ข้ อกำ�หนดสำ�หรั บลู กจ้ างชั่ วคราวต่างชาติ
เมื่ อกลั บประเทศตนเอง: คำ�ถามที่ พบบ่อย

1. ข้ อกำ�หนด สำ�หรั บ ลู กจ้ าง ชั่ วคราว ต่างชาติ เมื่ อ
กลั บประเทศตนเองคื ออะไร
สิ่ ง สำ�คัญ คื อ ต้ อง รู ้ ข้ อ กำ�หนด ใน การ ตรวจ คัด กรอง ซึ่ ง
แตกต่าง กั น ใน แต่ ละ ประเทศ และ อาจ เปลี่ ยนแปลง
ได้ นายจ้ าง และ ลู กจ้ าง จึ ง ต้ อง ตรวจสอบ ข้ อมู ล
จาก ทางเว็ ป ไซต์ ทางการ ของ ประเทศ ปลายทาง
เพื่ อให้ แน่ ใจ ว่า ตนเอง มี คุณสมบั ติ ตรง ตาม เงื่ อนไข
ทั้ งหมด ก่อนที่ จะ ขึ้ น เครื่ อง
2. ท่ าน สามารถ ตรวจ คัด กรอง ได้ ที่ ไหน
ลู กจ้ างต่างชาติ ชั่ วคราว สามารถเข้ าไปที่ เว็ บไซต์
ontario.ca/assessmentcentres เพื่ อ หา ศู นย์ ตรวจ
คัด กรอง ที่ ใกล้ ท่าน และ นัด หมาย ถ้ าจำ�เป็ น
ท่านต้ องระบุว่าเป็ นลู กจ้ างต่างชาติ ชั่ วคราว (TFW)
เพื่ อ รั บ สิ ทธิ์ ตรวจ คัด กรอง สำ�หรั บ ผู้ ไม่ มี อาการ
บ่งชี้ โดยไม่เสี ยค่าใช้ จ่าย
โปรดระบุ ความจำ�เป็ นต้ องใช้ เอกสารการเดิ นทาง
สำ�หรั บยื นยั นการตรวจหาเชื้ อโควิ ด-19 และ
ศู นย์ตรวจคัดกรองจะแนะนำ �ลู กจ้ างเกี่ ยวกั บวิ ธี การ
ขอรั บเอกสารที่ จำ�เป็ น
การวางแผนเพิ่ มเติ มสำ�หรั บชุมชนหรื อภู มิ ภาคเพื่ อ
การตรวจคัดกรองยังอยู่ใน ช่วงดำ�เนิ นการ ข้ อมู ล
เพิ่ มเติ มสามารถดูได้ ท่ี covid-19.ontario.ca/covid-19
-test-and-testing-location-information การ ตรวจ
คัด กรอง ยัง สามารถ ทำ� ได้ ที่ สำ�นั กงาน การ บิ น
โต รอน โต และ ปริ มณฑล (Greater Toronto Airports
Authority: GTAA) ค่าใช้ จา
่ ย ขึ้ นอยูประเภท
่
การ ตรวจ
ที่ จำ�เป็ น สามารถ ตรวจสอบ ข้ อมู ล เพิ่ มเติ ม ได้ ที่
torontopearson.com/en/healthy-airport/covid-19testing-at-toronto-pearson/departing-passengers

3. การตรวจดำ�เนิ นการอย่ างไร
เจ้ าหน้ าที่ สาธารณาสุข จะทำ�การเก็ บตั วอย่างเชื้ อจากบริ เวณ
หลังโพรงจมู ก การเก็ บตั วอย่างเชื้ อนั้ นอาจระคายเคื อง
แต่ก็ เป็ นเพี ยงช่วงเวลาสั้ นๆ เท่านั้ น ท่านสามารถ
ทำ�การตรวจแบบ Self-swabได้ด้วยตนเอง โดย
มี เจ้ าหน้ าที่ สาธารณสุขหรื อ ผูที
้ ่ ได้ ร ั บการฝึ กดู แล
ขณะตรวจ
4. ใช้ เวลานานเท่ าไหร่ถึ งจะได้ รั บผลตรวจโควิ ด-19
แบบ PCR
ตั วอย่างเชื้ อทั้ งหมดถู กส่งไปที่ ห้องปฏิ บัติ การเพื่ อ วิ เคราะห์
ผล ปกติ จะใช้ เวลา 24 ชั่ วโมงถึ ง 48 ชั่ วโมง
ระยะเวลาที่ จะได้ ร ั บผลตรวจขึ้ นอยู่ กั บสถานที่ ตรวจ
และห้ องปฏิ บั ติ การที่ ทำ�การวิ เคราะห์ผลโควิ ด-19
5. ลู กจ้ างชั่ วคราวต่ างชาติ ต้ องกั กตั วหรื อไม่
ในขณะที่ รอผลตรวจ
ถ้ าลู กจ้ างไม่มี อาการ และ/หรื อไม่มี การ แจ้ง ให้ ทำ�
การ กั ก ตั ว จาก เจ้ าหน้ าที่ สาธารณสุข ประจำ� เขต
ท่านไม่ต้ องกั กตั วในระหว่างที่ รอผลตรวจ

6. ลู กจ้ างจะได้ รั บผลตรวจอย่ างไร จะ เกิ ด
อะไรขึ้ นถ้ าผลตรวจโควิ ด-19 เป็ นบวก
ผลตรวจขั้ นสุดท้ ายจะถู กส่งต่อไปยังสถานที่ ที่ ทำ� การ
ตรวจคัดกรอง (ตั วอย่างเช่น ลู กจ้าง ได้ร ับ การ ตรวจ
คัด กรอง ที่ ศูนย์ คัด กรอง ผล จะ ถูง ส่งไป ยัง
ศูนย์ คัด กรอง) ท่าน สามารถ รับ ผล ตรวจ ได้ ด้วย
ตั วเองหรื อทางอิ เล็ กทรอนิ กส์
7. จะเกิ ดอะไรขึ้ นหากลู กจ้ างชั่ วคราวต่ างชาติ
มี ผลตรวจโควิ ด-19 เป็ นบวก
ถ้ าลู กจ้ างชั่ วคราวต่างชาติ มี ผลตรวจเป็ นบวก ท่าน
จะ ได้ ร ั บ การ ติ ดต่อ จาก หน่วยงาน สาธารณสุข
ประจำ� เขต
ลู กจ้ าง จะ ได้ ร ั บ คำ�ถาม เกี่ ยวกั บ คน ที่ ใกล้ ชิ ด
และ หน่วย สาธารณสุข จะ ให้ คำ�แนะนำ� เรื่ อง การ
กั ก ตั ว การ เดิ นทาง ของ ลู กจ้ าง อาจ ต้ อง เลื่ อน
ออกไป เพราะ สาย การ บิ น อนุญาต ให้ เฉพาะ
ผูโดยสาร
้
ที่ มี ผล ตรวจเป็ นลบเดิ นทางเท่านั้ น
8. ท่ านต้ องแจ้งนายจ้ างของท่ านหรื อไม่
ถ้ ามี ผลตรวจเป็ นบวก
การแจ้งให้ นายจ้ างถึ งผลการตรวจเป็ น บวก ถื อ เป็ น
สิ่ ง ที่ สำ�คัญ เพื่ อ ช่วย ให้ มั่ นใจ ใน สุขภาพ และ
ความ ปลอดภั ย ใน สถานที่ ทำ�งาน ของ ตนเอง หน่วยงาน
สาธารณสุข อาจ แจ้ง นายจ้ าง ของ ท่าน ซึ่ ง เป็ น ส่วน
้ รั บ เชื้ อ
หนึ่ ง ของ ความ พยายาม ใน การ ติ ดตาม ผูได้
9. ถ้ าท่ านเริ่ มมี อาการหลังจากตรวจ ท่ าน ต้ อง
ตรวจอี กครั้ งหรื อไม่
ใช่ ผล ตรวจที่ เป็ นลบ นั้น มี ผลถึ ง วั น และ เวลา ใน วั นที่
ทำ� การ เก็ บ ตั วอย่าง ลู กจ้ าง อาจ แสดง อาการ ของ โค
วิ ด-19 หลังจาก วั น นั้ น ใน กรณี นี้ ท่าน ควร รั บ การ
ตรวจซ้ำ�และกั กตั วจนกว่าจะได้ ร ั บผลตรวจ
ถึ งแม้ ท่าน มี ผล ตรวจ ที่ เป็ น ลบ ท่าน ยังคง ต้ อง ล้ าง
มื อ สวม หน้ ากาก ที่ คลุม ปาก และ จมู ก และ รักษา
ระยะห่างทางสังคม

กระทรวงลู กจ้ าง การฝึ กอบรมและพั ฒนาฝี มื อ ทำ�งาน
ร่วมกั บ เกษตรกร และ ธุรกิ จ การเกษตร อื่ นๆ เพื่ อให้
แน่ ใจ ว่า ลู กจ้ าง ชั่ วคราว ต่างชาติ จะ เดิ นทาง กลั บ
บ้ าน อย่าง ปลอดภั ย และ ให้ การ สนั บสนุน พวก
เขา ใน ทุก ขั้ นตอน ข้ อมู ล เกี่ ยวกั บ การ เดิ นทาง จะ
เปลี่ ยนแปลง อยู่ ตลอดเวลา เรา จึ ง สนั บสนุน ให้ นายจ้ าง
และ ลู กจ้ าง ตรวจสอบ เกี่ ยวกั บ การ ตรวจ โค วิ ด-19
และ ข้ อกำ�หนด การ เดิ นทาง ที่ กำ�หนด โดย ประเทศ
บ้ าน เกิ ด ของ ลู กจ้ าง ชั่ วคราว ต่างชาติ
หาก ต้ องการ ค้ นหา แนวทาง ความ ปลอดภั ย สำ�หรั บ
ลู กจ้ าง และ นายจ้ าง ใน ธุรกิ จ เกษตร อาหาร โปรด ไป
ที่ ชุด เครื่ องมื อ ตรวจ โค วิ ด-19 สำ�หรั บ เกษตรกร
(COVID-19 Farmer Toolkit)
Ontario.ca/covidfarmertoolkit.
สำ�หรั บ ข้ อมู ล ล่าสุด เกี่ ยวกั บ การ ตรวจหา เชื้ อ โค
วิ ด-19 โปรดไปที่ covid-19.ontario.ca/covid-19-test-andtesting-location-information.
สำ�หรั บคำ�ถามใด ๆ โปรดติ ดต่อเราได้ ที่
OMAFRA.Labour@ontario.ca.

