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เมือ่ คุณได้รบั การตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา (การตรวจสาหรับ
COVID-19)
เมือ่ คุณได้รบั การตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 อาจใช้เวลาไม่กี่วนั ก่อนทีจ่ ะได้รบั ผลการตรวจ
และคุณสามารถติดต่อแพทย์ของคุณหากคุณป่ วยหรือต้องการการดูแลทางการแพทย์ในระหว่างการรอผล
คนทีส่ งสัยว่าอาจติดเชื้อไวรัสโคโรนาควรได้รบั การตรวจหาเชื้อไวรัสโดยเร็วทีส่ ุด อาการทีพ่ บบ่อยคือมีไข้
ไอ ปวดศีรษะ เจ็บคอ หายใจลาบากหรือสูญเสียความสามารถในการดมกลิน่ และรับรส
บางคนมีอาการรุนแรงและบางคนติดเชื้อแล้วอาจไม่รูต้ วั
คุณควรได้รบั การตรวจหาเชื้อไวรัสหากคุณอยู่ในการกักกัน
หรือหากคุณได้รบั การแจ้งเตือนจากแอปพลิเคชัน Smittestopp หรือคุณอาจเข้าข่ายการติดเชื้อ

คุณควรทาอย่างไรในระหว่างการรอผลตรวจหาเชื้อไวรัส
คนส่วนใหญ่ทไ่ี ด้รบั การตรวจหาเชื้อไวรัสจะต้องอยู่ทบ่ี า้ นหรือรอผลในระหว่างการกักกัน
คุณต้องไม่ไปทางานหรือไปโรงเรียน ไม่ควรโดยสารพาหนะขนส่งสาธารณะและไม่ควรไปทีส่ าธารณะ
คุณควรเว้นระยะห่างทางกายภาพจากบุคคลอื่นรวมทัง้ ผูใ้ หญ่และเด็กโตทีค่ ุณอาศัยอยู่ดว้ ยกัน
เด็กเล็กควรได้รบั การดูแลตามปกติ
• หากคุณได้รบั การตรวจหาเชื้อไวรัสเนื่ องจากคุณมีอาการของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
คุณควรอยู่ทบ่ี า้ นและเว้นระยะห่างจากบุคคลอื่นในระหว่างทีค่ ุณรอผลการตรวจ
• หากคุณได้รบั การตรวจเนื่ องจากคุณเคยอยู่ใกล้ชิดกับผูท้ ี่ติดเชื้อไวรัสหรือคุณได้รบั การแจ้งเตือน
จากแอปพลิเคชัน Smittestopp คุณควรอยู่ทบ่ี า้ นในระหว่างรอผลการตรวจ
• หากคุณกาลังอยู่ระหว่างการกักกันโดยบังคับ
คุณควรได้รบั การตรวจหาเชื้อไวรัสทัง้ ในเมือ่ เริ่มต้นและก่อนทีจ่ ะสิ้นสุดการกักกัน
กฎหมายกาหนดให้มกี ารกักกันและหากคุณไม่ปฏิบตั ติ ามอาจถูกปรับเงินได้
บุคคลทีอ่ าศัยอยู่ดว้ ยกันกับคุณต้องรอการกักกันจนกว่าคุณได้รบั ผลการตรวจครัง้ แรกเป็ นลบ
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ในช่วงเวลานี้คุณจะต้องรับการกักกันต่อไป คุณควรได้รบั การตรวจอีกครัง้ 7
วันหลังจากสัมผัสกับผูต้ ดิ เชื้อไวรัสครัง้ สุดท้าย หากผลการตรวจเป็ นลบหลังจาก 7 วันนัน้
การกักกันของคุณจะสิ้นสุดลง หากคุณไม่ได้รบั การตรวจ
ระยะเวลาการกักกันจะขยายต่อไปเป็ นเวลา 10 วันหลังจากสัมผัสกับผูต้ ดิ เชื้อไวรัสครัง้ สุดท้าย
• หากคุณกาลังได้รบั การกักกันหลังจากเดินทางมาถึงนอร์เวย์
คุณจะต้องได้รบั การตรวจหาเชื้อไวรัสทัง้ ในเมือ่ เดินทางมาถึงและหลังจาก 7 วันเต็มผ่านไป
กฎหมายกาหนดให้มกี ารตรวจและการกักกัน และคุณอาจถูกปรับเงินได้หากไม่ปฏิบตั ติ าม
หากผลการตรวจหลังจาก 7 วันเป็ นลบ คุณสามารถสิ้นสุดการกักกัน
หากคุณอาศัยอยู่กบั บุคคลอืน่ และไม่สามารถเว้นระยะห่างทางกายภาพได้
บุคคลนัน้ ควรอยู่ทบ่ี า้ นในขณะทีค่ ุณอยู่ระหว่างการกักกัน
หากคุณมีอาการควรได้รบั การตรวจอีกครัง้
• หากคุณกาลังอยู่ระหว่างการกักกันโดยบังคับ
และได้รบั การตรวจเนื่ องจากคุณมีอาการของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
คุณควรปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดสาหรับการแยกกัก เพราะอาจเป็ นไปได้ว่าคุณติด COVID-19
ข้อกาหนดสาหรับการแยกกักนัน้ เข้มงวดกว่าการกักกัน
บุคคลทีค่ ุณอาศัยอยู่ดว้ ยกันควรได้รบั การกักกันจนกว่าคุณได้รบั ผลการตรวจครัง้ แรก
และอาจต้องได้รบั การตรวจด้วยเช่นกัน
• หากคุณได้รบั การตรวจหาเชื้อไวรัสแม้ว่าคุณไม่มีอากาและไม่ได้เข้าข่ายการติดเชื้อ
คุณไม่จาเป็ นต้องอยู่ทบ่ี า้ นจนกว่าได้รบั ผลการตรวจ ข้อนี้ใช้สาหรับยกตัวอย่างเช่น
หากคุณได้รบั การตรวจเนื่องจากจะเข้าร่วมโครงการวิจยั
จะไปเยี่ยมชมสถาบันหรือเพือ่ เดินทางท่องเทีย่ ว

รับผลการตรวจของคุณได้อย่างไร
ประมาณ 1-2 วัน คุณจะสามรถเช็คผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนาได้ท่ี Helsenorge.no
(https://www.helsenorge.no/en/test-results/) บางครัง้ อาจใช้เวลานานกว่านัน้
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ผูท้ ม่ี หี มายเลขประจาตัวประชาชนนอร์เวย์หรือหมายเลข D
ซึง่ ได้ลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์หรือทีอ่ ยู่อเี มลภายใต้รายละเอียดการติดต่อ (“ Kontaktinformasjon”)
ที่ helsenorge.no จะได้รบั การแจ้งเตือนทางข้อความหรืออีเมลเมือ่ ผลออกมา
หากคุณไม่มหี มายเลขประจาตัวประชาชนนอร์เวย์หรือหมายเลข D
คุณต้องติดต่อศูนย์การตรวจสอบทีค่ ุณได้รบั การตรวจหรือสายด่วนโคโรนาของเทศบาลในพื้นทีเ่ พือ่ เช็คผล
ตรวจ
หากคุณติดเชื้อไวรัสโคโรนา ผลการตรวจจะแสดงเป็ นบวกหรือได้รบั การยืนยัน (“ positivt / påvist”)
หากคุณไม่ตดิ เชื้อ ผลจะแสดงเป็ นลบหรือไม่มกี ารยืนยัน (“ negativt / ikke påvist”)

หากผลการตรวจแสดงว่าคุณเป็ นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
(ผลการตรวจเป็ นบวก)
หากผลการตรวจแสดงว่าคุณเป็ น COVID-19 (เชื้อไวรัสโคโรนา) คุณจะต้องได้รบั การแยกกัก
ทีมงานติดตามผูส้ มั ผัสของเทศบาลในพื้นทีจ่ ะโทรติดต่อคุณ
การติดตามผูส้ มั ผัสเป็ นสิง่ สาคัญเพือ่ หยุดชะงักการแพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรัส
ผูส้ มั ผัสใกล้ชดิ ทัง้ หมดของคุณ (บุคคลทีค่ ุณอาศัยอยู่ดว้ ยกันและบุคคลทีค่ ุณเคยสัมผัสใกล้ชิด)
จึงต้องเข้ารับการกักกันและควรได้รบั การตรวจเช้ากัน
เทศบาลในพื้นทีม่ หี น้าทีใ่ นการรักษาความลับ สิ่งสาคัญคือคุณต้องเข้าใจซึง่ กันและกัน
ดังนัน้ หากคุณมีข ้อสงสัยใด ๆ สามารถติดต่อสอบถามได้ และหากพบปัญหาสือ่ สารด้านภาษา
คุณสามารถขอล่ามได้ซง่ึ ไม่ตอ้ งเสียค่าใช้จ่าย
เทศบาลในพื้นทีส่ ามารถช่วยเหลือคุณในการค้นหาทีพ่ กั อาศัย
หากคุณไม่สามารถเว้นระยะห่างจากบุคคลอื่นทีค่ ุณอาศัยอยู่ดว้ ยกันในระหว่างทีค่ ุณอยู่ในการแยกกัก

คาแนะนาและข้อกาหนดที่เกี่ยวกับการกักกันและการแยกกัก
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• คาแนะนาและข้อกาหนดทีเ่ กีย่ วกับการกักกันและการแยกกัก:
https://www.fhi.no/en/op/novel-coronavirus-facts-advice/facts-and-generaladvice/social-distance-quarantine-and-isolation/

• คาแนะนาและข้อกาหนดทีเ่ กีย่ วกับการกักกันและการแยกกักตนเองได้แปลเป็ นหลายภาษา
https://www.fhi.no/en/op/novel-coronavirus-facts-advice/informationmaterial/informasjon-different-languages/

• ภายใต้กฎหมายปัจจุบนั กาหนด
การฝ่ าฝื นข้อกาหนดในการแยกกักและการกักกันอาจเป็ นการกระทาผิดทางกฎหมายอาญา

