
ข้อกำ�หนดสำ�หรับลู กจ้�งชั่ วคร�วต่�งช�ติ
เมื่ อกลับประเทศตนเอง: คำ�ถ�มท่ี พบบ่อย

1. ข้อกำ�หนด สำ�หรับ ลู กจ้�ง ชั่ วคร�ว ต่�งช�ติ  เมื่ อ 
กลับประเทศตนเองคื ออะไร

ส่ิ ง สำ�คัญ คือ ต้อง รู ้   ข้  อ กำ�หนด ใน ก�ร ตรวจ คัด กรอง ซึ่ ง 
แตกต่�ง กัน ใน แต่ ละ ประเทศ และ อ�จ เปล่ี ยนแปลง
ได้  น�ยจ้�ง และ ลูกจ้�ง จึง ต้อง ตรวจสอบ ข้อมูล
จ�ก ท�งเว็ป ไซต์ ท�งก�ร ของ ประเทศ ปล�ยท�ง
เพื่ อให้  แน่ใจ ว่� ตนเอง มี  คุณสมบัติ  ตรง ต�ม เงื่ อนไข
ท้ั งหมด ก่อนท่ี  จะ ขึ้ น เครื่ อง

2. ท่�น ส�ม�รถ ตรวจ คัด กรอง ได้  ท่ี ไหน

ลูกจ้�งต่�งช�ติ ชั่ วคร�ว ส�ม�รถเข้�ไปท่ี เว็บไซต์
ontario.ca/assessmentcentres เพื่ อ ห� ศูนย์  ตรวจ
คัด กรอง ท่ี  ใกล้  ท่�น และ นัด หม�ย ถ้�จำ�เป็ น

ท่�นต้องระบุว่�เป็ นลูกจ้�งต่�งช�ติ  ชั่ วคร�ว (TFW)
เพื่ อ รับ สิ ทธิ์  ตรวจ คัด กรอง สำ�หรับ ผู้   ไม่  มี  อ�ก�ร
บง่ชี้   โดยไม่เสี ยค่�ใช้จ่�ย

โปรดระบุคว�มจำ�เป็ นต้องใช้เอกส�รก�รเดิ นท�ง
สำ�หรับยื นยันก�รตรวจห�เชื้ อโควิด-19 และ
ศูนย์ตรวจคัดกรองจะแนะนำ�ลูกจ้�งเก่ี ยวกับวิ ธี ก�ร
ขอรับเอกส�รท่ี จำ�เป็ น

ก�รว�งแผนเพิ่ มเติ มสำ�หรับชุมชนหรือภูมิภ�คเพื่ อ
ก�รตรวจคัดกรองยังอยู่   ใน ช่วงดำ�เนิ นก�ร ข้อมูล
เพิ่ มเติ มส�ม�รถดูได้ท่ี covid-19.ontario.ca/covid-19
-test-and-testing-location-information ก�ร ตรวจ
คัด กรอง ยัง ส�ม�รถ ทำ� ได้  ท่ี  สำ�นักง�น ก�ร บิ น
โต รอน โต และ ปริมณฑล (Greater Toronto Airports 
Authority: GTAA) ค่�ใช้จ่�ย ขึ้ นอยู่   ประเภท ก�ร ตรวจ
ท่ี  จำ�เป็ น ส�ม�รถ ตรวจสอบ ข้อมูล เพิ่ มเติ ม ได้ท่ี
torontopearson.com/en/healthy-airport/covid-19-
testing-at-toronto-pearson/departing-passengers

3. ก�รตรวจดำ�เนิ นก�รอย่�งไร

เจ้�หน้�ท่ี ส�ธ�รณ�สขุ จะทำ�ก�รเก็บตัวอย่�งเชื้ อจ�กบริ เวณ
หลังโพรงจมูก ก�รเก็บตัวอย่�งเชื้ อน้ั นอ�จระค�ยเคือง
แต่ก็เป็ นเพี ยงช่วงเวล�ส้ั นๆ เท่�น้ั น ท่�นส�ม�รถ 
ทำ�ก�รตรวจแบบ Self-swabได้ด้วยตนเอง โดย
มี เจ้�หน้�ท่ี ส�ธ�รณสขุหรือ ผู้  ท่ี  ได้รับก�รฝึ กดูแล
ขณะตรวจ

4. ใช้เวล�น�นเท่�ไหร่ถึ งจะได้รับผลตรวจโควิ ด-19
แบบ PCR

ตัวอย�่งเชื้ อท้ั งหมดถูกส่งไปท่ี ห้องปฏิบัติก�รเพื่ อ วิ เคร�ะห์
ผล ปกติจะใช้เวล� 24 ชั่ วโมงถึง 48 ชั่ วโมง

ระยะเวล�ท่ี จะได้รับผลตรวจขึ้ นอยู่   กับสถ�นท่ี ตรวจ
และห้องปฏิ บัติก�รท่ี ทำ�ก�รวิ เคร�ะห์ผลโควิด-19

5. ลู กจ้�งชั่ วคร�วต่�งช�ติ ต้องกักตัวหรื อไม่  
ในขณะท่ี รอผลตรวจ

ถ้�ลูกจ้�งไม่มี อ�ก�ร และ/หรือไม่มี ก�ร แจ้ง ให้  ทำ�
ก�ร กัก ตัว จ�ก เจ้�หน้�ท่ี  ส�ธ�รณสขุ ประจำ� เขต
ท่�นไมต้่องกักตัวในระหว่�งท่ี รอผลตรวจ
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6. ลู กจ้�งจะได้รับผลตรวจอย่�งไร จะ เกิ ด
อะไรข้ึ นถ้�ผลตรวจโควิ ด-19 เป็ นบวก

ผลตรวจขั้ นสุดท้�ยจะถูกส่งต่อไปยังสถ�นท่ี ท่ี ทำ� ก�ร
ตรวจคัดกรอง (ตัวอย�่งเช่น ลูกจ้�ง ได้รับ ก�ร ตรวจ
คัด กรอง ท่ี  ศูนย์  คัด กรอง ผล จะ ถงู ส่งไป ยัง
ศูนย์  คัด กรอง) ท่�น ส�ม�รถ รับ ผล ตรวจ ได้  ด้วย
ตัวเองหรือท�งอิเล็กทรอนิกส์

7. จะเกิ ดอะไรข้ึ นห�กลู กจ้�งชั่ วคร�วต่�งช�ติ
มี ผลตรวจโควิ ด-19 เป็ นบวก

ถ้�ลูกจ้�งชั่ วคร�วต่�งช�ติ มี ผลตรวจเป็ นบวก ท่�น
จะ ได้รับ ก�ร ติดต่อ จ�ก หน่วยง�น ส�ธ�รณสขุ
ประจำ� เขต

ลูกจ้�ง จะ ได้รับ คำ�ถ�ม เก่ี ยวกับ คน ท่ี  ใกล้ชิ ด
และ หน่วย ส�ธ�รณสขุ จะ ให้  คำ�แนะนำ� เรื่ อง ก�ร
กัก ตัว ก�ร เดินท�ง ของ ลูกจ้�ง อ�จ ต้อง เล่ื อน
ออกไป เพร�ะ ส�ย ก�ร บิ น อนุญ�ต ให้  เฉพ�ะ
ผู้  โดยส�ร ท่ี  มี  ผล ตรวจเป็ นลบเดินท�งเท่�น้ั น

8. ท่�นต้องแจ้งน�ยจ้�งของท่�นหรื อไม่ 
ถ้�มี ผลตรวจเป็ นบวก

ก�รแจ้งให้น�ยจ้�งถึงผลก�รตรวจเป็ น บวก ถือ เป็ น
ส่ิ ง ท่ี สำ�คัญ เพื่ อ ช่วย ให้  มั่ นใจ ใน สขุภ�พ และ
คว�ม ปลอดภัย ใน สถ�นท่ี  ทำ�ง�น ของ ตนเอง หน่วยง�น
ส�ธ�รณสขุ อ�จ แจ้ง น�ยจ้�ง ของ ท่�น ซึ่ ง เป็ น ส่วน
หน่ึ ง ของ คว�ม พย�ย�ม ใน ก�ร ติดต�ม  ผู้  ได้  รับ เชื้ อ   

9. ถ้�ท่�นเริ่ มมี อ�ก�รหลังจ�กตรวจ ท่�น ต้อง
ตรวจอี กครั้ งหรื อไม่

ใช่ ผล ตรวจท่ี เป็ นลบ น้ัน มี ผลถึง วัน และ เวล� ใน วันท่ี
ทำ� ก�ร เก็บ ตัวอย่�ง ลูกจ้�ง อ�จ แสดง อ�ก�ร ของ โค
วิด-19 หลังจ�ก วัน น้ั น ใน กรณี  น้ี  ท่�น ควร รับ ก�ร
ตรวจซ้ำ�และกักตัวจนกว่�จะได้รับผลตรวจ

ถึงแม้  ท่�น มี  ผล ตรวจ ท่ี  เป็ น ลบ ท่�น ยังคง ต้อง ล้�ง
มื อ สวม หน้�ก�ก ท่ี  คลุม ป�ก และ จมูก และ รักษ�
ระยะห่�งท�งสังคม

กระทรวงลูกจ้�ง ก�รฝึ กอบรมและพัฒน�ฝี มื อ ทำ�ง�น
รว่มกับ เกษตรกร และ ธุรกิจ ก�รเกษตร อ่ื นๆ เพื่ อให้
แน่ใจ ว่� ลูกจ้�ง ชั่ วคร�ว ต่�งช�ติ  จะ เดินท�ง กลับ
บ้�น อย่�ง ปลอดภัย และ ให้ก�ร สนับสนนุ พวก
เข� ใน ทุก ขั้ นตอน ข้อมูล เก่ี ยวกับ ก�ร เดินท�ง จะ
เปล่ี ยนแปลง อยู่   ตลอดเวล� เร� จึง สนับสนนุ ให้  น�ยจ้�ง
และ ลูกจ้�ง ตรวจสอบ เก่ี ยวกับ ก�ร ตรวจ โค วิด-19
และ ข้อกำ�หนด ก�ร เดินท�ง ท่ี  กำ�หนด โดย ประเทศ
บ้�น เกิด ของ ลูกจ้�ง ชั่ วคร�ว ต่�งช�ติ

ห�ก ต้องก�ร ค้นห� แนวท�ง คว�ม ปลอดภัย สำ�หรับ
ลูกจ้�ง และ น�ยจ้�ง ใน ธุรกิจ เกษตร อ�ห�ร โปรด ไป
ท่ี ชุด เครื่ องมื อ ตรวจ โค วิด-19 สำ�หรับ เกษตรกร
(COVID-19 Farmer Toolkit) 
Ontario.ca/covidfarmertoolkit.

สำ�หรับ ข้อมูล ล่�สุด เก่ี ยวกับ ก�ร ตรวจห� เชื้ อ โค
วิด-19 โปรดไปท่ี covid-19.ontario.ca/covid-19-test-and-
testing-location-information.

สำ�หรับคำ�ถ�มใด ๆ โปรดติดต่อเร�ได้ท่ี
OMAFRA.Labour@ontario.ca.
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