COVID-19 確診個案與接觸者自主應變機制
如果我被確診 COVID-19，誰是我的密切接觸者?
告訴公衛人員您的密切接觸者是誰很重要，因為他們可能已經接觸過病毒而有
感染的風險。為了保護他們的健康和避免疾病進㇐步傳播，公衛人員會安排他
們進行 PCR 檢測、隔離並追蹤後續健康狀況。

您的密切接觸者定義
造成 COVID-19 的病毒可能在您發病（或檢驗陽性）的前四日至您被隔離的期間
傳染給其他人（如下圖）

請仔細回想在您最早出現症狀的發病日（如沒有症狀，則為最早檢驗陽性日）
的前四天到您被隔離前這段期間，您曾經在任㇐方未佩戴口罩情況下，曾經接
觸的人、接觸的時間及地點，例如：共同居住、用餐、聚會或參加活動、搭乘
的交通工具及可能接觸達 15 分鐘的對象，包含但不限於：
A.

您曾接觸的人


與您共同居住者（如：同住親友、伴侶）



曾與您見面聚會或聚餐的親戚或朋友



曾因工作而與您有見面接觸的職場同事或客戶



曾因就學而與您有見面接觸的同學或師⾧



曾至家中拜訪或提供服務的對象(如：親友、居家照護、褓姆、清潔人
員、裝潢維修人員等)

A.

您曾去過的地點及時間


曾去過的醫療照護院所 (如：藥局、牙醫、中西醫門診、醫院、⾧照機
構等)



參加人潮擁擠的活動(如：宗教活動、大型集會等)



參加室內通風不良或密閉空間之活動或聚會(如：麻將室、卡拉 OK 等)



共同搭乘交通工具或大眾運輸



其他可能接觸不特定對象之活動，如健身房、理髮（容）院、賣場、百
貨公司、藝文活動等

※ 請您回想後填寫「COVID-19 確診個案自填版疫調單」，並於接獲公衛人員
連繫時，告知疫調相關資訊。

如何通知我的密切接觸者
如果您可以聯絡您的密切接觸者，請他們留在家中自我隔離，並主動聯絡衛生
單位或等候衛生單位通知。等候期間，請他們佩戴口罩和注意手部衛生並避免
與其他同住者接觸或共同用餐，觀察自己是否出現 COVID-19 相關症狀。如果出
現發燒咳嗽、喉嚨痛、流鼻水、腹瀉、倦怠、嗅味覺異常、喘等疑似症狀，請
以家用快篩進行檢測或連繫各地方政府衛生局或撥打 1999、1922。
COVID-19 確診個案

COVID-19 接觸者

各地方政府衛生局

注意事項

注意事項

聯絡資訊及網站

แนวปฏิบ ัติสําหร ับผูป
้ ่ วยยืนย ันโรคโควิด-19
ั ัส
และผูส
้ มผ
ื
หากท่านได้ร ับการยืนย ันติดเชอโควิ
ด-19 ใครคือผู ้
ั ัสใกล้ชด
ิ ของท่าน ?
สมผ
ั ผัสใกล ้ชด
ิ ของ
การแจ ้งต่อเจ ้าหน ้าทีสาธารณสุขว่า ใครเป็ นผู ้สม
ั ผัสกับเชอ
ื
ท่าน มีความสําคัญมาก เพราะพวกเขาเหล่านันอาจสม
ี
ื เพือปกป้ องสุขภาพของพวก
ไวรัสและมีความเสยงต่
อการติดเชอ
เขาและป้ องกันมิให ้การระบาดลุกลามออกไป เจ ้าหน ้าที
สาธารณสุขจะชว่ ยจัดการให ้เข ้ารับการตรวจ PCR แยกกักตัวและ
ติดตามอาการ

ั ัสใกล้ชด
ิ
นิยามของผูส
้ มผ

ื
ผู ้ทีนํ าเชอไวรั
สโควิด-19 ไปแพร่ให ้ผู ้อืนในชว่ งระหว่าง 4 วันก่อน
มีอาการป่ วย (หรือผลตรวจเป็ นบวก) จนถึงก่อนถูกแยกกักตัว (ดู
จากแผนผังดังต่อไปนี)

ขอให ้นึกย ้อนหลังอย่างละเอียดว่า ในชว่ งระหว่าง 4 วันก่อนมี
อาการป่ วย (หากไม่มอ
ี าการให ้ยึดตามวันทีมีผลตรวจเป็ นบวกครัง
่ น ้ากากอนามัยแล ้ว
แรก) จนถึงก่อนถูกแยกกักตัว เคยไม่สวมใสห
ั ผัสกับใคร เวลาและสถานทีใดบ ้าง อาทิ ผู ้ทีพํานักอาศย
ั ร่วมกัน
สม
รับประทานอาหาร ร่วมงานเลียงสงั สรรค์หรือร่วมกิจกรรม ยาน
ั ผัสเป็ นเวลานานถึง 15 นาที รวม
พาหนะทีโดยสารและผู ้ทีอาจสม
ถึง：
A.

ั ัส
ผูท
้ ท่
ี านเคยสมผ
ั ร่วมกับท่าน (อาทิ ญาติมต
●ผู ้ทีพํานักอาศย
ิ ร คูช
่ วี ต
ิ ทีพํานัก

ร่วมกัน)
●ญาติและมิตรสหายทีเคยพบปะสงั สรรค์หรือรับประทาน
อาหารร่วมกับท่าน

ั ผัสกับท่าน
●เพือนร่วมงานหรือลูกค ้าทีเคยเจอหน ้าและสม
ั ผัสกับ
●เพือนนักเรียนหรือครูอาจารย์ทเคยเจอหน
ี
้าและสม
ท่าน
้ การ (อาทิ ญาติมต
●ผู ้ทีมาเยือนถึงบ ้านหรือผู ้ทีมาใชบริ
ิ ร ผู ้
อนุบาลประจําบ ้าน พีเลียงเด็ก พนักงานทําความสะอาด
่ มบํารุงและตกแต่งบ ้าน เป็ นต ้น
พนักงานซอ
B.สถานทีและเวลาทีท่านเคยไป
●สถานพยาบาลหรือสถานพักฟื นผู ้ป่ วยทีเคยไป (อาทิ ร ้านขาย
ยา คลินก
ิ ทันตแพทย์ ห ้องตรวจโรคแผนกแพทย์แผนจีนและแผน
ปั จจุบน
ั โรงพยาบาล และสถานดูแลระยะยาว เป็ นต ้น)
●ร่วมกิจกรรมทีมีคนแออัด (อาทิ กิจกรรมทางศาสนา กิจกรรม
ขนาดใหญ่ เป็ นต ้น)
●ร่วมกิจกรรมหรืองานสงั สรรค์ในห ้องทีการระบายอากาศไม่ด ี
ิ (อาทิ ห ้องเล่นไพ่นกกระจอก ร ้านคาราโอเกะ
หรือปิ ดมิดชด
เป็ นต ้น)
●ร่วมโดยสารยานพาหนะหรือระบบขนสง่ มวลชน
ั ผัสกับบุคคลอืน อาทิ ห ้องออกกําลังกาย
●กิจกรรมทีอาจสม
ิ ค ้า และกิจกรรมด ้านศล
ิ ป
ร ้านตัดผม ศูนย์การค ้า ห ้างสรรพสน
วัฒนธรรม เป็ นต ้น

※ โปรดนึกทบทวนย ้อนหลังก่อนกรอก 「แบบสอบถามผู ้ป่ วย
ยืนยันโรคโควิด-19」
และแจ ้งข ้อมูลเกียวกับการสอบสวนโรคขณะทีได ้รับการติดต่อ
จากเจ ้าหน ้าทีสาธารณสุข

ั ัสใกล้ชด
ิ อย่างไร
ต้องแจ้งผูส
้ มผ
ั ผัสใกล ้ชด
ิ ของท่านได ้ โปรดขอให ้
หากท่านสามารถติดต่อผู ้สม
พวกเขากักตัวอยูใ่ นบ ้านพร ้อมแจ ้งต่อหน่วยงานสาธารณสุขหรือรอ
การติดต่อจากหน่วยงานสาธารณสุข ระหว่างรอการติดต่อ ขอให ้
พวกเขาสวมหน ้ากากอนามัย รักษาความสะอาดของมือและหลีก
ั ผัสหรือรับประทานอาหารร่วมกับผู ้ทีพํานักอาศย
ั ร่วม
เลียงการสม
กัน เฝ้ าสงั เกตอาการตนเองว่าเริมปรากฏอาการของโรคโควิด-19
ั อาทิ มีไข ้ ไอ เจ็บคอ นํ ามูกไหล
หรือไม่ หากมีอาการต ้องสงสย
ี อ่อนเพลีย ประสาทรับกลินและรสผิดปกติ และหอบ
ท ้องเสย
ื ้วยตนเองด ้วยชุดตรวจ ATK หรือ
เป็ นต ้น กรุณาตรวจหาเชอด
ติดต่อหน่วยงานสาธารณสุขในท ้องทีหรือโทร 1922 หรือ 1999

COVID-19 確診個案自填版疫調單

แบบสอบถามผูป
้ ่ วยยืนย ันโรคโควิด-19
※ 您所填寫的資料均僅限用於疫情調查。切勿洩漏個人資料給無法確認身分之

不明人士，如有相關疑問，請洽各地方政府衛生局。
※

ข ้อมูลทีท่านกรอกในแบบสอบถามนีจะใชส้ ําหรับการสอบสวน
โรคเท่านัน โปรดอย่าให ้ข ้อมูลสว่ นบุคคลแก่ผู ้อืนทีไม่ทราบ
ั กรุณาติดต่อหน่วยงานสาธารณสุข
สถานภาพ หากมีข ้อสงสย
ในท ้องที

1、

基本資料｜ข้อมูลพืนฐาน

ื
(1) 姓名｜ชอ-นามสกุ
ล：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
(2) 身分證字號、護照號碼或居留證號碼｜เลขบัตรประจําตัว

ื เดินทางหรือหมายเลขบัตร
ประชาชน, หมายเลขหนังสอ
ถินทีอยู(่ ARC)：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
ั ท์：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
(3) 手機號碼｜หมายเลขโทรศพ
(4) 年齡｜อายุ：＿＿＿歲

(ปี )

ี ：
(5) 職業或身分別｜อาชพ

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

ื
(6) 您目前工作或就學的公司/學校名稱｜ชอสถานที
ทํางานหรือ
ึ ษา：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
สถานศก
2、

症狀｜อาการ
(1) 您是否曾經出現症狀？｜ท่านเคยมีอาการเหล่านีหรือไม่?

□無症狀 ไม่，
您最早檢驗陽性的日期（陽性日）｜วันทีมีผลตรวจเป็ นบวก

ครังแรก
（西元 ปี

ค.ศ.）＿＿＿＿＿＿年(ปี )＿＿＿月(เดือน)＿＿＿日(วัน

ที)
□有症狀 มีอาการ，
您最早出現症狀的日期（發病日）｜วันทีท่านเริมมีอาการ(วัน

ทีป่ วย)
（西元 ปี

ค.ศ.）＿＿＿＿＿＿年(ปี )＿＿＿月(เดือน)＿＿＿日(วัน

ที)
3、

ั ัสใกล้ชด
ิ
密切接觸者｜ผูส
้ มผ
(1) 您的同住家人或親友｜คนในครอบคร ัวหรือญาติมต
ิ รที

พําน ักร่วมก ับท่าน
□沒有 ไม่ม ี

ื
姓名 ชอ-นามสุ
กล

ั ท์
電話號碼 หมายเลขโทรศพ

(2) 您聚會或聚餐的親友或其他對象｜ญาติมต
ิ รหรือผู ้ทีร่วมสงั สรรค์

หรือรับประทานอาหารกับท่าน
□沒有 ไม่ม ี

ื
姓名 ชอ-นามสกุ
ล

ั ท์
電話號碼 หมายเลขโทรศพ

(3) 您在職場或學校的接觸對象（包含同事、客戶、同學和老師）或聯絡

ั ผัสในสถานทีทํางานหรือสถาน
窗口｜ผู ้ทีท่านสม
ึ ษา (รวมถึง เพือนร่วมงาน ลูกค ้า เพือนนักเรียน
ศก
่ งทางการติดต่อ
และครูอาจารย์) หรือชอ
□沒有 ไม่ม ี

(4)

姓名

關係

電話號碼

ื
ชอ-นามสกุ
ล

ั พันธ์
ความสม

ั ท์
หมายเลขโทรศพ

您曾去過的醫療照護院所（包含牙醫診所、中西醫診所、急診、醫院、
長照機構）｜สถานพยาบาลหรือสถานพักฟื นผู ้ป่ วยทีท่าน

เคยไป (รวมถึง คลินก
ิ ทันตแพทย์ ห ้องตรวจโรคแผนก
แพทย์แผนจีนและแผนปั จจุบน
ั แผนกฉุกเฉิน โรงพยาบาล
และสถานดูแลระยะยาว เป็ นต ้น)
□沒有 ไม่ม ี

日期（月/日）

醫療照護院所名稱

วันที (วัน/เดือน/

ื
ชอสถานพยาบาลหรื
อสถานพักฟื นผู ้

ปี )

ป่ วย

(5) 您的活動史，如曾參加聚餐、宗教活動、室內聚會、健身房、理髮
（容）院、賣場或百貨公司等？｜ประวัตก
ิ ารเข ้าร่วมกิจกรรม

ของท่าน เคยร่วมกิจกรรม อาทิ งานเลียงสงั สรรค์ กิจกรรม
ทางศาสนา งานเลียงทีจัดในห ้อง ห ้องออกกําลังกาย ร ้าน
ิ ค ้า หรือไม่？
ตัดผม ศูนย์การค ้าหรือห ้างสรรพสน
發病日或採檢陽性日前（後）

วันทีมีอาการป่ วยหรือก่อน (หลัง) วัน
ทีมีผลตรวจเป็ นบวก

-4
-3
-2
-1
發病日或採檢陽性日

วันทีมีอาการหรือวันทีมีผลตรวจเป็ น
บวก
1

日期（月/日）

地點或活動

交通工具

วันที

สถานทีหรือ

ยาน

(เดือน/วัน)

กิจกรรม

พาหนะ

2
3
4

1、

您是否有慢性疾病或懷孕？（可複選）｜ท่านมีโรคเรือร ัง

หรือตงครรภ์
ั
หรือไม่ (สามารถเลือกตอบได้หลาย
ข้อ)
□沒有 ไม่ม ี
□心血管疾病（高血壓除外）

□氣喘 โรคหอบหืด

โรคหลอดเลือดหัวใจ (ยกเว ้นความดัน

□慢性肺部疾病（氣喘除外）

โลหิตสูง)

โรดปอดอักเสบเรือรัง (

□高血壓 ความดันโลหิตสูง

ยกเว ้นโรคหอบหืด)

□糖尿病 โรคเบาหวาน
□肥胖 อ ้วน (ค่า BMI ≥ 30) (ค่า BMI = นํ า

□肝臟疾病（如：肝炎、肝硬化）

หนักตัว(กก.)÷ความสูง(ม.2) )

โรคตับ (อาทิ ตับอักเสบ ตับ

□代謝性疾病（如：高血脂等；糖尿病除

แข็ง)

外）โรคทางเมตาโบลิค (อาทิ

□腎臟疾病（如：慢性腎功能不

ความ

ดันโลหิตสูง เป็ นต ้น ยกเว ้นโรคเบา

全、長期接受洗腎[血液或腹膜透

หวาน)

析]）

โรคไต (อาทิ โรคระบบการ
ทํางานของไตผิดปกติ
ล ้างไตเป็ นระยะเวลานาน
(ฟอกเลือดหรือล ้างไตทาง

่ งท ้อง))
ชอ

□仍在治療中或未治癒的癌症 โรคมะเร็งที

□懷孕（請說明懷孕週數）ตัง

อยูร่ ะหว่างการรักษาหรือรักษาระยะ

ครรภ์(โปรดระบุอายุครรภ์เป็ น

สุดท ้าย

ั ดาห์)
สป
ั ดาห์：＿＿＿＿
週數 จํานวนสป

□免疫低下狀態 ภาวะภูมค
ิ ุ ้มกันตํา

_
□生產後六週內 คลอดบุตรได ้

ั ดาห์
ไม่เกิน 6 สป
้
□神經肌肉疾病 โรคเกียวกับเสน

□精神疾病 โรคทางจิตเวช

ประสาทและกล ้ามเนือ

□其他 อืนๆ：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

2、

ี
疫苗接種史｜ประว ัติการร ับว ัคซน
ี โควิด -19
(1) 您是否曾接種 COVID-19 疫苗？｜ท่านเคยร ับว ัคซน
หรือไม่?
□否 ไม่เคย

สะสม)＿＿โดส

ี ทีได ้รับ
□是 เคย 總共接種(จํ านวนวัคซน

