ขั้นตอนการดาเนินการ (Work Flow) Alternative Hospital Quarantine
สาหรับผู้ป่วยชาวต่างชาติและผู้ติดตาม/ญาติ (สถานพยาบาลเอกชน)
1. ผู้ป่วยทาการนัดหมายกับสถานพยาบาลล่วงหน้า
อย่างน้อย 72 ชม. ไม่เกิน 1 สัปดาห์ และติดต่อสถาน
เอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ไทย ณ ประเทศต้น
ทาง เพือ่ ขอ Certificate of Entry
**ผูป้ ่วยและผู้ตดิ ตามต้องเดินทางมาพร้อมกัน
ผูป้ ่วย 1 ราย สามารถมีผู้ติดตาม/ญาติ ไม่เกิน 3 ราย

1.1) เลี่ยงพื้นที่เสี่ยง / ชุมชนไม่น้อยกว่า 14 วัน
1.2) เอกสารเพื่อเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร
- หนังสือรับรองว่าเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรได้ (COE)
- ใบรับรองแพทย์ Fit to Fly
- ผู้ป่วยแสดงเอกสาร Confirmation Letter
**Affidavit of Support (สาหรับผู้ติดตาม/ญาติ)
- ใบรับรองแพทย์ยืนยันไม่ติดโควิด-19 (ไม่เกิน 72 ชั่วโมง)
- เอกสารหลักประกันว่าสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและ
ค่าใช้จ่ายอื่นใดทั้งหมด
- กรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมโรคโควิด-19 (วงเงินไม่น้อยกว่า 100,000
ดอลลาร์สหรัฐ)
- เอกสารยืนยันการจองสถานที่กักตัว
- เอกสารหรือหนังสือรับรองความจาเป็นในการรักษาพยาบาลในราชอาณาจักร
ของสถานพยาบาลจากประเทศต้นทาง
- เอกสารหรือหนังสือรับรองของสถานพยาบาลในราชอาณาจักรยืนยันการรับผู้
เดินทางและกักตัว 14 วัน
1.3) การคัดกรองจากประเทศต้นทาง (Exit screening)
*กรณีมียา วัตถุออกฤทธิ์ ผู้ป่วยจะต้องแสดงเอกสารตามที่กาหนด
เพื่อแสดงความจานงขอเข้าประเทศไทย ต่อสถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุล
ใหญ่ ณ ประเทศต้นทาง โดยการขอ Visa เป็นไปตามมาตรการที่กระทรวงการ
ต่างประเทศกาหนด

กระทรวงการต่างประเทศอนุมัติ
2. สถานเอกเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ่ไทย ณ ประเทศต้นทาง
ออกเอกสาร Certificate of entry ให้ผู้ป่วยเพือ่ เตรียมความพร้อมการเดินทาง
จัดทา listing ผู้ทพี่ ร้อมเดินทาง/ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ตามเอกสารแนบ TIER 2, 3)

3. ผู้ป่วยและผู้ติดตาม/ญาติ เดินทางเข้ าประเทศไทย (ทางอากาศ เท่านั้น) โดยเข้ าสู่ กระบวนการระบบการคัดกรอง/
เฝ้าระวังโรคติดต่อของด่านควบคุมโรค/ด่านตรวจคนเข้าเมืองลงทะเบียน AOT Airports Application เพื่อกรอกข้อมูล
ในแบบฟอร์มที่ ต.8 (T.8)/ ด่านอาหารและยา และพิธีการศุลกากรตามที่กาหนด

4. ขั้นตอนการรับผู้ป่วยและผู้ติดตาม/ญาติ จากสนามบินตรงไปยังสถานพยาบาล ดังนี้
**กรณีที่ผู้ป่วยและผู้ติดตามเดินทางมายังท่าอากาศยานดอนเมือง
(ตามเอกสารแนบ TIER 2)
**กรณีที่ผู้ป่วยและผู้ติดตามเดินทางมายังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
(ตามเอกสารแนบ TIER 3)

ขั้นตอนในสถานพยาบาล

Undetectable

5. วันที่มาถึงไทย (Day 0) สถานพยาบาลทาการ Admit
และทาการตรวจคัดกรองเชื้อ COVID-19 ครั้งที่ 1 (ในกรณี
ผู้ที่ไม่แสดงอาการป่วย ไม่ต้องได้รับการตรวจคัดกรองเชื้อ
Covid 19 ในครั้งนี้ โดยจะทาการตรวจครั้งต่อไปคือ Day35)

ผูป้ ่วย+ผู้ตดิ ตาม/ญาติ (1 คน):
พักใน Isolation Ward (พักรวม)
(หรือห้Detectable
องพิเศษเดี่ยว)

ผูต้ ิดตาม/ญาติ (คนที่ 2-3): พักห้องพิเศษเดี่ยว
ใน Isolation Ward โดยแยกบริเวณที่ชัดเจน

ส่งต่อผู้ป่วยและผู้ติดตาม/ญาติ ไปตามขั้นตอนของการสืบสวนโรค (PUI)

Undetectable
ผูต้ ิดตาม/ญาติ

ผูป้ ่วย
6. สถานพยาบาลเริ่มให้การรักษาแบบ Medical Intervention โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของแพทย์ และทาการ
ตรวจคัดกรองเชือ้ COVID-19 ครัง้ ที่ 2 เมื่อผู้ป่วยยัง Admit อยู่ใน Day 5 หรือ Day 7
7. หากสิ้นสุดการรักษา (Discharge) ให้ผู้ป่วยพักต่อไปใน Isolation Ward จนครบ 14 วัน พร้อมกับตรวจคัดกรอง
เชื้อ COVID-19 ครั้งที่ 3 Day 14 แล้วอนุญาตให้ออกจากสถานพยาบาลได้ใน Day 15 และสถานพยาบาลออก
หนังสือรับรองการกักตัวให้กบั ผู้ป่วย และผูต้ ิดตามในกรณีถูกร้องขอจากหน่วยงานต่างๆ
(หมายเหตุ : หากยังไม่สิ้นสุดการรักษา ต้องให้ผู้ป่วยและผูต้ ิดตาม/ญาติ อยูจ่ นสิ้นสุดการรักษา)

- ตรวจคัดกรองเชื้อ COVID-19 ตามระยะเวลาที่กาหนด รวม 3 ครั้ง
- พั กในห้ องพิ เศษเดี่ ยวที่ จั ดให้ เป็ นการเฉพาะ โดยจั ดเตรี ยมอาหาร 3 มื้ อ/เสื้ อผ้ า/ของใช้ ส่ วนตั ว
มีการวัดอุณหภูมิร่างกายทุกวัน รวมทั้งสังเกตอาการระหว่างที่ผู้ป่วย Admit
- อนุญาตให้เข้าเยี่ยมผู้ป่วยได้วันละ 2 ครั้ง (เช้า-บ่าย) และจากัดเส้นทางการออกมานอกห้องพัก
Undetectable
กรณี Discharge ให้ผู้ป่วยและผู้ติดตาม/ญาติ สามารถไปพักนอกสถานพยาบาลได้

8. สถานพยาบาลทา Discharge สาหรับ Follow up ให้ผปู้ ่วยเข้ามารับบริการในระบบงานปกติ
ในสถานพยาบาล
(หากเดินทางออกนอกประเทศไปแล้ว ให้กลับเข้ามาตามระบบ Pathway ที่กาหนดในข้อ 5)

สถานพยาบาลสรุปผลการรักษา (ภายใน 30 วัน)//ใบรับรองแพทย์/รายงานผล/
จัดทาใบรับรองการกักกันตัว และแจ้งข้อมูลที่อยู่ของผู้ป่วยและผู้ติดตาม/ญาติ ในประเทศไทย (ทันที)
ให้กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานด้านความมั่นคงทราบตามข้อ 2.1 เพื่อการติดตามตัว

9. เมื่อผูป้ ่วยและผูต้ ดิ ตาม/ญาติ ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศให้มาตรวจคัดกรองเชือ้ COVID19 ครั้งที่ 4 ณ สถานพยาบาลใดก็ได้ ล่วงหน้า 72 ชั่วโมง และรับใบรับรองแพทย์เพือ่ แสดงต่อ
เจ้าหน้าที่สายการบินก่อนเดินทางกลับประเทศต้นทาง

**ค่าใช้จ่าย :
- ผู้ป่วยต่างชาติ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง (เงินสด/ บัตรเครดิต)
- ผู้ป่วยชาวไทย กรณีเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลรัฐเป็นไปตามสิทธิ์ (สปสช.) / กรณีเข้ารับ
การรักษาในสถานพยาบาลเอกชนให้จ่ายเอง (เฉพาะ Disease ปกติ)

ผู้ป่วย/ผู้ติดตามเดินทางกลับประเทศ

กองสุขภาพระหว่างประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

**กรณีคลินิก : จัดทา Contract ระบบงานร่วมกับโรงพยาบาลล่วงหน้า มี Co-Staff ร่วมกัน
และดาเนินการตามขั้นตอนที่กาหนด หาก Follow up ให้กลับเข้ามาระบบปกติของคลินิก

ขั้นตอนการดาเนินการ (Work Flow) Alternative Hospital Quarantine
ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
1. ผู้ป่วยทาการนัดหมายกับสถานพยาบาลล่วงหน้า
อย่างน้อย 72 ชม. ไม่เกิน 1 สัปดาห์ และติดต่อสถาน
เอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ไทย
ณ ประเทศต้นทาง เพื่อขอ Certificate of entry
**ผู้ป่วยและผู้ติดตามต้องเดินทางมาพร้อมกัน
ผู้ป่วย 1 ราย สามารถมีผู้ตดิ ตาม/ญาติ ไม่เกิน 3 ราย
กระทรวงการต่างประเทศอนุมัติ

2. สถานเอกเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ่ไทย ณ ประเทศต้นทาง
ออกเอกสาร Certificate of entry ให้ผู้ป่วยเพื่อเตรียมความพร้อม
การเดินทาง จัด ทา listing ผู้ที่ พร้ อมเดินทาง/ ประสานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

3. ขั้นตอนการรับผู้ป่วยและผู้ติดตาม/ญาติ เมื่อเดินทางเข้ามายังประเทศไทย
ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง มีขั้นตอนดังนี้
- เมื่อผู้ป่วยและผู้ติดตาม/ญาติ ลงจากเครื่องเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ป่วยและผู้ติดตาม/ญาติ
เข้ าคิ วรอรั บการตรวจจากเจ้ าหน้ าที่ สาธารณสุ ข และ น าเอกสารแสดงต่ อเจ้ าหน้ าที่
ด่านควบคุมโรค
- กรณีผู้ป่วยและผู้ติดตาม/ญาติมีไข้สูงเกิน 37.3 องศาเซลเซียสจะถูกส่งไปยังห้องตรวจ
หาเชื้อไวรัส COVID-19 (Patient Under Investigation : PUI)
- กรณี ตรวจพบเชื้ อ COVID-19 ทางโรงพยาบาลที่ ผู้ ป่วยนั ดหมายไว้ ล่ วงหน้ าจะเป็ น
ผู้ดาเนินการจัดเตรียมทีมแพทย์และรถ AMBULANCE เพื่อรับผู้ป่วยไปรักษาในขั้นตอนต่อไป
***ผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และผู้ป่วยที่เดินทางมากับบริการเที่ยวบินเช่า
เหมาลา Charter Flight จะต้องผ่านจุดคัดกรองเดียวกันหมด ณ จุดคัดกรอง Pier 6
ยกเว้น ผู้ป่วยที่เดินทางมากับ Private Jet จะมีทีมแพทย์ไปตรวจข้างเครื่อง และนา
รถพยาบาลไปรับออกทางประตู 3 ส่วนญาติ และผู้ติตามจะแยกไปตรวจคัดกรองที่อาคาร
MJet โดยจะแยกออกไป และดาเนินการตามพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ตามกฎหมายอย่าง
เคร่งครัด โดยทางบริษัท MJet จะเป็นผู้ดูแลในขั้นตอนทั้งหมด

4. พิธีการตรวจคนเข้าเมือง / ด่านอาหารและยา / พิธีการศุลกากร
ผู้ป่ ว ยและผู้ติดตาม/ญาติ ยื่นเอกสารต่อ เจ้ า หน้า ที่ด่า นตรวจคนเข้ า เมือ ง /
กรณีมียาให้ยื่นเอกสารการขอนาเข้ายา รวมทั้งทาพิธีการศุลกากร
5. ผู้ ป่ ว ยและผู้ ติดตาม/ญาติเดิน ออกไปยังห้ องรอรับ กระเป๋ า
กระเป๋าจัดอยู่บริเวณด้านนอกโดยจะมีเจ้าหน้าที่ทาการฆ่าเชื้อที่
กระเป๋าของผู้ป่วยและผู้ติดตาม/ญาติทุกใบ

6. เจ้าหน้าทีส่ ่งตัวผู้ป่วยขึ้นรถที่ทางสถานพยาบาล
จัดเตรียมไว้เพื่อไปยังสถานพยาบาลที่ผู้ปว่ ยประสงค์
จะเข้าทาการรักษา

กองสุขภาพระหว่างประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

1.1) เลี่ยงพื้นที่เสี่ยง / ชุมชนไม่น้อยกว่า 14 วัน
1.2) เอกสารเพื่อเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร
- หนังสือรับรองว่าเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรได้ (COE)
- ใบรับรองแพทย์ Fit to Fly
- ผู้ป่วยแสดงเอกสาร Confirmation Letter
**Affidavit of Support (สาหรับผู้ติดตาม/ญาติ)
- ใบรับรองแพทย์ยืนยันไม่ติดโควิด-19 (ไม่เกิน 72 ชั่วโมง)
- เอกสารหลักประกันว่าสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและ
ค่าใช้จ่ายอื่นใดทั้งหมด
- กรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมโรคโควิด-19 (วงเงินไม่น้อยกว่า 100,000
ดอลลาร์สหรัฐ)
- เอกสารยืนยันการจองสถานที่กักตัว
- เอกสารหรือหนังสือรับรองความจาเป็นในการรักษาพยาบาลในราชอาณาจักร
ของสถานพยาบาลจากประเทศต้นทาง
- เอกสารหรือหนังสือรับรองของสถานพยาบาลในราชอาณาจักรยืนยันการรับผู้
เดินทางและกักตัว 14 วัน
1.3) การคัดกรองจากประเทศต้นทาง (Exit screening)
*กรณีมียา วัตถุออกฤทธิ์ ผู้ป่วยจะต้องแสดงเอกสารตามที่กาหนด
เพื่อแสดงความจานงขอเข้าประเทศไทย ต่อสถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุล
ใหญ่ ณ ประเทศต้นทาง โดยการขอ Visa เป็นไปตามมาตรการที่กระทรวงการ
ต่างประเทศกาหนด
2.1 กระทรวงการต่างประเทศส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทราบ ทางอีเมล ดังนี้
**(ท่าอากาศยานดอนเมือง)
1) กระทรวงสาธารณสุข
E-mail: medicalhub.hss@gmail.com
2) สานักงานตรวจคนเข้าเมือง
E-mail: arrival.immigration@gmail.com
3) สานักงานข่าวกรองแห่งชาติ
E-mail: section143nia@gmail.com
4) กองบัญชาการตารวจสันติบาล
E-mail: korntawat.sa@police.go.th
6) บริษัทท่าอากาศยานไทย
E-mail: dmk.dep@airportthai.co.th
7) ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ E-mail: quarantine_dmk@hotmail.com
8) ด่านอาหารและยา
E-mail: i_bird101@hotmail.com

**เอกสารที่ผู้ป่วยและผู้ติดตาม/ญาติต้องเตรียมเพื่อแสดงให้กับเจ้าหน้าที่

- หนังสือเดินทาง
- หนังสือรับรองจากสถานทูต (Certificate of Entry)
- ใบรับรองแพทย์ (FIT TO FLY)
- Medical Record /ใบส่งตัว/เอกสารทางการเงิน
- AOT / DDC / ไทยชนะ Application
** Confirmation Letter by Ministry of Public Health
** Affidavit of Support
** ผลตรวจ COVID-19 เป็นลบ ภายใน 72 ชั่วโมง

ลาดับขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับผู้รับบริการ (Work Flow) Alternative Hospital Quarantine
สาหรับกลุ่มผู้ป่วยและผู้ติดตาม/ญาติ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
1. ผู้ป่วยทาการนัดหมายกับ สถานพยาบาลล่วงหน้ า
อย่างน้อย 72 ชม. ไม่เกิน 1 สัปดาห์ และติดต่อสถาน
เอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ไทย ณ ประเทศ
ต้นทาง เพื่อขอ Certificate of entry **ผู้ป่วยและ
ผู้ติดตามต้องเดินทางมาพร้อมกัน
ผู้ป่วย 1 ราย สามารถมีผู้ติดตาม/ญาติ ไม่เกิน 3 ราย

กระทรวงการต่างประเทศอนุมัติ

2. สถานเอกอั ครราชทูต และสถานกงสุลใหญ่ไทย ณ ประเทศต้นทาง
ออกเอกสาร Certificate of entry ให้ผู้ป่วยเพื่อเตรียมความพร้อมการ
เดินทาง จั ดทา listing ผู้ที่พ ร้อ มเดินทาง/ประสานหน่ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง

3.เจ้ า หน้ า ที่ ถื อ ป้ า ยชื่ อ ผู้ ป่ ว ย/ผู้ ติ ด ตาม ณ จุ ด ตรวจคั ด กรอง
Concourse E

4. เข้ าสู่กระบวนการระบบการคัดกรอง/เฝ้าระวั งโรคติดต่อของด่ าน
ควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ/ด่านตรวจคนเข้าเมืองลงทะเบียน AOT
Airports Application เพื่อกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มที่ ต.8 (T.8)
กรณีที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ (Stretcher)
- สายการบินประสานกับสานักการแพทย์ของท่าอากาศยานไทยเพื่อ
น ารถพยาบาลไปรั บ ผู้ ป่ ว ยที่ ข้ า งเครื่ อ งบิ น โดยแพทย์ / พยาบาล
(Medical Escort) สามารถเดินทางพร้อ มผู้ป่ว ยได้ ยกเว้นญาติ/
ผู้ติดตาม ใช้ช่องทางตามมาตรการของการท่าอากาศยานไทยอย่าง
เคร่งครัด
5. พิธีการตรวจคนเข้าเมือง / ด่านอาหารและยา / พิธีการศุลกากร
ผู้ป่วยและผู้ติดตาม/ญาติ ยื่นเอกสารต่อเจ้า หน้าที่ด่านตรวจคนเข้า
เมือง / กรณีมียาให้ยื่นเอกสารการขอนาเข้ ายา รวมทั้งทาพิธีก าร
ศุลกากร

6. ผู้ป่วยและญาติ/ผู้ติดตามรอสัมภาระตามจุดที่กาหนดไว้

7. เจ้าหน้าที่ส่งผู้ป่วยและผู้ติดตาม/ญาติ ณ อาคารผู้โดยสารข้าเข้า
ทางออก Exit C ให้กับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลที่มารอรับตามจุดนัด
พบที่กาหนด เพื่อเดินทางไปเข้าสู่กระบวนการกักตัว 14 วัน

กองสุขภาพระหว่างประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

1.1) เลี่ยงพื้นที่เสี่ยง / ชุมชนไม่น้อยกว่า 14 วัน
1.2) เอกสารเพื่อเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร
- หนังสือรับรองว่าเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรได้ (COE)
- ใบรับรองแพทย์ Fit to Fly
- ผู้ป่วยแสดงเอกสาร Confirmation Letter
**Affidavit of Support (สาหรับผู้ติดตาม/ญาติ)
- ใบรับรองแพทย์ยืนยันไม่ติดโควิด-19 (ไม่เกิน 72 ชั่วโมง)
- เอกสารหลักประกันว่าสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและ
ค่าใช้จ่ายอื่นใดทั้งหมด
- กรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมโรคโควิด-19 (วงเงินไม่น้อยกว่า 100,000
ดอลลาร์สหรัฐ)
- เอกสารยืนยันการจองสถานที่กักตัว
- เอกสารหรือหนังสือรับรองความจาเป็นในการรักษาพยาบาลในราชอาณาจักร
ของสถานพยาบาลจากประเทศต้นทาง
- เอกสารหรือหนังสือรับรองของสถานพยาบาลในราชอาณาจักรยืนยันการรับผู้
เดินทางและกักตัว 14 วัน
1.3) การคัดกรองจากประเทศต้นทาง (Exit screening)
*กรณีมียา วัตถุออกฤทธิ์ ผู้ป่วยจะต้องแสดงเอกสารตามที่กาหนด
เพื่อแสดงความจานงขอเข้าประเทศไทย ต่อสถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุล
ใหญ่ ณ ประเทศต้นทาง โดยการขอ Visa เป็นไปตามมาตรการที่กระทรวงการ
ต่างประเทศกาหนด
2.1 กระทรวงการต่างประเทศส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทราบ ทางอีเมล ดังนี้
(ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)
1) กระทรวงสาธารณสุข
E-mail: medicalhub.hss@gmail.com
2) สานักงานตรวจคนเข้าเมือง E-mail: arrival.immigration@gmail.com
3) สานักงานข่าวกรองแห่งชาติ E-mail: section143nia@gmail.com
4) กองบัญชาการตารวจสันติบาล E-mail: korntawat.sa@police.go.th
5) บริษัทท่าอากาศยานไทย
E-mail: medservice@airportthai.co.th
Svbclinic@gmail.com
6) ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ E-mail: healthcontrol.svb@gmail.com
7) ด่านอาหารและยา
E-mail: tnarcotics@fda.moph.go.th

*เอกสารที่ผู้ป่วยและผู้ติดตาม/ญาติต้องเตรียมเพื่อแสดงให้กับเจ้าหน้าที่
ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ

- หนังสือเดินทาง
- หนังสือรับรองจากสถานทูต (Certificate of Entry)
- ใบรับรองแพทย์ (FIT TO FLY)
- Medical Record /ใบส่งตัว/เอกสารทางการเงิน
- AOT / DDC / ไทยชนะ Application
** Confirmation Letter by Ministry of Public Health
** Affidavit of Support
** ผลตรวจ COVID-19 เป็นลบ ภายใน 72 ชั่วโมง

กรณีผู้ป่ ว ยและผู้ติดตาม/ญาติ มีไข้ สูง 37.3 องศาองเซลเซีย ส ขึ้ นไป
จะต้อ งไปห้ อ งตรวจคัดกรอง Screening Room รถพยาบาลของ
ท่าอากาศยานไทยนา ผู้ป่วย แพทย์/พยาบาล (Medical Escort) ไปที่
สานักแพทย์การท่าอากาศยานไทย Concourse G ชั้น 1 เพื่อส่งให้กับ
สถานพยาบาลที่จัดยานพาหนะมารับเพื่อเดินทางไปเข้าสู่กระบวนการกัก
ตัว 14 วัน

