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ส่วนที ่1:  วธิหียุดการแพรก่ระจายของโควดิ-19 
การฉดีวัคซนี 
หลักฐานแสดงใหเ้ห็นวา่วัคซนีมปีระสทิธิภาพในการป้องกันผลทีรุ่นแรงเนือ่งจากการตดิโควดิ-19 เช่น 

การเจ็บป่วยทีรุ่นแรง การเขา้รบัการรักษาในโรงพยาบาล และการเสยีชวีติ  

วัคซนีโควดิ-19 ทีไ่ดรั้บการรับรองส าหรับใชใ้นแคนาดาไม่เสยีคา่ใชจ้่าย วัคซนีมใีหส้ าหรับทุกคนทีม่สีทิธิ ์

รวมถงึแรงงานต่างดา้วชั่วคราว 

เรยีนรูเ้พ ิม่เตมิเกีย่วกับ โรคโคโรน่าไวรัส (โควดิ-19): การป้องกันและความเส ีย่ง 

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

infection/prevention-risks.html)  

มาตรการเพิ่มเตมิ 
ขณะทีค่วามพยายามท่ัวประเทศแคนาดามกีารด าเนนิอย่างต่อเนือ่งเพือ่เพ ิม่ความครอบคลมุของวคัซนีโดยรว

ม และลดการแพร่เช ือ้ในชมุชน มาตรการดา้นสาธารณสขุก็ยังคงเป็นรากฐานของการต่อสูกั้บการระบาดใหญ่ 

คุณควรปฏบิัตติามมาตรการดา้นสาธารณสุขในทอ้งถิน่ทัง้หมด โดยไม่ค านึงถงึสถานะการฉดีวคัซนีของคณุ 

เมือ่เวลาผ่านไป ค าแนะน าส าหรับมาตรการบางอย่างอาจมกีารเปล ีย่นแปลงตามสถานการณข์องโรคโควดิ-

19 ในปัจจุบัน 

เรยีนรูเ้พ ิม่เตมิเกีย่วกับ โรคโคโรน่าไวรัส (โควดิ-19): การป้องกันและความเส ีย่ง 

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

infection/prevention-risks.html)  
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ส่วนที ่2: 

สิง่ทีคุ่ณตอ้งทราบกอ่นทีจ่ะออกจากประเทศของคุณ 

การตระเตรยีมการเดนิทาง 

ก่อนทีจ่ะท าการตระเตรยีมการเดนิทาง ตรวจสอบกับนายจา้งของคุณ (หรอืกระทรวงแรงงาน 

ถา้คุณอยู่ในโครงการคนงานภาคการเกษตรตามฤดกูาล [SAWP]) ว่างานของคุณยังคงมอียู่ นอกจากนี้ 

อ่านอเีมลทีคุ่ณไดรั้บจากส านักงานตรวจคนเขา้เมอืง ผูล้ ีภ้ัย และพลเมอืงของแคนาดา (IRCC) 

และปฏบิัตติามค าแนะน า 

 

มาตรการขา้มพรมแดนทีย่กระดับขึน้ 
มขีอ้ก าหนดในการทดสอบและการกักกันทีแ่ตกต่างกันเมือ่เดนิทางมาถงึ ข ึน้อยู่กับประเทศทีคุ่ณเดนิทางจาก 

และสถานะว่าคุณไดรั้บการฉดีวคัซนีครบถว้นหรอืไม่ 

ตรวจสอบว่าคุณมคีุณสมบัตเิป็น นักเดนิทางทีฉ่ดีวคัซนีครบแลว้ (https://travel.gc.ca/travel-

covid/travel-restrictions/covid-vaccinated-travellers-entering-canada) หรอืไม่ และเรยีนรูเ้กีย่วกับ 

มาตรการขา้มพรมแดนใหม่ส าหรับการเดนิทางทางอากาศ (https://www.canada.ca/en/public-

health/services/publications/diseases-conditions/border-measures-air-travel.html). 

คุณตอ้งใช ้ArriveCAN เพือ่ใหข้อ้มูลการเดนิทาง / การกักกันภาคบังคับ 

และใชห้ลังจากทีคุ่ณเขา้มาในประเทศแคนาดา โปรดทบทวน การทดสอบก่อนเขา้ประเทศ และขอ้ก าหนด 

ArriveCAN (https://travel.gc.ca/travel-covid/travel-restrictions/covid-vaccinated-travellers-

entering-canada) ของรัฐบาลแคนาดา 

ส่วนที ่3: สิง่ทีค่ณุตอ้งทราบเมือ่มาถงึ  

การทดสอบ การกักกัน และการแยกตัว 
คุณควรเรยีนรูเ้กีย่วกับ การทดสอบเมือ่มาถงึ (https://travel.gc.ca/travel-covid/travel-

restrictions/covid-vaccinated-travellers-entering-canada) ควบคู่ไปกับขอ้ก าหนด การกักกัน 

หรอืการแยกตัว (https://travel.gc.ca/travel-covid/travel-restrictions/isolation) เมือ่คุณมาถงึ 

เจา้หนา้ทีก่ารขา้มพรมแดนทีส่นามบนิจะใหค้ าแนะน าเพิม่เตมิแก่คุณ 

การใช ้ArriveCAN 
คุณตอ้งใช ้ArriveCAN เพือ่ใหข้อ้มูลการเดนิทาง / การกักกันภาคบังคับ 

และใชห้ลังจากทีคุ่ณเขา้มาในประเทศแคนาดา โปรดทบทวน การทดสอบก่อนเขา้ประเทศ และขอ้ก าหนด 

ArriveCAN (https://travel.gc.ca/travel-covid/travel-restrictions/covid-vaccinated-travellers-

entering-canada) ของรัฐบาลแคนาดา 
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ส่วนที ่4: 

สิง่ทีค่ณุตอ้งทราบส าหรบัเวลาทีเ่หลอืในการอยู่อาศยั

ของคณุ 

สทิธิข์องคุณ 
ส าหรับขอ้มูลเกีย่วกับสทิธิข์องคุณ โปรดเยีย่มชมที ่เว็บเพจสทิธ์ของแรงงานตา่งดา้ว 
(https://www.canada.ca/en/employment-social-
development/campaigns/foreign-worker-rights.html) 

 

มาตรการสนับสนุนรายไดข้องโควดิ-19 
ถา้คุณป่วยเป็นโรคโควดิ-19 นายจา้งของคุณไม่สามารถยุตสิญัญาของคุณได ้

คุณอาจมสีทิธิ์รับสทิธิประโยชนแ์ละบรกิารเกีย่วกับโควดิ-19 

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

และขาดงานเนือ่งจากโควดิ-19 คุณอาจมสีทิธิ์ลาป่วยโดยไดรั้บค่าจา้ง หรอืไม่ไดรั้บค่าจา้ง 

ข ึน้อยู่กับสัญญาจา้งงานของคุณ และมาตรฐานการจา้งงานของรัฐบาลกลาง จังหวัด 

หรอือาณาเขตทีเ่กีย่วขอ้ง 

การเปลีย่นงาน 
ถา้คุณก าลังเปล ีย่นงานหรอืนายจา้ง และตอ้งการใบอนุญาตท างานทีเ่ฉพาะเจาะจงนายจา้งใหม่ 

โปรดดูขอ้มูลในหนา้ การท างานในแคนาดาชั่วคราว (https://www.canada.ca/en/immigration-

refugees-citizenship/services/work-canada/permit/temporary.html) 

องคก์รสนับสนุนแรงงานขา้มชาต ิ
รัฐบาลแคนาดา ก าลังใหเ้งนิแก่องคก์รในชุมชนเพือ่สนับสนุนคนงานทีไ่ดร้ับผลกระทบจากโรคโควดิ-19 

องคก์รเหล่านี้ สามารถใหค้ าแนะน าและการเกือ้กูล การแปล การประชุมเชงิปฏบิัตกิาร 

โอกาสในการสรา้งความสมัพันธใ์นชมุชน และอืน่ ๆ   

 ส าหรับคนงานในบรติชิโคลมัเบยี: 

o เครอืข่ายผูม้าใหม่ของสนามบนิชุมชน (https://www.yvr.ca/en/passengers/navigate-

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

จะตอ้นรับคุณทีส่นามบนินานาชาตแิวนคูเวอร ์และใหข้อ้มูล และเสนอการปฐมนิเทศใหกั้บคุณ 

ในแพคเกจของคุณ มรีายการขององคก์รสนับสนุน 

 604-270-0077 

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

องคก์รทีไ่ดร้ับทุนอกีแห่งทีเ่สนอบรกิารทีห่ลากหลายแก่แรงงานขา้มชาต ิ

และสามารถเช ือ่มโยงคุณกับองคก์รสนับสนุนทีอ่ยู่ใกลค้ณุ  

 604-254-9626 

 ส าหรับคนงานในอัลเบอรต์า ซัสแคตเชวัน และแมนิโทบา 

o สมาคมคนเขา้เมอืงคาทอลกิของแคลการี ่(CCIS) (https://www.ccisab.ca/) เสนอบรกิารต่าง ๆ  

แก่แรงงานขา้มชาตแิละสามารถเช ือ่มโยงคณุกับองคก์รสนับสนุนทีอ่ยู่ใกลค้ณุ 
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 Calgary 

 403-618-5355 

 403-805-7257 

 587-434-7935 

 403-604-6105 

 Banff 

 403-763-1700 

 Brooks 

 403-362-0404  

 ส าหรับคนงานในออนแทรโีอ โนวาสโกเชยี นิวบรันสวกิ เกาะปรนิซเ์อ็ดเวริด์ 

และดนิแดนทางตะวันตกเฉยีงเหนอื: 

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

เสนอบรกิารทีห่ลากหลายแก่แรงงานขา้มชาต ิ

และสามารถเช ือ่มโยงคุณกับองคก์รสนับสนุนทีอ่ยู่ใกลค้ณุ 

 1-877-403-8933 

 613-235-9956 

 ส าหรับคนงานในควเิบก 

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

มรีายการขององคก์รสนับสนุนใหภ้ายใตแ้ท็บ “ใครสามารถชว่ยได?้” 

ทา้ยทีสุ่ด คุณสามารถเยีย่มชม ศูนยร์วมแรงงานขา้มชาต  ิ(https://migrantworkerhub.ca/) 

เพือ่คน้หาทรัพยากรทีม่ปีระโยชนไ์ด ้แมว้่าขอ้มูลบางอย่างเจาะจงใชกั้บบรติชิโคลัมเบยีเท่านั้น 

แต่ส่วนใหญ่จะไม่ค านงึว่าคุณท างานและอาศยัทีไ่หนในแคนาดา  

 การรายงานการละเมดิ 
ถา้คุณตกอยู่ในอันตราย โปรดโทร 9-1-1 ทันท ี 

นี่เป็นสายโทรฟรจีากหมายเลขโทรศพัทท์ีใ่ดก็ไดใ้นแคนาดา 

คนงานทุกคนในแคนาดาไดร้ับการคุม้ครองภายใตก้ฎหมายของแคนาดา 

แคนาดาใหค้วามส าคัญกับการละเมดิแรงงานต่างดา้วชั่วคราว (TFW) อย่างจรงิจัง 
นายจา้งทีใ่ชแ้รงงานในทางทีผ่ดิ อาจถูกลงโทษ หรอืถูกแบนจากโครงการ  

ส าหรับขอ้มูลเกีย่วกับการละเมดิ และวธิีการรายงานทางโทรศัพท ์รายงานดว้ยตวัเอง 

หรอืโดยการส่งจดหมายธรรมดา โปรดดูที ่ วธิีรายงานการละเมดิแรงงานตา่งดา้วชัว่คราว 

(https://www.canada.ca/en/employment-social-development/services/foreign-workers/report-
abuse.html). 

ในการรายงานการละเมดิออนไลน ์คุณสามารถใช ้

แบบฟอรม์ออนไลน์ในการรายงานการละเมดิแรงงานตา่งดา้วชัว่คราว 

(https://www.canada.ca/en/employment-social-development/services/foreign-workers/report-
abuse/tool.html) ซึง่เป็นแบบฟอรม์หลายภาษา 

นอกจากนี้ คุณยังสามารถแจง้ต ารวจมา้ของแคนาดา หน่วยงานบังคบัใชก้ฎหมายทอ้งถิน่ 

และหน่วยงานสุขภาพทอ้งถิน่ไดด้ว้ย 
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ใบอนุญาตท างานทีไ่ม่ระบุรายละเอยีดเรือ่งงาน ส าหรับคนงานทีม่คีวามเปราะบาง 
ถา้คุณคดิว่าคุณก าลังถูกละเมดิ หรอืมคีวามเส ีย่งในการถูกละเมดิโดยนายจา้งของคุณ 

คุณอาจมสีทิธิ์ในการสมัครเพือ่รับใบอนุญาตท างานทีไ่ม่ระบุรายละเอยีดเร ือ่งงานส าหรั

บคนงานทีม่คีวามเปราะบาง ส าหรับขอ้มูลเพิม่เตมิ โปรดเยีย่มชมหนา้ IRCC ส าหรับ 

คนงานทีม่คีวามเปราะบาง ทีต่กเป็นเหยือ่ของการล่วงละเมดิ  

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

canada/permit/temporary/vulnerable-workers.html). 

 
 

 

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/work-canada/permit/temporary/vulnerable-workers.html?utm_campaign=generic&utm_medium=vanity-url&utm_source=slash-vulnerable-foreign-workers

