
ข่าวประชาสัมพันธ์ - สถานการณ์และมาตรการรับมือ Covid-19 ในเบลเยียมและลักเซมเบิร์ก และมาตรการของ
สหภาพยุโรป 
ปรับปรุงล่าสุด ณ วันที่ 6 มี.ค. 2563 เวลา 12.00 น. 
  
1. ภาพรวม  

1.1 เบลเยียม - ตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 รวม 50 ราย ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีประวัติ 
เดินทางไปอิตาลี และ 1 รายไม่เคยไป ตปท. แต่มีประวัติใกล้ชิดกับบุคคลที่เดินทางกลับจากพ้ืนที่ระบาด   
     ทั้งนี้ มีเจ้าหน้าที่อียู 2 คนอยู่ในกลุ่มผู้ติดเชื้อ COVID ลา่สุด ได้แก่ (1) เจ้าหน้าที่ EU 
Defence Agency ซ่ึงเดินทางกลับจากอิตาลี (เมืองมิลาน และกอร์ตินา) ตั้งแต่วันที่ 23 ก.พ. และเริ่มมีอาการป่วย
เมื่อวันที่ 29 ก.พ. โดย EDA ได้ออกมาตรการป้องกันโดยยกเลิกการประชุมและกิจกรรมทั้งหมดของส านักงาน 
และระงับการเข้าร่วมประชุมข้างนอกของเจ้าหน้าที่จนถึงวันที่ 13 มี.ค. และ (2) เจ้าหน้าทีข่องคณะมนตรียุโรป 
(EU Council) อย่างไรก็ดี โฆษก EU Council แถลงว่ากรณีดังกล่าวจะไม่กระทบต่อการประชุมต่าง ๆ ที่ส านักงาน
Europa Council รวมถึงการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุชซึ่งมีก าหนดจัดขึ้นวันศุกร์นี้ 

1.2 ลักเซมเบิร์ก – ตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 รวม 2 ราย 
 
**** โดยที่สถานการณ์เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วท่านสามารถดูตัวเลขผู้ติดเชื้อล่าสุดได้ตามลิงค์**** 
เบลเยียม   https://www.info-coronavirus.be/fr/news/ 
ลักเซมเบิร์ก  https://sante.public.lu/.../pre.../coronavirus-00/index.html 
ทั่วโลก  https://www.ecdc.europa.eu/.../geographical-distribution... 
 
2. มาตรการที่ท่าอากาศยานต่างๆ ในเบลเยียม 
ท่าอากาศยาน Brussels South Charleroi ได้ตั้งศูนย์ฉุกเฉินหลังจากท่ีได้พบผู้ติดเชื้อชาวสเปน 1 ราย และชาว
ลักเซมเบิร์ก 1 รายที่มีประวัติเดินทางออกจากท่าอากาศยานฯ อย่างไรก็ดี ขณะนี้ยังไม่มีมาตรการเพ่ิมเติมใดๆ ที่
กระทบต่อผู้โดยสารขาเข้าและขาออก ทั้งท่ีท่าอากาศยานบรัสเซลส์ หรือท่าอากาศยาน Brussels South 
Charleroi 
 
3. มาตรการของรัฐบาลเบลเยียม 
- กระทรวงสาธารณสุขเบลเยียมประกาศว่า เบลเยียมเข้าสู่ระยะที่ 2 ของสถานการณ์การแพร่ระบาด โดย

ยุทธศาสตร์การด าเนินการคือการป้องกันการแพร่ระบาดโดยการแยกรักษาผู้ป่วย และระบุชี้บุคคลที่ผู้ติด

เชื้อสัมผัสใกล้ชิดเพ่ือด าเนินมาตรการเฝ้าระวังต่อไป ทั้งนี้ สถานการณ์จะเข้าสู่ระยะที่ 3 เมื่อพบผู้ติดเชื้อ

https://www.info-coronavirus.be/fr/news/?fbclid=IwAR25kQXtxx2llFeN9v8t4iTMk3kRywHfnzr7U59EBKCX4-SrH7VznsR6lUo
https://sante.public.lu/fr/prevention/coronavirus-00/index.html?fbclid=IwAR2kfMr5y3yr8tm0FYUf4-wuUv0VE8Mh1IPkGwRHry1eC3Fgmbl9peo1wgw
https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases?fbclid=IwAR3dJ_mV1eTuhfSNl5ycBTJPxIWbT8l6OHyBx0rIWqRwtDNHILPI446htmo


จ านวนเพิ่มขึ้นภายในประเทศ ซึ่งในระยะดังกล่าวเบลเยียมอาจต้องด าเนินมาตรการเดียวกับอิตาลี อาทิ 

ยกเลิกการประชุมขนาดใหญ่ ปิดสถานที่สาธารณะที่มีคนพลุกพล่าน เช่น โรงภาพยนตร์ โรงเรียน การ

ห้ามเดินทางชั่วคราว เป็นต้น 

- เบลเยียมออกข้อแนะน าการเดินทางไปยังอิตาลี โดยเฉพาะเมือง  Codogno / Casapusterlengo / 

Castiglione d'Adda/ Maleo / Fombio/ Bertonico/ Castelgerundo/ Somaglia/ San 

Fiorano/ Terranova dei Passerini และ Vo 'Euganeo ซึ่งมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯ โดยขอให้ผู้

เดินทางปฏิบัติตามค าแนะน าของทางการอิตาลีและติดตามข่าวจากกระทรวงสาธารณสุขอิตาลีเพื่อ

รับทราบพัฒนาการล่าสุด แต่ยังไม่มีมาตรการห้ามเดินทางจากเบลเยียมไปยังอิตาลี 

 4. มาตรการของสหภาพยุโรป 
ประธานสภายุโรปได้ออกมาตรการเชิงป้องกันเพ่ือป้องกันและระงับการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยจะยกเลิก
งานประมาณ 130 งานในช่วง 3 สัปดาห์ข้างหน้า ซึ่งคาดว่าจะมีคนเข้าร่วมทั้งหมดประมาณ 6-7 พันคน 
นอกจากนี้ ประชาชนทั่วไปจะไม่สามารถเข้าไปยังรัฐสภายุโรปได้ในช่วงนี้ ส่วนการประชุมของรัฐสภาและ
คณะกรรมาธิการต่างๆ จะยังด าเนินไปตามปกติ ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้อีก ตามการประเมิน
สถานการณ์รายวันร่วมกับหน่วยงานต่างๆ และประเทศสมาชิก 
 
5. ข้อแนะน าในการป้องกันตัว 

 ล้างมือให้สะอาดเป็นประจ าด้วยสบู่หรือเจลล้างมือ  

 ใช้กระดาษทิชชู่เมื่อไอหรือจาม และให้ทิ้งกระดาษที่ใช้แล้วทันทีในถังขยะปิด หากไม่มีทิชชู่ให้ 
ไอหรือจามในข้อศอก  

 หลีกเลี่ยงการเข้าใกล้ผู้ที่มีอาการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจหรืออาการคล้ายไข้หวัด 

 หลีกเลี่ยงการจับมือหรือหอมแก้มทักทาย  

 หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีคนพลุกพล่านในที่สาธารณะ 

 หากมีอาการหวัดให้หลีกเลี่ยงการเดินทางออกนอกบ้าน  

 หากพบว่ามีอาการน่าสงสัย เช่น เป็นไข้ หายใจไม่ออก ไอและเจ็บคอ ควรสวมหน้ากากอนามัย และ
โทรศัพท์ติดต่อแพทย์เพ่ือประเมินอาการและขอรับค าแนะน าเบื้องต้นก่อน หลีกเลี่ยงการเดินทางไป
โรงพยาบาลในทันท ี 

 
 
 



 6.  สถานที่และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อเมื่อเกิดอาการป่วย   
5.1 เบลเยียม  ขอให้ติดต่อโรงพยาบาลในพ้ืนที่ที่พ านัก โดยสามารถค้นหารายชื่อโรงพยาบาลใน 

เบลเยียมตามพ้ืนที่ที่พ านักทั้งหมดได้ที่ https://www.health.belgium.be/en/node/25590 หรือโทร 112 
(ส าหรับกรณีฉุกเฉินนอกเวลาท าการ) 
                    หากมีค าถามเกี่ยวกับเชื้อไวรัส COVID-19 สามารถติดต่อกระทรวงสาธารณสุขเบลเยียมได้ที่เบอร์ 
080014689 

5.2 ลักเซมเบิร์ก  ติดต่อเบอร์ 247-85650 หรือเบอร์ 112 (ส าหรับกรณีฉุกเฉินนอกเวลาท าการ)  
หรือ Hotline เบอร์ 8002-8080 (ส าหรับกรณีโรคติดต่อ COVID-19 เป็นการเฉพาะ) 
 
7. อ่ืน ๆ - สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
- กระทรวงสาธารณสุขเบลเยียม  https://www.info-coronavirus.be/fr/ 
- กระทรวงสาธารณสุขลักเซมเบิร์ก http://sante.public.lu/fr/prevention/coronavirus-

00/index.html 
- ท่าอากาศยานบรัสเซลส์ https://www.brusselsairport.be/nl/passengers/your-travel-

planner/are-you-worried-about-the-coronavirus 
- สถานการณ์การแพร่ระบาดประเมินโดยศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคของยุโรป (European Center for 

Disease Prevention and Control- ECDC)  https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-
coronavirus-china  

หมายเหตุ - มาตรการต่าง ๆ อาจเปลี่ยนแปลงได้เสมอโดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์ จึงต้องติดตามอย่างใกล้ชิด 
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