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ถึงทุกคนทีไ่ ด้รบั คำแนะนำให้อยู่ในกำรกักโรคหรือกำรกักตัวอยู่ทบ่ี ำ้ น
ผูป้ ่ วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ (COVID-19) ส่วนมำกมีอำกำรเพียงเล็กน้อย
แต่บำงคนอำจป่ วยหนักและบำงคนอำจเสียชีวติ
นี่คือเหตุผลทีเ่ รำพยำยำมชะลอกำรแพร่ระบำดของกำรติดเชื้อไวรัสในสังคม
เพือ่ ป้ องกันกำรติดเชื้อเพิม่ เติม
ผูต้ ดิ เชื้อไวรัสโคโรนำจะต้องเข้ำรับกำรแยกกักจำกบุคคลอื่นโดยเด็ดขำด
ผูท้ เ่ี ชื่อว่ำอำจติดเชื้อไวรัสจะต้องเข้ำรับกำรกักกัน
กำรแยกกักและกำรกักกันไม่ใช่ขอ้ เลือก
หำกคุณได้รบั คำแจ้งให้กกั กันหรือแยกกักโดยแพทย์หรือเทศบำลในพื้นที่
คุณต้องปฏิบตั ติ ำมข้อกำหนดและคำแนะนำดังกล่ำว
ผูท้ ไ่ี ม่ปฏิบตั ติ ำมจะต้องถูกลงโทษปรับเงินหรือจำคุก
คุณอำจถูกกำหนดให้อยูท่ บ่ี ำ้ นถึงแม้ไม่ได้เป็ นข้อกำหนดทำงกฎหมำยก็ตำม
การแยกกักหมายความว่าอย่างไร
หำกคุณเป็ นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ คุณจะได้รบั คำแจ้งให้แยกกัก
ซึง่ หมำยควำมว่ำคุณไม่ควรอยู่ใกล้กับบุคคลอื่นแม้แต่คนทีอ่ ำศัยอยู่ดว้ ยกัน
คุณควรอยู่ในห้องด้วยตนเอง รับประทำนอำหำรในห้อง โดยเฉพำะไม่ใช้หอ้ งอำบนำ้
ห้องสุขำหรือห้องครัวร่วมกับบุคคลอื่น และคุณไม่สำมำรถออกนอกพื้นทีไ่ ด้
เด็กเล็กหรือผูท้ ต่ี อ้ งกำรควำมช่วยเหลือต้องได้รบั กำรดูแลตำมปกติ
หำกคุณไม่มสี ถำนทีท่ เ่ี หมำะสมในกำรแยกกัก ทำงเทศบำลในพื้นทีจ่ ะให้ควำมช่วยเหลือแก่คุณ
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แยกกักจนกว่ำแพทย์แจ้งให้คุณทรำบว่ำคุณจะไม่แพร่เชื้อไวรัสให้บคุ คลอื่นได้อกี ต่อไป
หำกคุณรูส้ กึ ไม่สบำยเป็ นอย่ำงมำกหรือต้องกำรควำมช่วยเหลือทำงกำรแพทย์
สำมำรถติดต่อแพทย์หรือคลินิกนอกเวลำฉุกเฉิน (โทร 116 117)
ผูป้ ่ วยบำงคนป่ วยหนักจนต้องไปรักษำทีโ่ รงพยำบำล และแพทย์จะเป็ นคนตัดสินใจเรื่อง
หำกคุณได้รบั แจ้งว่ำคุณติดเชื้อไวรัสโคโรนำ เทศบำลในพื้นทีจ่ ะโทรติดต่อคุณเพือ่ สอบสวน
"กำรติดตำมผูส้ มั ผัส" นี่เป็ นสิง่ สำคัญในกำรหยุดชะงักกำรติดเชื้อไวรัส
บุคคลทุกคนทีค่ ุณอำศัยอยู่ดว้ ยกัน และคุณสัมผัสใกล ้ชิดเมือ่ เร็ว ๆ นี้ จะต้องเข้ำรับกำรกักกัน
เทศบำลในพื้นทีม่ หี น้ำทีใ่ นกำรรักษำควำมลับ สิง่ สำคัญคือคุณต้องเข้ำใจซึง่ กันและกัน
ดังนัน้ หำกคุณมีขอ้ สงสัยใด ๆ สำมำรถติดต่อสอบถำมได้ และหำกพบปัญหำสือ่ สำรด้ำนภำษำ
คุณสำมำรถขอล่ำมได้ซง่ึ ไม่ตอ้ งเสียค่ำใช้จ่ำย
การกักกันหมายความว่าอย่างไร
หำกคุณได้รบั แจ้งว่ำคุณเข้ำข่ำยกำติดเชื้อไวรัส คุณจะต้องเข้ำรับกำรกักกัน
หำกคุณเดินทำงมำนอร์เวย์จำกประเทศอื่น ๆ จะต้องเข้ำรับกำรกักกันเช่นเดียวกัน
กำรกักกันหมำยควำมว่ำคุณต้องเว้นระยะห่ำงทำงกำยภำพจำกบุคคลอื่น
รวมถึงคนทีค่ ุณอำศัยอยู่ดว้ ยกัน
ยกเว้นเด็กเล็กและผูท้ ต่ี อ้ งกำรควำมช่วยเหลือซึง่ ต้องได้รบั กำรดูแลตำมปกติ
เมือ่ เดินทำงมำถึงนอร์เวย์ บุคคลส่วนใหญ่จะต้องกักกันทีโ่ รงแรมเป็ นเวลำหลำยวัน
และชำระค่ำโรงแรมด้วยตนเอง หำกคุณต้องกำรกักกันที่บำ้ น
คุณควรมีหอ้ งส่วนตัวและไม่ใช้หอ้ งส่วนกลำงเมือ่ มีบคุ คลอื่นอยู่ หำกเป็ นไปไม่ได้
คุณอำจได้รบั กำรเสนอแนะให้ยำ้ ยพักไปทีอ่ ่นื เช่นโรงแรมเฉพำะกำรกักกัน
คุณไม่ควรไปโรงเรียน ทำงำน หรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมอื่น ๆ
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คุณไม่ควรโดยสำรพำหนะขนส่งสำธำรณะ (รถบัส รถรำงไฟฟ้ ำ รถไฟใต้ดนิ รถไฟ
เครื่องบินหรือเรือเฟอร์ร่ี)
คุณสำมำรถเดินออกไปข้ำงนอกคนเดียวได้ แต่ควรเว้นระยะห่ำงจำกบุคคลอื่น 2 เมตร
คุณควรขอควำมช่วยเหลือจำกบุคคลอื่นในกำรซื้อของให้คุณ หรือมีอำหำรมำส่งถึงทีบ่ ำ้ น
หำกคุณต้องไปซื้ออำหำรหรือยำ ควรเว้นระยะห่ำงจำกบุคคลอื่นและสวมหน้ำกำกอนำมัย
คุณควรได้รบั กำรตรวจเชื้อไวรัสทัง้ ในเมือ่ เริ่มต้นและก่อนทีจ่ ะสิ้นสุดกำรกักกัน
และหำกคุณทีอำกำรโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ควรตรวจโดยเร็วทีส่ ุด
กำรตรวจเชื้อไวรัสโคโรนำนัน้ ไม่ตอ้ งเสียค่ำใช้จ่ำย
คุณอำจติดเชื้อไวรัสหำกคุณมีอำกำรเมือ่ อยู่ระหว่ำงกำรกักกัน
คุณต้องแยกกักจนกว่ำได้รบั ผลกำรตรวจ
คุณสำมำรถติดต่อแพทย์ได้หำกคุณป่ วยหรือต้องกำรควำมช่วยเหลือทำงกำรแพทย์ในระหว่ำงรอ
ผลกำรตรวจ
โดยปกติ กำรกักกันจะต้องใช้เวลำ 10
วันหลังจำกคุณเดินทำงมำถึงนอร์เวย์หรือหลังจำกครัง้ สุดท้ำยทีค่ ุณสัมผัสเสีย่ งสูงกับเชื้อไวรัส
หำกคุณได้รบั ผลกำรตรวจเป็ นลบจำกกำรตรวจทีด่ ำเนินกำรไม่เกิน 7
วันหลังจำกเดินทำงมำถึงนอร์เวย์
หรือหลังจำกครัง้ สุดท้ำยทีค่ ุณสัมผัสเสีย่ งสูงกับเชื้อไวรัสและคุณไม่มอี ำกำร
กำรกักกันจะสิ้นสุดลง
ติดตามข้อมูลข่าวสารอยู่เสมอ!
เจ้ำหน้ำทีข่ อให้ทกุ คนทีอ่ ำศัยอยู่ในนอร์เวย์อ่ำนข้อมูลและคำแนะนำสำคัญทีเ่ กี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโ
รนำทีเ่ ว็บไซต์ www.fhi.no และ www.helsenorge.no คำแนะนำอำจมีกำรปรับปรุงเสมอ
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ข้อมูลดังเกล่ำมีให้อ่ำนในหลำยภำษำ และคำแนะนำอำจแตกต่ำงกันระหว่ำงเทศบำล
ดังนัน้ จึงเป็ นเรื่องสำคัญที่คุณจะต้องติดตำมข้อมูลล่ำสุดเกี่ยวกับข้อกำหนดทีใ่ ช้ในเทศบำลพื้นที่
หำกคุณพบปัญหำในกำรทำควำมเข้ำใจข้อมูล โปรดขอควำมช่วยเหลือจำกผูอ้ ่นื ในกำรแปล

