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เหตุการณส์ภาพภูมอิากาศรุนแรงใน Auckland 

มกราคม 2023 

  

มกีารชว่ยเหลอือะไรบา้งและคุณสามารถขอรบัควา

มชว่ยเหลอืไดท้ีไ่หน 

 

    
 

 

กลุ่มจดัการเหตุฉุกเฉินกจิการป้องกนัฝ่ายพลเรอืน Auckland  

(Auckland Civil Defence Emergency Management Group) 

Auckland Emergency Management ก าลงัประสานงานความชว่ยเหลอืใหแ้กช่มุชนทีไ่ดร้บัผลกระทบ 

จากเหตกุารณส์ภาพภมูอิากาศรนุแรงในเดอืนมกราคม 2023 

 

ศูนยป้์องกนัภยัฝ่ายพลเรอืน (Civil Defence Centre) 

Auckland Emergency Management ไดเ้ปิดศนูยป้์องกนัภยัฝ่ายพลเรอืนส าหรบัผูท้ีต่อ้งอพยพและไม่สามารถ 

พกัอยู่กบัเพือ่นหรอื whānau ได ้โปรดน าสิง่ของทีจ่ าเป็นทีค่ณุอาจตอ้งใชม้าดว้ย รวมทัง้ยา เสือ้ผา้กนัหนาว 

และของใชส้ าหรบัทารก 

ส าหรบัรายชือ่ลา่สดุของศนูยป้์องกนัภยัฝ่ายพลเรอืน โปรดไปที ่

https://www.aucklandemergencymanagement.org.nz/major-incident/flooding-2023#Support 

 

ศูนยก์ลางขอ้มูลส าหรบัชมุชน (Community information hubs) 

Auckland Emergency Management ไดต้ ัง้ศนูยก์ลางขอ้มูลส าหรบัชมุชนหลายแหลง่ 

เพือ่มอบขา่วสารเกีย่วกบัสภาพภมูอิากาศรนุแรงและความชว่ยเหลอืทีค่ณุขอรบัได ้

ส าหรบัรายชือ่ลา่สดุของศนูยก์ลางขอ้มูลส าหรบัชมุชน โปรดไปที ่

https://www.aucklandemergencymanagement.org.nz/major-incident/flooding-2023#Support 

 

หากคุณตอ้งการความชว่ยเหลอื 

• หากตอ้งการรายงานสถานการณน์ ้าท่วม ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้กบัท่อระบายน ้า 

หรอืปัญหาน ้าท่วมจากพายุ โปรดบนัทกึปัญหาของคุณทางออนไลนท์ี:่ 

https://www.aucklandcouncil.govt.nz/report-problem/Pages/report-a-problem.aspx 

• หากคณุก าลงัตกอยู่ในอนัตราย โปรดโทร 111 

• หากคณุตอ้งการความชว่ยเหลอืดา้นทีพ่กัอย่างเรง่ดว่น โปรดโทรตดิตอ่ Auckland Emergency 

Management ทีห่มายเลข 0800 22 22 00 

• หากตอ้งการความชว่ยเหลอืดา้นสวสัดกิาร คุณสามารถโทรตดิตอ่กระทรวงการพฒันาสงัคม (Ministry 

of Social Development) ทีห่มายเลข 0800 400 100 

เพราะสถานการณย์งัคงผนัเปลีย่นอย่างตอ่เน่ือง Auckland Emergency Management 

ขอแนะน าใหป้ระชาชนคอยตดิตามค าแนะน าลา่สดุเกีย่วกบัการเดนิทางทีห่น่วยงานขนสง่ Auckland (Auckland 

Transport) ทาง Twitter @AT_TravelAlerts และทีเ่ว็บไซตข์อง Waka Kotahi: 

https://www.nzta.govt.nz/traffic-and-travel-information/ 

 

 

https://aus01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.aucklandemergencymanagement.org.nz%2Fmajor-incident%2Fflooding-2023%23Support&data=05%7C01%7CLisa.Martin%40dia.govt.nz%7C3fc4158237784026b9f408db040f4fbf%7Cf659ca5cfc474e96b24d14c95df13acb%7C0%7C0%7C638108236042731943%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=rprGmsRQcqgPG%2B9tegyBGxYg9ub7W433nlsQ9z%2BVOuY%3D&reserved=0
https://aus01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.aucklandemergencymanagement.org.nz%2Fmajor-incident%2Fflooding-2023%23Support&data=05%7C01%7CLisa.Martin%40dia.govt.nz%7C3fc4158237784026b9f408db040f4fbf%7Cf659ca5cfc474e96b24d14c95df13acb%7C0%7C0%7C638108236042731943%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=rprGmsRQcqgPG%2B9tegyBGxYg9ub7W433nlsQ9z%2BVOuY%3D&reserved=0
@AT_TravelAlerts
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เครอืข่ายน ้าประปาและน ้าเสยี 

โรงบ าบดัน ้าเสยีของ Watercare ยงัด าเนินการเชน่เดมิ และคณุสามารถดืม่น ้าประปาไดอ้ย่างปลอดภยั 

ผูท้ีพ่ านักอาศยัใน Titirangi, Woodlands Park, Oratia, Greenbay, Waima และบรเิวณทางยกระดบัของ Scenic 

Drive มแีนวโนม้ทีจ่ะไม่มนี ้าใชห้รอืน ้ามแีรงดนัต ่าเป็นเวลาอย่างนอ้ย 48 ช ัว่โมงนับจากนี ้

ท่อน ้าความยาว 30 เมตรทีว่างอยู่ตามเสน้ทาง Scenic Drive ใน Titirangi 

ถกูน ้าพดัหายไปพรอ้มกบัถนนเน่ืองจากดนิถลม่ การซอ่มแซมเป็นเร ือ่งทา้ทาย 

เพราะมขีอบเขตความเสยีหายอย่างมากและเขา้ถงึต าแหน่งดงักลา่วไดย้าก 

 

Watercare ก าลงัสง่รถบรรทุกน ้าดืม่เขา้สูพ่ืน้ที ่ลกูคา้จะสามารถเตมิน ้าดืม่ลงขวดของตนไดจ้ากรถบรรทุก 

ทางรฐัขอใหผู้ท้ีพ่ านักอาศยับน North Shore ลดปรมิาณการใชน้ ้า 

โปรดอาบน ้าอย่างรวดเรว็และอย่าใชเ้คร ือ่งซกัผา้ เพือ่ลดปรมิาณน ้าทิง้จากสถานทีพ่กัของคณุ 

 

สถานีสบูน ้าเสยีบนถนน Wairau Road ซึง่ใหบ้รกิารแกช่านเมอืงหลายแห่งบน North Shore ถกูน ้าท่วม 

ซึง่หมายความวา่น ้าจากสถานีสบูน ้าก าลงัลน้ทะลกัลงในทางน ้าใกลเ้คยีง 

เครอืขา่ยน ้าเสยีและโรงบ าบดัถกูน ้าท่วมจากพายุ จงึท าใหเ้กดิน ้าลน้เป็นจ านวนมากไปทั่ว Auckland 

Watercare มุ่งจดัการกบัน ้าลน้ทีก่ าลงัสรา้งความเสยีหายตอ่ทีพ่กัสว่นบุคคลเป็นขัน้แรก 

จะตอ้งเก็บกวาดท าความสะอาดเกอืบทัง้หมดเมือ่ฝนหยุดตก เน่ืองจากเป็นชว่งทีน่ ้าลน้จะหยุดลน้ทะลกั 

ส าหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิ โปรดไปที ่หนา้ขอ้มูลเฉพาะของ Watercare ที ่https://www.watercare.co.nz/About-

us/News-media/Important-information-for-customers-following-the  

 

การท าความสะอาดหลงัน ้าท่วม 

การท าความสะอาดบา้นและท าใหทุ้กอย่างในบา้นแหง้เป็นสิง่ส าคญั 

น ้าทีท่่วมอาจน าพาสิง่ปฏกิลูและวสัดอุนัตรายอืน่ ๆ ซึง่อาจปนเป้ือนบา้นของคณุได ้

• หากมาตรวดักา๊ซของคณุไดร้บัผลกระทบจากน ้าหรอืเศษซากหกัพงั โปรดตดิตอ่ผูจ้ าหน่ายกา๊ซของคุณ 

• ท างานอย่างปลอดภยัถกูสุขลกัษณะเสมอเมือ่ท าความสะอาดหลงัน ้าท่วม 

โดยการสวมชดุป้องกนัและลา้งมอืใหส้ะอาดทุกคร ัง้หลงัจากทีท่ าความสะอาดและกอ่นหยบิจบัอาหาร 

• ดแูลใหเ้ด็กและสตัวอ์ยู่ห่างจากบรเิวณทีถ่กูน ้าท่วม จนกวา่บรเิวณดงักลา่วจะสะอาดและปลอดภยั 

• ถา่ยภาพและวดิโีอของความเสยีหายและสิง่ของทีต่อ้งเคลือ่นยา้ยออกกอ่นเร ิม่ท าความสะอาด 

เพือ่ใชอ้า้งองิในกรณีประกนัภยั 

• ท าความสะอาด ระบายน ้า และท าใหด้า้นในของตกึอาคารแหง้ใหเ้รว็ทีส่ดุ 

น าสิง่ของทุกอย่างทีเ่ปียกและเคลือ่นยา้ยได ้เชน่ วสัดปูุพืน้ เฟอรนิ์เจอร ์เคร ือ่งนอน เสือ้ผา้ ฯลฯ 

ออกมาวางตากใหแ้หง้ขา้งนอก เมือ่อากาศด ี

• ทิง้อาหารทุกอย่างรวมทัง้น ้าดืม่ทีส่มัผสักบัน ้าท่วม รวมทัง้ของทุกอย่างทีเ่ก็บไวใ้นภาชนะดว้ย 

• อย่ากนิพชืผลในสวนหากดนิถูกน ้าท่วม ท าความสะอาดและก าจดัเศษซากหกัพงั 

รวมทัง้โรยสวนดว้ยปูนขาว 

 

ขอ้มูลล่าสุดเกีย่วกบัการจราจรและการเดนิทาง  

เพราะสถานการณย์งัคงผนัเปลีย่นอย่างตอ่เน่ือง Auckland Emergency Management 

ขอแนะน าใหป้ระชาชนคอยตดิตามค าแนะน าลา่สดุเกีย่วกบัการเดนิทางทีห่น่วยงานขนสง่ Auckland (Auckland 

Transport) ทาง Twitter @AT_TravelAlerts และทีเ่ว็บไซตข์อง Waka Kotahi 

https://www.watercare.co.nz/About-us/News-media/Important-information-for-customers-following-the
https://www.watercare.co.nz/About-us/News-media/Important-information-for-customers-following-the
https://www.watercare.co.nz/About-us/News-media/Important-information-for-customers-following-the
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• ทางเราคาดการณว์า่จะมฝีนเขา้มาอกี ดงัน้ันโปรดตดิตามพยากรณอ์ากาศ 

• โปรดกลบัไปยงัทีพ่กัของคณุหากสามารถท าไดอ้ย่างปลอดภยัเท่าน้ัน 

• อย่าขบัรถลยุน ้าทีท่่วมขงัและอย่าลมืวา่น ้าดงักลา่วอาจมเีชือ้โรคปนเป้ือน 

• อนัตรายและเศษซากหกัพงัอาจอยู่ใตพ้ืน้ผวิ 

จะขอความชว่ยเหลอืไดจ้ากทีไ่หน   

ความชว่ยเหลอืดา้นการเงนิจากหน่วยงานชว่ยเหลอืเร ือ่งงานและ 

รายได ้(Work and Income)  

มบีรกิารชว่ยเหลอืหากคณุไดร้บัผลกระทบโดยตรงจากเหตกุารณน์ ้าท่วมใน Auckland 

คณุไม่จ าเป็นตอ้งมแีผนสวสัดกิาร 

 

เราสามารถชว่ยเร ือ่ง 

• คา่รกัษาพยาบาล 

• คา่เคร ือ่งนอน 

• คา่อาหาร 

• คา่ไฟ 

• คา่ซอ่มแซมหรอืเปลีย่นเคร ือ่งใชไ้ฟฟ้า 

• การขาดรายไดเ้พราะไม่สามารถท างานได ้

  

  

เว็บไซต:์ www.workandincome.govt.nz/urgent-costs  

 

โทร 0800 400 100 ระหวา่งเวลา 8.00 น. – 17.00 น. เพือ่ขอความชว่ยเหลอืเกีย่วกบัคา่ใชจ้า่ยฉุกเฉิน 

 

เงนิส าหรบัการป้องกนัฝ่ายพลเรอืน (Civil Defence Payments)  

ม ีCivil Defence Payments ส าหรบัผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบจากอทุกภยั 

คณุไม่จ าเป็นตอ้งอยู่ในแผนสวสัดกิารเพือ่มสีทิธิร์บั Civil Defence Payments 

นอกจากนีผู้ท้ีไ่ม่ใชผู่พ้ านักอาศยัอาจมสีทิธเิชน่กนั ในเกอืบทุกกรณี 

ไม่ค านึงวา่คณุจะมรีายไดห้รอืสนิทรพัยเ์ท่าใด  

  

กองทุนดงักลา่วสามารถชว่ยเร ือ่ง  

• อาหารฉุกเฉิน เสือ้ผา้ และเคร ือ่งนอน หากไดร้บัความเสยีหายหรอืพงั  

• คา่ทีพ่กัหากคุณถกูอพยพและพกัอยู่ในทีพ่กัจ าพวกโมเต็ล โรงแรม หรอืทีพ่กัใหเ้ชา่ช ัว่คราว  

• กรณีสญูเสยีรายไดเ้น่ืองจากไม่สามารถท างานไดอ้นัมาจากสภาวะน ้าท่วม  

• เงนิชว่ยเหลอืหากคณุมผูีอ้พยพเขา้มาอาศยัอยู่ดว้ยในทีต่า่ง ๆ เชน่ ทีบ่า้นของคณุเอง ที ่marae 

หรอืทีศ่นูยส์ าหรบัชมุชน  

http://www.workandincome.govt.nz/urgent-costs
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โทรตดิตอ่ Work and Income ไดท้ี ่0800 400 100 ระหวา่งเวลา 8.00 น. – 17.00 น. 

เพือ่รบัขอ้มูลเพิม่เตมิ  

 

ประกนัภยัและการเรยีกรอ้งคา่สนิไหม  

หากบา้น รถยนต ์หรอืสิง่ของต่าง ๆ ของคณุไดร้บัความเสยีหายจากเหตุการณส์ภาพภูมอิากาศรนุแรง 

ใหถ้า่ยรปูกอ่นทีจ่ะเคลือ่นยา้ยหรอืซอ่มแซมสิง่น้ัน ๆ รวมทัง้รายงานใหบ้รษิทัประกนัภยัของคณุทราบโดยเรว็ทีส่ดุ 

คณุเพยีงแคต่อ้งตดิตอ่บรษิทัประกนัภยัของคุณ จากน้ันบรษิทัจะแจง้ใหคุ้ณทราบวา่คณุตอ้งท าอะไรตอ่ไปบา้ง 

รวมทัง้วธิกีารเรยีกรอ้งคา่สนิไหม และวธิดี าเนินการของประกนั EQ Cover ของ Toka Tū Ake (หากเกีย่วขอ้ง) 

  

หากคณุจ าเป็นตอ้งปรบัแตง่บา้นของคณุใหป้ลอดภยั ถูกสขุลกัษณะ มั่นคง และพรอ้มรบัมอืกบัสภาพอากาศต่าง ๆ 

โปรดบนัทกึงานทีด่ าเนินการไป ถา่ยรปูกอ่นและหลงังาน รวมทัง้เก็บส าเนาใบเรยีกเก็บเงนิทีค่ณุจ่ายไปดว้ย 

หากคณุเป็นเจา้ของบา้นทีไ่ม่มปีระกนั โปรดตดิตอ่ทมีสวสัดกิารศนูยป์ฏบิตักิารฉุกเฉิน (EOC Welfare) 

ทีห่มายเลข 03 543 7290 (นอกเวลาท าการ 03 546 0200) 

หากคณุไม่มปีระกนัภยัทีอ่ยู่อาศยัแตม่ปีระกนัทรพัยส์นิ 

ใหค้ยุกบับรษิทัประกนัภยัของคณุเกีย่วกบัขอบเขตความคุม้ครอง 

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คณุไดถ้่ายภาพไวเ้ป็นจ านวนมากและบนัทกึขอ้มูลไวเ้ป็นอย่างดกีอ่นทีจ่ะโยนสิง่ใดทิง้ไป 

หากเป็นไปได ้

 

บรกิารใหค้ าปรกึษาดา้นทีอ่ยู่อาศยั (Residential Advisory Service หรอื RAS) ภายใน MBIE 

เสนอมอบความชว่ยเหลอืและค าแนะน าใหก้บัเจา้ของบา้นทีก่ าลงัด าเนินการเรยีกรอ้งคา่สนิไหมทดแทนเพือ่บรรเทา

ความเสยีหายทีไ่ดร้บัเน่ืองจากสถานการณนี์ ้คณุสามารถตดิตอ่ info@advisory.org.nz หรอืโทรไปที ่0800 777 

299, 03 379 7027 เพือ่รบัขอ้มูลเพิม่เตมิ 

ขอ้มูลเกีย่วกบัการเชา่อยู่อาศยั  

หากคณุเป็นผูเ้ชา่หรอืเป็นเจา้ของทีอ่ยู่อาศยัเพือ่การใหเ้ชา่ 

คณุสามารถคน้หาขอ้มูลเกีย่วกบัสทิธแิละภาระหนา้ทีข่องคุณไดท้ี ่tenancy.govt.nz หรอืโทรไปทีห่มายเลข 0800 

TENANCY (0800 836 262)  

โรงเรยีนและศูนยก์ารศกึษาปฐมวยั  

กระทรวงศกึษาธกิาร (Ministry of Education) ใหก้ารสนับสนุนโรงเรยีนและสถานบรกิารการศกึษาปฐมวยัทุกแห่ง 

ในการชว่ยใหพ้วกเขาฟ้ืนตวัจากสถานการณนี์ ้

บดิามารดาและผูป้กครองควรตรวจสอบกบัทางโรงเรยีนหรอืสถานบรกิารการศกึษาปฐมวยัของเด็กเพือ่รบัขอ้มูล 

ลา่สดุ 

 

 

mailto:info@advisory.org.nz
http://www.tenancy.govt.nz/
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ตรวจสอบกบัทางโรงเรยีนหรอืสถานบรกิารการศกึษาปฐมวยัของเด็กเพือ่ดูวา่สถานทีเ่หลา่น้ันไดร้บัผลกระทบจาก 

เหตกุารณน์ ้าท่วมหรอืไม่ 
กระทรวงศกึษาธกิารระบุลงิกไ์วบ้นเว็บไซตข์องกระทรวงฯ ส าหรบัเหตกุารณนี์ ้ 

ค าแนะน าส าหรบัเหตกุารณส์ภาพภมูอิากาศรุนแรง – การศกึษาในนิวซแีลนด ์

บรกิารดูแลสุขภาพประจ าทอ้งถิน่ 

บรกิารดแูลสขุภาพทัว่ทัง้ Auckland ยงัใหบ้รกิารดา้นสขุภาพตอ่ไปหากคุณตอ้งการรบัความชว่ยเหลอื  

โรงพยาบาลทุกแห่งรวมถงึแผนกฉุกเฉินยงัคงเปิดท าการ หากคณุไม่สบายมากและตอ้งการรบัการดแูลฉุกเฉิน 

โปรดกดหมายเลข 111 

ส าหรบัการดแูลทีไ่ม่ฉุกเฉินทีว่กิฤตนอ้ยกวา่ ประชาชนสามารถโทรหาแพทยท์ัว่ไป (GP) ของตนตอ่ไปไดใ้นขัน้แรก 

สายโทรเขา้จะไดร้บัการจดัการตลอด 24 ช ัว่โมง โดยอาจไดร้บัการดแูลโดยตรงหรอืผ่าน GP นอกกะท างาน GP 

สว่นใหญ่ทีป่กตแิลว้จะเปิดใหบ้รกิารชว่งสดุสปัดาหย์งัสามารถเปิดไดต้ามปกต ิ

ส าหรบัขอ้กงัวลดา้นสขุภาพทีเ่รง่ดว่นและไม่รา้ยแรง หากแพทยข์องคณุไม่พรอ้มใหบ้รกิาร 

โปรดตดิตอ่ศนูยอ์บุตัเิหตแุละการแพทยป์ระจ าพืน้ทีข่องคุณ ดรูายชือ่ศนูยด์งักลา่วไดท้ี ่Healthpoint 

คลนิิกทุกแห่งเปิดใหบ้รกิารตามปกต ิ 

รา้นขายยาชมุชนสามารถชว่ยเหลอืคณุไดห้ากคณุไม่มยีาทีต่อ้งใชใ้บสัง่แพทยเ์ป็นประจ ามากบัตวั ดรูายชือ่ 

รา้นขายยาทีเ่ปิดใหบ้รกิารไดท้ี ่Healthpoint  

ขณะนีเ้รามกีารใหค้วามชว่ยเหลอืทางคลนิิกแก ่South Auckland Information Hub 

ผ่านผูใ้หบ้รกิารชาวเมารแีละชาวเกาะแปซฟิิกของเรา 

ส าหรบัค าแนะน าดา้นสขุภาพทัว่ไป หรอืหากคณุไม่แน่ใจวา่ตอ้งไปขอรบัความชว่ยเหลอืทีใ่ด โปรดโทรตดิตอ่ 

Healthline ทีห่มายเลข 0800 611 116  

การสมัผสักบัน ้าจากน ้าท่วมมาพรอ้มกบัความเสีย่งทางสขุภาพ ฉะน้ันทางบรกิารสาธารณสขุภมูภิาค Auckland 

(Auckland Regional Public Health Service) จงึไดอ้ปัเดตค าแนะน าเกีย่วกบักรณีดงักล่าวทีเ่ว็บไซต ์

https://arphs.health.nz/news/auckland-flooding-public-health-advice-january-2023/  

โปรดระมดัระวงัเป็นพเิศษหากคณุก าลงัเดนิทาง เน่ืองจากอาจมกีารปิดถนนอยู่ ณ บางจดุ 

โปรดตรวจสอบลว่งหนา้เพือ่ใหแ้น่ใจวา่เสน้ทางปกตขิองคุณเปิดใหบ้รกิารและสามารถใชง้านไดอ้ย่างปลอดภยั 

สวสัดภิาพ 

ขอ้มูลตอ่ไปนีจ้ะชว่ยเร ือ่งสวสัดภิาพทัว่ไปของคณุ  

ความส าคญัของการพยายามนอนหลบัใหเ้พยีงพอในชว่งเวลาทีท่า้ทายเหล่านี้ 

• ดเูคล็ดลบัด ีๆ ไดท้ี ่https://www.healthnavigator.org.nz/healthy-living/sleep/sleep-tips/ 

(เว็บไซตด์า้นสขุภาพทีร่บัรองโดย DHB แห่งชาต)ิ 

ความส าคญัในการอธบิายสถานการณท์ีเ่กดิขึน้ใหเ้ดก็ทราบ - พูดคุยกบัเด็กและคอยรบัฟัง 

• ดเูคล็ดลบัด ีๆ ไดท้ี ่https://www.kidshealth.org.nz/coping-natural-disaster  

 

 

 

https://aus01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.education.govt.nz%2Fnews%2Fsevere-weather-event-information%2F&data=05%7C01%7CNCC.Welfare%40nema.govt.nz%7C9880ebbfc20e4b00dcc308db01a90327%7Ceea6053309ef4b7a94060f38551cc613%7C0%7C0%7C638105597650988682%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Okcv08mfBTIuvBpNWdgZ8z6Y84V%2FETeLpvktGxzkXVo%3D&reserved=0
https://scanmail.trustwave.com/?c=15517&d=56PU48YaLiQuk2NMMTodj-r4POrQtVprZVCyGrE-oQ&u=https%3a%2f%2fwww%2ehealthpoint%2eco%2enz%2f
https://scanmail.trustwave.com/?c=15517&d=56PU48YaLiQuk2NMMTodj-r4POrQtVprZVCyGrE-oQ&u=https%3a%2f%2fwww%2ehealthpoint%2eco%2enz%2f
https://arphs.health.nz/news/auckland-flooding-public-health-advice-january-2023/
https://arphs.health.nz/news/auckland-flooding-public-health-advice-january-2023/
https://aus01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.healthnavigator.org.nz%2Fhealthy-living%2Fsleep%2Fsleep-tips%2F&data=05%7C01%7Cem.pim%40ncc.govt.nz%7C733d81f4c2034679742e08da816286d8%7Cb0e30c6b08df46e689be60c108f12fa8%7C1%7C0%7C637964557415575129%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=SII8%2Fq7h69i%2BZHboSqcBmt30Omv4WQe6%2FNB0OrPJqgU%3D&reserved=0
https://aus01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.kidshealth.org.nz%2Fcoping-natural-disaster&data=05%7C01%7Cem.pim%40ncc.govt.nz%7C733d81f4c2034679742e08da816286d8%7Cb0e30c6b08df46e689be60c108f12fa8%7C1%7C0%7C637964557415575129%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=x8ImJZL72kcDblE7VXwjZft0nYH7aIyPcdrAYXn3AAA%3D&reserved=0
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 ตวัเลอืกดา้นสวสัดภิาพทางจติใจ 

a. ความวติกกงัวลเป็นเร ือ่งปกตมิากในชว่งเหตุการณฉุ์กเฉิน เชน่ เหตกุารณน์ ้าท่วมและการอพยพ 

ซึง่เป็นการตอบสนองทางอารมณท์ีป่กตติอ่สถานการณท์ีต่งึเครยีดมาก 

การพูดคยุและใหค้วามชว่ยเหลอืผูอ้ืน่สามารถทัง้ชว่ยบรรเทาทุกขใ์หต้นเองและยงัเป็นประโยชนอ์กีดว้ย 

b. หากคณุตอ้งการความชว่ยเหลอืเพิม่เตมิส าหรบัตวัคุณเองหรอืส าหรบัผูอ้ืน่ 

• โทรหาแพทยเ์วชปฏบิตัทิ ัว่ไป แพทยน์อกเวลาท าการ หรอื Healthline ที ่0800 611 116 

• โทรฟรหีรอืสง่ขอ้ความไปทีห่มายเลข 1737 เพือ่คยุกบัทีป่รกึษาทีผ่่านการอบรม 

• ในกรณีฉุกเฉิน โปรดโทร 111 

ชมุชน Māori / ความชว่ยเหลอื Iwi 

Te Puni Kokiri ก าลงัประเมนิสถานการณแ์ละตดิตอ่กบัทาง marae และ iwi ในทอ้งถิน่อย่างแข็งขนั 

จะมกีารอปัเดตขอ้มูลทนัททีีไ่ดร้บัมา  

ความชว่ยเหลอืส าหรบัชาวเกาะแปซฟิิก 

กระทรวงเพือ่ประชาชนชาวเกาะแปซฟิิก (Ministry for Pacific Peoples) เป็นทีป่รกึษาหลกัของ Crown 

เกีย่วกบันโยบายและการแทรกแซงทีมุ่่งปรบัปรงุผลลพัธส์ าหรบัประชาชนชาวเกาะแปซฟิิกใน Aotearoa 

เรามเีครอืขา่ยทีแ่น่นแฟ้นกบัชมุชนหมู่เกาะแปซฟิิกทัว่ทัง้ประเทศ 

และความเชีย่วชาญในการท าความเขา้ใจชาวเกาะแปซฟิิก ขนบธรรมเนียม 

และคา่นิยมมอีทิธพิลตอ่นโยบายสาธารณะ โครงการ และการตดัสนิใจดา้นบรกิารทีส่ง่ผลตอ่ชมุชน Pacific 

Aotearoa 

 

กระทรวงเพือ่ประชาชนชาวเกาะแปซฟิิกก าลงัตดิตอ่ผูน้ า ชมุชม และผูใ้หบ้รกิารในหมู่เกาะแปซฟิิกอย่างแข็งขนั 

เพือ่รวบรวมขอ้มูล ในขณะนีส้ามารถขอรบับรกิารชว่ยเหลอืไดผ่้านบรกิารตอ่ไปนี ้

 

บรกิารดูแลสุขภาพ South Seas (South Seas Healthcare) 

• บรรเทาอทุกภยัโดยทนัท ี- ความชว่ยเหลอืดา้นสวสัดภิาพ  

• South Seas Healthcare ตัง้อยู่ใน Otara, South Auckland 

และพรอ้มใหค้วามชว่ยเหลอืดา้นสวสัดภิาพและอาหารโดยทนัท ี

• โทรตดิตอ่ทมีงาน South Seas ไดท้ี ่0800 31 13 31 

• https://www.facebook.com/southseashealthcare/posts/pfbid0356qfDot8C64sCBhsRThZQax

thCwvL2FV6MAHg2y2gQ88VKyJet3XXgXazb8vUwhol 

 

ศูนยป์ระสานงานภูมภิาคแปซฟิิก (PaRCH) 

• พรอ้มมอบความชว่ยเหลอืดา้นสวสัดกิาร ทีพ่กั และยารกัษาโรค 

• พรอ้มดว้ยเจา้หนา้ทีท่ีพู่ดภาษาชาวเกาะแปซฟิิก  

• สามารถใหค้วามชว่ยเหลอืโดยไม่พจิารณาสถานะการพ านักอาศยัของคณุ 

• คณุสามารถตดิตอ่ทมีงานไดโ้ดยตรงที ่0800 727 240 

• เปิดท าการตัง้แต ่08.00 น. – 20.00 น. 

https://aus01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fscanmail.trustwave.com%2F%3Fc%3D15517%26d%3D-7nU4_tg-csiicoTde9tjuo4Fi54M9QoGkuoD0hxOw%26u%3Dhttps%253a%252f%252fwww.facebook.com%252fsouthseashealthcare%252fposts%252fpfbid0356qfDot8C64sCBhsRThZQaxthCwvL2FV6MAHg2y2gQ88VKyJet3XXgXazb8vUwhol&data=05%7C01%7CNCC.Welfare%40nema.govt.nz%7Cbb234ccd6f4c4ef6596108db01ab35fa%7Ceea6053309ef4b7a94060f38551cc613%7C0%7C0%7C638105607097074704%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=TDrBsH19a5SVzdRz0pgJ4LprHwCgdvGa3Btxv%2BY88OU%3D&reserved=0
https://aus01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fscanmail.trustwave.com%2F%3Fc%3D15517%26d%3D-7nU4_tg-csiicoTde9tjuo4Fi54M9QoGkuoD0hxOw%26u%3Dhttps%253a%252f%252fwww.facebook.com%252fsouthseashealthcare%252fposts%252fpfbid0356qfDot8C64sCBhsRThZQaxthCwvL2FV6MAHg2y2gQ88VKyJet3XXgXazb8vUwhol&data=05%7C01%7CNCC.Welfare%40nema.govt.nz%7Cbb234ccd6f4c4ef6596108db01ab35fa%7Ceea6053309ef4b7a94060f38551cc613%7C0%7C0%7C638105607097074704%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=TDrBsH19a5SVzdRz0pgJ4LprHwCgdvGa3Btxv%2BY88OU%3D&reserved=0
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Siaola Vahefonua Tonga Methodist Mission 

Siaola พรอ้มจดัหาอาหารและทีพ่กัใหก้บัผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบจากอทุกภยั หากคณุตอ้งการความชว่ยเหลอื 

โปรดโทรตดิต่อไดฟ้รทีี ่0800 SIAOLA (0800 742 652) ทีอ่ยู่ของ Siaola Community Hub คอื 636 Great 

South Road, Ellerslie, Auckland 

 

Pasifika Futures Ltd 

Pasifika Futures Ltd เป็นหน่วยงาน Whānau Ora Commissioning Agency ส าหรบัครอบครวัชาวเกาะแปซฟิิก 

ทีพ่รอ้มมอบความชว่ยเหลอืทัว่ทัง้นิวซแีลนดผ่์านพนัธมติรของตน เมือ่โทรไปที ่0800 ETU RERE ทมีงาน Pasifika 

Futures จะสามารถเชือ่มตอ่คณุกบัพนัธมติรรายหน่ึงของเราเพือ่ใหค้วามชว่ยเหลอืในการบรรเทาทุกขไ์ดท้นัท ี

 

The Fono Feleoko Food Hub 

0800 FONO4U (0800 366 648) 

  

The Village Community Services Trust 

021 845 535 (Alena)  

ลงิกข์อรบัขอพสัดอุาหาร 

  

CIDANZ 

Anthony: 027 303 1832  

Sean: 027 310 3675 

แบบฟอรม์ชว่ยเหลอื 

 

ศูนยป์ระสานงานประจ าภูมภิาคแปซฟิิก (PaRCH) 

• พรอ้มมอบความชว่ยเหลอืดา้นสวสัดกิาร ทีพ่กั และยารกัษาโรค 

• พรอ้มดว้ยเจา้หนา้ทีท่ีพู่ดภาษาชาวเกาะแปซฟิิก 

• สามารถใหค้วามชว่ยเหลอืโดยไม่พจิารณาสถานะการพ านักอาศยัของคณุ 

• คณุสามารถตดิตอ่ทมีงานไดโ้ดยตรงที ่0800 727 240 

• เปิดตัง้แต ่08.00 – 20.00 น. 

 

หากคณุตอ้งการความชว่ยเหลอื โปรดสง่อเีมลไปที ่contact@mpp.govt.nz หรอืเยีย่มชมเว็บไซต ์

www.mpp.govt.nz 

 

 

 

 

 

https://aus01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fform.jotform.com%2F210136456103847&data=05%7C01%7CNCC.Welfare%40nema.govt.nz%7C12600d38300e45c6a8c108db01ab1820%7Ceea6053309ef4b7a94060f38551cc613%7C0%7C0%7C638105606598514407%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=O3D6OTYpQbZHlizYVU62H1elhqZgFeXV1VrkEeu45y4%3D&reserved=0
https://aus01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2Fr%2FXFjjuDgVyj&data=05%7C01%7CNCC.Welfare%40nema.govt.nz%7C12600d38300e45c6a8c108db01ab1820%7Ceea6053309ef4b7a94060f38551cc613%7C0%7C0%7C638105606598514407%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=OphIMd4YPabCqY62UQmKl9eBlc0P0xP9Mf71NBuxKyo%3D&reserved=0
https://aus01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.mpp.govt.nz%2F&data=05%7C01%7CNCC.Welfare%40nema.govt.nz%7Cd5660bc8316e4a433c5508db00ecf622%7Ceea6053309ef4b7a94060f38551cc613%7C0%7C0%7C638104789983328935%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=GK8hYVstAjFFT7zEq6TI3pvISeXUjuBMfXaZtlh7TVQ%3D&reserved=0
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การใหค้วามชว่ยเหลอืแกช่มุชนกลุ่มชาตพินัธุ ์

กระทรวงการชมุชนกลุม่ชาตพินัธุ ์(Ministry for Ethnic Communities) ก าลงัสือ่สารไปยงัทุกชมุชนของเรา 

ซึง่จะอธบิายความชว่ยเหลอืครา่ว ๆ ทีพ่วกเขาจะรบัไดใ้นอกีไม่กีว่นั  

นอกจากนี ้กระทรวงการชมุชนกลุม่ชาตพินัธุย์งัประสานงานกบัหน่วยงานส าคญั ๆ และศูนยป้์องกนัฝ่ายพลเรอืน 

เพือ่ใหแ้น่ใจวา่จะรองรบัความตอ้งการเฉพาะของชมุชนกลุม่ชาตพินัธุไ์ด ้เชน่ ดา้นอาหาร พืน้ทีส่ าหรบัสวดมนต ์

และลา่ม 

ความชว่ยเหลอืส าหรบัผูทุ้พพลภาพ 

Whaikaha - กระทรวงดแูลผูทุ้พพลภาพ (Ministry of Disabled People) 

และผูใ้หบ้รกิารก าลงัใหก้ารสนับสนุนงานของอาสาสมคัรจ านวนมากในชมุชนของเรา 

ซึง่ใหค้วามชว่ยเหลอืผูทุ้พพลภาพและ whānau Whaikaha มอบค าแนะน านีใ้หแ้กผู่ทุ้พพลภาพและ whānau  
 

• มขีอ้มูลลา่สดุอปัเดตอย่างสม ่าเสมอในหนา้ Facebook ของหน่วยงาน: Whaikaha - Ministry of 

Disabled People | Facebook 

• ผูท้ีต่อ้งการรบับรกิารฉุกเฉินแตม่ปัีญหาดา้นการฟังหรอืการพูดคยุทางโทรศพัท ์

สามารถลงทะเบยีนขอรบับรกิาร 111 TXT ไดท้ี ่https://www.police.govt.nz/111-txt 

• ผูท้ีต่อ้งการความชว่ยเหลอืสามารถตดิตอ่บรกิารสายสขุภาพของ Whakarongorau Aotearoa 

Telehealth Services ไดท้ีห่มายเลข 0800 111 213 หรอืจะสง่ขอ้ความไปที ่8988 

หรอืเลอืกใชบ้รกิารสือ่สารนิวซแีลนด ์(New Zealand Relay Service) ที ่www.nzrelay.co.nz ก็ได ้ 

• หากผูทุ้พพลภาพทีไ่ดร้บัความชว่ยเหลอืตอ้งการความชว่ยเหลอืเพิม่เตมิ 

บุคคลดงักลา่วควรตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารของตนเป็นอนัดบัแรก หรอืตดิตอ่ Whaikaha ที ่

contact@whaikaha.govt.nz หรอืทีห่มายเลข 0800 566 601 ไดเ้ชน่กนั 

• สามารถเขา้ถงึศนูยป้์องกนัฝ่ายพลเรอืนในปัจจบุนัใน Auckland ไดท้ัง้ 3 แห่ง 

ผูท้ีม่สีนัุขน าทางควรน าสนัุขมาดว้ย โปรดอย่าลมืน าสิง่ของจ าเป็นอืน่ ๆ เชน่ อปุกรณ ์ยา เสือ้ผา้กนัหนาว 

และของใชส้ าหรบัทารกมาดว้ย 

ชาวตา่งชาต ิ

ชาวต่างชาตทิีต่อ้งการความชว่ยเหลอืควรตดิตอ่สถานทูตหรอืคณะกรรมาธกิารระดบัสงูของตน 
สามารถดรูายละเอยีดตดิตอ่ไดท้ี ่สถานทูต | กระทรวงการต่างประเทศและการคา้ (Ministry of Foreign Affairs 

and Trade) ของนิวซแีลนด ์(mfat.govt.nz): https://www.mfat.govt.nz/en/embassies/ 
ผูม้าท่องเทีย่วนิวซแีลนดค์วรตดิตอ่บรษิทัประกนัภยัเดนิทางของตนหากการเดนิทางหยุดชะงกั 

สวสัดภิาพของสตัวเ์ลีย้ง  

สตัวข์องคณุถอืเป็นความรบัผดิชอบของคุณเอง 

คณุตอ้งรวมสตัวไ์วใ้นการวางแผนการณข์องคณุหากเกดิกรณีฉุกเฉิน 

• หากคณุตอ้งอพยพ ใหน้ าสตัวเ์ลีย้งของคุณไปดว้ย (หากคุณท าไดอ้ย่างปลอดภยั) 

หรอืพาสตัวไ์ปยงัสถานพกัเลีย้งทีป่ลอดภยั  

https://www.facebook.com/whaikaha.govt
https://www.facebook.com/whaikaha.govt
https://www.police.govt.nz/111-txt
https://www.nzrelay.co.nz/index
mailto:contact@whaikaha.govt.nz
https://aus01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.mfat.govt.nz%2Fen%2Fembassies%2F%23letterP&data=05%7C01%7CNCC.Welfare%40nema.govt.nz%7Cee02b45295434b4af42308db00da8021%7Ceea6053309ef4b7a94060f38551cc613%7C0%7C0%7C638104710690376565%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Po%2F%2B2ZDjmYUUuIY5s6S1G6iVUrtW5vXfWariDEPG0ME%3D&reserved=0
https://aus01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.mfat.govt.nz%2Fen%2Fembassies%2F%23letterP&data=05%7C01%7CNCC.Welfare%40nema.govt.nz%7Cee02b45295434b4af42308db00da8021%7Ceea6053309ef4b7a94060f38551cc613%7C0%7C0%7C638104710690376565%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Po%2F%2B2ZDjmYUUuIY5s6S1G6iVUrtW5vXfWariDEPG0ME%3D&reserved=0
https://www.mfat.govt.nz/en/embassies/
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• หากคณุตอ้งปลอ่ยสตัวท์ิง้ไว ้ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าสตัวอ์ยู่ในทีท่ีป่ลอดภยัและมทีีก่ าบงั 

ไม่วา่จะในบา้นหรอืนอกบา้น  

• หากคณุมปีศสุตัวห์รอืมา้ในคอกใกลท้างน ้าทีอ่าจท่วมลน้ได ้(ล าธาร แม่น ้า ฯลฯ) 

ใหอ้พยพสตัวไ์ปยงับรเิวณทีสู่ง 
 

ส าหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิ โปรดศกึษา เอกสารขอ้มูลจากกระทรวงอตุสาหกรรมขัน้พืน้ฐาน (Ministry for 

Primary Industries หรอื MPI): สตัวท์ีไ่ดร้บัผลกระทบจากเหตกุารณน์ ้าท่วม - www.mpi.govt.nz/animals-in-
emergencies  
 

ขอ้กงัวลตอ่สวสัดภิาพของสตัว ์

โทรตดิตอ่ Auckland CDEM ที ่0800 22 22 00 เพือ่บนัทกึขอ้กงัวลเกีย่วกบัสวสัดภิาพของสตัว ์ทาง MPI 

จะโทรตดิตอ่กลบัเพือ่สอบถามเกีย่วกบัสวสัดภิาพของสตัว ์

บรกิารสตัวแพทย ์

หากสตัวข์องท่านตอ้งการรบัการรกัษาจากสตัวแพทย ์โปรดตดิตอ่ไปยงัคลนิิกสตัวแพทยข์องท่าน  

ปศุสตัว ์

ส าหรบัค ารอ้งขอรบัความชว่ยเหลอืเกีย่วกบัปศสุตัว ์ฟารม์สว่นตวั หรอือาหารสตัว ์ใหโ้ทรตดิตอ่ 

กลุ่มผูป้ระกอบการฟารม์ (Federated Farmers) ที ่0800 FARMING (0800 327 646) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


