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อัปเดตสถานการณ์

COVID

วันนี้รฐั บาลรัฐ NSW ได้ออกแถลงงการณ์ว่าผูท้ ต่ี ดิ ต่อใกล้ชดิ กับผูป้ ่ วย COVID-19 ทีไ่ ด้รบั การยืนยัน
จะไม่ตอ้ งแยกตัวตามลําพัง โดยต้องปฏิบตั ติ ามคําแนะนําของการสาธารณสุข NSW
ไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงสําหรับรายทีผ่ ลการตรวจเป็ นบวก กล่าวคือ: ผูท้ ผ่ี ลการตรวจ RAT หรือ PCR เป็ น
บวกยังต้องแยกตัวตามลําพังเป็ นเวลาเจ็ดวัน
ตัง้ แต่เวลา 18.00 น. ของวันศุกร์ท่ี 22 เมษายน ผูต้ ดิ ต่อใกล้ชดิ (หมายถึงติดต่อภายในครัวเรือนหรือผู้
ทีก่ ารสาธารณสุข NSW ระบุว่าเป็ นผูต้ ดิ ต่อใกล้ชดิ ) จะไม่ตอ้ งแยกตัวตามลําพังถ้าเขาไม่มอี าการและ
ปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดดังต่อไปนี้:
อย่าไปเยี่ยมสถานทีด่ แู ลผูช้ รา โรงพยาบาล สถานทีด่ ูแลผูพ้ กิ าร และราชฑัณฑ์ นอกจากได้รบั
การยกเว้น
• ใส่หน้ากากภายในสถานที่ เมื่ออยู่นอกบ้าน
• ตรวจ RAT ประจําวันก่อนติดต่อใกล้ชด
ิ กับผูท้ อ่ี ยู่นอกครัวเรือน ถ้าทําได้
• หลีกเลีย
่ งจากการติดต่อกับผูส้ งู อายุและผูม้ ภี ูมคิ มุ้ กันบกพร่อง ถ้าทําได้
• ทํางานจากทีบ
่ า้ น ถ้าจัดได้
• แจ้งแก่นายจ้าง/สถาบันการศึกษาว่าตนเป็ นผูต
้ ดิ ต่อใกล้ชดิ และไม่ตอ้ งแยกตัวตามลําพังถ้าทํา
ตามการปฏิบตั ขิ า้ งต้นนี้
ผูต้ ดิ ต่อใกล้ชดิ จําเป็ นต้องปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดข้างต้นเป็ นเวลา 7 วันนับตัง้ แต่เวลาทีส่ มาชิกในครัวเรือน
มีผลตรวจ COVID-19 เป็ นบวก
คําสังของการสาธารณสุ
่
ขทีก่ ําหนดให้เจ้าหน้าทีห่ น่วยงานสําคัญ ๆ ต้องฉีดวัคซีนจะยกเลิก โดยข้อ
กําหนดให้ตอ้ งฉีดวัคซีนจะขึน้ อยู่กบั การประเมินความเสีย่ งตามหลักการสุขภาพและความปลอดภัย
ของการทํางานทีส่ อดคล้องกับการปฏิบตั อิ ย่างอื่น อนึ่งคําสังให้
่ พนักงานในสถานทีด่ แู ลผูช้ ราและ
สถานทีด่ แู ลผูพ้ กิ ารต้องฉีดวัคซีนจะยังคงมีผลบังคับ
จะมีการปรึกษาหารือกับหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในรายละเอียดต่าง ๆ ทีจ่ ะทําการสรุปผลภายในอีกไม่ก่ี
สัปดาห์ขา้ งหน้า
การเปลีย่ นแปลงเหล่านี้จะหมายความว่าเป็ นข้อยกเว้นให้พนักงานทีส่ ําคัญไม่จาํ เป็ นต้องแยกตัวตาม
ลําพังอีกต่อไป อย่างไรก็ตามผูต้ ดิ ต่อใกล้ชดิ ยังต้องปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดควมปลอดภัยจาก COVID19 ทีน
่ ายจ้างใช้ในสถานทีท่ ํางาน
•

ตัง้ แต่วนั ที่ 30 เมษายน 2022 ผูท้ เ่ี ดินทางกลับมาจากต่างประเทศและไม่ฉีดวัคซีน จะไม่ถูกกักบริเวณ
ในโรงแรม ข้อกําหนดปั จจุบนั สําหรับนักเดินทางทีฉ่ ีดวัคซีนครบถ้วน รวมทัง้ ต้องตรวจแรพิด แอนติเจนภายใน
่
อนเดินทางถึง และต้องปฏิบตั ติ ามคําแนะนําของการสาธารณสุข NSW จะขยายครอบคลุมถึงนัก
24 ชัวโมงก่
เดินทางทีไ่ ม่ฉีดวัคซีนด้วย
ยกเลิกกําหนดความจุของระบบการขนส่งสาธารณะ โดยกําหนดให้ยงั คงต้องใส่หน้ากากในการขนส่ง
สาธารณะ เครือ่ งบิน และภายในอาคารของสนามบินและท่าเทียบเรือ
พรีเมียร์รฐั NSW Dominic Perrottet กล่าว่าการยกเลิกข้อบังคับให้แยกตัวตามลําพังสําหรับผูต้ ดิ ต่อ
ใกล้ชดิ เป็ นการเปลีย่ นแปลงทีม่ เี หตุผลทีจ่ ะช่วยให้เราก้าวออกจากการแพร่กระจายของโรคระบาดต่อไป
“ข้อบังคับให้แยกตัวตามลําพังเป็ นความจําเป็ น แต่ตอ
้ งขอบคุณอัตราการฉีดวัคซีนทีเ่ ข้มแข็งของเรา ที่

ช่วยให้เราสามารถประกาศความเปลีย่ นแปลงได้ในวันนี้” พรีเมียร์ Perrottet กล่าว
“การดําเนินการนี้จะช่วยบรรเทาการขาดแคลนแรงงานได้ทน
ั ที

ธุรกิจจํานวนมากเผชิญปั ญหาหนักใน
การขาดแคลนแรงงาน เนื่องจากผูค้ นถูกบังคับให้แยกตัวเพราะเป็ นผูต้ ดิ ต่อในครัวเรือน

“ในขณะทีก
่ ารระบาดครัง้ ใหญ่ได้เกิดขึน้

เราก็ดําเนินการตอบโต้ และนี่กค็ อื อีกตัวอย่างหนึ่งทีเ่ ราสามารถ
ทําการเปลีย่ นแปลงทีจ่ ําเป็ นได้อย่างปลอดภัยและวัดผลได้”

รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข Brad Hazzard กล่าวว่าเราแต่ละคนยังจําเป็ นต้องใช้ความระมัดระวัง
เพือ่ ป้ องกันสมาชิกทีอ่ ่อนแอของชุมชน
“เรายังอยู่ในการแพร่กระจายของโรคระบาดและยังมีหลักปฏิบต
ั เิ บือ้ งต้น

ต้องรักษาสุขอนามัยมือ ใส่
หน้ากากเมื่อไม่สามารถรักษาระยะห่างอย่างปลอดภัย และอยู่กบั บ้านถ้ามีอาการ” รัฐมนตรี Hazzard กล่าว
“ทีส
่ าํ คัญทีส่ ุดก็คอื ถ้ามีอาการ ไม่ควรไปเยีย่ มสถานทีด่ แู ลผูช้ รา โรงพยาบาล

หรือญาติผใู้ หญ่ทส่ี งู อายุ”

เพือ่ ให้สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงเหล่านี้รฐั บาลรัฐ NSW กําลังร่วมมือกับเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขเพือ่
เตรียมการขัน้ สุดท้ายสําหรับโรงเรียนก่อนทีเ่ ทอมทีส่ องจะเริม่ และข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับเรื่องนี้จะออก
ประกาศในไม่อกี กีว่ นั ข้างหน้า
ในการเตรียมการสําหรับฤดูหนาวรัฐบาลรัฐ NSW จะจัดให้มกี ารตรวจด้วยแรพิด แอนติเจน (RATs)
ต่อไป เพือ่ ช่วยป้ องกันผูท้ อ่ี ่อนแอ รวมทัง้ ผูพ้ กิ าร เด็กและผูเ้ ยาว์ทอ่ี ยู่ในการดูแลนอกบ้าน ชุมชน
CALD และชุมชนอะบอริจน
ิ ลั
อุปกรณ์การตรวจ RATs จะแจกจ่ายให้เป็ นรายบุคคล และให้แก่ผจู้ ดั บริการทีเ่ กีย่ วข้อง โดยผ่านทาง
หน่วยงานของชุมชนทีเ่ ข้มแข็งกว่า (Stronger Communities agencies) ของกระทรวงชุมชนและ
ความยุตธิ รรม
ผูท้ อ่ี ายุ 16 ปี ขน้ึ ไปสามารถรับการฉีดวัคซีนบู๊สเตอร์สามเดือนหลังจากการฉีดวัคซีน COVID-19 เข็มที่
สองไม่ว่าจะเป็ นวัคซีนชนิดใด ทํานัดฉีดวัคซีน COVID-19 หรือวัคซีนบู๊สเตอร์ได้โดยผ่านทางเว็บไซต์
https://www.nsw.gov.au/covid- 19/vaccination/get-vaccinated
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