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COVID-19: 

คู่มอืส ำหรบัแรงงำนช ัว่ครำวตำ่งชำตใินแคนำดำ  

 ส่วนที ่1: COVID-19 (โคโรนาไวรัส) คอือะไร 

 ส่วนที ่2: ส ิง่ทีค่วรรูก่้อนออกจากประเทศของคณุ 

 ส่วนที ่3: ส ิง่ทีค่วรรูเ้กีย่วกับการมาถงึและระยะกักตัวเบ ือ้งตน้ในแคนาดา 

 ส่วนที ่4: ส ิง่ทีค่วรรูต้ลอดการพักอาศัยในแคนาดา 

 ส่วนที ่5: มาตรการสนับสนุนรายไดใ้นช่วง COVID-19 

 ส่วนที ่6: การเปล ีย่นงาน 

 ส่วนที ่7: สถานทีต่ดิต่อส าหรับสอบถามหรอืขอความช่วยเหลอืเกีย่วกับ COVID-19 

 ส่วนที ่8: สถานทีต่ดิต่อเพือ่รายงานนายจา้งทีไ่ม่ปฏบิัตติามขอ้ก าหนด COVID-19 

 

สว่นที ่1: COVID-19 (โคโรนำไวรสั) คอือะไร 
COVID-19 ก่อใหเ้กดิการตดิเช ือ้ในระบบทางเดนิหายใจ (ปอด)  

อำกำรของ COVID-19 

COVID-19 มักแสดงอาการคลา้ยคลงึกับอาการเจ็บป่วยอืน่ๆ ผูป่้วยทีต่ดิเช ือ้ COVID-19 อาจมอีาการไข ้ไอ 

หายใจตดิขัด เหนื่อยลา้หรอือ่อนแรง ปวดเมือ่ยกลา้มเนื้อหรอืร่างกาย ขาดการรับรูก้ล ิน่และรส ปวดหัว 

ทอ้งร่วง หรอือาเจยีน โดยอาจมอีาการเพยีงเล็กนอ้ยหรอืรุนแรง หากคุณตดิเช ือ้ COVID-19 

คุณอาจแทบไม่มอีาการอะไรเลย แต่คุณก็ยังสามารถสง่ผา่นเช ือ้ไวรัสใหผู้อ้ ืน่ได ้หากคุณเป็นผูป่้วย COVID-

19 คุณอาจไม่แสดงอาการใดๆ ไดสู้งสดุ 14 วันต่อมา 

COVID-19 กระจำยตวัอย่ำงไร  

ผูต้ดิเช ือ้สามารถแพร่ COVID-19 ไดด้ังนี ้

 ของเหลวทีเ่กดิจากการพดู รอ้งเพลง ตะโกน ไอหรอืจาม 

 ของเหลวขนาดเลก็หรอืละอองของเหลวทีล่อยอยู่ในอากาศ  

 การอยู่ใกลช้ดิกัน เช่น การสัมผัสหรอืการจับมอื 

 การสัมผัสกับส ิง่ทีม่ไีวรัสตดิอยู่ แลว้จับดวงตา จมูก หรอืปากของตัวเองก่อนลา้งมอื 

 การใชส้อ้ม ชอ้น หรอืภาชนะบรรจุเคร ือ่งด ืม่ร่วมกัน 

วิธีหยุดกำรกระจำยตวัของ COVID-19 

 จ ากัดการตดิต่อกับผูอ้ ืน่ และไม่อยู่กับคนหมู่มาก  

 อยู่ห่างจากผูอ้ ืน่อย่างนอ้ย 2 เมตรเสมอ 

 สวมหนา้กากขณะอยู่ในทีร่่มกับผูอ้ ืน่ ในทีส่าธารณะ หรอืเมือ่ตอ้งใกลช้ดิกับผูอ้ ืน่ 

 ใชแ้ขนปิดปากและจมูกเมือ่ไอหรอืจาม 

 ลา้งมอืดว้ยสบู่และน ้าอุ่นบ่อยๆ อย่างนอ้ยครัง้ละ 20 วนิาท ี

หรอืใชน้ ้ายาท าความสะอาดมอืทีม่สี่วนผสมของแอลกอฮอล ์ในกรณีทีไ่ม่มนี ้าและสบู่ 

 หลกีเล ีย่งการสัมผัสกับใบหนา้ 
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 ท าความสะอาดและฆ่าเช ือ้พ ืน้ผวิบ่อยๆ 

สถานทีต่่อไปนี้มคีวามเส ีย่งในการแพร่เช ือ้ไวรัสมากเป็นพเิศษ: 

 พืน้ทีปิ่ด 

 พืน้ทีแ่ออัด 

 บรรยากาศใกลช้ดิและวงสนทนาระยะใกล ้

 

ผูต้ดิเชือ้ COVID-19 มคีวามเสีย่งท ีจ่ะมปัีญหาสุขภาพทีรุ่นแรง ในกรณีผูต้ดิเชือ้อายุ 65 ปีขึน้ไป 

หรอืมโีรคบางอย่าง โรคบางส่วนไดแ้ก่ 

 โรคหัวใจ 

 โรคหอบ 

 โรคไตเรือ้รัง 

 โรคอว้น 

 โรคความดันสูง 

 โรคปอด  

 โรคเบาหวาน หรอื 

 โรคมะเร็ง 

นอกจากนี ้ความเสีย่งในการมปัีญหาสุขภาพรุนแรงจาก COVID-19 ยังสูงขึน้ 

ในกรณีท ีคุ่ณมรีะบบภูมคุิม้กันอ่อนแอ เช่น คุณเคยผ่านการรักษาดว้ยการท าเคมบี าบัด 

สว่นที ่2: ส ิง่ทีค่วรรูก้อ่นออกจำกประเทศของคุณ 

หากคุณมอีากาศ COVID-19 คุณจะไม่ไดรั้บอนุญาตใหข้ึน้เครือ่งบนิ 

คุณตอ้งมคุีณสมบัตติรงตามเงือ่นไขสามขอ้ในการขึน้เครือ่ง: 

 สวมหนา้กากปิดปากและจมูกตลอดเวลา 

 หลักฐานการตรวจ PCR COVID-19 ทีเ่ป็นลบ (ตรวจภายใน 72 

ช่ัวโมงก่อนถงึก าหนดการบนิมายังประเทศแคนาดา) 

 หลักฐานการลงทะเบยีนกับ ArriveCAN (ดูขอ้มูลเพิ่มเตมิดา้นล่าง) 

เนือ่งจากสถานการณ์ COVID-19 มกีารววัิฒนาการอย่างรวดเร็ว ขอ้ก าหนดต่างๆ 

อาจเปลีย่นแปลงไดทุ้กเมือ่ โโโโโโโโโทรัพยากร COVID-19 
ของรัฐบาลแคนาดาบ่อยๆ เพื่อดูขอ้มูลใหม่ๆ (https://www.canada.ca/en/public-

health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19.html)  
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หากคุณไม่มอีาการของโรค COVID-19 คุณควรทีจ่ะ: 

 ยนืยันกับนายจา้งของคุณ (หรอืกระทรวงแรงงานของคณุ หากคุณอยู่ในโครงการ SAWP) 

ว่าต าแหน่งของคุณยังว่างอยู่ 

 อ่านอเีมลทีคุ่ณไดร้ับจาก Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC) 

และท าตามค าแนะน า 

 ยนืยันว่าช ือ่ของคุณสะกดถูกตอ้งในเอกสารทุกฉบับทีคุ่ณไดรั้บจาก IRCC หากมขีอ้ผดิพลาด 

โปรดแจง้ให ้IRCC ทราบโดยเร็วทีสุ่ด 

และยนืยันว่าขอ้มูลบนใบอนุญาตท างานของคณุถูกตอ้งทีท่า่อากาศยานระหว่างประเทศ 

 ลงทะเบยีนขอตรวจร่างกายล่วงหนา้เมือ่มาถงึแคนาดาหลังจองเทีย่วบนิ 

ยกเวน้ว่าจะมคีนทีไ่ดล้งทะเบยีนล่วงหนา้หรอืจะลงทะเบยีนล่วงหนา้ใหค้ณุแลว้  

คุณจะตอ้งตรวจเช ือ้ก่อนออกจากสนามบนิเมือ่มาถงึแคนาดา: 

o ลงทะเบยีนขาเขา้ทีท่่าอากาศยานนานาชาตแิวนคูเวอร ์

o ลงทะเบยีนขาเขา้ทีท่่าอากาศยานนานาชาตแิคลแกร ี

o ลงทะเบยีนขาเขา้ทีท่่าอากาศยานนานาชาตโิทรอนโตเพยีรส์นั  

o ลงทะเบยีนขาเขา้ทีท่่าอากาศยานนานาชาตมิอนทรอีอล-ทรูโด 

คคคคคคคคคค ArriveCAN 

คคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคค/คคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคค

คคคคคคคคคคคคคคคคคค โปรดตดิต่ โโโโโโโโโโโโโโโโโโ โโโโโโโโโ 

โโโโโโโโโโโโโโโโ COVID-19 โโโโโโโโโโโโโโโ 

(https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-

infection/latest-travel-health-advice.html) 

โโโ ArriveCAN โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโ 

โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโ Google Play โโโโ Apple App 

store โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโ ArriveCAN หากตอ้งการขอ้มูลเพิม่เตมิ 

โปรดตดิต่อ ArriveCAN (https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-

disease-covid-19/splash-arrivecan.html?utm_campaign=not-applicable&utm_medium=vanity-

url&utm_source=canada-ca_arrivecan) 

โโโโโโโโโโโโโโโโ โโโโโโโโโโ ArriveCAN 

โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโ: 

 โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโ 

 โโโโโโโโโโโโ  

 โโโโโโโโโโโโโโโโโ COVID-19 โโโโโโโโโ 

โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโ ArriveCAN โโโโ: 

 โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโ 

 โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโ

โโโโโโโโ 
 โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโ ArriveCAN โโโโโโโโโโโโ:  

o โโโโโโโโโโโโโโโโโโ  
o โโโโโโโโโโโ  
o โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโ 
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คุณอาจตอ้งเขา้กักตัวภาคบังคับในช่วง 14 วันแรกทีม่าถงึแคนาดา 

ซ ึง่คุณจะตอ้งคุยเร ือ่งแผนกักตัวกับนายจา้งของคณุก่อนทีคุ่ณจะมาถงึ 

ขอ้มูลทีคุ่ณจ าเป็นตอ้งมตีดิตวัก่อนเดนิทาง ซ ึง่เจา้หนา้ทีอ่าจขอดูเมือ่คุณมาถงึ ประกอบดว้ย 

 ทีอ่ยู่สถานทีกั่กตัวของคุณ (บา้นพกั) 

 หมายเลขโทรศัพทแ์ละทีอ่ยู่อเีมลทีเ่จา้หนา้ทีแ่คนาดาใชต้ดิตอ่คุณได  ้

 ขอ้มูลตดิต่อนายจา้งของคุณ 

 ใบอนุญาตท างานหรอืจดหมายแนะน าจากท่าอากาศยานระหว่างประเทศ (POE) 

ทีแ่สดงใหเ้ห็นใบอนุญาตของคุณไดร้ับการอนุมัตแิลว้ แสดงใบอนุญาตหรอืจดหมาย POE 

ของคุณต่อพนักงานสายการบนิ 

เอกสารนี้จะแสดงใหเ้ห็นว่าคณุไดรั้บอนุญาตใหเ้ดนิทางมายังแคนาดาในช่วงทีม่กีารจ ากัดการเดนิทาง 

ขอ้ก ำหนดกำรเขำ้พกัที่โรงแรม 3 วนั  

 นักเดนิทางทีม่าเยอืนแคนาดาสว่นใหญ่ตอ้งพกัอยู่ทีส่ถานทีรั่บรองทีรั่ฐบาลอนุมัต ิ(โรงแรม) เป็นเวลา 3 

วันหลังมาถงึ รวมถงึแรงงานชั่วคราวตา่งชาต ิ(TFW) 

 นักเดนิทางตอ้งจองโรงแรมและรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเอง 

 คุณสามารถจองทีพ่ักในอเมรกิาเหนือไดโ้ดยไม่มคี่าธรรมเนียม โดยโทรไปที ่1-800-294-8253 

หรอืจองโรงแรมออนไลน ์(https://www.canada.ca/en/public-

health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/latest-travel-health-

advice/mandatory-hotel-stay-air-travellers/list-government-authorized-hotels-

booking.html)  

 แรงงานตอ้งเป็นผูด้ าเนนิการและช าระคา่เดนิทางระหว่างโรงแรมและสถานทีกั่กตัวดว้ยตัวเอง 

ขอ้ยกเว้นกำรเขำ้พกัที่โรงแรม 3 วนั  

 TFW ทีม่ใีบอนุญาตดา้นการเกษตร อาหาร ปลาและอาหารทะเล 

ไดรั้บการยกเวน้จากขอ้ก าหนดการเขา้พักทีโ่รงแรม 3 วัน ดูรายการหมวดหมู่อาชพี (NOC) 

ไดท้ ีด่า้นล่าง ทัง้นี้ แรงงานเหลา่นีจ้ะไดเ้ดนิทางไปยังสถานทีกั่กตัวโดยตรง หลังผ่านการตรวจหาเช ือ้ 

COVID-19 ทีส่นามบนิ 

 ขอ้มูลเกีย่วกับ NOC ของคุณจะอยู่ใน “ขอ้มูลการท างาน” 

ทีห่นา้รายละเอยีดการจา้งงานในจดหมายประเมนิผลกระทบตลาดแรงงาน (LMIA) ของคุณ 

 แรงงานในกลุ่มอาชพี (หมวดหมู NOC) ทีไ่ดร้ับการยกเวน้จากการเขา้พักทีโ่รงแรม 3 วันประกอบดว้ย: 

o 0821 - ผูจ้ัดการดา้นการเกษตร 

o 0822 - ผูจ้ัดการดา้นพชืสวน 

o 8252 - ผูท้ าสัญญาบรกิารดา้นการเกษตร ผูดู้แลไร่นา 

และแรงงานทีม่คีวามช านาญพเิศษดา้นปศสุตัว ์

o 8255 - ผูท้ าสัญญาและผูดู้แล บรกิารดา้นภูมทัิศน์ การดูแลพืน้ดนิและพชืสวน 

o 8431 - แรงงานในไร่ทั่วไป 

o 8432 - แรงงานเรอืนเพาะช าและเรอืนกระจก 

o 8611 - แรงงานเก็บเกีย่ว 

o 6331 - คนฆ่าสัตว ์คนขายเนือ้ และชาวประมง - คา้ปลกีและคา้สง่ 

o 9461 - เจา้หนา้ทีป่ฏบิตักิารควบคุมและผูค้วบคุมเคร ือ่งจักร งานแปรรปูอาหาร เคร ือ่งด ืม่ 

และผลติภัณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

o 9462 - งานอุตสาหกรรมฆ่าสัตวแ์ละขายเนื้อ คนเตรยีมเนือ้สัตวปี์ก และแรงงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
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o 9463 - แรงงานแหล่งเพาะเล ีย้งปลาและอาหารทะเล 

o 9617 - แรงงานดา้นการแปรรูปอาหาร เคร ือ่งด ืม่ และผลติภัณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

o 9618 - แรงงานดา้นการแปรรูปปลาและอาหารทะเล 

 

กำรเขำ้พกัที่โรงแรม 3 วนั - กำรเดนิทำงไปยงัจงัหวดัอืน่ 

 TFW 

ทุกคนทีม่ใีบอนุญาตท างานในสาขาอาชพีขา้งตน้ทีจ่ าเป็นตอ้งเดนิทางไปยังจังหวดัอืน่ดว้ยระบบขนสง่ส

าธารณะ (เช่นการเดนิทางดว้ยเทีย่วบนิเชงิพาณชิย)์ 

จะตอ้งเขา้พักทีส่ถานทีร่ับรองทีไ่ดร้ับการอนุมัตโิดยรฐับาลเป็นเวลาสงูสดุ 3 คนืเมือ่มาถงึแคนาดา 

ระหว่างรอผลการตรวจ COVID-19 

 นายจา้งและผูจ้ัดการเดนิทางตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบเร ือ่งการจองโรงแรมในสว่นทีท่ าได ้

ซ ึง่เป็นส่วนหนึ่งของการจดัการเดนิทาง แรงงานทีป่ระกอบอาชพี (หมวดหมู่ NOC) 

ตามรายการขา้งตน้ไม่จ าเป็นตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ้่ายใดๆ ในส่วนนี ้

สว่นที ่3: 

ส ิง่ทีค่วรรูเ้ก ีย่วกบักำรมำถงึและระยะกกัตวัเบือ้งตน้ใน

แคนำดำ 
 

สิง่ที่จะไดพ้บที่สนำมบนิในแคนำดำ  

 หากคุณมสีัญญาณของ COVID-19 เมือ่เดนิทางมาถงึ 

เจา้หนา้ทีจ่ะตดิตอ่เจา้หนา้ทีกั่กกันเพือ่ท าการประเมนิอย่างละเอยีด หากจ าเป็น 

เจา้หนา้ทีกั่กกันอาจท าส ิง่ต่อไปนี้: 

o สั่งใหส้่งตัวคุณไปยังโรงพยาบาลเพือ่ตรวจอาการเพิม่เตมิ 

แจง้เจา้หนา้ทีส่าธารณสุขทอ้งถิน่ว่าคณุอาจม ีCOVID-19 

 ผูโ้ดยสารเครือ่งบนิทุกคน รวมถงึแรงงาน TWF จะตอ้งท าการตรวจสอบโมเลกุล COVID-19 

เมือ่มาถงึแคนาดา ขณะอยู่ทีส่นามบนิ  

 คุณตอ้งไดรั้บการตรวจหาเช ือ้ซ ้าหลังกักตัวได ้10 วัน 

 ก่อนออกจากสนามบนิ คุณจะไดร้ับชุดทดสอบ COVID-19 พรอ้มค าแนะน าในการทดสอบในภายหลัง 

ระหว่างช่วงระยะเวลากักตัว   

 คุณจะไดร้ับขอ้มูลเพิม่เตมิเมือ่มาถงึ 

 

แนวทำง COVID-19 ในสว่นของกำรกกัตวั  

แรงงานส่วนใหญ่ตอ้งกักตัวนาน 14 วัน เฉพาะแรงงานทีก่ระทรวงสาธารณสขุของแคนาดาจัดวา่เป็นแรงงาน 

“ส าคัญ” เท่านั้นทีจ่ะไดรั้บการยกเวน้ (เช่น เจา้หนา้ทีส่าธารณสขุ เจา้หนา้ทีข่นสง่อุปกรณท์างการแพทย ์

คนขับรถบรรทุก ลูกเรอืบนเครือ่งบนิ รถไฟ และเรอืเดนิสมุทร ดูขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกับโครงการ TFW 
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ส ิง่ทีน่ายจา้งตอ้งท าในชว่งการระบาดของ COVID-19  และค าถามทีพ่บบ่อยไดท้ี ่ TFW Program website 

(https://www.canada.ca/en/employment-social-development/services/foreign-workers/notice-

covid-19.html)  

คุณมหีนา้ทีป่ฏบิัตติามแนวทาง COVID-19 

ทีป่ระกาศโดยรัฐบาลแคนาดากับจังหวัดและภูมภิาคทีค่ณุอาศยัอยู่  

 คุณตอ้งกักตัวหลังออกจากสนามบนิ ในบางกรณี 

คุณอาจตอ้งกักตัวในสถานทีร่ับรองทีก่ าหนดใหเ้มือ่คุณมาถงึ 

และคุณจะไดร้ับบรกิารดา้นอาหารและเครือ่งด ืม่ 

 การกักตัวหมายความว่า 

o คุณตอ้งอยู่ในทีพ่ัก 

o คุณตอ้งหลกีเล ีย่งการตดิตอ่กับผูอ้ ืน่ และรักษาระยะห่างจากผูอ้ ืน่ 2 เมตร 

(การเวน้ระยะห่างทางกายภาพ) ตลอดเวลา 

(ยกเวน้ว่าคุณจะเป็นสมาชกิในครอบครัวเดยีวกันทีม่าถงึพรอ้มกัน) 

 คุณจะตอ้งใช ้ArriveCAN ระหว่าง 48 ชั่วโมงแรก เพือ่ยนืยันว่าคุณมาถงึสถานทีกั่กตัวเรยีบรอ้ยแลว้  

 ระหว่างการกักตัวทุกวัน คุณจะตอ้งท าการประเมนิอาการ COVID-19 ประจ าวันดว้ยตวัเองบน 

ArriveCAN 

 เมือ่ถงึวันที ่10 ของการกักตัว คุณจะตอ้งท าชุดตรวจ COVID 

 

โดยเฉพำะส ำหรบัผูท้ ีพ่กัในสถำนทีท่ ีน่ำยจำ้งจดัเตรยีมไวใ้ห  ้

นายจา้งอาจเตรยีมทีพ่กัไวใ้หคุ้ณ ข ึน้อยู่กับสญัญาของคุณ ซ ึง่มักเกดิข ึน้กับกรณีของแรงงานในไร่ 
 

 นายจา้งของคุณตอ้งเป็นผูจ้ัดหาผลติภัณฑท์ าความสะอาดใหคุ้ณ  

 ท าความสะอาดและฆ่าเช ือ้ทีพ่ักและพืน้ทีส่ว่นกลางของคณุ 

รวมถงึพืน้ผวิในพืน้ทีส่ว่นกลางทีถู่กสัมผสับ่อยๆ เช่น  

o ลูกบดิประตู  

o โต๊ะ  

o เคาน์เตอร ์ 

o อ่างลา้งมอื  

o ก๊อกน ้า  

o รโีมตโทรทัศน์ และ  

o หอ้งน ้า 

 ส ิง่ส าคัญอืน่ๆ ทีต่อ้งท า ไดแ้ก่ 

o อย่ารับแขก 

o หากตอ้งการออกไปสูดอากาศภายนอก ใหท้ าภายในสถานทีส่่วนตวั เช่น 

ลานบา้นหรอืระเบยีงของคณุเอง 

o ลา้งมอืบ่อยๆ ดว้ยสบู่และน ้าอุ่นอย่างนอ้ย 20 วนิาท ี

หรอืใชน้ ้ายาท าความสะอาดมอืทีม่สี่วนผสมของแอลกอฮอลอ์ย่างนอ้ย 60% 

 

 หลังเร ิม่กักตัวไม่ควรใหม้บีุคคลใหม่ยา้ยเขา้ไปในทีพ่ักเดยีวกับคณุหรอืกลุ่มของคุณ 
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 หากมคีนใหม่มาถงึทีพ่ักของคุณในระหว่างนี ้คุณจะตอ้งเร ิม่ระยะกักตัวใหม่ 

 

รูห้นำ้ที่ของนำยจำ้งของคุณระหว่ำงระยะกกัตวัข ัน้ตน้ 

คุณตอ้งไดรั้บค่าแรงในระยะกักตัวขัน้ต า่ 30 ชั่วโมงต่อสปัดาห ์ตามอัตราค่าแรงรายชัว่โมงปกตขิองคุณ 

เงนิทีคุ่ณไดรั้บไม่ใช่คา่แรงลว่งหนา้ และคุณจะไม่ตอ้งช าระคนืในภายหลงั 

ขอ้ก าหนดนี้ยังมผีลต่อแรงงานในกลุ่ม SAWP 

และระยะการกักตัวแบบไดรั้บค่าแรงนีจ้ะบวกเพิม่กับคา่แรงขัน้ต า่ 240 ชั่วโมงตามทีร่ะบุไวใ้นสญัญา SAWP 

นายจา้งสามารถหักลบเงนิส่วนนีเ้ป็นประจ าได ้นายจา้งไม่มสีทิธิ์หักเงนิเพิม่ดว้ยเหตุผลเร ือ่งระยะกักตัว 

ยกเวน้ในกรณีทีม่ขีอ้ตกลงหักลบค่าอาหาร  

นายจา้งตอ้งท าใหคุ้ณสามารถเขา้ถงึส ิง่ทีจ่ าเป็นไดโ้ดยไม่มกีารคดิราคาเกนิจรงิหรอืเก็บเงนิเพิม่  

นายจา้งตอ้งไม่ท าส ิง่ทีจ่ะเป็นอุปสรรคต่อการเขา้ถงึส ิง่จ าเป็นต่อการด ารงชพีของคุณ 

รวมถงึอาหารและส ิง่ของขัน้พ ืน้ฐานอืน่ๆ 

หากคุณตอ้งการความช่วยเหลอืจากนายจา้งหรอืจากองคก์รช่วยเหลอืในการเขา้ถงึส ิง่จ าเป็นตอ่การด ารงชพี 

นายจา้งของคุณจะตอ้งไม่ปฏเิสธค าขอความช่วยเหลอืนี้ 

นอกจากนี้ นายจา้งยังตอ้งจัดหาอาหารทีส่ดใหม่ มคีุณภาพด ี

และตอบรับกับความตอ้งการของคุณในเร ือ่งของประเภท ความหลากหลาย และปรมิาณ 

รูห้นำ้ที่ของคุณระหว่ำงระยะกกัตวัข ัน้ตน้ 

ภายใตแ้นวทางปัจจบุัน คุณจะไม่ไดร้ับอนุญาตใหท้ างานในระยะกักตัว 

นายจา้งไม่มสีทิธิ์ขอใหคุ้ณท าหนา้ทีอ่ ืน่  ๆเช่น การซ่อมแซมอาคารหรอืงานบรหิารจัดการ 

โปรดไปทีเ่ว็บไซตค์วามยนิยอมโครงการ TFW  (https://www.canada.ca/en/employment-social-
development/services/foreign-workers/employer-compliance.html) 

เพือ่ดูขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกับโครงการ TFW ส ิง่ทีน่ายจา้งตอ้งท าในชว่ง COVID-19 และค าถามทีพ่บบ่อย  

หากคุณเร ิม่มอีาการ (เช่นมไีข)้ ไม่ว่าจะเมือ่ไหร่ รวมถงึหลังระยะกักตัว 

 คุณตอ้งแยกตัวออกจากผูอ้ ืน่ทันท ีแลว้ตดิตอ่เจา้หนา้ทีส่าธารณสุขในทอ้งถิน่ และบอกนายจา้งของคุณ 

นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลอืกทีจ่ะตดิตอ่เจา้หนา้ทีก่งสุลของคณุได ้

 นายจา้งตอ้งจัดเตรยีมทีพ่กัเพือ่ใหคุ้ณไดกั้กตัวแยกจากคนอืน่ๆ ทันท  ี

 หมายความว่านายจา้งจะตอ้งเตรยีมหอ้งนอนและหอ้งน ้าทีไ่ม่ตอ้งใชร้่วมกับผูอ้ ืน่ใหคุ้ณในระยะกักตัวเด ีย่

ว 

 นายจา้งมหีนา้ทีช่่วยเหลอืคุณเร ือ่งการดแูลทางการแพทย ์ยา และอาหารในระยะกักตัวเด ีย่ว 

 คุณและนายจา้งตอ้งท าตามค าแนะน าของเจา้หนา้ทีส่าธารณสุขประจ าทอ้งถิน่  

 นายจา้งตอ้งไม่บังคับใหคุ้ณท างานในระยะกักตัวเด ีย่ว 
มเิช่นนั้นคุณสามารถปฏเิสธและรายงานนายจา้งไปยังเจา้หนา้ทีใ่นส่วนที ่8 

เตรยีมขอ้มูลต่อไปนี้ใหพ้รอ้มเมือ่ตดิต่อเจา้หนา้ทีส่าธารณสขุ: 

 อาการของคุณ  

 สถานทีท่ ีคุ่ณเดนิทางหรอืพักอาศัย (ทีอ่ยู่)  

 คุณไดส้ัมผัสกับสัตวห์รอืไม่ (เช่น คุณเคยไปตลาดขายสตัวท์ ียั่งมชีวีติหรอืไม่)  

 คุณไดส้ัมผัสกับผูป่้วยทีม่ไีข ้ไอ หรอืหายใจตดิขัดหรอืไม่ 
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หลังใหข้อ้มูลเหล่านี้กับเจา้หนา้ทีแ่ลว้ เจา้หนา้ทีจ่ะใหค้ าแนะน าว่าคุณควรท าอย่างไรต่อไป 

คุณสามารถดูหมายเลขโทรศพัทแ์ละเว็บไซตข์องบรกิารสาธารณสขุในจังหวัดหรอืภูมภิาคของคณุไดใ้นสว่น

ที ่7 

คุณหรอืนำยจำ้งของคุณอำจไดร้บับทลงโทษรุนแรงหำกไมป่ฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดส ำ

หรบั COVID-19 

คุณอาจถูกปรับสูงสุด $1,000,000 ตดิคกุ หรอืทัง้สองอย่าง หากคุณไม่ปฏบิัตติามมาตรการ COVID-19 

ทันททีีคุ่ณมาถงึแคนาดา นอกเหนือจากบทลงโทษแลว้ 

คุณอาจไม่ไดรั้บอนุญาตใหก้ลับเขา้แคนาดาอกีและไดรั้บค าสัง่ใหอ้อกนอกประเทศ 

 นายจา้งของคุณไม่มสีทิธิ์ขดัขวางไม่ใหคุ้ณท าตามขอ้ก าหนดภายใตบ้ัญญัตกิารกักตัว  

 นายจา้งยังอาจไดร้ับบทลงโทษรุนแรงหากไม่ปฏบิตัติามขอ้ก าหนด  

 คุณสามารถรายงานนายจา้งไดอ้ย่างปลอดภัยโดยการตดิตอ่ศูนยร์อ้งเรยีนลบัของรัฐบาลแห่งแคนาดา 

(1-866-602-9448) 

 และคุณสามารถรายงานนายจา้งไดอ้ย่างปลอดภัยโดยการตดิตอ่ไปยังหมายเลขโทรศพัทใ์นส่วนที ่8  
 เก็บหลักฐานต่างๆ เช่น ภาพบันทกึหนา้จอขอ้ความ วดิโีอ หรอืรูปถ่าย 

ในกรณีทีน่ายจา้งของคณุละเมดิกฎ เช่น ขอใหคุ้ณท างาน ไม่จ่ายค่าแรง หรอืไม่ใหคุ้ณเขา้ถงึอาหาร  

 หากนายจา้งของคุณเป็นผูจ้ัดหาบา้นให ้

คุณสามารถรายงานไดใ้นกรณีทีน่ายจา้งไม่จัดเตรยีมอุปกรณ์ท าความสะอาด 

ใหคุ้ณอยู่ในทีพ่ักทีเ่ตยีงห่างกันไม่ถงึสองเมตร หรอืทีพ่ักร่วมกับแรงงานคนอืน่ๆ ทีไ่ม่ไดอ้ยู่ในระยะกักตัว 

 และคุณยังสามารถรายงานนายจา้งทีไ่ม่แยกตัวแรงงานทีแ่สดงสญัญาณของอาการ COVID-19 

ดูแลสุขภำพจติของคุณในระยะกกัตวัและระหว่ำงเกดิโรคระบำด  

 รับรูข้อ้มูลอยู่เสมอ แต่พักจากส ือ่โซเชยีลและขา่วสารต่างๆ เป็นระยะ  

 ท าการเวน้ระยะห่างทางกายภาพ โดยไม่ตัดขาดสงัคม 

o คุยกับเพือ่นหรอืครอบครัวเกีย่วกับความรูส้กึและความกังวลของคณุผ่านอเีมล โทรศัพท ์วดิโีอแชท 

และส ือ่โซเชยีลอย่าง Facebook  

o หากคุณไม่สามารถเขา้ถงึโทรศัพทห์รอืคอมพวิเตอรใ์หใ้ชว้ธิเีขยีนจดหมายหาคนทีคุ่ณรัก  

 สูดหายใจลกึๆ (เขา้ 3 วนิาท ีออก 3 วนิาท)ี ยดืร่างกาย หรอืท าสมาธิ 

 พยายามกนิอาหารทีด่ตี่อสุขภาพ ด ืม่น ้า ออกก าลังกายบ่อยๆ และนอนหลับใหเ้พยีงพอ 

 คดิถงึส ิง่ด ีๆ  ในชวีติและส ิง่ทีคุ่ณสามารถควบคุมได ้ 

 ระวังการเสพแอลกอฮอลห์รอืสารอืน่ๆ มากเกนิไป 

 อ่อนโยนและเขา้ใจตัวเองและผูอ้ ืน่ 

สว่นที ่4: สิง่ทีค่วรรูต้ลอดกำรพกัอำศยัในแคนำดำ 
ขอ้มูลในส่วนนี้จะมปีระโยชนต์่อการพกัอาศัยในแคนาดา หลังส ิน้สดุระยะกักตัวเบ ือ้งตน้ 

ตลอดระยะเวลาทีค่ณุพักอาศยัในแคนาดา เพือ่เป็นการหลกีเล ีย่งการแพร่กระจาย COVID-19 คุณ 

(และชาวแคนาดา) จะตอ้ง: 

 ปฏบิัตติามแนวทางดา้นสขุภาพในทอ้งถิน่ ซ ึง่อาจรวมถงึการอยู่บา้นในเวลาทีไ่ม่ตอ้งไปท างาน 

http://esdc.prv/en/pasrb/publishing_multimedia/graphics/images/esdc_banner_lg.jpg
http://esdc.prv/en/pasrb/publishing_multimedia/graphics/images/canada_wordmark_lg.gif
https://www.canada.ca/en/public-health/services/publications/diseases-conditions/social-distancing.html
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 หลกีเล ีย่งการเดนิทางทีไ่ม่จ าเป็นในชมุชนของคณุ 

 อยู่กับคนกลุ่มเล็กๆ และอย่ารวมตัวกลุ่มใหญ่ 

 เมือ่อยู่กับผูอ้ ืน่ใหส้วมหนา้กากทีค่ลุมปากและจมูกตลอดเวลา 

 จ ากัดการตดิต่อกับผูค้นทีม่คีวามเส ีย่งสูงกวา่ เช่น ผูสู้งอายุและผูม้ปัีญหาดา้นสขุภาพ 

 ออกก าลังกายนอกบา้น แต่อย่าไปไกลบา้น 

หากคุณตอ้งออกจากบา้นใหรั้กษาระยะห่างจากผูอ้ ืน่อย่างนอ้ย 2 ช่วงแขน (ประมาณ 2 เมตร) 

คุณไม่จ าเป็นตอ้งรักษาระยะห่างจากคนทีค่นอยู่ดว้ย ยกเวน้คนๆ นั้นจะป่วยหรอืเดนิทางในชว่ง 14 

วันทีผ่่านมา 

โปรดทราบว่านายจา้งตอ้งปฏบิัตติามขอ้ก าหนดการจา้งงานระดบัพืน้ที ่จังหวัด และรัฐ 

และปฏบิัตติามกฎหมาย ภายใตโ้ครงการ TFW นายจา้งไม่มสีทิธิจ์ ากัดเสรภีาพในการเดนิทางของคุณ 

เช่นเดยีวกับแรงงานทุกคน คุณมสีทิธิท์ าธุระ เขา้ถงึบรกิาร และสนุกกับเวลานอกเวลางานเมือ่หมดระยะกักตวั 

แยกตัว หรอืเลอืกทีจ่ะไม่ท าเช่นนั้นตามกฎหมายและค าสั่งของรัฐบาล  

ทุกจังหวัดมขีอ้จ ากัดเกีย่วกับ COVID-19 ของตัวเอง 

โปรดไปทีเ่ว็บไซตข์องจงัหวัดทีคุ่ณพ านักเพือ่ท าความคุน้เคยกับส ิง่ทีค่วรท าและส ิง่ทีห่า้มท า 

ดูรายการเว็บไซตไ์ดใ้นสว่นที ่7 

หากคุณป่วย โปรดปฏบิัตติามค าแนะน าดา้นสขุภาพในสว่นที ่3  

หมำยเหตุ: ระหว่างอยู่ในแคนาดา คุณตอ้งตดิตามชั่วโมงการท างานของคุณเสมอ  

หมำยเลขประกนัสงัคมคอือะไร และท ำไมคุณจงึตอ้งมหีมำยเลขนี ้  

หมายเลขประกันสังคม (SIN) คอืตัวเลข 9 หลักทีคุ่ณตอ้งมใีนการจะท างานในแคนาดา 

แต่ละคนจะมหีมายเลขประกันสงัคมไม่เหมอืนกัน และไม่สามารถใหค้นอืน่ใชไ้ดต้ามกฎหมาย  

คุณตอ้งสมคัรอะไร 

คุณตอ้งสมัครขอหมายเลขประกันสงัคมออนไลน์ ยกเวน้ในกรณีทีค่ณุเป็นสว่นหนึ่งในโครงการ Seasonal 

Agricultural Worker Program (SAWP) และไดรั้บความช่วยเหลอืจากองคก์ร 

ในการสมัครของหมายเลขประกันสังคมออนไลน ์คุณตอ้งเตรยีมเอกสารอย่างนอ้ย 3 ช ิน้ ไดแ้ก่  

 เอกสารแสดงตัวตนทีพ่สิูจน์ตวัตนและสถานะทางกฎหมายของคุณในแคนาดา เช่น  

o บัตรผูอ้ยู่อาศัยถาวร (บัตร PR) ทีอ่อกใหโ้ดย IRCC  
o ใบอนุญาตท างานหรอืศกึษาทีอ่อกโดย IRCC ซ ึง่ระบุว่า “สามารถท างานได”้ หรอื 

“สามารถท างานในแคนาดา”  

o ใบยนืยันสถานะผูพ้ านักถาวรทีอ่อกโดย IRCC  

 เอกสารยนืยันตัวตนทีย่นืยันตัวตนของคณุ เช่น 

หนังสอืเดนิทางหรอืเอกสารยนืยันตวัตนระดับจงัหวัดหรอืภูมภิาค เช่น  

o หนังสอืเดนิทางตา่งประเทศ  

o บัตรสุขภาพ  

o ใบขับข ี ่ 

 หลักฐานทีอ่ยู่ทีคุ่ณพ านักระหว่างการท างานในแคนาดา (ไม่ใช่สถานทีกั่กตัว) พรอ้มช ือ่และทีอ่ยู่ของคณุ  

http://esdc.prv/en/pasrb/publishing_multimedia/graphics/images/esdc_banner_lg.jpg
http://esdc.prv/en/pasrb/publishing_multimedia/graphics/images/canada_wordmark_lg.gif
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o สัญญาจา้งงานทีม่ชี ือ่และทีอ่ยู่ของคณุ  

o จดหมายจากหน่วยงาน/สถาบัน/นายจา้งทีย่นืยันทีอ่ยู่ของคณุ 

พรอ้มลงช ือ่โดยตัวแทนของหน่วยงาน/สถาบนัหรอืนายจา้งและคณุ  

*ขอ้ควรจ า ทีอ่ยู่ของคุณตอ้งตรงกับทีอ่ยู่บนเอกสารหลกัฐานทีอ่ยู่ ทีส่ าคัญคอื 

คุณตอ้งสะกดชือ่ตรงตามทีป่รากฏบนเอกสารยนืยันตวัตนหลกัของคณุ 

คุณอาจตอ้งใชเ้อกสารเพิม่เตมิ 

ในกรณีทีช่ ือ่บนเอกสารหลักและรองนั้นแตกตา่งจากชือ่ทีค่ณุใชอ้ยู่ในปัจจุบนั  

สมคัรขอหมำยเลขประกนัสงัคมไดท้ีไ่หน 

 ดูขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกับเอกสารทีจ่ าเป็นในการใชส้มัครขอหมายเลขประกันสงัคมไดท้ีเ่วบ็ไซตส์มัครขอ

หมายเลขประกันสังคม ) https://www.canada.ca/en/employment-social-

development/services/sin/apply.html) 

 ส่งใบสมัครออนไลน์อย่างปลอดภยัโดยใช ้eSIN portal (https://sin-nas.canada.ca/en/Sin/)  

สว่นที ่5: มำตรกำรสนบัสนุนรำยไดใ้นช่วง COVID-

19 
นายจา้งไม่สามารถยุตสิญัญาของคณุหากคุณป่วยดว้ยโรค COVID-19 เนื่องดว้ยสถานการณ์แพร่ระบาดของ 

COVID-19 เราจงึน าเสนอการสนับสนุนทางการเงนิ 

คุณอำจมสีทิธิร์บัเงนิชว่ยเหลอืหำกคณุตกงำนหรอืป่วยดว้ยโรค COVID-19 

หากคุณป่วยหลังช่วงกักตัวเบ ือ้งตน้ คุณอาจมสีทิธิล์าหยุดโดยไดห้รอืไม่ไดรั้บคา่แรง 

ข ึน้อยู่กับสัญญาณว่าจา้งและกฎหมายการจา้งงานระดับรัฐ จังหวัด หรอืภูมภิาคของคุณ 

ตดิต่อกรมคุม้ครองแรงงานทางโทรศัพท ์หรอืไปทีเ่ว็บไซตเ์พือ่ดขูอ้มูลเพิม่ 

คุณจะพบหมายเลขโทรศัพทแ์ละเวบ็ไซตเ์หลา่นีใ้นสว่นที ่8 

โปรดทราบว่านายจา้งตอ้งจา่ยเงนิใหค้ณุส าหรับระยะกักตัว และหลังจาก 14 

วันแรกหากคุณเร ิม่มอีาการหรอืตอ้งสัมผัสกับบุคคลอืน่ทีม่อีาการ หลังจากนัน้ 

นายจา้งไม่จ าเป็นตอ้งจา่ยในกรณทีีคุ่ณป่วย แต่หากเป็นเชน่นัน้ คุณก็ยังมสีทิธิรั์บเงนิช่วยเหลอื 

หำกคุณตอ้งกำรควำมช่วยเหลอืดำ้นกำรเงนิ 

ประกนักำรจำ้งงำน (EI) 

EI ใหส้ทิธิประโยชน์แก่บุคคลทีต่อ้งเสยีงานโดยทีไ่ม่ใช่ความผดิของตน 

โดยทียั่งมคีวามสามารถในการท างาน แต่โโโโโ 

(https://www.canada.ca/en/services/jobs/opportunities.html) ไม่ได ้

หากคุณมงีานทีม่ปีระกันคุม้ครอง คุณจะตอ้งสมัคร EI เพือ่ดูว่าคุณมสีทิธิห์รอืไม่ 

คุณอาจมสีทิธิ์ในการ:  

 รับเงนิช่วยเหลอืประจ า EI: หากคุณตอ้งเสยีงานโดยไม่ใช่ความผดิของคุณ หรอื  

 รับเงนิช่วยเหลอืผูป่้วย EI: หากคุณไม่สามารถท างานไดเ้นือ่งจากความเจบ็ป่วย อาการบาดเจ็บ 

หรอืการกักตัว (ยกเวน้ระยะกักตัวบังคับในชว่งแรก)  

http://esdc.prv/en/pasrb/publishing_multimedia/graphics/images/esdc_banner_lg.jpg
http://esdc.prv/en/pasrb/publishing_multimedia/graphics/images/canada_wordmark_lg.gif
https://www.canada.ca/en/employment-social-development/services/sin/apply.html
https://www.canada.ca/en/employment-social-development/services/sin/apply.html
https://sin-nas.canada.ca/en/Sin/
https://sin-nas.canada.ca/en/Sin/
https://www.canada.ca/en/services/jobs/opportunities.html
https://www.canada.ca/en/services/jobs/opportunities.html
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 รับเงนิช่วยเหลอืมารดา/ผูป้กครอง/ผูด้แูล โปรดไปทีเ่ว็บไซต ์EI 

(https://www.canada.ca/en/services/benefits/ei.htmlhttps:/www.canada.ca/en/services/

benefits/ei.html) เพือ่ดูขอ้มูลเพิม่เตมิ 

 

หมายเหตุ: คุณจะม ี“การจา้งงานทีม่ปีระกันคุม้ครอง” หากคุณถูกหักเงนิ EI จากรายไดข้องคุณ  

โปรดไปที ่EI portal (https://www.canada.ca/en/services/benefits/ei.html) เพือ่สมัคร 

หากคุณไม่มสีทิธิ์เขา้ร่วม EI คุณอาจมสีทิธิ์เขา้โครงการ Canada Recovery Benefits (CRB) ใหม่ 

ซ ึง่จะมผีลไปถงึวันที ่25 กันยายน 2021 

Canada Recovery Sickness Benefit (CRSB) 

Canada Recovery Sickness Benefit (CRSB) จะใหเ้งนิช่วยเหลอื $500 ต่อสัปดาห ์(ตอ้งเสยีภาษี หักภาษี 

ณ ทีจ่่าย) นานสูงสุด 4 สัปดาห ์แก่แรงงานทีไ่ม่สามารถท างานไดถ้งึอย่างนอ้ย 50% ต่อสัปดาหเ์พราะตดิ 
COVID-19 ตอ้งกักตัวดว้ยเหตุผลทีเ่กีย่วขอ้งกับ COVID-19 หรอืมอีาการเจ็บป่วยเดมิ ก าลังรับการรักษา 
หรอืมโีรคอืน่ๆ ทีท่ าใหแ้พทย ์ผูดู้แล เจา้หนา้ทีส่าธารณสขุมองวา่เส ีย่งตอ่การตดิ COVID-19 
ไดง้่ายกว่าคนอืน่ๆ เงนิชว่ยเหลอืนี้จะถูกจ่ายในระยะเวลาหนึ่งสปัดาห ์

หมายเหตุ: คุณไม่จ าเป็นตอ้งรับสทิธิ ์EI ก่อนสมัคร Canada Recovery Sickness Benefit 
แต่คุณจะไม่สามารถรับ EI หรอืเงนิช่วยเหลอื หรอืการลางานแบบรับคา่แรงไดพ้รอ้มๆ กัน 

คุณอาจมสีทิธิ์รับ CRSB ในกรณีทีคุ่ณ 
 พ านักอยู่ในแคนาดา (รวมถงึตอนทีค่ณุอยู่ในแคนาดาและมใีบอนุญาตและหมายเลขประกันสงัคม) 

 คุณไม่สามารถท างานไดถ้งึอย่างนอ้ย 50% ของงานตามก าหนดการเนือ่งจากคณุก าลงักักตัวเพราะ 

COVID-19 (ไม่ว่าคุณจะป่วยหรอืไม่ หรอืไม่ว่าคุณจะไดร้ับแนะน าใหกั้กตัวหรอืไม่) 

 คุณไม่ไดรั้บเงนิช่วยเหลอือืน่  ๆ(CRB, EI) 

หรอืไดล้างานโดยไดร้ับคา่แรงจากนายจา้งของคณุในระยะเวลาเดยีวกัน 

 มรีายงานไดจ้ากจา้งงานและ/หรอืรายไดส้ว่นตัวอยู่ทีอ่ย่างนอ้ย $5,000 ในปี 2019 หรอื 2020 

หรอืภายใน 12 เดอืนก่อนวันทีค่ณุสมัคร 

ดูขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกับ Canada Recovery Sickness Benefit (https://www.canada.ca/en/revenue-
agency/services/benefits/recovery-sickness-benefit.html)  

Canada Recovery Benefit (CRB) 

Canada Recovery Benefit จะมอบเงนิช่วยเหลอืใหแ้รงงานทีม่สีทิธิ์จ านวน $500 ต่อสัปดาห ์(ตอ้งเสยีภาษี 
หักภาษี ณ ทีจ่่าย) นานสูงสุด 38 สัปดาห ์ส าหรับผูท้ ีห่ยุดงานและไม่มสีทิธิ ์EI 
หรอืรายไดจ้ากการจา้งงาน/รายไดส้ว่นตัวลดลงอย่างต ่า 50% อันเนื่องมาจาก COVID-19 
เงนิช่วยเหลอืนี้จะถูกจ่ายในระยะเวลาสองสปัดาห ์

คุณอาจมสีทิธิ์รับ CRB ในกรณีทีคุ่ณ 

 พ านักอยู่ในแคนาดา (รวมถงึตอนทีค่ณุอยู่ในแคนาดาและมใีบอนุญาตและหมายเลขประกันสงัคม) 

 หยุดท างานเนื่องจาก COVID-19 หรอืก าลังหางานตามเง ือ่นไขใบอนุญาตของคณุ 

หรอืก าลังท างานและรายไดจ้ากการจา้งงาน/รายไดส้ว่นตัวลดลงสบืเนื่องมาจาก COVID-19 

 ไม่มสีทิธิ์รับ EI 

 มรีายงานไดจ้ากจา้งงานและ/หรอืรายไดส้ว่นตัวอยู่ทีอ่ย่างนอ้ย $5,000 ในปี 2019 หรอื 2020 

หรอืภายใน 12 เดอืนก่อนวันทีค่ณุสมัคร และ 

http://esdc.prv/en/pasrb/publishing_multimedia/graphics/images/esdc_banner_lg.jpg
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 ไม่ไดอ้อกจากงานโดยสมัครใจ 

หมายเหตุ: คุณจะไม่มสีทิธิ์รับ CRB ส าหรับระยะกักตัวเบ ือ้งตน้ 

เนื่องจากนายจา้งของคณุตอ้งรบัผดิชอบคา่แรงของคณุระหว่างระยะเวลานั้น โปรดอย่าสมัครในระยะนี้ 

แรงงานสามารถรับเงนิชว่ยเหลอืไดอ้ย่างละครัง้เท่านั้น 
ดูขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกับ Canada Recovery Benefit (https://www.canada.ca/en/revenue-
agency/services/benefits/recovery-benefit.html)  

 
ส านักงานสรรพากรแคนาดา (CRA) จะเป็นผูจ้ัดการ Canada Recovery Benefits 
และแรงงานสามารถสมัครผ่าน CRA ไดโ้ดยตรง  

วธิีท ีด่ที ีส่ ุดในการสมัครรับเงนิชว่ยเหลอืคอืการท าผ่านระบบออนไลน ์บัญชขีองฉัน 
แต่แรงงานทีไ่ม่สามารถเขา้ถงึอนิเทอรเ์น็ตก็สามารถสมัครโดยการโทรเขา้สายอัตโนมัตสิองภาษาแบบไม่คดิ

ค่าโทรของ CRA ไดท้ ี ่1-800-959-2019  หรอื 1-800-959-2041  

ดูขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกับวธิีสมัครของเงนิช่วยเหลอืไดท้ ีเ่วบ็ไซตส์ทิธปิระโยชนแ์ละบรกิาร COVID-19 

(https://www.canada.ca/en/services/benefits/covid19-emergency-benefits.html) 

  

ภำษีสินคำ้และบรกิำร/ภำษีมูลคำ่เพิม่ (GST/HST)  

คุณอาจมสีทิธิ์ในการจา่ยภาษี GST/HST แบบไตรมาส 

สทิธิ์และมูลค่าทีคุ่ณตอ้งช าระจะถูกค านวณจากขอ้มูลทีค่ณุใหใ้นการยืน่ภาษีส่วนบคุคลของคุณ 

ในการรับเครดติ GST/HST คุณจะตอ้งยืน่ภาษีส่วนบุคคล แมว้่าปีนั้นคณุจะไม่มรีายได ้ 

สว่นที ่6: กำรเปลีย่นงำน 
หากคุณจะเปล ีย่นงานหรอืเปล ีย่นนายจา้ง และตอ้งการใบอนุญาตท างานทีก่ าหนดนายจา้งใหม่ หน่วยงาน 

Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC) ไดน้ านโยบายชั่วคราวหลายอย่างมาใช ้

เพือ่ช่วยใหคุ้ณเร ิม่งานใหม่ไดอ้ย่างรวดเร็ว 

หากคุณมใีบอนุญาตท างานก าหนดนายจา้ง และตอ้งการเปล ีย่นงานหรอืเปล ีย่นนายจา้ง 

คุณสามารถสมัครขอใบอนุญาตท างานก าหนดนายจา้งใหม่ในแคนาดา 

(https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/work-

canada/permit/temporary/extend/change-jobs-employers.html) เนื่องจาก COVID-19 

ท าใหก้ารสมัครขอใบอนุญาตของคุณเป็นไปไดอ้ย่างรวดเรว็ข ึน้ 

และคุณอาจไม่ตอ้งรอจนกว่าจะไดร้ับการอนุมัตใิบอนุญาตท างานจงึจะสามารถเร ิม่งานใหม่หรอืท างานใหน้า

ยจา้งรายใหม่ คุณแค่ตอ้งใชอ้เีมลจาก IRCC ทีร่ะบุว่าคุณไดร้ับอนุญาตใหเ้ปล ีย่นงาน   

หากคุณเคยเป็น TWF ทีส่ถานะแรงงานหมดอายุ คุณสามารถสมัครขอตอ่อายุสถานะของคุณได ้

หากคุณสมัครเพือ่ฟ้ืนสถานะผูพ้ านักอาศยัชั่วคราวในฐานะแรงงานทีม่ใีบอนุญาตท างานก าหนดนายจา้ง 

(https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/coronavirus-

covid19/restoration-extension-trv.html#applied) คุณอาจมสีทิธิ์ขอท างานขณะรอด าเนินการสมัครได ้ 

โดยทั่วไปแลว้ นักท่องเทีย่วไม่สามารถสมัครขอใบอนุญาตท างานจากในแคนาดาได ้แต่เพราะ COVID-19 

ตอนนี้นักท่องเทีย่วสามารถสมัครขอใบอนุญาตท างานแบบก าหนดนายจา้งออนไลน์ 

(https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/work-

canada/permit/temporary/after-apply-next-steps.html#visitor) 
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https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/coronavirus-covid19/restoration-extension-trv.html#applied
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หากคุณเป็นนักท่องเทีย่วทีเ่คยสมัครขอใบอนุญาตท างานก าหนดนายจา้งในแคนาดา 

และมใีบอนุญาตท างานในชว่ง 12 เดอืนทีผ่่านมา คุณสามารถขอให ้IRCC 

อนุญาตใหคุ้ณท างานระหว่างรอด าเนินการสมัครได ้ 

สว่นที ่7: 

สถำนทีต่ดิตอ่ส ำหรบัค ำถำมหรอืควำมช่วยเหลอืเกีย่ว

กบั COVID-19 
ดูขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกับ COVID-19 ไดท้ ีเ่ว็บไซตข์อ้มูล COVID-19 (https://www.canada.ca/en/public-

health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19.html?utm_campaign=not-

applicable&utm_medium=vanity-url&utm_source=canada-ca_coronavirus)  

แต่ละจังหวัดและภูมภิาคในแคนาดามรีะบบสาธารณสขุของตวัเอง 

คนทีท่ างานในระบบสาธารณสขุในจังหวัดหรอืภูมภิาคทีคุ่ณพ านักอยู่จะช่วยเหลอืคุณ 

หากคุณมคีวามกังวลเกีย่วกับปัญหาดา้นสุขภาพ โปรดตดิต่อหน่วยงานเหล่านี ้

สถำนที่ตดิตอ่บรกิำรดำ้นสุขภำพและขอ้มูล  

 จงัหวดัหรอืเขต 

บรติชิโคลมัเบีย 

 เว็บไซต ์British Columbia (http://www.bccdc.ca/covid19) 

 หมายเลขโทรศัพท:์ 811 

แอลเบอรต์ำ 

 เว็บไซต ์Alberta (http://www.saskhealthauthority.ca/) 

 หมายเลขโทรศัพท:์ 811 

แมนิโทบำ 

 เว็บไซต ์Manitoba (http://www.manitoba.ca/covid19) 
 หมายเลขโทรศัพท:์ 1-888-315-9257 

ออนแทรโีอ   

 เว็บไซต ์Ontario (http://www.ontario.ca/coronavirus) 

 1-866-797-0000 

ควเิบก   

 เว็บไซต ์Quebec (http://www.quebec.ca/en/coronavirus) 

 1-877-644-4545 

นิวสบ์รนัสว์กิ    
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http://www.bccdc.ca/covid19
http://www.saskhealthauthority.ca/
http://www.manitoba.ca/covid19
http://www.ontario.ca/coronavirus
http://www.quebec.ca/en/coronavirus


 

14 

 

 เว็บไซต ์New Brunswick (http://www.gnb.ca/publichealth) 

 811 

โนวำสโกเชยี  

 เว็บไซต ์Nova Scotia (http://www.nshealth.ca/public-health) 

 811 

พรนิซเ์อ็ดเวริด์ไอแลนด ์   

 เว็บไซต ์Prince Edward Island (http://www.princeedwardisland.ca/covid19)  

 811 

นิวฟนัดแ์ลนดแ์ละแลบรำดอร ์   

 เว็บไซต ์Newfoundland and Labrador (http://www.gov.nl.ca/covid-19) 

 811 or 1-888-709-2929 

นูนำวุต  

 เว็บไซต ์Nunavut (http://www.gov.nu.ca/health) 

 1-867-975-5772  

นอรท์เวสตเ์ทรร์ทิอรสี ์   

 เว็บไซต ์Northwest Territories (https://www.hss.gov.nt.ca/en) 

 911 

หนว่ยงำนช่วยเหลอืแรงงำนตำ่งดำ้ว 

เรามอบทุนใหกั้บหน่วยงานระดบัชุมชนในการสนับสนุนแรงงานทีไ่ดร้ับผลกระทบจาก COVID-19 

หน่วยงานเหล่านีส้ามารถใหค้ าแนะน าและความช่วยเหลอื แปลภาษา จัดการประชุมเชงิปฏบิตักิาร 

และใหโ้อกาสในการสรา้งสายสัมพนัธช์ุมชนและอืน่  ๆ 

 ส าหรับแรงงานในบรติชิโคลมัเบยี: 

o Community Airport Newcomers Network (https://www.yvr.ca/en/passengers/navigate-

yvr/customs-and-immigration/community-airport-newcomers-network) 

จะตอ้นรับคุณทีท่่าอากาศยานนานาชาตแิวนคูเวอร ์และใหข้อ้มูลพรอ้มการปฐมนิเทศแก่คุณ 

รายช ือ่หน่วยงานสนับสนุนจะอยู่ในแพ็กเกจทีค่ณุไดรั้บ 

o MOSAIC (https://www.mosaicbc.org/services/settlement/migrant-workers/) 

คอือกีหนึ่งองคก์รทีไ่ดรั้บทุน ซ ึง่จะน าเสนอบรกิารต่างๆ ใหกั้บแรงงานต่างดา้ว 
และสามารถประสานงานกับหน่วยงานชว่ยเหลอืทีอ่ยู่ใกลค้ณุได ้ 

 ส าหรับแรงงานในแอลเบอรต์า ซัสแคตเชวนั และแมนิโทบา 

o  Calgary Catholic Immigration Society  (https://www.ccisab.ca/) 

มบีรกิารมากมายใหแ้รงงานต่างดา้ว และสามารถประสานงานกับหน่วยงานช่วยเหลอืทีอ่ยู่ใกลคุ้ณได ้
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 ส าหรับแรงงานในออนแทรโีอ โนวาสโกเชยี นิวสบ์รันสว์กิ พรนิซเ์อ็ดเวริด์ไอแลนด ์

และนอรท์เวสตเ์ทรร์ทิอรสี ์

o Kairos (https://www.kairoscanada.org/what-we-do/migrant-justice/etfw) 

มบีรกิารมากมายใหแ้รงงานต่างดา้ว และสามารถประสานงานกับหน่วยงานช่วยเหลอืทีอ่ยู่ใกลคุ้ณได ้

 ส าหรับแรงงานในควเิบก 

o Immigrant Québec (https://infotetquebec.com/en/) มเีว็บไซตส์ าหรับ TFW 

รายช ือ่หน่วยงานช่วยเหลอืทัง้หมดอยู่ในแท็บ “ใครช่วยดว้ย”  

และสุดทา้ย คุณสามารถหาแหล่งขอ้มูลทีม่ปีระโยชน์ไดท้ ี ่เว็บไซต ์Migrant Worker Hub 

(https://migrantworkerhub.ca/) แมว้่าขอ้มูลบางส่วนจะเกีย่วขอ้งกับรัฐบรติชิโคลมัเบยีเท่านั้น 

ขอ้มูลส่วนใหญ่ใชไ้ดกั้บทุกทีท่ ีคุ่ณท างานและอาศัยอยู่ในแคนาดา แหล่งขอ้มูลต่างๆ ไดแ้ก่: 

 วดิโีอสัน้ๆ 

 สัมมนาออนไลน์ 

 e-learning 

 เอกสารขอ้มูล 

สว่นที ่8: 

ตดิตอ่เพือ่รำยงำนนำยจำ้งทีไ่มเ่คำรพขอ้ก ำหนด 

COVID-19 
ดูขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกับโครงการ TFW ส ิง่ทีน่ายจา้งตอ้งท าในช่วง COVID-19 

และค าถามทีพ่บบ่อยไดท้ีเ่วบ็ไซตส์ทิธิแรงงานโครงการ TFW  

(https://www.canada.ca/en/employment-social-development/campaigns/foreign-worker-

rights.htmlhttps:/www.canada.ca/en/employment-social-development/campaigns/foreign-

worker-rights.html)  

 

เอกสารทัง้หมดเป็นมภีาษาฝร่ังเศส และบางส่วนมภีาษาสเปน 

ตดิต่อศูนยร์อ้งเรยีนลับของรัฐบาลแคนาดา (1-866-602-9448 ) ในกรณีทีน่ายจา้งของคุณ: 

 บังคับใหคุ้ณท างานในระยะกักตัวเบ ือ้งตน้ 

 ไม่จ่ายค่าแรงในระยะกักตัวเบ ือ้งตน้ 

 ไม่ใหอุ้ปกรณ์ทีส่ะอาดในระยะกักตัวเบ ือ้งตน้ (เฉพาะในกรณีทีน่ายจา้งเป็นคนจัดหาบา้นใหคุ้ณ) 

 แทรกแซงขอ้ก าหนดการกักตัว (เช่น ไม่ใหคุ้ณเขา้ถงึอาหารการกนิ ฯลฯ) 

 ใหแ้รงงานกักตัวในทีพ่ักเดยีวกับแรงงานทีไ่ม่ไดกั้กตัว 

 ไม่แยกตัวและจัดหาหอ้งนอนและหอ้งน ้าสว่นตัวใหแ้รงงานทีแ่สดงสญัญาณ/อาการของโรค 

(เฉพาะในกรณีทีน่ายจา้งเป็นคนจดัหาบา้นใหคุ้ณ) 

 ขัดขวางไม่ใหคุ้ณท าตามค าสั่งของเจา้หนา้ทีส่าธารณสุข 

 หา้มไม่ใหคุ้ณท าธุระส่วนตัว เขา้ถงึบรกิาร 

สนุกกับเวลานอกเวลาท างานเมือ่ไม่ไดอ้ยู่ในช่วงกักตัวหรอืแยกตัว 

http://esdc.prv/en/pasrb/publishing_multimedia/graphics/images/esdc_banner_lg.jpg
http://esdc.prv/en/pasrb/publishing_multimedia/graphics/images/canada_wordmark_lg.gif
https://www.kairoscanada.org/what-we-do/migrant-justice/etfw
https://www.kairoscanada.org/what-we-do/migrant-justice/etfw
https://infotetquebec.com/en/
https://infotetquebec.com/en/
https://migrantworkerhub.ca/
https://migrantworkerhub.ca/
https://www.canada.ca/en/employment-social-development/campaigns/foreign-worker-rights.htmlhttps:/www.canada.ca/en/employment-social-development/campaigns/foreign-worker-rights.html
https://www.canada.ca/en/employment-social-development/campaigns/foreign-worker-rights.htmlhttps:/www.canada.ca/en/employment-social-development/campaigns/foreign-worker-rights.html
https://www.canada.ca/en/employment-social-development/campaigns/foreign-worker-rights.htmlhttps:/www.canada.ca/en/employment-social-development/campaigns/foreign-worker-rights.html
https://www.canada.ca/en/employment-social-development/campaigns/foreign-worker-rights.htmlhttps:/www.canada.ca/en/employment-social-development/campaigns/foreign-worker-rights.html
https://www.canada.ca/en/services/benefits/ei/cerb-application/transition/questions.html
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นอกจากนี้ ้คุณยังสามารถรายงานนายจา้งไดโ้ดยใชเ้คร ือ่งมอืรายงานการฉอ้โกงออนไลน ์

(https://www.canada.ca/en/employment-social-development/corporate/transparency/access-

information/prevention-signalement-fraude/report-online-fraud.html) หลากภาษา  

และคุณสามารถแจง้ RCMP หน่วยงานรักษากฎหมายทอ้งถิน่ และเจา้หนา้ทีส่าธารณสขุทอ้งถิน่ได ้

ส ำนกังำนดำ้นสุขภำพและควำมปลอดภยัของแรงงำน 

โปรดตดิต่อในกรณีทีน่ายจา้งขอใหคุ้ณท างานทีอั่นตราย หากคุณตอ้งท างานในสถานทีท่ ีไ่ม่ปลอดภยั 

หรอืหากคุณไดร้ับบาดเจ็บหรอืป่วยเพราะงาน 

โครงกำรแรงงำนรฐั (โปรดตดิตอ่หำกคณุอยูใ่นสถำนทีท่ ำงำนทีอ่ยูภ่ำยใตก้ำรควบคมุของรฐั) 1-
800-641-4049 

บรติชิโคลัมเบยี 

1-888-621-7233 

แอลเบอรต์า 

1-866-415-8690 

ซัสแคตเชวัน 

1-800-567-7233 

แมนิโทบา 

1-855-957-7233 

ออนแทรโีอ 

1-877-202-0008 

ควเิบก 

1-844-838-0808 

นิวสบ์รันสว์กิ 

1-800-222-9775 

โนวาสโกเชยี 

1-800-952-2687 

พรนิซเ์อ็ดเวริด์ไอแลนด ์

1-800-237-5049  

http://esdc.prv/en/pasrb/publishing_multimedia/graphics/images/esdc_banner_lg.jpg
http://esdc.prv/en/pasrb/publishing_multimedia/graphics/images/canada_wordmark_lg.gif
https://www.canada.ca/en/employment-social-development/corporate/transparency/access-information/prevention-signalement-fraude/report-online-fraud.html
https://www.canada.ca/en/employment-social-development/corporate/transparency/access-information/prevention-signalement-fraude/report-online-fraud.html
https://www.canada.ca/en/employment-social-development/corporate/transparency/access-information/prevention-signalement-fraude/report-online-fraud.html
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นิวฟันดแ์ลนดแ์ละแลบราดอร ์

1-800-563-5471 

ยูคอน 

1-800-661-0443  

นอรท์เวสตเ์ทรร์ทิอรสี ์

1-800-661-0792 

นูนาวุต 

1-877-404-4407 

ส ำนกังำนมำตรฐำนกำรจำ้งงำน 

โปรดตดิต่อหากนายจา้งของคณุจ่ายค่าแรงไม่เหมาะสม 

หรอืหากคุณไดรั้บการปฏบิัตอิย่างไม่เป็นธรรมในสถานทีท่ างาน หรอืหากนายจา้งไม่เคารพสัญญาของคุณ 

โครงกำรแรงงำนรฐั (โปรดตดิตอ่หำกคณุอยูใ่นสถำนทีท่ ำงำนทีอ่ยูภ่ำยใตก้ำรควบคมุของรฐั) 1-

800-641-4049 

บรติชิโคลัมเบยี 

1-833-236-3700 

อัลแบรต์า 

1-877-427-3731 

ซัสแคตเชวัน 

1-800-667-1783 

แมนิโทบา 

1-800-821-4307 

ออนแทรโีอ 

1-800-531-5551 

ควเิบก 

1-800-265-1414 

นิวสบ์รันสว์กิ 

1-888-452-2687 

โนวาสโกเชยี 

1-888-315-0110 

พรนิซเ์อ็ดเวริด์ไอแลนด ์

1-800-333-4362  

http://esdc.prv/en/pasrb/publishing_multimedia/graphics/images/esdc_banner_lg.jpg
http://esdc.prv/en/pasrb/publishing_multimedia/graphics/images/canada_wordmark_lg.gif
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นิวฟันดแ์ลนดแ์ละแลบราดอร ์

1-877-563-1063 

ยูคอน 

1-800-661-0408 ต่อ 5944 

นอรท์เวสตเ์ทรร์ทิอรสี ์

1-888-700-5707 

นูนาวุต 

1-877-806-8402  

 

หากคุณคดิว่าคุณถูกละเมดิ หรอืมคีวามเส ีย่งทีจ่ะถูกนายจา้งละเมดิ 

คุณอาจมคีุณสมบัตใินการสมัครขอใบอนุญาตท างานแบบเปิดส าหรับแรงงานทีม่คีวามเส ีย่ง 

ดูขอ้มูลเพิม่เตมิไดท้ ี ่เว็บไซตแ์รงงานทีม่คีวามเส ีย่งของ IRCC (http://www.canada.ca/vulnerable-

foreign-workers)  

 

 

ดูขอ้มูลเกีย่วกับสทิธิ์ของคณุไดท้ ีเ่ว็บไซตส์ทิธิแ์รงงานตา่งดา้ว 
(https://www.canada.ca/en/employment-social-development/campaigns/foreign-worker-

rights.html)  
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