่มบ
ี ต
ั ร Medicare เช่น ผู ้เยีย
, มเยือนจากต่างประเทศ นักเรียนต่างชาติ
แรงงานต่างชาติ และผู ้ขอลีภ
m ย
ั
หากคุณมีอาการ คุณสามารถรับการตรวจฟรีได ้ทีส
, ถานทีแ
, ห่งใดแห่งหนึง, ดังต่อไปนีm
•

คลินก
ิ ประเมินอาการระบบทางเดินหายใจเฉียบพลัน (Acute Respiratory Assessment Clinic) ของโรงพยาบาลใด ๆ
ในรัฐวิกตอเรีย

•

คลินก
ิ ประเมินระบบหายใจของศูนย์สข
ุ ภาพชุมชนใด ๆ (Community Health Centre Respiratory Assessment Clinic)

•

คลินก
ิ แบบขับรถผ่านเข ้าไปตรวจทีต
, งั m อยูท
่ ศ
ี, น
ู ย์การค ้าแห่งใดแห่งหนึง,

•

คลินก
ิ แบบเดินผ่านเข ้าไปตรวจในเขตภูมภ
ิ าค

ใครควรได้ร ับการตรวจหา coronavirus
คุณควรตรวจหา coronavirus หากคุณมีอาการแม ้แต่อย่างใดอย่างหนึง, ดังต่อไปนีm
•

เป็ นไข ้

•

,
หนาวสัน

•

ไอ

•

เจ็บคอ

•

หายใจลําบาก

•

นํm ามูกไหล

•

ไม่สามารถได ้กลิน
,

แม ้ว่าอาการของคุณจะไม่รน
ุ แรง คุณก็ควรไปตรวจ

3 เมือ
จะเกิดอะไรขึน
L คุณได้ร ับการตรวจ
เมือ
, คุณได ้รับการตรวจ คุณจะถูกขอให ้แสดงเอกสารระบุตวั ตนหนึง, ประเภทและให ้รายละเอียดการติดต่อ หากคุณไม่มบ
ี ต
ั ร
Medicare โปรดนํ าเอกสารระบุตวั ตนหนึง, ประเภท เช่น ใบขับขี, หนังสือเดินทาง บัตรลดราคาขนส่งสาธารณะ
หรือบัตรประจําตัวนักเรียนมาด ้วย คลินก
ิ ทีต
, รวจไม่จําเป็ นต ้องทราบสถานะวีซา่ ของคุณ
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, วชาญด ้านสุขภาพอืน
การตรวจ coronavirus ดําเนินการโดยพยาบาล แพทย์หรือผู ้เชีย
, ๆ
พวกเขาจะเอาก ้านสําลีเก็บตัวอย่างจากข ้างในลําคอและโพรงจมูกของคุณ การตรวจใช ้เวลาประมาณหนึง, นาที

ฉ ันต้องแยกตนเองหล ังการตรวจ coronavirus หรือไม่
หากคุณมีอาการ แพทย์หรือบุคลากรสาธารณสุขจะแนะนํ าให ้คุณแยกตนเองจนกว่าคุณจะได ้รับผลการตรวจ
ซึง, หมายถึงการกลับบ ้านทันทีหลังการตรวจและอยูบ
่ ้านจนกว่าคุณจะได ้รับผลการตรวจ
m coronavirus
แพทย์หรือคลินก
ิ ทีค
, ณ
ุ ไปตรวจจะติดต่อคุณเพือ
, แจ ้งให ้คุณทราบว่าผลตรวจของคุณมีหรือไม่มเี ชือ

ใชเ้ วลานานเท่าไหร่จงึ จะได้ผลตรวจ
ปกติจะใช ้เวลา 1-3 วันหลังการตรวจจึงจะได ้รับผลตรวจ แต่อาจใช ้เวลาถึง 5
วันก่อนทีค
, ณ
ุ จะได ้รับผลหากมีผู ้มาตรวจเป็ นจํานวนมาก
หากคุณมีคําถามเกีย
, วกับผลตรวจของคุณ โปรดติดต่อคลินก
ิ หรือโรงพยาบาลทีค
, ณ
ุ ไปตรวจ
หากคุณได ้รับการตรวจทีค
, ลินก
ิ แบบขับรถผ่านเข ้าไปตรวจทีศ
, น
ู ย์การค ้าและรอผลการตรวจมามากกว่า 5 วันแล ้ว
โปรดติดต่อสายด่วน coronavirus ได ้ 24 ชัว, โมงทีห
, มายเลข 1800 675 398 ทีมงานของเราจะช่วยให ้คุณได ้รับผลตรวจของคุณ
คลินก
ิ แบบขับรถผ่านเข ้าไปตรวจทีศ
, น
ู ย์การค ้าต่าง ๆ ไม่สามารถช่วยให ้คุณได ้รับผลตรวจของคุณได ้
ดังนัน
m โปรดอย่าติดต่อไปทีน
, ั,นเพือ
, ถามผลตรวจของคุณ
คุณจะได ้รับแจ ้งผลตรวจแม ้ว่าผลจะเป็ นลบก็ตาม หากผลตรวจของคุณเป็ นบวก ทาง Department of Health and Human
Services จะติดต่อคุณเพือ
, ขอข ้อมูลเพิม
, เติมและแจ ้งคุณว่าจะต ้องทําอย่างไรบ ้าง

โปรดติดต่อ Emergency Management Communications <em.comms@dhhs.vic.gov.au>
หากต ้องการรับเอกสารนีใL นรูปแบบทีเQ หมาะสมสําหรับผู ้มีปัญหาในการอ่าน
Authorised and published by the Victorian Government, 1 Treasury Place, Melbourne.
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การดูแลสุขภาพจิตของท่านระหว่างการระบาดใหญ่ของ
coronavirus (COVID-19)

ความรู้ สึกกระวนกระวายและวิตกกังวลเป็ นการตอบสนองตามปกติต่อเหตุการณ์ ทไี@ ม่ เคยเกิดขึนD มาก่ อน อย่ างเช่ นการระบาดใหญ่ ของ
coronavirus (COVID-19) โปรดจําไว้ ว่าท่ านไม่ ได้ อยู่ตวั คนเดียว
เพือ$ ดูแลสภาวะทางจิตใจของท่านในช่วงเวลานี: นี$คอื บางสิง$ ทีท$ า่ นสามารถทําได้
• รักษากิจวัตรทีด$ ี รวมถึงการรับประทานอาหารทีด$ ตี ่อสุขภาพ การออกกําลังกาย และการนอนหลับ
• ติดต่อคนทีท$ า่ นรักอย่างสมํ$าเสมอ พูดคุยกับพวกเขาเกีย$ วความไม่สบายใจและความวิตกกังวลของท่านทางโทรศัพท์
หรือผ่านเทคโนโลยีออนไลน์
• เตรียมตัวด้วยการตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านมีอาหาร ของใช้ และยารักษาโรคอยูใ่ นมือในปริมาณทีเ$ พียงพอ
ขอความช่วยเหลือในการซือ: หาของเหล่านี:หากทําได้
• หลีกเลีย$ งหรือลดการใช้แอลกอฮอล์และยาสูบ
• หากท่านรูส้ กึ เครียดจากข่าวสาร ให้จาํ กัดการเข้าถึงข่าวสารจนเหลือเพียงวันละหนึ$งถึงสองครัง:
ใช้แหล่งข้อมูลทีไ$ ว้ใจได้และน่าเชือ$ ถือแทนทีจ$ ะติดตามจากสือ$ สังคม หากท่านไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้
ให้เพือ$ นหรือสมาชิกในครอบครัวอ่านให้ทา่ นฟั ง หรือแสดงข้อมูลทีไ$ ว้ใจได้ทเ$ี ป็ นปั จจุบนั ทีส$ ดุ ให้ทา่ นดู
• สําหรับผูท้ ก$ี าํ ลังจัดการปั ญหาทางสุขภาพจิตอยูแ่ ล้ว ให้รบั ประทานยาทีแ$ พทย์สงต่
ั $ อไปเนื$อง
และปฏิบตั ติ ามแผนการรักษาของท่านต่อไป ขอการสนับสนุนจากนักวิชาชีพแต่เนิ$นๆ หากท่านกําลังประสบกับความยากลําบาก

คิดบวก
ขณะทีต$ อนนี:เป็ นเวลาของความไม่แน่นอน และชีวติ ของเราได้เปลีย$ นแปลงไปในช่วงเวลาสัน: ๆ
แต่สงิ$ สําคัญคือจําไว้วา่ เราสามารถทําอะไรหลายอย่างเพือ$ ให้รสู้ กึ ดีขน:ึ ได้ จําไว้วา่ การเปลีย$ นแปลงเหล่านี:และความพยายามของท่าน
กําลังช่วยชะลอการแพร่กระจายของ coronavirus (COVID-19)

ทรัพยากร
หากท่านจําเป็ นต้องได้รบั ความช่วยเหลือจากล่ามสําหรับหมายเลขโทรศัพท์ใดๆ ด้านล่าง โปรดโทรไปที$ TIS National ที$ 131 450
และขอให้ต่อสายให้
Beyond Blue ให้คาํ แนะนําทีน$ ําไปปฏิบตั ไิ ด้จริง และให้ทรัพยากรที$ beyondblue.org.au บริการสนับสนุน Beyond Blue Support
Service ให้คาํ ปรึกษาระยะสัน: และการส่งเรือ$ งต่อ ทางโทรศัพท์และทางเว็บแช็ตที$ 1300 22 4636
Lifeline ให้ทรัพยากรและคําแนะนํา รวมทัง: การสนับสนุนกรณีวกิ ฤติและการป้ องกันการฆ่าตัวตาย ท่านสามารถโทรไปที$ 13 11 14
(24 ชัวโมง/7
$
วัน) หรือส่งข้อความไปที$ 0477 13 11 14 (18:00 น. – เทีย$ งคืนตามเวลาภาคตะวันออกของออสเตรเลีย 7 คืน) หรือ
แช็ตออนไลน์ท$ี www.lifeline.org.au/crisis-chat (19:00 น. – เทีย$ งคืน 7 คืน)
Department of Health and Human Services (DHHS) ให้คาํ แนะนําทีน$ ําไปปฏิบตั ไิ ด้จริง
และข้อมูลสุขภาพล่าสุดทีป$ รับปรุงแล้วสําหรับชาววิกตอเรียทุกคนเกีย$ วกับ coronavirus (COVID-19)
รวมถึงข้อมูลบางอย่างทีแ$ ปลไว้แล้ว ที$ www.coronavirus.vic.gov.au/translations

อีกทัง: ท่านยังสามารถโทรไปที$ Coronavirus hotline ที$ 1800 675 398 (24 ชัวโมงต่
$
อวัน 7 วันต่อสัปดาห์) ก็ได้

เพือ$ รับสิง$ พิมพ์เผยแพร่น:ีในรูปแบบทีเ$ ข้าถึงได้ โปรดอีเมลไปที$ Emergency Management Communications
<em.comms@dhhs.vic.gov.au>
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วิธส
ี วมหน ้ากากผ ้า
How to wear a face mask – Thai
There are two types of face masks you can use: cloth masks and surgical masks. Cloth masks are made of
washable fabric and can be re-used.
มีหน ้ากาก 2 ชนิดทีค
่ ณ
ุ สามารถใช ้ได ้ นั่นคือ หน ้ากากผ ้าและหน ้ากากอนามัย หน ้ากากผ ้าทาจากเนือ
้ ผ ้า
ั ได ้และนากลับมาใช ้ใหม่ได ้
ทีซ
่ ก
สาหรับข ้อมูลเพิม
่ เติม ไปทีเ่ ว็บไซต์ DHHS.vic – หน ้ากากป้ องกันใบหน ้า - เวลา 23.59 น. ของวันพุธที่ 22 กรกฎาคม
<https://www.dhhs.vic.gov.au/face-masks-covid-19>

่ ยปกป้องคุณและชุมชนของคุณด้วยการให้เกราะป้องก ัน
การสวมหน้ากากจะชว
ื้ ไวร ัสโคโรนา (COVID-19)
เพิม
่ เติมทางกายภาพต่อโรคติดเชอ
่ ผ้าพ ันคอ
หากคุณหาหน้ากากไม่ได้ หน้ากากป้องก ันใบหน้ารูปแบบอืน
่ ก็ อาจนามาใชไ้ ด้ เชน
(scarf) หรือผ้าเช็ดหน้าผืนใหญ่ (bandana)

ล ้างมือของคุณก่อนสวมหน ้ากาก

ให ้แน่ใจว่า หน ้ากากปิ ดครอบคลุมจมูกและปากของคุณ กระชับแนบสนิทกับใต ้คาง คลุมสันจมูก
และแนบไปกับใบหน ้าทัง้ สองข ้างของคุณ

อย่าแตะด้านหน้าของหน้ากากขณะทีส
่ วมอยู่
้ ทีม
หากคุณแตะหน ้ากาก ให ้รีบล ้างมือหรือฆ่าเชือ
่ อ
ื ของคุณทันที
อย่าให ้หน ้ากากห ้อยอยู่บริเวณรอบคอของคุณ
้ ทีม
การถอดหน ้ากาก ให ้ล ้างมือหรือฆ่าเชือ
่ อ
ื ของคุณก่อน
ค่อย ๆ ถอดหน ้ากากออกอย่างระมัดระวังด ้วยการจับทีส
่ ายรัดหน ้ากากหรือปลดปมทีผ
่ ูกหน ้ากาก
ออก สาหรับหน ้ากากทีม
่ เี ชือกผูกสองเส ้น ให ้ปลดปมทีผ
่ ูกเส ้นล่างก่อนแล ้วจึงค่อยปลดปมเส ้นบน
หากหน ้ากากของคุณมีแผ่นกรอง ให ้ถอดแผ่นกรองออกแล ้วทิง้ ไป
พับหน ้ากากและนาไปทีห
่ ้องซักล ้างโดยตรง ใส่ไว ้ในถุงเพือ
่ ทิง้ หรือถุงทีซ
่ ักได ้สาหรับการซักล ้าง
หน ้ากากแบบใช ้ครัง้ เดียวควรทิง้ ไปอย่างมีความรับผิดชอบ
้ ทีม
ล ้างมือหรือฆ่าเชือ
่ อ
ื ของคุณหลังการถอดหน ้ากาก
ซักหน ้ากากผ ้าป้ องกันใบหน ้าทุกวันด ้วยสบูห
่ รือผงซักฟอกในน้ าร ้อน (60°C)
อย่าใช ้หน ้ากากร่วมกับผู ้อืน
่

คุณจาเป็ นจะต ้องทาอะไรอย่างต่อเนือ
่ งบ ้าง?
• หมั่นล ้างมือของคุณ
• รักษาระยะห่าง 1.5 เมตรจากคนอืน
่
้ แม ้ว่าคุณจะมีอาการเพียงเล็กน ้อยก็ตาม
• เข ้ารับการตรวจหาเชือ
• เก็บตัวอยู่บ ้าน หากคุณรู ้สึกไม่สบาย
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