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STAY AT HOME/NO VISITORS: 
• Stay at home with your immediate family. Your 

immediate family is those who live in the same house 

and sleep there every night. 

 
• You should not have any visitors to your home. This 

includes family members who don’t live with you. 

 
• Don’t put your mother, grandmother, aunt or uncle at 

risk by visiting other family members. 

 
• Stay at home means stay at home. Don’t visit friends 

or family. The time for visits will come once we have 

stopped the virus from spreading. 

TESTING: 
• Get tested as soon as you feel unwell. If you feel unwell 

a few days after getting tested, go get tested again. You 

must get tested if you are a close or casual contact. 

 
• Just because you don’t have any symptoms, does not 

mean you don’t have COVID. You could still be very 
infectious. 

MASKS: 
• If you have to leave your home, you must have a mask 

with you at all times. 

 
• You need to wear it in communal areas of residential 

buildings, indoor areas such as supermarkets, and 

outdoors when around others such as in queues waiting 

for public transport or food. 

GENERAL: 
• We’re all in this together. We must look after each other. 

 
• Compliance is essential to protect you, your loved ones 

and your communities. 

 
• Together we can beat this virus and help stop the 

spread, but we need you to work with us. 

อยู่บา้น/ไมม่แีขก:  

อยู่บา้นกบัครอบครวัทีใ่กลช้ดิของคุณ. 

ครอบครวัทีใ่กลช้ดิของคุณคอืคนทีอ่าศยัอยู่ในบา้น   

หลงัเดยีวกนัและนอนทีน่ั่นทุกคนื. 

 

คุณไม่ควรมผูีม้าเยีย่มบา้นของคุณ 

ซึง่รวมถงึสมาชกิในครอบครวัทีไ่ม่ไดอ้ยู่กบัคุณ. 

 

อย่าท าใหแ้ม่ยายป้าหรอืลุงของคุณตกอยู่ในความเสีย่งโดยการไปเ

ยีย่มสมาชกิครอบครวัคนอืน่ๆ. 

 

อยู่บา้น แปลว่า อยู่บา้น อย่าไปเยีย่มเพือ่นหรอืครอบครวั 

เวลาส าหรบัการเยีย่มจะมาถงึเมือ่เราหยุดไวรสัจากการแพรก่ระจา

ย. 

 

การตรวจ: 

ใหไ้ปรบัการตรวจทนัททีีคุ่ณรูส้กึไมส่บายหากคุณรูส้กึไม่สบายหลั

งจากตรวจสองสามวนั ใหไ้ปตรวจอกีคร ัง้ 

คุณตอ้งเขา้รบัการตรวจหากคณุเป็นผูต้ดิตอ่ทีใ่กลช้ดิคนทีต่ดิไวร ั

ส (close contact) หรอืคนทีต่ดิไวรสัแต่มคีวามเสีย่งต ่า (casual 

contact). 

เพยีงเพราะคุณไม่มอีาการใดๆไม่ไดห้มายความวา่คุณไมม่โีควดิ 

คุณยงัคงมโีอกาสตดิเชือ้ไดม้าก. 

 

หน้ากาก: 

ถา้ตอ้งออกจากบา้นตอ้งมหีนา้กากตดิตวัตลอดเวลา. 

คุณตอ้งสวมใส่หนา้กากในพืน้ทีส่่วนกลางของอาคารทีพ่กัอาศยั 

พืน้ทีใ่นรม่ เชน่ ซเูปอรม์ารเ์ก็ต และกลางแจง้ เมือ่อยู่รอบๆ ผูอ้ืน่ 

เชน่ เขา้ควิรอการขนส่งสาธารณะหรอือาหาร. 
 

 

ทัว่ไป: 

เราทุกคนอยู่ในนีด้ว้ยกนั เราตอ้งดูแลกนัและกนั. 

การปฏบิตัติามขอ้ก าหนดเป็นสิง่ส าคญัในการปกป้องคุณ 

คนทีคุ่ณรกั และชมุชนของคณุ.  
 

เราสามารถเอาชนะไวรสันีแ้ละชว่ยหยุดการแพรก่ระจายรว่มกนัได ้

แต่เราตอ้งการใหคุ้ณรว่มงาน กบัเรา. 

THAI 


