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หากคุณได้รบั คาแจ้งให้แยกกัก กักกัน หรือรอคอยการกักกันทีบ่ า้ น
ผูป้ ่ วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ส่วนมากมีอาการเพียงเล็กน้อย
แต่บางคนอาจป่ วยหนักและบางคนอาจเสียชีวติ
นี่คือเหตุผลทีเ่ ราพยายามชะลอการแพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรัสในสังคม
เพือ่ ป้ องกันการติดเชื้อเพิม่ เติม
ผูต้ ดิ เชื้อไวรัสโคโรนาจะต้องเข้ารับการแยกกักจากบุคคลอื่นโดยเด็ดขาด
ผูท้ เ่ี ชื่อว่าอาจติดเชื้อไวรัสจะต้องเข้ารับการกักกัน
การแยกกักและการกักกันไม่ใช่ขอ้ เลือก
หากคุณได้รบั คาแจ้งให้กกั กันหรือแยกกักโดยแพทย์หรือเทศบาลในพื้นที่
คุณต้องปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดและคาแนะนาดังกล่าว
ผูท้ ไ่ี ม่ปฏิบตั ติ ามจะต้องถูกลงโทษปรับเงินหรือจาคุก
คุณอาจถูกกาหนดให้อยูท่ บ่ี า้ นถึงแม้ไม่ได้เป็ นข้อกาหนดทางกฎหมายก็ตาม
การแยกกักหมายความว่าอย่างไร
หากคุณเป็ นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา คุณจะได้รบั คาแจ้งให้แยกกัก
ซึง่ หมายความว่าคุณไม่ควรอยู่ใกล้กับบุคคลอื่นแม้แต่คนทีอ่ าศัยอยู่ดว้ ยกัน
คุณควรอยู่ในห้องด้วยตนเอง รับประทานอาหารในห้อง โดยเฉพาะไม่ใช้หอ้ งอาบนา้
ห้องสุขาหรือห้องครัวร่วมกับบุคคลอื่น และคุณไม่สามารถออกนอกพื้นทีไ่ ด้
เด็กเล็กหรือผูท้ ต่ี อ้ งการความช่วยเหลือต้องได้รบั การดูแลตามปกติ
หากคุณไม่มสี ถานทีท่ เ่ี หมาะสมในการแยกกัก ทางเทศบาลในพื้นทีจ่ ะให้ความช่วยเหลือแก่คุณ
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แยกกักจนกว่าแพทย์แจ้งให้คุณทราบว่าคุณจะไม่แพร่เชื้อไวรัสให้บคุ คลอื่นได้อกี ต่อไป
หากคุณรูส้ กึ ไม่สบายเป็ นอย่างมากหรือต้องการความช่วยเหลือทางการแพทย์
สามารถติดต่อแพทย์หรือคลินิกนอกเวลาฉุกเฉิน (โทร 116 117)
ผูป้ ่ วยบางคนป่ วยหนักจนต้องไปรักษาทีโ่ รงพยาบาล และแพทย์จะเป็ นคนตัดสินใจเรื่อง
หากคุณได้รบั แจ้งว่าคุณติดเชื้อไวรัสโคโรนา เทศบาลในพื้นทีจ่ ะโทรติดต่อคุณเพือ่ สอบสวน
"การติดตามผูส้ มั ผัส" นี่เป็ นสิง่ สาคัญในการหยุดชะงักการติดเชื้อไวรัส
บุคคลทุกคนทีค่ ุณอาศัยอยู่ดว้ ยกัน และคุณสัมผัสใกล้ชิดเมือ่ เร็ว ๆ นี้ จะต้องเข้ารับการกักกัน
เทศบาลในพื้นทีม่ หี น้าทีใ่ นการรักษาความลับ สิง่ สาคัญคือคุณต้องเข้าใจซึง่ กันและกัน
ดังนัน้ หากคุณมีขอ้ สงสัยใด ๆ สามารถติดต่อสอบถามได้ และหากพบปัญหาสือ่ สารด้านภาษา
คุณสามารถขอล่ามได้ซง่ึ ไม่ตอ้ งเสียค่าใช้จ่าย
การกักกันหมายความว่าอย่างไร
หากคุณได้รบั แจ้งว่าคุณเข้าข่ายกาติดเชื้อไวรัส คุณจะต้องเข้ารับการกักกัน
หากคุณเดินทางมานอร์เวย์จากประเทศอื่น ๆ จะต้องเข้ารับการกักกันเช่นเดียวกัน
การกักกันหมายความว่าคุณต้องเว้นระยะห่างทางกายภาพจากบุคคลอื่น
รวมถึงคนทีค่ ุณอาศัยอยู่ดว้ ยกัน
ยกเว้นเด็กเล็กและผูท้ ต่ี อ้ งการความช่วยเหลือซึง่ ต้องได้รบั การดูแลตามปกติ
เมือ่ เดินทางมาถึงนอร์เวย์ บุคคลส่วนใหญ่จะต้องกักกันทีโ่ รงแรมเป็ นเวลาหลายวัน
และชาระค่าโรงแรมด้วยตนเอง หากคุณต้องการกักกันที่บา้ น
คุณควรมีหอ้ งส่วนตัวและไม่ใช้หอ้ งส่วนกลางเมือ่ มีบคุ คลอื่นอยู่ หากเป็ นไปไม่ได้
คุณอาจได้รบั การเสนอแนะให้ยา้ ยพักไปทีอ่ ่นื เช่นโรงแรมเฉพาะการกักกัน
คุณไม่ควรไปโรงเรียน ทางาน หรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมอื่น ๆ

Til deg som har fått beskjed om å være hjemme i isolasjon,
karantene eller ventekarantene
Språk: Thai
Opprettet: 11.2020 Oppdatert: 28.03.2021

คุณไม่ควรโดยสารพาหนะขนส่งสาธารณะ (รถบัส รถรางไฟฟ้ า รถไฟใต้ดนิ รถไฟ
เครื่องบินหรือเรือเฟอร์ร่ี)
คุณสามารถเดินออกไปข้างนอกคนเดียวได้ แต่ควรเว้นระยะห่างจากบุคคลอื่น 2 เมตร
คุณควรขอความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นในการซื้อของให้คุณ หรือมีอาหารมาส่งถึงทีบ่ า้ น
หากคุณต้องไปซื้ออาหารหรือยา ควรเว้นระยะห่างจากบุคคลอื่นและสวมหน้ากากอนามัย
คุณควรได้รบั การตรวจเชื้อไวรัสทัง้ ในเมือ่ เริ่มต้นและก่อนทีจ่ ะสิ้นสุดการกักกัน
และหากคุณทีอาการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ควรตรวจโดยเร็วทีส่ ุด
การตรวจเชื้อไวรัสโคโรนานัน้ ไม่ตอ้ งเสียค่าใช้จ่าย
คุณอาจติดเชื้อไวรัสหากคุณมีอาการเมือ่ อยู่ระหว่างการกักกัน
คุณต้องแยกกักจนกว่าได้รบั ผลการตรวจ
คุณสามารถติดต่อแพทย์ได้หากคุณป่ วยหรือต้องการความช่วยเหลือทางการแพทย์ในระหว่างรอ
ผลการตรวจ
โดยปกติ การกักกันจะต้องใช้เวลา 10
วันหลังจากคุณเดินทางมาถึงนอร์เวย์หรือหลังจากครัง้ สุดท้ายทีค่ ุณสัมผัสเสีย่ งสูงกับเชื้อไวรัส
หากคุณได้รบั ผลการตรวจเป็ นลบจากการตรวจทีด่ าเนินการไม่เกิน 7
วันหลังจากเดินทางมาถึงนอร์เวย์
หรือหลังจากครัง้ สุดท้ายทีค่ ุณสัมผัสเสีย่ งสูงกับเชื้อไวรัสและคุณไม่มอี าการ
การกักกันจะสิ้นสุดลง
รอตอยการกักกันหมายความว่าอย่างไร
หากคุณอาศัยอยู่กบั บุคคลทีเ่ ป็ นผูส้ มั ผัสใกล้ชิดกับเชื้อไวรัส
คุณจะต้องรอคอยการกักกันจนกว่าผูส้ มั ผัสใกล้ชิดได้รบั ผลการตรวจครัง้ แรก
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หากผลการตรวจครัง้ แรกของผูส้ มั ผัสใกล้ชิดเป็ นลบ คุณจะไม่ตอ้ งรอคอยการกักกันอีกต่อไป
หากผลเป็ นบวก คุณจะต้องรับการกักกันตามปกติซง่ึ นานขึ้น (ดูดา้ นบน)
หากผูส้ มั ผัสใกล้ชิดทีค่ ุณอาศัยอยู่ดว้ ยกันมีอายุตา่ กว่า 2
ขวบหรือไม่สามารถรับการตรวจได้ดว้ ยเหตุผลอื่นๆ
คุณสามารถสิ้นสุดการรอคอยการกักกันได้โดยตรวจด้วยตนเอง ซึง่ ไม่เกิน 3
วันหลังจากผูส้ มั ผัสใกล้ชิดสัมผัสกับผูต้ ดิ เชื้อไวรัสครัง้ สุดท้าย
คุณสามารถสิ้นสุดการรอคอยการกักกันได้เมือ่ ผูส้ มั ผัสใกล้ชิดทีค่ ุณอาศัยอยู่ดว้ ยกันสิ้นสุดการ
กักกัน
หากผูส้ มั ผัสใกล้ชิดมีอาการในระหว่างการกักกัน อาจเป็ นไปได้ว่าติดเชื้อไวรัส
บุคคลทีอ่ าศัยอยู่กบั ผูส้ มั ผัสใกล้ชิดด้วยกัน
จะต้องเข้ารับการกักกันจนกว่าผูส้ มั ผัสใกล้ชิดได้รบั ผลการตรวจเป็ นลบ
หากคุณกาลังรอคอยการกักกันอยู่ ให้ปฏิบตั ติ ามคาแนะนาเช่นเดียวกับการกักการ
ซึง่ หมายความว่าคุณจะต้องอยู่ทบ่ี า้ นและเว้นระยะห่างจากผูใ้ หญ่และเด็กโตอื่น ๆ
ทีค่ ุณอาศัยอยู่ดว้ ยกัน
ติดตามข้อมูลข่าวสารอยู่เสมอ!
เจ้าหน้าทีข่ อให้ทกุ คนทีอ่ าศัยอยู่ในนอร์เวย์อ่านข้อมูลและคาแนะนาสาคัญทีเ่ กี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโ
รนาทีเ่ ว็บไซต์ www.fhi.no และ www.helsenorge.no คาแนะนาอาจมีการปรับปรุงเสมอ
ข้อมูลดังเกล่ามีให้อ่านในหลายภาษา และคาแนะนาอาจแตกต่างกันระหว่างเทศบาล
ดังนัน้ จึงเป็ นเรื่องสาคัญที่คุณจะต้องติดตามข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับข้อกาหนดทีใ่ ช้ในเทศบาลพื้นที่
หากคุณพบปัญหาในการทาความเข้าใจข้อมูล โปรดขอความช่วยเหลือจากผูอ้ ่นื ในการแปล

