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COVID-19: 

คูม่อืส ำหรบัแรงงำนช ัว่ครำวตำ่งชำตใินแคนำดำ  

 สว่นที ่1: COVID-19 (โคโรนาไวรัส) คอือะไร 

 สว่นที ่2: สิง่ทีค่วรรูก้อ่นออกจากประเทศของคณุ 

 สว่นที ่3: สิง่ทีค่วรรูเ้กีย่วกบัการมาถงึและระยะกกัตัวเบือ้งตน้ในแคนาดา 

 สว่นที ่4: สิง่ทีค่วรรูต้ลอดการพักอาศัยในแคนาดา 

 สว่นที ่5: มาตรการสนับสนุนรายไดใ้นชว่ง COVID-19 

 สว่นที ่6: การเปลีย่นงาน 

 สว่นที ่7: สถานทีต่ดิตอ่ส าหรับสอบถามหรอืขอความชว่ยเหลอืเกีย่วกบั COVID-19 

 สว่นที ่8: สถานทีต่ดิตอ่เพือ่รายงานนายจา้งทีไ่มป่ฏบิตัติามขอ้ก าหนด COVID-19 

 

สว่นที ่1: COVID-19 (โคโรนำไวรสั) คอือะไร 
COVID-19 กอ่ใหเ้กดิการตดิเชือ้ในระบบทางเดนิหายใจ (ปอด)  

อำกำรของ COVID-19 

COVID-19 มกัแสดงอาการคลา้ยคลงึกบัอาการเจ็บป่วยอืน่ๆ ผูป่้วยทีต่ดิเชือ้ COVID-19 อาจมอีาการไข ้ไอ 

หายใจตดิขดั เหนือ่ยลา้หรอืออ่นแรง ปวดเมือ่ยกลา้มเนือ้หรอืรา่งกาย ขาดการรับรูก้ลิน่และรส ปวดหัว 

ทอ้งรว่ง หรอือาเจยีน โดยอาจมอีาการเพยีงเล็กนอ้ยหรอืรนุแรง หากคณุตดิเชือ้ COVID-19 

คณุอาจแทบไมม่อีาการอะไรเลย แตค่ณุก็ยงัสามารถสง่ผา่นเชือ้ไวรัสใหผู้อ้ ืน่ได ้หากคณุเป็นผูป่้วย COVID-

19 คณุอาจไมแ่สดงอาการใดๆ ไดส้งูสดุ 14 วันตอ่มา 

COVID-19 กระจำยตวัอยำ่งไร  

ผูต้ดิเชือ้สามารถแพร ่COVID-19 ไดด้ังนี ้

 ของเหลวทีเ่กดิจากการพดู รอ้งเพลง ตะโกน ไอหรอืจาม 

 ของเหลวขนาดเล็กหรอืละอองของเหลวทีล่อยอยูใ่นอากาศ  

 การอยูใ่กลช้ดิกนั เชน่ การสมัผัสหรอืการจับมอื 

 การสมัผัสกบัสิง่ทีม่ไีวรัสตดิอยู ่แลว้จับดวงตา จมกู หรอืปากของตวัเองกอ่นลา้งมอื 

 การใชส้อ้ม ชอ้น หรอืภาชนะบรรจเุครือ่งดืม่รว่มกนั 

วธิหียุดกำรกระจำยตวัของ COVID-19 

 จ ากดัการตดิตอ่กบัผูอ้ ืน่ และไมอ่ยูก่บัคนหมูม่าก  

 อยูห่า่งจากผูอ้ ืน่อยา่งนอ้ย 2 เมตรเสมอ 

 สวมหนา้กากขณะอยูใ่นทีร่ม่กบัผูอ้ ืน่ ในทีส่าธารณะ หรอืเมือ่ตอ้งใกลช้ดิกบัผูอ้ ืน่ 

 ใชแ้ขนปิดปากและจมกูเมือ่ไอหรอืจาม 

 ลา้งมอืดว้ยสบูแ่ละน ้าอุน่บอ่ยๆ อยา่งนอ้ยครัง้ละ 20 วนิาท ี

หรอืใชน้ ้ายาท าความสะอาดมอืทีม่สีว่นผสมของแอลกอฮอล ์ในกรณีทีไ่มม่นี ้าและสบู ่

 หลกีเลีย่งการสมัผัสกบัใบหนา้ 
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 ท าความสะอาดและฆา่เชือ้พืน้ผวิบอ่ยๆ 

สถานทีต่อ่ไปนีม้คีวามเสีย่งในการแพรเ่ชือ้ไวรัสมากเป็นพเิศษ: 

 พืน้ทีปิ่ด 

 พืน้ทีแ่ออดั 

 บรรยากาศใกลช้ดิและวงสนทนาระยะใกล ้

 

ผูต้ดิเชือ้ COVID-19 มคีวามเสีย่งทีจ่ะมปัีญหาสขุภาพทีร่นุแรง ในกรณีผูต้ดิเชือ้อาย ุ65 ปีขึน้ไป 

หรอืมโีรคบางอยา่ง โรคบางสว่นไดแ้ก ่

 โรคหัวใจ 

 โรคหอบ 

 โรคไตเรือ้รัง 

 โรคอว้น 

 โรคความดันสงู 

 โรคปอด  

 โรคเบาหวาน หรอื 

 โรคมะเร็ง 

นอกจากนี ้ความเสีย่งในการมปัีญหาสขุภาพรนุแรงจาก COVID-19 ยังสงูขึน้ 

ในกรณีทีค่ณุมรีะบบภมูคิุม้กันออ่นแอ เชน่ คณุเคยผา่นการรักษาดว้ยการท าเคมบี าบัด 

สว่นที ่2: ส ิง่ทีค่วรรูก้อ่นออกจำกประเทศของคณุ 

หากคณุมอีากาศ COVID-19 คณุจะไมไ่ดรั้บอนุญาตใหข้ึน้เครือ่งบนิ 

คณุตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามเงือ่นไขสามขอ้ในการขึน้เครือ่ง: 

 สวมหนา้กากปิดปากและจมกูตลอดเวลา 

 หลักฐานการตรวจ PCR COVID-19 ทีเ่ป็นลบ (ตรวจภายใน 72 

ชัว่โมงกอ่นถงึก าหนดการบนิมายังประเทศแคนาดา) 

 หลักฐานการลงทะเบยีนกบั ArriveCAN (ดขูอ้มลูเพิม่เตมิดา้นลา่ง) 

เนือ่งจากสถานการณ์ COVID-19 มกีารววิฒันาการอยา่งรวดเร็ว ขอ้ก าหนดตา่งๆ 

อาจเปลีย่นแปลงไดท้กุเมือ่ โโโโโโโโโทรัพยากร COVID-19 
ของรัฐบาลแคนาดาบอ่ยๆ เพือ่ดขูอ้มลูใหม่ๆ  (https://www.canada.ca/en/public-
health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19.html)  
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หากคณุไมม่อีาการของโรค COVID-19 คณุควรทีจ่ะ: 

 ยนืยนักบันายจา้งของคณุ (หรอืกระทรวงแรงงานของคณุ หากคณุอยูใ่นโครงการ SAWP) 
วา่ต าแหน่งของคณุยงัวา่งอยู ่

 อา่นอเีมลทีค่ณุไดรั้บจาก Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC) 
และท าตามค าแนะน า 

 ยนืยนัวา่ชือ่ของคณุสะกดถกูตอ้งในเอกสารทกุฉบบัทีค่ณุไดรั้บจาก IRCC หากมขีอ้ผดิพลาด 
โปรดแจง้ให ้IRCC ทราบโดยเร็วทีส่ดุ 
และยนืยนัวา่ขอ้มลูบนใบอนุญาตท างานของคณุถกูตอ้งทีท่า่อากาศยานระหวา่งประเทศ 

 ลงทะเบยีนขอตรวจรา่งกายลว่งหนา้เมือ่มาถงึแคนาดาหลังจองเทีย่วบนิ 
ยกเวน้วา่จะมคีนทีไ่ดล้งทะเบยีนลว่งหนา้หรอืจะลงทะเบยีนลว่งหนา้ใหค้ณุแลว้  คณุจะตอ้งตรวจเชือ้
กอ่นออกจากสนามบนิเมือ่มาถงึแคนาดา:  

o ลงทะเบยีนขาเขา้ทีท่า่อากาศยานนานาชาตแิวนคเูวอร ์
(https://checkout.lifelabs.com/arrival-registration) 

o ลงทะเบยีนขาเขา้ทีท่า่อากาศยานนานาชาตแิคลแกร ี(https://travel.mandatory-
testing.alberta.ca/) 

o ลงทะเบยีนขาเขา้ทีท่า่อากาศยานนานาชาตโิทรอนโตเพยีรส์นั 
(https://portal.switchhealth.ca/register/pearson) 

o ลงทะเบยีนขาเขา้ทีท่า่อากาศยานนานาชาตมิอนทรอีอล-ทรโูด 
(https://info.biron.ca/inscription-yul) 

คณุตอ้งใช ้ArriveCAN 
เพือ่ใหข้อ้มลูกำรเดนิทำง/กำรกกัตวัเมือ่คณุเขำ้ประเทศแคนำดำและหลงัจำกน ัน้โปรดตดิต ่
ขอ้จ ากดัการเดนิทาง ขอ้ยกเวน้ และค าแนะน าเรือ่ง COVID-19 ของรัฐบาลแคนาดา 

ใช ้ArriveCAN โดยการลงชือ่เขา้ใชอ้อนไลน ์หรอืดาวนโ์หลดแอปโทรศัพทม์อืถอืผา่น Google Play หรอื 
Apple App store คณุตอ้งมทีีอ่ยูอ่เีมลในการใช ้ArriveCAN หากตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดตดิตอ่ 
ArriveCAN (https://canada-preview.adobecqms.net/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) 

กอ่นจองเทีย่วบนิ คณุตอ้งใช ้ArriveCAN เพือ่ใหข้อ้มลูดังตอ่ไปนี:้ 

 ขอ้มลูการเดนิทางและการตดิตอ่ 
 แผนการกกัตัว 
 ผลการประเมนิอาการ COVID-19 ดว้ยตนเอง 

หลังสง่ขอ้มลูของคณุผา่น ArriveCAN แลว้: 

 คณุจะไดรั้บใบเสร็จทีส่ง่ไปยงัอเีมลของคณุ 
 แสดงใบเสร็จตอ่เจา้หนา้ทีด่า่นพรมแดนแคนาดาเมือ่คณุมาถงึแคนาดา 
 คณุสามารถแสดงใบเสร็จ ArriveCAN ของคณุไดจ้าก:  

o ภาพบนัทกึหนา้จอแอป 
o อเีมลของคณุ 
o ใบเสร็จแบบพมิพบ์นกระดาษ 
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คณุอาจตอ้งเขา้กกัตัวภาคบงัคับในชว่ง 14 วันแรกทีม่าถงึแคนาดา 

ซึง่คณุจะตอ้งคยุเรือ่งแผนกกัตวักบันายจา้งของคณุกอ่นทีค่ณุจะมาถงึ 

ขอ้มลูทีค่ณุจ าเป็นตอ้งมตีดิตัวกอ่นเดนิทาง ซึง่เจา้หนา้ทีอ่าจขอดเูมือ่คณุมาถงึ ประกอบดว้ย 

 ทีอ่ยูส่ถานทีก่กัตัวของคณุ (บา้นพัก) 

 หมายเลขโทรศัพทแ์ละทีอ่ยูอ่เีมลทีเ่จา้หนา้ทีแ่คนาดาใชต้ดิตอ่คณุได ้

 ขอ้มลูตดิตอ่นายจา้งของคณุ 

 ใบอนุญาตท างานหรอืจดหมายแนะน าจากทา่อากาศยานระหวา่งประเทศ (POE) 

ทีแ่สดงใหเ้ห็นใบอนุญาตของคณุไดรั้บการอนุมตัแิลว้ แสดงใบอนุญาตหรอืจดหมาย POE 

ของคณุตอ่พนักงานสายการบนิ 

เอกสารนีจ้ะแสดงใหเ้ห็นวา่คณุไดรั้บอนุญาตใหเ้ดนิทางมายงัแคนาดาในชว่งทีม่กีารจ ากดัการเดนิทาง 

ขอ้ก ำหนดกำรเขำ้พกัทีโ่รงแรม 3 วนั  

 นักเดนิทางทีม่าเยอืนแคนาดาสว่นใหญต่อ้งพักอยูท่ีส่ถานทีรั่บรองทีรั่ฐบาลอนุมตั ิ(โรงแรม) เป็นเวลา 3 

วันหลังมาถงึ รวมถงึแรงงานชัว่คราวตา่งชาต ิ(TFW) 

 นักเดนิทางตอ้งจองโรงแรมและรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเอง 

 คณุสามารถจองทีพ่ักในอเมรกิาเหนอืไดโ้ดยไมม่คีา่ธรรมเนยีม 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 าระคา่เดนิทางระหวา่งโรงแรมและสถานทีก่กัตัวดว้ยตวัเอง 

ขอ้ยกเวน้กำรเขำ้พกัทีโ่รงแรม 3 วนั  

 TFW ทีม่ใีบอนุญาตดา้นการเกษตร อาหาร ปลาและอาหารทะเล 

ไดรั้บการยกเวน้จากขอ้ก าหนดการเขา้พักทีโ่รงแรม 3 วนั ดรูายการหมวดหมูอ่าชพี (NOC) 

ไดท้ีด่า้นลา่ง ทัง้นี ้แรงงานเหลา่นีจ้ะไดเ้ดนิทางไปยงัสถานทีก่กัตัวโดยตรง หลังผา่นการตรวจหาเชือ้ 

COVID-19 ทีส่นามบนิ 

 ขอ้มลูเกีย่วกบั NOC ของคณุจะอยูใ่น “ขอ้มลูการท างาน” 

ทีห่นา้รายละเอยีดการจา้งงานในจดหมายประเมนิผลกระทบตลาดแรงงาน (LMIA) ของคณุ 

 แรงงานในกลุม่อาชพี (หมวดหม ูNOC) ทีไ่ดรั้บการยกเวน้จากการเขา้พกัทีโ่รงแรม 3 วันประกอบดว้ย: 

o 0821 - ผูจ้ัดการดา้นการเกษตร 

o 0822 - ผูจ้ัดการดา้นพชืสวน 

o 8252 - ผูท้ าสญัญาบรกิารดา้นการเกษตร ผูด้แูลไรน่า 

และแรงงานทีม่คีวามช านาญพเิศษดา้นปศสุตัว ์

o 8255 - ผูท้ าสญัญาและผูด้แูล บรกิารดา้นภมูทิัศน ์การดแูลพืน้ดนิและพชืสวน 

o 8431 - แรงงานในไรท่ั่วไป 

o 8432 - แรงงานเรอืนเพาะช าและเรอืนกระจก 

o 8611 - แรงงานเก็บเกีย่ว 

o 6331 - คนฆา่สตัว ์คนขายเนือ้ และชาวประมง - คา้ปลกีและคา้สง่ 

o 9461 - เจา้หนา้ทีป่ฏบิตักิารควบคมุและผูค้วบคมุเครือ่งจักร งานแปรรปูอาหาร เครือ่งดืม่ 

และผลติภณัฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

o 9462 - งานอตุสาหกรรมฆา่สตัวแ์ละขายเนือ้ คนเตรยีมเนือ้สตัวปี์ก และแรงงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
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o 9463 - แรงงานแหลง่เพาะเลีย้งปลาและอาหารทะเล 

o 9617 - แรงงานดา้นการแปรรปูอาหาร เครือ่งดืม่ และผลติภณัฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

o 9618 - แรงงานดา้นการแปรรปูปลาและอาหารทะเล 

 

กำรเขำ้พกัทีโ่รงแรม 3 วนั - กำรเดนิทำงไปยงัจงัหวดัอืน่ 

 TFW 

ทกุคนทีม่ใีบอนุญาตท างานในสาขาอาชพีขา้งตน้ทีจ่ าเป็นตอ้งเดนิทางไปยงัจังหวดัอืน่ดว้ยระบบขนสง่ส

าธารณะ (เชน่การเดนิทางดว้ยเทีย่วบนิเชงิพาณชิย)์ 

จะตอ้งเขา้พักทีส่ถานทีรั่บรองทีไ่ดรั้บการอนุมตัโิดยรัฐบาลเป็นเวลาสงูสดุ 3 คนืเมือ่มาถงึแคนาดา 

ระหวา่งรอผลการตรวจ COVID-19 

 นายจา้งและผูจั้ดการเดนิทางตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบเรือ่งการจองโรงแรมในสว่นทีท่ าได ้

ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของการจัดการเดนิทาง แรงงานทีป่ระกอบอาชพี (หมวดหมู ่NOC) 

ตามรายการขา้งตน้ไมจ่ าเป็นตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ในสว่นนี ้

สว่นที ่3: 

ส ิง่ทีค่วรรูเ้ก ีย่วกบักำรมำถงึและระยะกกัตวัเบือ้งตน้ใน

แคนำดำ 
 

สิง่ท ีจ่ะไดพ้บทีส่นำมบนิในแคนำดำ  

 หากคณุมสีญัญาณของ COVID-19 เมือ่เดนิทางมาถงึ 

เจา้หนา้ทีจ่ะตดิตอ่เจา้หนา้ทีก่กักนัเพือ่ท าการประเมนิอยา่งละเอยีด หากจ าเป็น 

เจา้หนา้ทีก่กักนัอาจท าสิง่ตอ่ไปนี:้ 

o สัง่ใหส้ง่ตวัคณุไปยงัโรงพยาบาลเพือ่ตรวจอาการเพิม่เตมิ 

แจง้เจา้หนา้ทีส่าธารณสขุทอ้งถิน่วา่คณุอาจม ีCOVID-19 

 ผูโ้ดยสารเครือ่งบนิทกุคน รวมถงึแรงงาน TWF จะตอ้งท าการตรวจสอบโมเลกลุ COVID-19 

เมือ่มาถงึแคนาดา ขณะอยูท่ีส่นามบนิ  

 คณุตอ้งไดรั้บการตรวจหาเชือ้ซ ้าหลังกกัตวัได ้8 วัน 

 กอ่นออกจากสนามบนิ คณุจะไดรั้บชดุทดสอบ COVID-19 พรอ้มค าแนะน าในการทดสอบในภายหลัง 

ระหวา่งชว่งระยะเวลากกัตวั   

 คณุจะไดรั้บขอ้มลูเพิม่เตมิเมือ่มาถงึ 

 

แนวทำง COVID-19 ในสว่นของกำรกกัตวั  

แรงงานสว่นใหญต่อ้งกกัตัวนาน 14 วัน เฉพาะแรงงานทีก่ระทรวงสาธารณสขุของแคนาดาจัดวา่เป็นแรงงาน 

“ส าคัญ” เทา่นัน้ทีจ่ะไดรั้บการยกเวน้ (เชน่ เจา้หนา้ทีส่าธารณสขุ เจา้หนา้ทีข่นสง่อปุกรณ์ทางการแพทย ์

คนขบัรถบรรทกุ ลกูเรอืบนเครือ่งบนิ รถไฟ และเรอืเดนิสมทุร ดขูอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัโครงการ TFW 
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สิง่ทีน่ายจา้งตอ้งท าในชว่งการระบาดของ COVID-19  และค าถามทีพ่บบอ่ยไดท้ี ่ TFW Program website 

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

covid-19.html)  

คณุมหีนา้ทีป่ฏบิตัติามแนวทาง COVID-19 

ทีป่ระกาศโดยรัฐบาลแคนาดากบัจังหวัดและภมูภิาคทีค่ณุอาศัยอยู ่ 

 คณุตอ้งกกัตัวหลังออกจากสนามบนิ ในบางกรณี 

คณุอาจตอ้งกกัตัวในสถานทีรั่บรองทีก่ าหนดใหเ้มือ่คณุมาถงึ 

และคณุจะไดรั้บบรกิารดา้นอาหารและเครือ่งดืม่ 

 การกกัตวัหมายความวา่ 

o คณุตอ้งอยูใ่นทีพ่ัก 

o คณุตอ้งหลกีเลีย่งการตดิตอ่กบัผูอ้ ืน่ และรักษาระยะหา่งจากผูอ้ ืน่ 2 เมตร 

(การเวน้ระยะหา่งทางกายภาพ) ตลอดเวลา 

(ยกเวน้วา่คณุจะเป็นสมาชกิในครอบครัวเดยีวกนัทีม่าถงึพรอ้มกนั) 

 คณุจะตอ้งใช ้ArriveCAN ระหวา่ง 48 ชัว่โมงแรก เพือ่ยนืยนัวา่คณุมาถงึสถานทีก่กัตัวเรยีบรอ้ยแลว้  

 ระหวา่งการกกัตวัทกุวัน คณุจะตอ้งท าการประเมนิอาการ COVID-19 ประจ าวันดว้ยตวัเองบน 

ArriveCAN 

 เมือ่ถงึวันที ่8 ของการกกัตวั คณุจะตอ้งท าชดุตรวจ COVID 

 

โดยเฉพำะส ำหรบัผูท้ ีพ่กัในสถำนทีท่ ีน่ำยจำ้งจดัเตรยีมไวใ้ห ้

นายจา้งอาจเตรยีมทีพั่กไวใ้หค้ณุ ขึน้อยูก่บัสญัญาของคณุ ซึง่มกัเกดิขึน้กบักรณีของแรงงานในไร ่

 

 นายจา้งของคณุตอ้งเป็นผูจ้ดัหาผลติภณัฑท์ าความสะอาดใหค้ณุ  

 ท าความสะอาดและฆา่เชือ้ทีพั่กและพืน้ทีส่ว่นกลางของคณุ 

รวมถงึพืน้ผวิในพืน้ทีส่ว่นกลางทีถ่กูสมัผัสบอ่ยๆ เชน่  

o ลกูบดิประต ู 

o โต๊ะ  

o เคานเ์ตอร ์ 

o อา่งลา้งมอื  

o กอ๊กน ้า  

o รโีมตโทรทัศน ์และ  

o หอ้งน ้า 

 สิง่ส าคัญอืน่ๆ ทีต่อ้งท า ไดแ้ก ่

o อยา่รับแขก 

o หากตอ้งการออกไปสดูอากาศภายนอก ใหท้ าภายในสถานทีส่ว่นตวั เชน่ 

ลานบา้นหรอืระเบยีงของคณุเอง 

o ลา้งมอืบอ่ยๆ ดว้ยสบูแ่ละน ้าอุน่อยา่งนอ้ย 20 วนิาท ี

หรอืใชน้ ้ายาท าความสะอาดมอืทีม่สีว่นผสมของแอลกอฮอลอ์ยา่งนอ้ย 60% 

 

 หลังเริม่กกัตัวไมค่วรใหม้บีคุคลใหมย่า้ยเขา้ไปในทีพ่ักเดยีวกบัคณุหรอืกลุม่ของคณุ 
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 หากมคีนใหมม่าถงึทีพ่ักของคณุในระหวา่งนี ้คณุจะตอ้งเริม่ระยะกกัตวัใหม ่

 

รูห้นำ้ทีข่องนำยจำ้งของคณุระหวำ่งระยะกกัตวัข ัน้ตน้ 

คณุตอ้งไดรั้บคา่แรงในระยะกกัตวัขัน้ต า่ 30 ชัว่โมงตอ่สปัดาห ์ตามอตัราคา่แรงรายชัว่โมงปกตขิองคณุ 

เงนิทีค่ณุไดรั้บไมใ่ชค่า่แรงลว่งหนา้ และคณุจะไมต่อ้งช าระคนืในภายหลัง 

ขอ้ก าหนดนีย้งัมผีลตอ่แรงงานในกลุม่ SAWP 

และระยะการกกัตัวแบบไดรั้บคา่แรงนีจ้ะบวกเพิม่กบัคา่แรงขัน้ต ่า 240 ชัว่โมงตามทีร่ะบไุวใ้นสญัญา SAWP 

นายจา้งสามารถหักลบเงนิสว่นนีเ้ป็นประจ าได ้นายจา้งไมม่สีทิธิห์ักเงนิเพิม่ดว้ยเหตผุลเรือ่งระยะกกัตวั 

ยกเวน้ในกรณีทีม่ขีอ้ตกลงหกัลบคา่อาหาร  

นายจา้งตอ้งท าใหค้ณุสามารถเขา้ถงึสิง่ทีจ่ าเป็นไดโ้ดยไมม่กีารคดิราคาเกนิจรงิหรอืเกบ็เงนิเพิม่  

นายจา้งตอ้งไมท่ าสิง่ทีจ่ะเป็นอปุสรรคตอ่การเขา้ถงึสิง่จ าเป็นตอ่การด ารงชพีของคณุ 

รวมถงึอาหารและสิง่ของขัน้พืน้ฐานอืน่ๆ 

หากคณุตอ้งการความชว่ยเหลอืจากนายจา้งหรอืจากองคก์รชว่ยเหลอืในการเขา้ถงึสิง่จ าเป็นตอ่การด ารงชพี 

นายจา้งของคณุจะตอ้งไมป่ฏเิสธค าขอความชว่ยเหลอืนี ้

นอกจากนี ้นายจา้งยงัตอ้งจดัหาอาหารทีส่ดใหม ่มคีณุภาพด ี

และตอบรับกบัความตอ้งการของคณุในเรือ่งของประเภท ความหลากหลาย และปรมิาณ 

รูห้นำ้ทีข่องคุณระหวำ่งระยะกกัตวัข ัน้ตน้ 

ภายใตแ้นวทางปัจจบุนั คณุจะไมไ่ดรั้บอนุญาตใหท้ างานในระยะกกัตวั 

นายจา้งไมม่สีทิธิข์อใหค้ณุท าหนา้ทีอ่ ืน่ๆ เชน่ การซอ่มแซมอาคารหรอืงานบรหิารจัดการ 

โปรดไปทีเ่ว็บไซตค์วามยนิยอมโครงการ TFW (https://www.canada.ca/en/employment-social-

development/services/foreign-workers/employer-compliance.html) 

เพือ่ดขูอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัโครงการ TFW สิง่ทีน่ายจา้งตอ้งท าในชว่ง COVID-19 และค าถามทีพ่บบอ่ย  

หากคณุเริม่มอีาการ (เชน่มไีข)้ ไมว่า่จะเมือ่ไหร ่รวมถงึหลังระยะกกัตวั 

 คณุตอ้งแยกตวัออกจากผูอ้ ืน่ทันท ีแลว้ตดิตอ่เจา้หนา้ทีส่าธารณสขุในทอ้งถิน่ และบอกนายจา้งของคณุ 

นอกจากนี ้คณุยงัสามารถเลอืกทีจ่ะตดิตอ่เจา้หนา้ทีก่งสลุของคณุได ้

 นายจา้งตอ้งจัดเตรยีมทีพ่ักเพือ่ใหค้ณุไดก้กัตวัแยกจากคนอืน่ๆ ทันท ี

 หมายความวา่นายจา้งจะตอ้งเตรยีมหอ้งนอนและหอ้งน ้าทีไ่มต่อ้งใชร้ว่มกบัผูอ้ ืน่ใหค้ณุในระยะกกัตวัเดีย่

ว 

 นายจา้งมหีนา้ทีช่ว่ยเหลอืคณุเรือ่งการดแูลทางการแพทย ์ยา และอาหารในระยะกกัตวัเดีย่ว 

 คณุและนายจา้งตอ้งท าตามค าแนะน าของเจา้หนา้ทีส่าธารณสขุประจ าทอ้งถิน่  

 นายจา้งตอ้งไมบ่งัคับใหค้ณุท างานในระยะกกัตัวเดีย่ว 

มเิชน่นัน้คณุสามารถปฏเิสธและรายงานนายจา้งไปยงัเจา้หนา้ทีใ่นสว่นที ่8 

เตรยีมขอ้มลูตอ่ไปนีใ้หพ้รอ้มเมือ่ตดิตอ่เจา้หนา้ทีส่าธารณสขุ: 

 อาการของคณุ  

 สถานทีท่ีค่ณุเดนิทางหรอืพักอาศัย (ทีอ่ยู)่  

 คณุไดส้มัผัสกบัสตัวห์รอืไม ่(เชน่ คณุเคยไปตลาดขายสตัวท์ีย่งัมชีวีติหรอืไม)่  

 คณุไดส้มัผัสกบัผูป่้วยทีม่ไีข ้ไอ หรอืหายใจตดิขดัหรอืไม ่
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หลังใหข้อ้มลูเหลา่นีก้บัเจา้หนา้ทีแ่ลว้ เจา้หนา้ทีจ่ะใหค้ าแนะน าวา่คณุควรท าอยา่งไรตอ่ไป 

คณุสามารถดหูมายเลขโทรศัพทแ์ละเว็บไซตข์องบรกิารสาธารณสขุในจังหวดัหรอืภมูภิาคของคณุไดใ้นสว่น

ที ่7 

คณุหรอืนำยจำ้งของคณุอำจไดร้บับทลงโทษรนุแรงหำกไมป่ฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดส ำ

หรบั COVID-19 

คณุอาจถกูปรับสงูสดุ $1,000,000 ตดิคกุ หรอืทัง้สองอยา่ง หากคณุไมป่ฏบิตัติามมาตรการ COVID-19 

ทันททีีค่ณุมาถงึแคนาดา นอกเหนอืจากบทลงโทษแลว้ 

คณุอาจไมไ่ดรั้บอนุญาตใหก้ลับเขา้แคนาดาอกีและไดรั้บค าสัง่ใหอ้อกนอกประเทศ 

 นายจา้งของคณุไมม่สีทิธิข์ดัขวางไมใ่หค้ณุท าตามขอ้ก าหนดภายใตบ้ญัญตักิารกกัตัว  

 นายจา้งยงัอาจไดรั้บบทลงโทษรนุแรงหากไมป่ฏบิตัติามขอ้ก าหนด  

 คณุสามารถรายงานนายจา้งไดอ้ยา่งปลอดภยัโดยการตดิตอ่ศนูยร์อ้งเรยีนลับของรัฐบาลแหง่แคนาดา 

(1-866-602-9448) 

 และคณุสามารถรายงานนายจา้งไดอ้ยา่งปลอดภยัโดยการตดิตอ่ไปยงัหมายเลขโทรศัพทใ์นสว่นที ่8  

 เก็บหลกัฐานตา่งๆ เชน่ ภาพบนัทกึหนา้จอขอ้ความ วดิโีอ หรอืรปูถา่ย 

ในกรณีทีน่ายจา้งของคณุละเมดิกฎ เชน่ ขอใหค้ณุท างาน ไมจ่า่ยคา่แรง หรอืไมใ่หค้ณุเขา้ถงึอาหาร  

 หากนายจา้งของคณุเป็นผูจ้ดัหาบา้นให ้

คณุสามารถรายงานไดใ้นกรณีทีน่ายจา้งไมจ่ดัเตรยีมอปุกรณ์ท าความสะอาด 

ใหค้ณุอยูใ่นทีพ่ักทีเ่ตยีงหา่งกนัไมถ่งึสองเมตร หรอืทีพ่กัรว่มกบัแรงงานคนอืน่ๆ ทีไ่มไ่ดอ้ยูใ่นระยะกกัตวั 

 และคณุยงัสามารถรายงานนายจา้งทีไ่มแ่ยกตวัแรงงานทีแ่สดงสญัญาณของอาการ COVID-19 

ดแูลสขุภำพจติของคุณในระยะกกัตวัและระหวำ่งเกดิโรคระบำด  

 รับรูข้อ้มลูอยูเ่สมอ แตพั่กจากสือ่โซเชยีลและขา่วสารตา่งๆ เป็นระยะ  

 ท าการเวน้ระยะหา่งทางกายภาพ โดยไมต่ดัขาดสงัคม 

o คยุกบัเพือ่นหรอืครอบครัวเกีย่วกบัความรูส้กึและความกงัวลของคณุผา่นอเีมล โทรศพัท ์วดิโีอแชท 

และสือ่โซเชยีลอยา่ง Facebook  

o หากคณุไมส่ามารถเขา้ถงึโทรศัพทห์รอืคอมพวิเตอรใ์หใ้ชว้ธิเีขยีนจดหมายหาคนทีค่ณุรัก  

 สดูหายใจลกึๆ (เขา้ 3 วนิาท ีออก 3 วนิาท)ี ยดืรา่งกาย หรอืท าสมาธ ิ

 พยายามกนิอาหารทีด่ตีอ่สขุภาพ ดืม่น ้า ออกก าลังกายบอ่ยๆ และนอนหลบัใหเ้พยีงพอ 

 คดิถงึสิง่ดีๆ  ในชวีติและสิง่ทีค่ณุสามารถควบคมุได ้ 

 ระวังการเสพแอลกอฮอลห์รอืสารอืน่ๆ มากเกนิไป 

 ออ่นโยนและเขา้ใจตัวเองและผูอ้ ืน่ 

สว่นที ่4: ส ิง่ทีค่วรรูต้ลอดกำรพกัอำศยัในแคนำดำ 
ขอ้มลูในสว่นนีจ้ะมปีระโยชนต์อ่การพักอาศัยในแคนาดา หลังสิน้สดุระยะกกัตัวเบือ้งตน้ 

ตลอดระยะเวลาทีค่ณุพักอาศัยในแคนาดา เพือ่เป็นการหลกีเลีย่งการแพรก่ระจาย COVID-19 คณุ 

(และชาวแคนาดา) จะตอ้ง: 

 ปฏบิตัติามแนวทางดา้นสขุภาพในทอ้งถิน่ ซึง่อาจรวมถงึการอยูบ่า้นในเวลาทีไ่มต่อ้งไปท 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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 หลกีเลีย่งการเดนิทางทีไ่มจ่ าเป็นในชมุชนของคณุ 

 อยูก่บัคนกลุม่เล็กๆ และอยา่รวมตัวกลุม่ใหญ ่

 เมือ่อยูก่บัผูอ้ ืน่ใหส้วมหนา้กากทีค่ลมุปากและจมกูตลอดเวลา 

 จ ากดัการตดิตอ่กบัผูค้นทีม่คีวามเสีย่งสงูกวา่ เชน่ ผูส้งูอายแุละผูม้ปัีญหาดา้นสขุภาพ 

 ออกก าลังกายนอกบา้น แตอ่ยา่ไปไกลบา้น 

หากคณุตอ้งออกจากบา้นใหรั้กษาระยะหา่งจากผูอ้ ืน่อยา่งนอ้ย 2 ชว่งแขน (ประมาณ 2 เมตร) 

คณุไมจ่ าเป็นตอ้งรักษาระยะหา่งจากคนทีค่นอยูด่ว้ย ยกเวน้คนๆ นัน้จะป่วยหรอืเดนิทางในชว่ง 14 

วันทีผ่า่นมา 

โปรดทราบวา่นายจา้งตอ้งปฏบิตัติามขอ้ก าหนดการจา้งงานระดับพืน้ที ่จังหวัด และรัฐ 

และปฏบิตัติามกฎหมาย ภายใตโ้ครงการ TFW นายจา้งไมม่สีทิธิจ์ ากดัเสรภีาพในการเดนิทางของคณุ 

เชน่เดยีวกบัแรงงานทกุคน คณุมสีทิธิท์ าธรุะ เขา้ถงึบรกิาร และสนุกกบัเวลานอกเวลางานเมือ่หมดระยะกกัตวั 

แยกตัว หรอืเลอืกทีจ่ะไมท่ าเชน่นัน้ตามกฎหมายและค าสัง่ของรัฐบาล  

ทกุจังหวัดมขีอ้จ ากดัเกีย่วกบั COVID-19 ของตวัเอง 

โปรดไปทีเ่ว็บไซตข์องจังหวัดทีค่ณุพ านักเพือ่ท าความคุน้เคยกบัสิง่ทีค่วรท าและสิง่ทีห่า้มท า 

ดรูายการเว็บไซตไ์ดใ้นสว่นที ่7 

หากคณุป่วย โปรดปฏบิตัติามค าแนะน าดา้นสขุภาพในสว่นที ่3  

หมำยเหต:ุ ระหวา่งอยูใ่นแคนาดา คณุตอ้งตดิตามชัว่โมงการท างานของคณุเสมอ  

หมำยเลขประกนัสงัคมคอือะไร และท ำไมคุณจงึตอ้งมหีมำยเลขนี ้ 

หมายเลขประกนัสงัคม (SIN) คอืตัวเลข 9 หลักทีค่ณุตอ้งมใีนการจะท างานในแคนาดา 

แตล่ะคนจะมหีมายเลขประกนัสงัคมไมเ่หมอืนกนั และไมส่ามารถใหค้นอืน่ใชไ้ดต้ามกฎหมาย  

คณุตอ้งสมคัรอะไร 

คณุตอ้งสมคัรขอหมายเลขประกนัสงัคมออนไลน ์ยกเวน้ในกรณีทีค่ณุเป็นสว่นหนึง่ในโครงการ Seasonal 

Agricultural Worker Program (SAWP) และไดรั้บความชว่ยเหลอืจากองคก์ร 

ในการสมคัรของหมายเลขประกนัสงัคมออนไลน ์คณุตอ้งเตรยีมเอกสารอยา่งนอ้ย 3 ช ิน้ ไดแ้ก ่ 

 เอกสารแสดงตวัตนทีพ่สิจูนต์ัวตนและสถานะทางกฎหมายของคณุในแคนาดา เชน่  

o บตัรผูอ้ยูอ่าศัยถาวร (บตัร PR) ทีอ่อกใหโ้ดย IRCC  

o ใบอนุญาตท างานหรอืศกึษาทีอ่อกโดย IRCC ซึง่ระบวุา่ “สามารถท างานได”้ หรอื 

“สามารถท างานในแคนาดา”  

o ใบยนืยนัสถานะผูพ้ านักถาวรทีอ่อกโดย IRCC  

 เอกสารยนืยนัตวัตนทีย่นืยนัตัวตนของคณุ เชน่ 

หนังสอืเดนิทางหรอืเอกสารยนืยนัตัวตนระดบัจังหวัดหรอืภมูภิาค เชน่  

o หนังสอืเดนิทางตา่งประเทศ  

o บตัรสขุภาพ  

o ใบขบัขี ่ 

 หลกัฐานทีอ่ยูท่ีค่ณุพ านักระหวา่งการท างานในแคนาดา (ไมใ่ชส่ถานทีก่กัตวั) พรอ้มชือ่และทีอ่ยูข่องคณุ  

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 สญัญาจา้งงานทีม่ชี ือ่และทีอ่ยูข่องคณุ  

o จดหมายจากหน่วยงาน/สถาบนั/นายจา้งทีย่นืยนัทีอ่ยูข่องคณุ 

พรอ้มลงชือ่โดยตัวแทนของหน่วยงาน/สถาบนัหรอืนายจา้งและคณุ  

*ขอ้ควรจ า ทีอ่ยูข่องคณุตอ้งตรงกบัทีอ่ยูบ่นเอกสารหลกัฐานทีอ่ยู ่ทีส่ าคญัคอื 

คณุตอ้งสะกดชือ่ตรงตามทีป่รากฏบนเอกสารยนืยนัตวัตนหลักของคณุ 

คณุอาจตอ้งใชเ้อกสารเพิม่เตมิ 

ในกรณีทีช่ ือ่บนเอกสารหลักและรองนัน้แตกตา่งจากชือ่ทีค่ณุใชอ้ยูใ่นปัจจบุนั  

สมคัรขอหมำยเลขประกนัสงัคมไดท้ีไ่หน 

 ดขูอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัเอกสารทีจ่ าเป็นในการใชส้มคัรขอหมายเลขประกนัสงัคมไดท้ีเ่ว็บไซตส์มคัรขอ

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

development/services/sin/apply.html) 

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

สว่นที ่5: มำตรกำรสนบัสนนุรำยไดใ้นชว่ง COVID-

19 
นายจา้งไมส่ามารถยตุสิญัญาของคณุหากคณุป่วยดว้ยโรค COVID-19 เนือ่งดว้ยสถานการณ์แพรร่ะบาดของ 

COVID-19 เราจงึน าเสนอการสนับสนุนทางการเงนิ 

คณุอำจมสีทิธิร์บัเงนิชว่ยเหลอืหำกคณุตกงำนหรอืป่วยดว้ยโรค COVID-19 

หากคณุป่วยหลังชว่งกกัตวัเบือ้งตน้ คณุอาจมสีทิธิล์าหยดุโดยไดห้รอืไมไ่ดรั้บคา่แรง 

ขึน้อยูก่บัสญัญาณวา่จา้งและกฎหมายการจา้งงานระดับรัฐ จังหวดั หรอืภมูภิาคของคณุ 

ตดิตอ่กรมคุม้ครองแรงงานทางโทรศัพท ์หรอืไปทีเ่ว็บไซตเ์พือ่ดขูอ้มลูเพิม่ 

คณุจะพบหมายเลขโทรศัพทแ์ละเว็บไซตเ์หลา่นีใ้นสว่นที ่8 

โปรดทราบวา่นายจา้งตอ้งจา่ยเงนิใหค้ณุส าหรับระยะกกัตัว และหลังจาก 14 

วันแรกหากคณุเริม่มอีาการหรอืตอ้งสมัผัสกบับคุคลอืน่ทีม่อีาการ หลังจากนัน้ 

นายจา้งไมจ่ าเป็นตอ้งจา่ยในกรณีทีค่ณุป่วย แตห่ากเป็นเชน่นัน้ คณุก็ยงัมสีทิธิรั์บเงนิชว่ยเหลอื 

หำกคณุตอ้งกำรควำมชว่ยเหลอืดำ้นกำรเงนิ 

ประกนักำรจำ้งงำน (EI) 

EI ใหส้ทิธปิระโยชนแ์กบ่คุคลทีต่อ้งเสยีงานโดยทีไ่มใ่ชค่วามผดิของตน 

โดยทีย่งัมคีวามสามารถในการท างาน แตโ่โโโโ 

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

หากคณุมงีานทีม่ปีระกนัคุม้ครอง คณุจะตอ้งสมคัร EI เพือ่ดวูา่คณุมสีทิธิห์รอืไม ่

คณุอาจมสีทิธิใ์นการ:  

 รับเงนิชว่ยเหลอืประจ า EI: หากคณุตอ้งเสยีงานโดยไมใ่ชค่วามผดิของคณุ หรอื  

 รับเงนิชว่ยเหลอืผูป่้วย EI: หากคณุไมส่ามารถท างานไดเ้นือ่งจากความเจ็บป่วย อาการบาดเจ็บ 

หรอืการกกัตัว (ยกเวน้ระยะกกัตวับงัคับในชว่งแรก)  

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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 รับเงนิชว่ยเหลอืมารดา/ผูป้กครอง/ผูด้แูล โปรดไปทีเ่ว็บไซต ์EI 

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

benefits/ei.html) เพือ่ดขูอ้มลูเพิม่เตมิ 

 

หมายเหต:ุ คณุจะม ี“การจา้งงานทีม่ปีระกนัคุม้ครอง” หากคณุถกูหักเงนิ EI จากรายไดข้องคณุ  

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

หากคณุไมม่สีทิธิเ์ขา้รว่ม EI คณุอาจมสีทิธิเ์ขา้โครงการ Canada Recovery Benefits (CRB) ใหม ่

ซึง่จะมผีลไปถงึวันที ่25 กนัยายน 2021 

Canada Recovery Sickness Benefit (CRSB) 

Canada Recovery Sickness Benefit (CRSB) จะใหเ้งนิชว่ยเหลอื $500 ตอ่สปัดาห ์(ตอ้งเสยีภาษี หักภาษี 
ณ ทีจ่า่ย) นานสงูสดุ 4 สปัดาห ์แกแ่รงงานทีไ่มส่ามารถท างานไดถ้งึอยา่งนอ้ย 50% ตอ่สปัดาหเ์พราะตดิ 
COVID-19 ตอ้งกกัตวัดว้ยเหตผุลทีเ่กีย่วขอ้งกบั COVID-19 หรอืมอีาการเจ็บป่วยเดมิ ก าลังรับการรักษา 
หรอืมโีรคอืน่ๆ ทีท่ าใหแ้พทย ์ผูด้แูล เจา้หนา้ทีส่าธารณสขุมองวา่เสีย่งตอ่การตดิ COVID-19 
ไดง้า่ยกวา่คนอืน่ๆ เงนิชว่ยเหลอืนีจ้ะถกูจา่ยในระยะเวลาหนึง่สปัดาห ์

หมายเหต:ุ คณุไมจ่ าเป็นตอ้งรับสทิธิ ์EI กอ่นสมคัร Canada Recovery Sickness Benefit 
แตค่ณุจะไมส่ามารถรับ EI หรอืเงนิชว่ยเหลอื หรอืการลางานแบบรับคา่แรงไดพ้รอ้มๆ กนั 

คณุอาจมสีทิธิรั์บ CRSB ในกรณีทีค่ณุ 

 พ านักอยูใ่นแคนาดา (รวมถงึตอนทีค่ณุอยูใ่นแคนาดาและมใีบอนุญาตและหมายเลขประกนัสงัคม) 

 คณุไมส่ามารถท างานไดถ้งึอยา่งนอ้ย 50% ของงานตามก าหนดการเนือ่งจากคณุก าลังกกัตวัเพราะ 

COVID-19 (ไมว่า่คณุจะป่วยหรอืไม ่หรอืไมว่า่คณุจะไดรั้บแนะน าใหก้กัตวัหรอืไม)่ 

 คณุไมไ่ดรั้บเงนิชว่ยเหลอือืน่ๆ (CRB, EI) 

หรอืไดล้างานโดยไดรั้บคา่แรงจากนายจา้งของคณุในระยะเวลาเดยีวกนั 

 มรีายงานไดจ้ากจา้งงานและ/หรอืรายไดส้ว่นตัวอยูท่ีอ่ยา่งนอ้ย $5,000 ในปี 2019 หรอื 2020 

หรอืภายใน 12 เดอืนกอ่นวนัทีค่ณุสมคัร 

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

Canada Recovery Benefit (CRB) 

Canada Recovery Benefit จะมอบเงนิชว่ยเหลอืใหแ้รงงานทีม่สีทิธิจ์ านวน $500 ตอ่สปัดาห ์(ตอ้งเสยีภาษี 
หักภาษี ณ ทีจ่า่ย) นานสงูสดุ 38 สปัดาห ์ส าหรับผูท้ีห่ยดุงานและไมม่สีทิธิ ์EI 
หรอืรายไดจ้ากการจา้งงาน/รายไดส้ว่นตวัลดลงอยา่งต ่า 50% อนัเนือ่งมาจาก COVID-19 
เงนิชว่ยเหลอืนีจ้ะถกูจา่ยในระยะเวลาสองสปัดาห ์

คณุอาจมสีทิธิรั์บ CRB ในกรณีทีค่ณุ 

 พ านักอยูใ่นแคนาดา (รวมถงึตอนทีค่ณุอยูใ่นแคนาดาและมใีบอนุญาตและหมายเลขประกนัสงัคม) 

 หยดุท างานเนือ่งจาก COVID-19 หรอืก าลังหางานตามเงือ่นไขใบอนุญาตของคณุ 

หรอืก าลังท างานและรายไดจ้ากการจา้งงาน/รายไดส้ว่นตัวลดลงสบืเนือ่งมาจาก COVID-19 

 ไมม่สีทิธิรั์บ EI 

 มรีายงานไดจ้ากจา้งงานและ/หรอืรายไดส้ว่นตัวอยูท่ีอ่ยา่งนอ้ย $5,000 ในปี 2019 หรอื 2020 

หรอืภายใน 12 เดอืนกอ่นวนัทีค่ณุสมคัร และ 
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https://www.canada.ca/en/services/benefits/ei.html
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 ไมไ่ดอ้อกจากงานโดยสมคัรใจ 

หมายเหต:ุ คณุจะไมม่สีทิธิรั์บ CRB ส าหรับระยะกกัตวัเบือ้งตน้ 

เนือ่งจากนายจา้งของคณุตอ้งรับผดิชอบคา่แรงของคณุระหวา่งระยะเวลานัน้ โปรดอยา่สมคัรในระยะนี้ 

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

 
ส านักงานสรรพากรแคนาดา (CRA) จะเป็นผูจ้ดัการ Canada Recovery Benefits 
และแรงงานสามารถสมคัรผา่น CRA ไดโ้ดยตรง  
วธิทีีด่ทีีส่ดุในการสมคัรรับเงนิชว่ยเหลอืคอืการท าผา่นระบบออนไลน ์บญัชขีองฉัน 
แตแ่รงงานทีไ่มส่ามารถเขา้ถงึอนิเทอรเ์น็ตก็สามารถสมคัรโดยการโทรเขา้สายอตัโนมตัสิองภาษาแบบไมค่ดิ

คา่โทรของ CRA ไดท้ี ่1-800-959-2019  หรอื 1-800-959-2041  
ดขูอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัวธิสีมคัรของเงนิชว่ยเหลอืไดท้ีเ่ว็บไซตส์ทิธปิระโยชนแ์ละบรกิาร COVID-19 

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

ภำษสีนิคำ้และบรกิำร/ภำษมีลูคำ่เพิม่ (GST/HST)  

คณุอาจมสีทิธิใ์นการจา่ยภาษี GST/HST แบบไตรมาส 

สทิธิแ์ละมลูคา่ทีค่ณุตอ้งช าระจะถกูค านวณจากขอ้มลูทีค่ณุใหใ้นการยืน่ภาษีสว่นบคุคลของคณุ 

ในการรับเครดติ GST/HST คณุจะตอ้งยืน่ภาษีสว่นบคุคล แมว้า่ปีนัน้คณุจะไมม่รีายได ้ 

สว่นที ่6: กำรเปลีย่นงำน 
หากคณุจะเปลีย่นงานหรอืเปลีย่นนายจา้ง และตอ้งการใบอนุญาตท างานทีก่ าหนดนายจา้งใหม ่หน่วยงาน 

Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC) ไดน้ านโยบายชัว่คราวหลายอยา่งมาใช ้

เพือ่ชว่ยใหค้ณุเริม่งานใหมไ่ดอ้ยา่งรวดเร็ว 

หากคณุมใีบอนุญาตท างานก าหนดนายจา้ง และตอ้งการเปลีย่นงานหรอืเปลีย่นนายจา้ง 

คณุสามารถสมคัรขอใบอนุญาตท างานก าหนดนายจา้งใหมใ่นแคนาดา 

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

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

ท าใหก้ารสมคัรขอใบอนุญาตของคณุเป็นไปไดอ้ยา่งรวดเร็วขึน้ 

และคณุอาจไมต่อ้งรอจนกวา่จะไดรั้บการอนุมตัใิบอนุญาตท างานจงึจะสามารถเริม่งานใหมห่รอืท างานใหน้า

ยจา้งรายใหม ่คณุแคต่อ้งใชอ้เีมลจาก IRCC ทีร่ะบวุา่คณุไดรั้บอนุญาตใหเ้ปลีย่นงาน   

หากคณุเคยเป็น TWF ทีส่ถานะแรงงานหมดอาย ุคณุสามารถสมคัรขอตอ่อายสุถานะของคณุได ้

หากคณุสมคัรเพือ่ฟ้ืนสถานะผูพ้ านักอาศัยชัว่คราวในฐานะแรงงานทีม่ใีบอนุญาตท างานก าหนดนายจา้ง 

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

covid19/restoration-extension-trv.html#applied) คณุอาจมสีทิธิข์อท างานขณะรอด าเนนิการสมคัรได ้ 

โดยทั่วไปแลว้ นักทอ่งเทีย่วไมส่ามารถสมคัรขอใบอนุญาตท างานจากในแคนาดาได ้แตเ่พราะ COVID-19 

ตอนนีนั้กทอ่งเทีย่วสามารถสมคัรขอใบอนุญาตท างานแบบก าหนดนายจา้งออนไลน ์

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

canada/permit/temporary/after-apply-next-steps.html#visitor) 
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หากคณุเป็นนักทอ่งเทีย่วทีเ่คยสมคัรขอใบอนุญาตท างานก าหนดนายจา้งในแคนาดา 

และมใีบอนุญาตท างานในชว่ง 12 เดอืนทีผ่า่นมา คณุสามารถขอให ้IRCC 

อนุญาตใหค้ณุท างานระหวา่งรอด าเนนิการสมคัรได ้ 

สว่นที ่7: 

สถำนทีต่ดิตอ่ส ำหรบัค ำถำมหรอืควำมชว่ยเหลอืเกีย่ว

กบั COVID-19 
ดขูอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบั COVID-19 ไดท้ีเ่ว็บไซตข์อ้มลู 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)  

แตล่ะจังหวัดและภมูภิาคในแคนาดามรีะบบสาธารณสขุของตัวเอง 

คนทีท่ างานในระบบสาธารณสขุในจังหวดัหรอืภมูภิาคทีค่ณุพ านักอยูจ่ะชว่ยเหลอืคณุ 

หากคณุมคีวามกงัวลเกีย่วกบัปัญหาดา้นสขุภาพ โปรดตดิตอ่หน่วยงานเหลา่นี ้

สถำนทีต่ดิตอ่บรกิำรดำ้นสขุภำพและขอ้มูล  

 จงัหวดัหรอืเขต 

บรติชิโคลมัเบยี 

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

 หมายเลขโทรศัพท:์ 811 

แอลเบอรต์ำ 

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

 หมายเลขโทรศัพท:์ 811 

แมนโิทบำ 

 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 

นวิสบ์รนัสว์กิ    
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 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 

นวิฟนัดแ์ลนดแ์ละแลบรำดอร ์   

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

 811 or 1-888-709-2929 

นนูำวตุ  

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

 1-867-975-5772   

นอรท์เวสตเ์ทรร์ทิอรสี ์   

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

 911 

หนว่ยงำนชว่ยเหลอืแรงงำนตำ่งดำ้ว 

เรามอบทนุใหก้บัหน่วยงานระดับชมุชนในการสนับสนุนแรงงานทีไ่ดรั้บผลกระทบจาก COVID-19 

หน่วยงานเหลา่นีส้ามารถใหค้ าแนะน าและความชว่ยเหลอื แปลภาษา จัดการประชมุเชงิปฏบิตักิาร 

และใหโ้อกาสในการสรา้งสายสมัพันธช์มุชนและอืน่ๆ  

 ส าหรับแรงงานในบรติชิโคลมัเบยี: 

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

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

จะตอ้นรับคณุทีท่า่อากาศยานนานาชาตแิวนคเูวอร ์และใหข้อ้มลูพรอ้มการปฐมนเิทศแกค่ณุ 

รายชือ่หน่วยงานสนับสนุนจะอยูใ่นแพ็กเกจทีค่ณุไดรั้บ 

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

คอือกีหนึง่องคก์รทีไ่ดรั้บทนุ ซึง่จะน าเสนอบรกิารตา่งๆ ใหก้บัแรงงานตา่งดา้ว 

และสามารถประสานงานกบัหน่วยงานชว่ยเหลอืทีอ่ยูใ่กลค้ณุได ้ 

 ส าหรับแรงงานในแอลเบอรต์า ซสัแคตเชวัน และแมนโิทบา 

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

มบีรกิารมากมายใหแ้รงงานตา่งดา้ว และสามารถประสานงานกบัหน่วยงานชว่ยเหลอืทีอ่ยูใ่กลค้ณุได ้
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 ส าหรับแรงงานในออนแทรโีอ โนวาสโกเชยี นวิสบ์รันสว์กิ พรนิซเ์อด็เวริด์ไอแลนด ์

และนอรท์เวสตเ์ทรร์ทิอรสี ์

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

มบีรกิารมากมายใหแ้รงงานตา่งดา้ว และสามารถประสานงานกบัหน่วยงานชว่ยเหลอืทีอ่ยูใ่กลค้ณุได ้

 ส าหรับแรงงานในควเิบก 

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

รายชือ่หน่วยงานชว่ยเหลอืทัง้หมดอยูใ่นแท็บ “ใครชว่ยดว้ย”  

และสดุทา้ย คณุสามารถหาแหลง่ขอ้มลูทีม่ปีระโยชนไ์ดท้ี ่เว็บไซต ์Migrant Worker Hub 

(https://migrantworkerhub.ca/) แมว้า่ขอ้มลูบางสว่นจะเกีย่วขอ้งกบัรัฐบรติชิโคลัมเบยีเทา่นัน้ 

ขอ้มลูสว่นใหญใ่ชไ้ดก้บัทกุทีท่ีค่ณุท างานและอาศัยอยูใ่นแคนาดา แหลง่ขอ้มลูตา่งๆ ไดแ้ก:่ 

 วดิโีอสัน้ๆ 

 สมัมนาออนไลน ์

 e-learning 

 เอกสารขอ้มลู 

สว่นที ่8: 

ตดิตอ่เพือ่รำยงำนนำยจำ้งทีไ่มเ่คำรพขอ้ก ำหนด 

COVID-19 
ดขูอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัโครงการ TFW สิง่ทีน่ายจา้งตอ้งท าในชว่ง COVID-19 

และค าถามทีพ่บบอ่ยไดท้ีเ่ว็บไซตส์ทิธแิรงงานโครงการ 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 และบางสว่นมภีาษาสเปน 

ตดิตอ่ศนูยร์อ้งเรยีนลับของรัฐบาลแคนาดา (1-866-602-9448 ) ในกรณีทีน่ายจา้งของคณุ: 

 บงัคับใหค้ณุท างานในระยะกกัตวัเบือ้งตน้ 

 ไมจ่า่ยคา่แรงในระยะกกัตวัเบือ้งตน้ 

 ไมใ่หอ้ปุกรณ์ทีส่ะอาดในระยะกกัตวัเบือ้งตน้ (เฉพาะในกรณีทีน่ายจา้งเป็นคนจดัหาบา้นใหค้ณุ) 

 แทรกแซงขอ้ก าหนดการกกัตัว (เชน่ ไมใ่หค้ณุเขา้ถงึอาหารการกนิ ฯลฯ) 

 ใหแ้รงงานกกัตวัในทีพ่ักเดยีวกบัแรงงานทีไ่มไ่ดก้กัตัว 

 ไมแ่ยกตัวและจัดหาหอ้งนอนและหอ้งน ้าสว่นตัวใหแ้รงงานทีแ่สดงสญัญาณ/อาการของโรค 

(เฉพาะในกรณีทีน่ายจา้งเป็นคนจัดหาบา้นใหค้ณุ) 

 ขดัขวางไมใ่หค้ณุท าตามค าสัง่ของเจา้หนา้ทีส่าธารณสขุ 

 หา้มไมใ่หค้ณุท าธรุะสว่นตวั เขา้ถงึบรกิาร 

สนุกกบัเวลานอกเวลาท างานเมือ่ไมไ่ดอ้ยูใ่นชว่งกกัตวัหรอืแยกตวั 

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 ้คณุยงัสามารถรายงานนายจา้งไดโ้ดยใชเ้ครือ่งมอืรายงานการฉอ้โกงออนไลน์ 

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

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

และคณุสามารถแจง้ RCMP หน่วยงานรักษากฎหมายทอ้งถิน่ และเจา้หนา้ทีส่าธารณสขุทอ้งถิน่ได ้

ส ำนกังำนดำ้นสขุภำพและควำมปลอดภยัของแรงงำน 

โปรดตดิตอ่ในกรณีทีน่ายจา้งขอใหค้ณุท างานทีอ่นัตราย หากคณุตอ้งท างานในสถานทีท่ีไ่มป่ลอดภยั 

หรอืหากคณุไดรั้บบาดเจ็บหรอืป่วยเพราะงาน 

โครงกำรแรงงำนรฐั (โปรดตดิตอ่หำกคณุอยูใ่นสถำนทีท่ ำงำนทีอ่ยูภ่ำยใตก้ำรควบคมุของรฐั) 1-

800-641-4049 

บรติชิโคลัมเบยี 

1-888-621-7233 

แอลเบอรต์า 

1-866-415-8690 

ซสัแคตเชวัน 

1-800-567-7233 

แมนโิทบา 

1-855-957-7233 

ออนแทรโีอ 

1-877-202-0008 

ควเิบก 

1-844-838-0808 

นวิสบ์รันสว์กิ 

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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นวิฟันดแ์ลนดแ์ละแลบราดอร ์

1-800-563-5471 

ยคูอน 

1-800-661-0443  

นอรท์เวสตเ์ทรร์ทิอรสี ์

1-800-661-0792 

นูนาวตุ 

1-877-404-4407 

ส ำนกังำนมำตรฐำนกำรจำ้งงำน 

โปรดตดิตอ่หากนายจา้งของคณุจา่ยคา่แรงไมเ่หมาะสม 

หรอืหากคณุไดรั้บการปฏบิตัอิยา่งไมเ่ป็นธรรมในสถานทีท่ างาน หรอืหากนายจา้งไมเ่คารพสญัญาของคณุ 

โครงกำรแรงงำนรฐั (โปรดตดิตอ่หำกคณุอยูใ่นสถำนทีท่ ำงำนทีอ่ยูภ่ำยใตก้ำรควบคมุของรฐั) 1-

800-641-4049 

บรติชิโคลัมเบยี 

1-833-236-3700 

อลัแบรต์า 

1-877-427-3731 

ซสัแคตเชวัน 

1-800-667-1783 

แมนโิทบา 

1-800-821-4307 

ออนแทรโีอ 

1-800-531-5551 

ควเิบก 

1-800-265-1414 

นวิสบ์รันสว์กิ 

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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นวิฟันดแ์ลนดแ์ละแลบราดอร ์

1-877-563-1063 

ยคูอน 

1-800-661-0408 ตอ่ 5944 

นอรท์เวสตเ์ทรร์ทิอรสี ์

1-888-700-5707 

นูนาวตุ 

1-877-806-8402  

 

หากคณุคดิวา่คณุถกูละเมดิ หรอืมคีวามเสีย่งทีจ่ะถกูนายจา้งละเมดิ 

คณุอาจมคีณุสมบตัใินการสมคัรขอใบอนุญาตท างานแบบเปิดส าหรับแรงงานทีม่คีวามเสีย่ง 

ดขูอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่เว็บไซตแ์รงงานทีม่คีวามเสีย่งของ IRCC (http://www.canada.ca/vulnerable-

foreign-workers)  

 
 
ดขูอ้มลูเกีย่วกบัสทิธิข์องคณุไดท้ีเ่ว็บไซตส์ทิธิแ์รงงานตา่งดา้ว 

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

rights.html)  

 
 
 

 

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
http://www.canada.ca/vulnerable-foreign-workers
http://www.canada.ca/vulnerable-foreign-workers
http://www.canada.ca/vulnerable-foreign-workers
https://www.canada.ca/en/employment-social-development/campaigns/foreign-worker-rights.html
https://www.canada.ca/en/employment-social-development/campaigns/foreign-worker-rights.html
https://www.canada.ca/en/employment-social-development/campaigns/foreign-worker-rights.html

