
คำำ�ถ�มท่ี่�พบบอ่ย
ในขณะท่ี่� COVID-19 (ไวรัสัโคโรันา) กำำาลัังเป็น็ขา่วเด่่นแลัะสง่ผลักำรัะที่บต่่อชีว่ติ่ป็รัะจำำาวนัของเรัา เรัาต้่องกำารัต่รัวจำสอบให้แ้นใ่จำวา่สมาชีกิำนกัำศึึกำษาต่่างชีาติ่ 
ของเรัารับัที่รัาบขอ้มูลัโด่ยกำารัชีว่ยคณุค้นห้าขอ้มูลัท่ี่�เป็น็ป็รัะโยชีน์

เรัาจำะกำล่ัาวถึึงสิ�งท่ี่�เรัาที่รัาบเก่ำ�ยวกัำบไวรัสัน่� แจำง้ให้ท้ี่รัาบถึึงแห้ล่ังขอ้มูลัแลัะคำาแนะนำาล่ัาสดุ่ แลัะแนะนำาคณุเก่ำ�ยวกัำบเคล็ัด่ลัับสขุอนามยัทัี่�วไป็เพื่่�อชีว่ยลัด่
ความเส่�ยงของกำารัติ่ด่เชี่�อ นอกำจำากำน่� เรัาจำะแจำง้ถึึงคำาถึามท่ี่�พื่บบอ่ยเก่ำ�ยวกัำบสิ�งท่ี่�รัวมอยูใ่นความคุม้ครัองป็รัะกัำนสขุภาพื่นักำศึึกำษาต่่างชีาติ่ของคณุ (OSHC)

น่ี่�คืำอสิ่่�งท่ี่�เร�ที่ร�บ
COVID-19 เป็น็ี่โรคำที่�งเด่ินี่ห�ยใจท่ี่�เก่ิดิจ�กิไวรสัิ่โคำโรนี่�สิ่�ยพนัี่ธ์ุ์�ใหม ่ไวรสัิ่โคำโรนี่�เป็น็ี่ตระกิลูไวรสัิ่ขนี่�ดิใหญ่ท่่ี่�สิ่�ม�รถก่ิอให้เก่ิดิคำว�มเจบ็ป่็วยได้ิตั�งแต่ 
โรคำไขห้วดัิธุ์รรมดิ�ไป็จนี่ถึงโรคำท่ี่�ร์นี่แรงกิว�่นี่ั�นี่ 

คำณ์คำวรระวงัอะไรบ�้ง
ในช่ว่งเวลาเช่น่น้� คุณุคุวรใช่ห้ลักการพื้้�นฐานของสุขุอนามัยัท้ี่�ดี้
ขั �นตอนต่อไปน้�สุามัารถช่ว่ยลดีคุวามัเสุ้�ยงของการติดีเช่้�อไดี:้

• ล้างมัอ้ของคุณุใหสุ้ะอาดีดีว้ยสุบู่่แ่ละนำ�าเปน็ประจำำา
•   ใช่น้ำ�ายาล้างมัอ้ซึ่่�งมัแ้อลกอฮอล์ หากคุณุไมัสุ่ามัารถใช่สุ้บู่่แ่ละนำ�าไดี้
• หากเปน็ไปไดี ้ใหล้ดีการสุมััผัสัุที่างมัอ้กับู่พื้้�นผัวิภายนอก
• ลดีการใช่ม้ัอ้สุมััผัสัุใบู่หนา้ของคุณุ
• ไอและจำามัโดียใช่ข้อ้ศอกของคุณุบู่งั
• ทิี่�งกระดีาษทิี่ช่ช่่อ่ยา่งเหมัาะสุมั
•  หล้กเล้�ยงการสุมััผัสัุอยา่งใกล้ช่ดิีกับู่ผั่ท้้ี่�มัไ้ขห้รอ้มัอ้าการไอ

ติดีต่อสุถานกงสุลุในท้ี่องถิ�นของคุณุ สุำาหรบัู่คุำาแนะนำาและการสุนับู่สุนนุ
เก้�ยวกับู่การเดีนิที่าง

กิ�รเวน้ี่ระยะห่�งระหว�่งบ์คำคำล
อ้กวธิีห้น่�งในการปกปอ้งชุ่มัช่นคุ้อการเวน้ระยะหา่งระหวา่งบุู่คุคุล ซึ่่�ง
หมัายถ่งการลดีการติดีต่อของคุณุกับู่ผั่อ้้�น ซึ่่�งรวมัถ่ง:

•  อย่บู่่า้น หากคุณุไมัสุ่บู่ายและหล้กเล้�ยงการสุมััผัสัุอยา่งใกล้ช่ดิีกับู่ที่กุ
คุนท้ี่�ไมัสุ่บู่าย

•  รกัษาระยะหา่ง 1.5 เมัตรระหวา่งคุณุกับู่ผั่อ้้�น เมั้�อคุณุต้องออกไปยงั
สุถานท้ี่�สุาธีารณะ

•  ลดีการสุมััผัสัุที่างกายภาพื้โดียเฉพื้าะกับู่ผั่ท้้ี่�มัคุ้วามัเสุ้�ยงสุง่ เช่น่  
ผั่สุ้ง่อายุและผั่ท้้ี่�มัปั้ญหาสุขุภาพื้

กิ�รแยกิกัิกิตัว
หากคุณุเดีนิที่างกลับู่มัายงัประเที่ศออสุเตรเล้ยจำากต่างประเที่ศตั�งแต่ 
เท้ี่�ยงคุ้นของวนัท้ี่� 15 มัน้าคุมั พื้.ศ. 2563 หรอ้มัก้ารสุมััผัสัุอยา่งใกล้ช่ดิีกับู่ 
ผั่ป้ว่ยโรคุไวรสัุโคุโรนา คุณุจำะต้องแยกกักตัว 

รฐับู่าลออสุเตรเล้ยไดีเ้ตรย้มัขอ้ม่ัลเก้�ยวกับู่คุวามัหมัายและคุำาแนะนำาท้ี่�
คุณุคุวรปฏิิบู่ติัตามั

COVID-19 มอ่�กิ�รอะไรบ�้ง
อาการอาจำแตกต่างกันไป ตั�งแต่อาการคุล้ายไขห้วดัีใหญไ่ปจำนถ่ง 
โรคุปอดีบู่วมั และอาจำรวมัถ่ง:

• ไข้
• อาการไอ
• อาการเจำบ็ู่คุอ
• คุวามัเหน้�อยล้า
• หายใจำลำาบู่าก

ใคำรมค่ำว�มเสิ่่�ยงบ�้ง
ที่กุคุนมัคุ้วามัเสุ้�ยงต่อการติดีเช่้�อ COVID-19 ผั่ท้้ี่�มัคุ้วามัเสุ้�ยงสุง่ต่อการ
ติดีเช่้�อไวรสัุ ไดีแ้ก่ ผั่ท้้ี่�เพื้ิ�งเดีนิที่างไปต่างประเที่ศ และผั่ท้้ี่�มัก้ารสุมััผัสัุ 
อยา่งใกล้ช่ดิีกับู่ผั่ท้้ี่�ไดีร้บัู่การยน้ยนัวา่เปน็ COVID-19

กลุม่ัท้ี่�มัคุ้วามัเสุ้�ยงสุง่อ้�นไดีแ้ก่:
• ผั่ท้้ี่�มัร้ะบู่บู่ภม่ัคิุุม้ักันอ่อนแอ (เช่น่ มัะเรง็)
• ผั่สุ้ง่อายุ
• ผั่ท้้ี่�ไดีร้บัู่การวนิจิำฉัยวา่เปน็โรคุเร้�อรงั
• ช่าวอะบู่อรจิำนิและช่าวเกาะช่อ่งแคุบู่ที่อรเ์รสุ

โปรดีอ้างอิงขอ้ม่ัลจำากกรมัอนามัยั สุำาหรบัู่ขอ้ม่ัลล่าสุดุีเก้�ยวกับู่กลุม่ัท้ี่�มั้
คุวามัเสุ้�ยงและ Smarttraveller สุำาหรบัู่คุำาเต้อนการเดีนิที่างสุำาหรบัู่ผั่ท้้ี่�
เดีนิที่างไปต่างประเที่ศ

แหล่งรบัขอ้มูลอัป็เดิตเป็น็ี่ป็ระจำ�
เน้�องจำากไวรสัุน้�เปน็ไวรสัุตัวใหมั ่ขอ้ม่ัลเก้�ยวกับู่ COVID-19  
จำะไดี้รบัู่การอัปเดีตอย่างต่อเน้�อง รฐับู่าลออสุเตรเล้ยกำาลังบู่ังคัุบู่ใช่ ้
ขอ้กำาหนดีเพื้ิ�มัเติมั และเผัยแพื้รก่ารอัปเดีตและคุำาแนะนำาเปน็ประจำำาผัา่น 
ที่างเวบ็ู่ไซึ่ต์กรมัอนามัยั และยงัใหคุ้ำาแนะนำาท้ี่�ช่ดัีเจำนเก้�ยวกับู่สุิ�งท้ี่�ต้องที่ำา  
หากคุณุแสุดีงอาการใดี ๆ ของ COVID-19
คุำาแนะนำาน้�ไดี้รบัู่การแปลไปยังหลายภาษาโดีย SBS
ผั่้ใช่สุ้มัารท์ี่โฟนสุามัารถติดีตามัข่าวสุารล่าสุุดีผั่านที่างหน้า Facebook 
ของกระที่รวงสุาธีารณสุุข คุุณสุามัารถดีาวน์โหลดีแอป ‘Coronavirus 
Australia’ ของรฐับู่าลอย่างเป็นที่างการไดี้ใน Apple App Store หรอ้
 Google Play
นอกจำากน้� องค์ุการอนามััยโลกไดี้ต้พื้ิมัพื้์เอกสุารช่้�แจำงคุวามัเข้าใจำผัิดี
เพื้้�อช่ว่ยช่้�แจำงคุวามัเข้าใจำผัิดีทัี่�วไปเก้�ยวกับู่ COVID-19

เพื�อสิ่ข์ภ�พท่ี่�ด่ิขึ�นี่

https://www.healthdirect.gov.au/hand-washing
https://protocol.dfat.gov.au/Public/Display
https://www.health.gov.au/resources/publications/coronavirus-covid-19-isolation-guidance
https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert#who-is-most-at-risk
https://www.smartraveller.gov.au/
https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert/how-to-protect-yourself-and-others-from-coronavirus-covid-19/limits-on-public-gatherings-for-coronavirus-covid-19
https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert#who-is-most-at-risk
https://www.sbs.com.au/language/english/settlement-guide-in-your-language
https://www.facebook.com/healthgovau/
https://www.facebook.com/healthgovau/
https://apps.apple.com/au/app/coronavirus-australia/id1503846231
https://play.google.com/store/apps/details?id=au.gov.health.covid19
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters


คำณ์คำวรที่ำ�อะไร ห�กิคำณ์เชื่ื�อว�่คำณ์อ�จต่ดิเชื่ื�อ COVID-19 ในี่ออสิ่เตรเล่ย 

สิ่�ยด่ิวนี่ขอ้มูลสิ่ข์ภ�พไวรสัิ่โคำโรนี่�
โที่ร 1800 020 080 หากคุณุกำาลังหาขอ้ม่ัลเก้�ยวกับู่ไวรสัุโคุโรนา (COVID-19) สุายด่ีวนน้�ใหบู้่รกิารตลอดี 24 ช่ั�วโมังเจำด็ีวนัต่อสุปัดีาห์

• หากคุณุต้องการบู่รกิารแปลหรอ้ล่ามั โที่ร 131 450

กิ�รสิ่นี่บัสิ่นี่น์ี่ของ Medibank
หากคุณุไมัแ่นใ่จำเก้�ยวกับู่สุิ�งท้ี่�ต้องที่ำา มัคุ้ำาถามัใดี ๆ เก้�ยวกับู่คุวามัร่สุ้ก่ของคุณุ หรอ้ต้องการพ่ื้ดีคุยุกับู่ใคุรบู่างคุนเก้�ยวกับู่สุขุภาพื้จำติของคุณุ 
ผัา่นช่ว่งเวลาท้ี่�ยากลำาบู่ากน้� โปรดีโที่รหาสุายดีว่นสุขุภาพื้และการสุนบัู่สุนนุนกัศ่กษาตลอดี 24/7 ไดีท้้ี่�:

• 1800 887 283 หากคุณุเปน็สุมัาช่กิ Medibank OSHC หรอ้
• 1800 006 745 หากคุณุเปน็สุมัาช่กิ ahm OSHC

เราสุามัารถจำดัีหาล่ามัไดี ้หากคุณุต้องการ โปรดีมัั�นใจำไดีว้า่การขอคุวามัช่ว่ยเหล้อหรอ้คุำาแนะนำาที่างการแพื้ที่ยห์ากคุณุร่สุ้ก่ไมัสุ่บู่ายจำะไมัสุ่ง่ผัลกระที่บู่ต่อ
สุถานะวซ้ึ่า่ของคุณุ หรอ้ Medibank หรอ้ ahm OSHC ของคุณุ แมัว้า่จำะเกิดีข่�นใน 14 วนัแรกของการแยกกักตัวเมั้�อคุณุมัายงัประเที่ศ

คำณ์ต้องกิ�รกิ�รดิแูลที่�ง 
กิ�รแพที่ย�อย�่งเรง่ด่ิวนี่ 

หรอืไม่

ไม่ ใชื่่

สิ่ำ�หรบักิ�รดิแูลที่�งกิ�รแพที่ย�อย�่งเรง่ด่ิวนี่
หากคุณุหรอ้บุู่คุคุลท้ี่�คุณุอย่ด้่ีวยต้องการคุวามัช่ว่ยเหล้อที่าง 
การแพื้ที่ยอ์ยา่งเรง่ดีว่น โปรดีโที่รสุายด่ีวนเลขศ่นยส์ุามัตัว
(000) พื้วกเขาจำะสุนบัู่สุนนุคุณุเพื้้�อรบัู่คุวามัช่ว่ยเหล้อท้ี่�คุณุ
ต้องการ

ฉันัี่ต้องไป็โรงพย�บ�ลเฉัพ�ะสิ่ำ�หรบั COVID-19 ภ�ยใต้ 
OSHC ของฉันัี่หรอืไม่
เมั้�อคุณุโที่รสุายด่ีวนเลขศ่นยส์ุามัตัว (000) หากพื้วกเขา 
ตัดีสุนิใจำท้ี่�จำะสุง่รถพื้ยาบู่าลมัารบัู่ พื้วกเขาจำะนำาคุณุไปยงั 
โรงพื้ยาบู่าลใกล้เคุ้ยงท้ี่�เหมัาะสุมัท้ี่�สุดุี หากไมัม่ัคุ้วามัจำำาเปน็ต้องใช่้
รถพื้ยาบู่าล พื้วกเขาสุามัารถช่ว่ยคุณุสุำารวจำตัวเล้อกอ้�น ๆ
โปรดีมัั�นใจำไดีว้า่ Medibank และ ahm OSHC จำะช่ำาระ 
คุ่าบู่รกิารต่อบู่รกิารท้ี่�มัสุ้ทิี่ธีิ� ไมัว่า่คุณุจำะไดีร้บัู่การรกัษาใน 
โรงพื้ยาบู่าลรฐัหรอ้เอกช่น

สิ่ำ�หรบักิ�รดิแูลที่�งกิ�รแพที่ย�ท่ี่�ไมเ่รง่ด่ิวนี่
หากคุณุร่สุ้ก่ไมัสุ่บู่าย แต่ไมัใ่ช่เ่หตฉุกุเฉินท้ี่�คุกุคุามัถ่ง
ช่ว้ติ และคุณุไมัต้่องการการดีแ่ลที่างการแพื้ที่ยใ์นทัี่นท้ี่ 
สุถานท้ี่�แรกท้ี่�คุณุคุวรติดีต่อคุ้อแพื้ที่ยป์ระจำำาท้ี่องถิ�น  
ซึ่่�งร่จ้ำกัในประเที่ศออสุเตรเล้ยวา่ แพื้ที่ยทั์ี่�วไป (GP) 

•  เพื้้�อคุ้นหา GP ใกล้คุณุท้ี่�เปน็ผั่ใ้หบู้่รกิารซึ่่�งเรย้กเก็บู่เงิน
โดียตรงกับู่ OSHC คุณุสุามัารถคุ้นหาผัา่นที่างเคุร้�องมัอ้
 'คุ้นหาผั่ใ้หบู้่รกิาร' ในเวบ็ู่ไซึ่ต์ของ Medibank, เวบ็ู่ไซึ่ต์
ของ ahm, ผัา่นที่างแอป Medibank OSHC หรอ้ผัา่น
แอป ahm OSHC

•  หากไมัม่ั ้GP ใกล้คุณุท้ี่�เรย้กเก็บู่เงินโดียตรงกับู่ 
Medibank หรอ้ ahm คุณุสุามัารถคุ้นหา GP อ้�น  
ๆ ไดีท้้ี่� www.healthdirect.gov.au/australian-
health-services 

ฉัันี่พบตำ�แหนี่ง่ GP ท่ี่�ใกิล้ท่ี่�สิ่ด์ิแล้ว 
ฉัันี่คำวรที่ำ�อย�่งไรต่อไป็
หากคุณุสุงสุยัวา่คุณุอาจำติดี COVID-19 คุณุคุวรโที่รแจง้ 
GP ของคุณุก่อนเขา้พื้บู่ 

•  ที่ำาตามัคุำาแนะนำาใดี ๆ ท้ี่�พื้วกเขาอาจำมัอบู่ใหคุ้ณุเก้�ยวกับู่วธิี้
การปอ้งกันตัวเองและผั่อ้้�นในขณะท้ี่�เขา้พื้บู่ GP

•  ในระหวา่งการเขา้พื้บู่แพื้ที่ย ์คุณุอาจำไดีร้บัู่การตรวจำสุำาหรบัู่ 
COVID-19 ทัี่�งน้�ข่�นอย่กั่บู่ดีลุยพื้นิจิำของ GP 

แมัว้า่เราหวงัวา่ขอ้ม่ัลน้�จำะเปน็ประโยช่น ์แต่โปรดีที่ราบู่วา่ขอ้ม่ัลน้�เปน็ขอ้ม่ัลทัี่�วไป ขอ้ม่ัลน้�ไมัใ่ช่คุ่ำาแนะนำาดีา้นสุขุภาพื้และไมัไ่ดีอ้อกแบู่บู่มัาเพื้้�อตอบู่สุนองคุวามัต้องการด้ีานสุขุภาพื้ของแต่ละบุู่คุคุล  
คุณุคุวรปรก่ษาผั่เ้ช่้�ยวช่าญด้ีานสุขุภาพื้ท้ี่�เช่้�อถ้อไดีก่้อนตัดีสุนิใจำเก้�ยวกับู่การดีแ่ลสุขุภาพื้ของคุณุ แมัว้า่เราไดีเ้ตรย้มัขอ้ม่ัลน้�อยา่งระมัดัีระวงั เราไมัสุ่ามัารถรบัู่ประกันไดีว้า่ขอ้ม่ัลนั�นถก่ต้อง สุมับู่่รณ ์
หรอ้เปน็ปัจำจุำบู่นั และแมัว้า่เราอาจำพ่ื้ดีถ่งสุนิคุ้าหรอ้บู่รกิารท้ี่�ใหบู้่รกิารโดียผั่อ้้�น เราไมัไ่ดีใ้หก้ารสุนบัู่สุนนุเปน็การเฉพื้าะและไมัสุ่ามัารถรบัู่ผัดิีช่อบู่ต่อพื้วกเขาไดี ้ดีว้ยเหตผุัลเหล่าน้� เราไมัสุ่ามัารถรบัู่ผัดิีช่อบู่
ต่อคุวามัสุญ่เสุย้ใดี ๆ ท้ี่�อาจำเกิดีข่�นจำากการกระที่ำาตามัขอ้ม่ัลน้� (ซึ่่�งข่�นอย่กั่บู่การรบัู่ประกันของผั่บู้่รโิภคุท้ี่�เก้�ยวขอ้ง)

https://www.medibank.com.au/livebetter/health-brief/healthy-living/what-to-do-if-you-get-sick-in-australia/
https://www.medibank.com.au/livebetter/health-brief/healthy-living/what-to-do-if-you-get-sick-in-australia/
https://www.medibankoshc.com.au/find-provider/#/
https://www.ahmoshc.com.au/find-provider/#/
https://www.healthdirect.gov.au/australian-health-services
https://www.healthdirect.gov.au/australian-health-services


OSHC ของฉันัี่จะสิ่�ม�รถชื่ว่ยฉันัี่ได้ิอย�่งไร

สุทิี่ธีปิระโยช่น์เหล่าน้�เท้ี่ยบู่เท่ี่ากับู่สุทิี่ธีปิระโยช่น ์Medicare ท้ี่�มัอบู่ใหสุ้ำาหรบัู่ผั่อ้ย่อ่าศัยในออสุเตรเล้ย

*โปรดีอ้างอิงขอ้ม่ัลสุรปุคุวามัคุุ้มัคุรอง OSHC ของคุณุ หรอ้ติดีต่อเราที่าง 134 148 สุำาหรบัู่ขอ้ม่ัลเพื้ิ�มัเติมั

โปรดีที่ราบู่วา่ GP และผั่ใ้หบู้่รกิารไมัไ่ดีร้บัู่การจำำากัดีใหเ้รย้กเก็บู่เฉพื้าะสุทิี่ธีปิระโยช่นข์า้งต้นเท่ี่านั�น และอาจำเล้อกท้ี่�จำะคิุดีคุ่าบู่รกิารเพื้ิ�มัเติมัสุำาหรบัู่บู่รกิารเฉพื้าะ 
ในกรณน้้� คุณุอาจำมัคุ่้าใช่จ้ำา่ยซึ่่�งต้องออกเอง และคุณุจำะต้องจำา่ยสุว่นต่างระหวา่งสุทิี่ธีปิระโยช่นท้์ี่�เราจำา่ยกับู่คุ่าใช่จ้ำา่ยของผั่ใ้หบู้่รกิาร

ในกรณท้้ี่�คุณุไดีร้บัู่การเรย้กเก็บู่เงินคุ่ารกัษาพื้ยาบู่าล เช่น่นั�นแล้ว Medibank หรอ้ ahm OSHC ของคุณุสุามัารถช่ว่ยเหล้อโดียการช่ำาระเงินสุำาหรบัู่คุ่าใช่จ้ำา่ย 
ต่อไปน้� (ทัี่�งน้�อาจำมัช้่ว่งระยะเวลาการรอ):

กิ�รตรวจ COVID-19 85% ของคุ่าธีรรมัเนย้มั MBS (Medicare Benefits Schedule) สุำาหรบัู่คุ่าใช่จ้ำา่ยของการตรวจำที่างพื้ยาธีวิทิี่ยา 
สุำาหรบัู่ COVID-19

กิ�รขอคำำ�ป็รกึิษ� GP 100% ของคุ่าธีรรมัเนย้มั MBS สุำาหรบัู่คุ่าใช่จ้ำา่ยในการเขา้พื้บู่ผั่เ้ช่้�ยวช่าญ (การใหคุ้ำาปรก่ษาแบู่บู่ตัวต่อตัว) กับู่ GP

กิ�รเข�้รบับรก่ิ�ร 
Telehealth (COVID-19) 85% ของคุ่าธีรรมัเนย้มั MBS สุำาหรบัู่คุ่าใช่จ้ำา่ยในการขอคุำาปรก่ษา GP telehealth

ย�ต�มใบสิ่ั�งแพที่ย�ท่ี่�มส่ิ่ท่ี่ธุ์่� สุำาหรบัู่ยาท้ี่�มัสุ้ทิี่ธีิ�ซึ่่�งแพื้ที่ยส์ุั�งใหคุ้ณุ OSHC จำะช่ำาระคุ่าใช่จ้ำา่ยในจำำานวนเงินท้ี่�สุง่กวา่เงินสุมัที่บู่ของสุมัาช่กิ*

คำว�มคำ์้มคำรองด้ิ�นี่ 
รถพย�บ�ล

ในกรณท้้ี่�คุณุจำำาเปน็ต้องไดีร้บัู่การดีแ่ลจำากผั่เ้ช่้�ยวช่าญในทัี่นท้ี่ และคุณุอย่ใ่นสุภาพื้ที่างการแพื้ที่ยท้์ี่�คุณุไมั ่
สุามัารถไดีร้บัู่การขนสุง่ดีว้ยวธิีอ้้�น OSHC จำะช่ำาระคุ่าใช่จ้ำา่ยในการขนสุง่ด้ีวยรถพื้ยาบู่าลฉกุเฉินไปยงัโรงพื้ยาบู่าล
 หากคุณุมัคุ้วามัคุุ้มัคุรอง Medibank OSHC เราจำะช่ำาระเงินสุำาหรบัู่การโที่รเรย้กรถพื้ยาบู่าลฉกุเฉินท้ี่�มัสุ้ทิี่ธีิ�โดียไมั่
จำำาเปน็ต้องมัก้ารขนสุง่

กิ�รเข�้พกัิท่ี่�โรงพย�บ�ล คุ่าใช่จ้ำา่ยการเขา้พื้กัคุ้างคุ้นและวนัเดีย้วกันในหอ้งพื้กัรวมัหรอ้สุว่นตัวในโรงพื้ยาบู่าลเอกช่นหรอ้โรงพื้ยาบู่าลรฐั

บรก่ิ�รในี่โรงพย�บ�ล สุำาหรบัู่บู่รกิารพื้เิศษใดี ๆ เช่น่ บู่รกิารพื้ยาธีวิทิี่ยา (การตรวจำเล้อดี) หรอ้กระบู่วนการท้ี่�ใหบู้่รกิารขณะท้ี่�คุณุเขา้รบัู่ 
การรกัษาในโรงพื้ยาบู่าล เราจำะช่ำาระ 100% ของคุ่าธีรรมัเนย้มั MBS สุำาหรบัู่บู่รกิารท้ี่�รวมัอย่่

โรงพย�บ�ลของรฐัท่ี่�ให้ 
บรก่ิ�รแผนี่กิผูป้็ว่ยนี่อกิ

หากคุณุเขา้รบัู่บู่รกิารท้ี่�โรงพื้ยาบู่าลของรฐัในฐานะผั่ป้ว่ยนอก เราจำะช่ำาระ 100% ของคุ่าบู่รกิารที่างการแพื้ที่ยแ์ละ 
บู่รกิารหลังการผัา่ตัดีโดียผั่ป้ระกอบู่วชิ่าช่พ้ื้ดีา้นการแพื้ที่ยท้์ี่�เรย้กเก็บู่เงินโดียไมัม่ัห้มัายเลขรายการ MBS

ค่ำ�ธุ์รรมเน่ี่ยมแผนี่กิ 
อ์บต่ัเหตห์รอืฉัก์ิเฉัน่ี่

100% ของ ‘คุ่าธีรรมัเนย้มัสุิ�งอำานวยคุวามัสุะดีวก’ ท้ี่�เรย้กเก็บู่โดียโรงพื้ยาบู่าล (ของรฐัหรอ้เอกช่น) สุำาหรบัู่ 
การเขา้รบัู่บู่รกิารท้ี่�แผันกอุบู่ติัเหตแุละฉกุเฉิน

จะเก่ิดิอะไรขึ�นี่ถ้�ฉันัี่ได้ิรบักิ�รตรวจ COVID-19 แล้ว

หากคุณุไดีร้บัู่การตรวจำ COVID-19 แล้วก่อนท้ี่�รฐับู่าลออสุเตรเล้ยจำะกำาหนดีหมัายเลขรายการ MBS ใหมัสุ่ำาหรบัู่การตรวจำ COVID-19 เช่น่นั�นแล้ว 
GP ของคุณุอาจำออกใบู่แจำง้หน้�พื้รอ้มัหมัายเลขรายการ MBS อ้�นใหคุ้ณุ คุณุจำะต้องสุง่เอกสุารเรย้กรอ้งของคุณุไปยงั Medibank หรอ้ ahm 
พื้รอ้มักับู่หมัายเลขรายการ MBS ในใบู่แจำง้หน้�ของคุณุตามัปกติ



ชื่ว่งเวล�รอคำอยจะมผ่ลกัิบ OSHC ของฉันัี่หรอืไม่

เปน็สุิ�งสุำาคัุญท้ี่�คุณุจำะต้องที่ราบู่วา่ระยะเวลารอคุอยมัาตรฐาน 12 เดีอ้นจำะปรบัู่ใช่กั้บู่การรกัษาโรคุท้ี่�มัอ้ย่ก่่อน (pre-existing condition หรอ้ PEC) 

ซึ่่�งหมัายคุวามัวา่จำะไมัม่ัก้ารจำา่ยผัลสุทิี่ธีปิระโยช่นส์ุำาหรบัู่การเขา้รบัู่การรกัษาใดี ๆ ท้ี่�เก้�ยวขอ้งกับู่โรคุท้ี่�มัอ้ย่ก่่อนภายใน 12 เดีอ้นแรกของการเริ�มัต้นหรอ้การ 
เปล้�ยนแปลงคุวามัคุุ้มัคุรอง 

ระยะเวลารอคุอย PEC 12 เดีอ้นจำะไดีร้บัู่การยกเวน้ เมั้�อการรกัษาไดีร้บัู่การพื้จิำารณาวา่เปน็ ‘การรกัษาฉกุเฉิน’ โดียท้ี่�ปรก่ษาที่างการแพื้ที่ยข์อง Medibank/ahm 

PEC คืำออะไร
โรคุ คุวามัเจำบ็ู่ปว่ย หรอ้สุภาวะท้ี่�แพื้ที่ยซ์ึ่่�งไดีร้บัู่การแต่งตั�งจำาก Medibank หรอ้ ahm มัองวา่มัสุ้ญัญาณหรอ้อาการอย่ตั่�งแต่ภายในหกเดีอ้น 
ก่อนหน้าวนัท้ี่�คุณุกลายเปน็ผั่ป้ระกันตนภายใต้การเปน็สุมัาช่กิหรอ้การเปล้�ยนแปลงคุวามัคุุ้มัคุรอง

กิ�รรกัิษ�ฉัก์ิเฉัน่ี่ หมัายถ่งการรกัษาใดี ๆ ต่อไปน้�:

•  คุวามัเสุ้�ยงของการเจำบ็ู่ปว่ยอยา่งรนุแรงหรอ้การเสุย้ช่ว้ติ และต้องการการประเมันิและการช่ว่ยช่ว้ติอยา่งเรง่ดีว่น

• สุงสุยัวา่มัคุ้วามัล้มัเหลวของอวยัวะหรอ้ระบู่บู่เฉ้ยบู่พื้ลัน

•  คุวามัเจำบ็ู่ปว่ยหรอ้การบู่าดีเจำบ็ู่ซึ่่�งมัคุ้วามัเสุ้�ยงสุง่ต่อการที่ำางานในสุว่นของรา่งกายหรอ้อวยัวะ

• การใช่ย้าเกินขนาดี สุารพื้ษิ หรอ้ผัลพื้ษิ 

•  การรบู่กวนที่างจำติเวช่ซึ่่�งมัคุ้วามัเสุ้�ยงทัี่นท้ี่ต่อสุขุภาพื้ของผั่ป้ว่ยหรอ้บุู่คุคุลอ้�น 

•  อาการปวดีอยา่งรนุแรงซึ่่�งสุงสุยัวา่มัผ้ัลเสุย้ต่อการที่ำางานในสุว่นของรา่งกายหรอ้อวยัวะ

•  อาการตกเล้อดีเฉ้ยบู่พื้ลันซึ่่�งต้องไดีร้บัู่การตรวจำและรกัษาอยา่งเรง่ดีว่น หรอ้ 

•  สุภาวะท้ี่�ต้องเขา้รบัู่การรกัษาในทัี่นท้ี่เพื้้�อหล้กเล้�ยงการเจำบ็ู่ปว่ยหรอ้การเสุย้ช่ว้ติท้ี่�จำะเกิดีข่�น

 ไมแ่นี่ใ่จว�่คำว�มคำ์้มคำรองของคำณ์เหม�ะกัิบคำณ์หรอืไม่
หากคุณุต้องการอัปเกรดีคุวามัคุุ้มัคุรองของคุณุ โปรดีติดีต่อท้ี่มับู่รกิาร OSHC ท้ี่�หมัายเลข 134 148

คุำาถามัท้ี่�พื้บู่บู่อ่ย ถก่ต้อง ณ วนัท้ี่� 23 เมัษายน 2020
Medibank Private Limited ABN 47 080 890 259


