
ขอแนะนำและขอปฏิบัติทางการแพทยระหวางเขาพักใน ALQ เปนเวลา 15 คืน
Advice and medical guidelines during 15-day ALQ

•  ทีมบุคลากรทางการแพทยจะเขาตรวจเยี่ยมแขกภายใน 24 ชม ที่แขกเขาพัก เพื่อซักถามอาการและ ตรวจรางกาย
   เบื้องตน หากแขกมีปญหาดานสุขภาพ สามารถแจงทีมไดในวันตรวจเยี่ยม
   The medical team will visit the guest within 24 hours upon arrival. They will evaluate his/her symptoms
   and general health condition. Current health concerns can be made known to the team on the visit date.

•  การปรึกษาปญหาสุขภาพ ทำไดโดยการใช telemedicine กับแพทยเฉพาะทาง โดยมีคาใชจายเพิ่มเติม
   Medical consultation is available via tele-medicine provided by a specialist doctor with service fees
   incurred.

•  หากพบวาแขกมีผล Covid-19 เปนบวก จำเปนตองเขารับการรักษาและกักตัวในโรงพยาบาลเปนเวลาอยางนอย
   14 วัน นับตั้งแตวันที่ตรวจพบเชื้อ
   Should the COVID-19 test results are positive, treatment will be required with hospital quarantine for at
   least 14 days, starting from the date of viral detection.

•  ในกรณีที่เขาพักมากกวา 1 ทานตอหอง และผูเขาพักคนใดคนหนึ่งตรวจพบเชื้อ Covid-19 ผูเขาพักรวมจำเปนตอง
   ไดรับการกักตัวและ swab เพิ่มเติมนับตั้งแตวันที่ตรวจพบเชื้อตออีก 14 วัน โดยมีคาใชจายเพิ่มเติม
   In case of shared accommodations with more than 1 guest per room, and one of them is found to have
   positive COVID-19 results, the other guests will be subject to quarantine and additional swab tests for
   another 14 days following the date of viral detection. Additional charges will apply.

•  หากระหวางเขาพักแขกมีไข หรือมีอาการทางระบบทางเดินหายใจที่เขาขายการติดเชื้อ Covid-19 จำเปนตอง
   เคลื่อนยายแขกเขารับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลจนกวาจะหายจากการเจ็บปวย
   Should fever or any symptoms related to the respiratory system arise during quarantine, in the wake of
   COVID-19 the guest needs to be transferred for further diagnosis and treatment at hospital until
   complete healing.

•  จะมีการทำ nasopharyngeal swab for Covid-19 PCR 2 ครั้ง ไดแก ชวงวันที่ 3-5 และ วันที่ 11-13 ของวันที่
   เขาพัก โดยพยาบาลจะทำการนัดหมายเวลากับแขก 1 วันกอนเขาทำการตรวจ
   A nasopharyngeal swab test for COVID-19 (PCR) will be performed 2 times, i.e. Day 3 - 5 and Day 11 - 13
   of the quarantine. The guest will be notified 1 day ahead of the test.

•  พยาบาลจะทำการประเมินสุขภาพจิตของแขกในวันที่ 1 และ 7 ของการเขาพัก เพื่อประเมินความเครียดของแขก
   ระหวางการกักตัว โดยแบบประเมินจะทำในรูปแบบ แบบสอบถามทางกระดาษหรือ QR code
   Nursing sta� will perform mental health evaluation on Day 1 and 7 of the stay. Stress levels during
   quarantine will be recorded. The evaluation form is available on paper or QR code.

•  พยาบาลจะทำการติดตามอุณหภูมิของแขก 2 ครั้งตอวัน ในเวลา 10 และ 18 นาิกา ตลอดการเขาพัก โดยแขก
   จะวัดอุณหภูมิเอง ดวยเทอรโมมิเตอรในหองพัก และทำการถายรูป หรือวีดีโอคอล แจงอาการและอุณหภูมิที่วัดได
   แกพยาบาล โดยชองทางอิเล็กทรอนิกส (Line)
   Nursing sta� will monitor his/her body temperature twice a day, i.e. 10.00 am and 18.00 pm, throughout
   the stay. He/she will check it by themselves, using an in-room thermometer. Then, results together with
   any symptoms will be sent to nursing sta� via photo or video call over electronic means (line).


