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กระทรวงแรงงาน การฝึกอบรม และการพฒันาทกษั ะ  
(Ministry of Labour, Training and Skills Development) 

สุขภาพและความปลอดภยัของการเกษตรในช่วงโควดิ-19 

คน้หาแหล่งขอ้มูล แนวปฏิบติัท่ดี ีท่สี ุด และขอ้มูลเพ่ือช่วยให้คนทาํงานของคุณปลอดภยัและมีสุขภาพดี และธุรกิจของคุณ

ดาํเนินงานไดในช้ ่วงโควดิ-19 

ภาพรวม 

ในระหวา่งการระบาดของโควดิ -19 (ไวรัสโคโรนา) เราทุกคนตอ้งทาอํ ะไรสักอยาง่ เพื่อใหค้ นทางํ าน ลูกคา แ้ ละประชาชน

ปลอดภยแลั ะมีสุขภาพดี เพ่ือใหเ้ราสามารถหยดุการแพร่ระบาดและเตรียมเปิดรัฐอีกครั้งเมื่อเราพร้อม 

ดา้นล่างนี้คือแหล่งขอม้ ูล เคล็ดลบั และแนวปฏิบติัท่ีดีท่ีสุดเพ่ือช่วยนายจา้งและลูกจา้งป้องกนัการแพร่ระบาดของโควิด-19 
และทางํ านร่วมกนัเพ่ือเปิดรัฐอีกครั้ง 

นายจา้งและคนทาํงานในรัฐออนแทรีโอมีหนา้ที่และสิทธิบางประการภายใตพ้ระราชบัญญัติอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
(Occupational Health and Safety Act หรือ OHSA) และขอบ้ งัคบัของพระราชบญญั ติันี้ นายจา้งยงัควรตรวจสอบ

และปฏิบตั ิตามคาสํ ั่งและคาแํ นะนาํ ใด ๆ ที่ใชบ้ งัคบั ซึ่งมาจากหัวหนาแ้ พทยผ์ูส้ั่งการดาน้ สาธารณสุข (Chief Medical 
Officer of Health) และกระทรวงสาธารณสุข (Ministry of Health) ดว้ย 

ดูขอมู้ ลเพ่ิมเติมเก่ียวกบั 

• สิทธิของคนทางํ าน

• หนาท้ ี่รับผิดชอบของนายจาง้

แนวปฏิบติัท่ีดีท่ีสุด 

ทุกคนที่ทางํ านในภาคการเกษตรจาเํ ป็นตอ้งพิจารณาวธีิการป้องกนัการแพร่ระบาดของโควดิ-19 ในที่ทางํ าน ไดแ้ก่ 

• คนทางํ านในฟาร์มและโรงเรือน 
• ผคู้วบคุมอุปกรณ์ 

https://www.ontario.ca/page/covid-19-support-workers#section-0
https://www.ontario.ca/page/covid-19-support-businesses#section-5
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• คนทางํ านซ่อมบารํ ุง 
• คนขบรถบรรทก 
• เจาห้ นาท้ ่ีธุรการ 

หากท่ีทางํ านของคุณจาง้ แรงงานต่างชาติชั่วคราว แรงงานต่างชาติชว่ัคราวจะตอ้งปฏิบัติตามขอ้ผูกพนับางประการเม่ือเพิ่ง

เดินทางจากต่างประเทศมายงัแคนาดา รวมถึงการแยกตวั

สามารถดูคาแํ นะนาเํ พ่ิมเติมไดจ้ากกระทรวงสาธารณสุขรัฐออนแทรีโอ (Ontario Ministry of Health) และรัฐบาล

แคนาดา

เพ่ือป้องกนกั ารแพร่ระบาดของโควิด-19 ทุกคนควรปฏิบติัตามขอ้กาํหนดภายใตพ้ระราชบัญญัติอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย และตามขอบ้ งัคบัที่เกี่ยวของ้ และคาํสง่ัสาธารณสุขที่ออกโดยหวัหนาแ้ พทยผ์สู้ง่ัการดาน้ สาธารณสุข 

การปกป้องตวคั ุณเองและเพ่ือนร่วมงาน 

ไวรัสโคโรนาแพร่กระจายผาน่ การสมัผสัใกลชิ้ดกบัผอืู่้น เคลด็ลบัที่เป็นประโยชน์บางประการเพ่ือช่วยป้องกนัการแพร่กระจาย

ของเชอโรคทบานหรอในททางานมดงน 

• ลา้งมือบ่อย ๆ ดว้ยสบู่และน้าํหรือเจลลา้งมือท่ีมีส่วนผสมของแอลกอฮอล ์
• ลาง้ มือหรือใชเ้จลลาง้ มือหลงัจากทาหํ รือรับการจดัส่ง 
• ปิดปากและจมูกดว้ยแขนเสื้อเมื่อจามและไอ 
• หากคุณใชทิ้ชชู่ ใหท้ิ้งทนัทีและลาง้ มือใหส้ะอาดหลงัจากน้นั 
• หลีกเลี่ยงการสมัผสัตา จมูก หรือปาก 
• หลีกเลี่ยงการสมัผสักบัผทีู่้ป่วย 

• อยบู่าน้ หากคุณป่วย 
• หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีการสมัผสับ่อย หากเป็นไปได ห้ รือตอ้งทาคํ วามสะอาดมือหลงัจากน้นั 
• หากเป็นไปได ้ใหส้วมถุงมือเมื่อตอง้ สมผั สักบับริเวณที่มีการสมผั สับ่อย อยา่สมผั สัใบหนา้ขณะสวมถุงมืออย ู่ใชค้วาม

ระมดัระวงัเมื่อถอดถุงมือ ลา้งมือทนัทีหลงัจากที่ถอดถุงมือออก 
• ซกเั สื้อผาท้ นัทีที่กลบัถึงบาน้  

• หากคุณป่วย แจง้หวหั นา้ของคุณทนัที ทาํการประเมินตนเอง และปฏิบติัตามคาํแนะนาํ 

การเวน้ระยะห่างทางกายภาพ (สองเมตร) 

https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/factsheet-covid-19-how-to-self-isolate.pdf?la=en
http://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/2019_foreign_workers_guidance.pdf
https://www.canada.ca/en/employment-social-development/services/foreign-workers/employer-compliance/covid-guidance.html
https://www.canada.ca/en/employment-social-development/services/foreign-workers/employer-compliance/covid-guidance.html
https://www.ontario.ca/document/guide-occupational-health-and-safety-act
https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/factsheet/factsheet-covid-19-hand-hygiene.pdf?la=en
https://covid-19.ontario.ca/self-assessment/#q0
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ตามคาแํ นะนาขํ องหวั หนา้แพทยผ์สู ้ ั่งการและเจาห้ นาท้ ่ีสาธารณสุข จาเํ ป็นตอ้งมีการเวน้ระยะห่างทางกายภาพเพ่ือควบคุมการ

แพร่กระจายของโควดิ-19 (ไวรสโคโรนา) 

เคลด็ลบับางประการท่ีนายจาง้ สามารถนาไํ ปใชเ้พ่ือช่วยใหมี้การเวน้ระยะห่างทางกายภาพในท่ีทางํ านมีดงันี้ 

• เหลื่อมเวลาเร่ิมงาน กะ เวลาพก แั ละเวลารับประทานอาหารกลางวนั 

• จาํกดจั าํนวนคนในสถานที่และในพ้นืที่ที่ไดรั้บมอบหมายใหท้าํงาน 
• ควบคุมขบวนการหรือการเคลื่อนไหวในสถานที่ (โดยการจากํ ดัความเป็นไปไดที่้คนทางํ านจะชุมนุมกนั) 

• จาํกดจั าํนวนคนที่ทาํงานในพื้นที่เดียวในเวลาเดียวกนั 

• ลดจานวนคนทใชอุปกรณแตละชนในกรณทไมสามารถหลกเลยงการใชอุปกรณรวมกนได 
• จดกั ารประชุมในพ้นืท่ีดา้นนอกหรือพื้นท่ีขนาดใหญ ่

• จากํ ดัการมีปฏิสมัพนัธ์ท่ีไม่จาเํ ป็นในสถานท่ีระหวาง่ คนทางํ าน และกบัผใู้หบ้ริการภายนอก 
• ติดต้งัฉากก้นัระหวาง่ คนทางํ าน หากทาไํ ด เ้ ช่น โดยใชแ้ผน่อะคริลิกใส (plexiglass) 

การสุขาภิบาลในท่ีทาํงาน 

ไวรัสโคโรนาแพร่กระจายจากคนสู่คนผ่านการสมั ผสัใกลชิ้ด รวมถึงในที่ทางํ าน แมว้าน่ ายจา้งจะมีขอ้ผกพู นัในการดูแลรักษา

สถานที่ทางํ านใหส้ะอาดอยเู่สมอ แต่ขอ้ผกพู นัดงักล่าวอยภู่ายใตการ้ ใหค้วามสาคํ ญัที่ชดัเจนยง่ิขึ้นเนื่องจากโควดิ-19 

เคลด็ลบับางประการท่ีนายจาง้ สามารถใชไ้ดมี้ดงันี้ 

• อนุญาตให้ลูกจ้างทําความสะอาดมืออย่างเหมาะสมโดยจัดเตรียมสบู่และน้ําหรือเจลล้างมือท่ีมีส่วนผสมของ

แอลกอฮอลไ์วใ้ห ้
• ใหลู้กจาง้ และแขกทุกคนลาง้ มือใหส้ะอาดดว้ยสบู่และน้ากํ ่อนเขาท้ ่ีทางํ านและหลงัจากสมัผสักบัพ้ืนผิวที่ผอืู่้นสมัผสั 

• ใหลู้กจาง้ และแขกทุกคนลาง้ มือ 
• สนบัสนุนใหล้า้งมือก่อนพกัและเปลี่ยนกะ 
• จดัเตรียมสถานท่ีท่ีปลอดภยัสาหํ รับท้ิงผาเ้ ช็ดทาคํ วามสะอาดท่ีใชแ้ลว้และอุปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคลใหลู้กจาง้  

• ทาคํ วามสะอาดส่ิงอาํนวยความสะดวกในหอ้งน้าํเป็นประจาํ 
• รักษาสุขอนามยับนพื้นผิวหรือบริเวณท่ีสมัผสับ่อย เช่น ทางเขา เ้ คาน์เตอร์ หอ้งน้า แํ ละหอ้งครัว 

• ทาํความสะอาดและฆ่าเชื้อพื้นผิวในท่ีพกัท่ีจดเั ตรียมไวให้ ค้นทาํงานเป็นประจาํ 
• รักษาสุขอนามยขั องอุปกรณ์ท่ีใชร่้วมกนั (ในกรณีท่ีไม่สามารถหลีกเล่ียงการใชอุ้ปกรณ์ร่วมกนัได)้ 
• โพสต์คาํแนะนาดํ าน้ สุขอนามยัเป็นภาษาองักฤษหรือฝร่ังเศส และภาษาหลกทั ี่ใชใ้นท่ีทางํ านทุกภาษาเพ่ือให้ทุกคน

เขา้ใจสิ่งท่ีตอ้งทาํในส่วนของตนเอง 

https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/factsheet/factsheet-covid-19-guide-physical-distancing.pdf?la=en
https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/factsheet-covid-19-environmental-cleaning.pdf?la=en


สุขภาพและความปลอดภยัของการเกษตรในช่วงโควดิ-19 4 

ั ี่ ิ

ํ ํ ี่ ็ ี่ ั

ปรบตารางเวลาในสถานทและตารางเวลาการผลต 

อาจจาเํ ป็นตอ้งมีการลดจานํ วนคนทางํ านในสถานที่เพื่อรักษาการเวน้ระยะห่างทางกายภาพใหเ้หมาะสม นายจา้งควรพิจารณาวา่

ตนเองสามารถทาอํ ย่างไรไดบ้ าง้ ในกรณีที่อาจจาเํ ป็นตอ้งมีการปรับตารางเวลาการผลิตเพื่อรองรับผลกระทบของการเวน้

ระยะห่างทางกายภาพ หากเป็นไปได ้ 

เคลด็ลบับางประการท่ีนายจาง้ สามารถปฏิบติัตามไดมี้ดงันี้ 

• จาํกดัจาํนวนคนทางํ านเพียงจานํ วนที่จาเํ ป็นโดยเหลื่อมตารางเวลาการทางํ าน 
• พิจารณาการหมุนเวยีนงาน 
• เปลี่ยนตารางเวลาการเขาไป้ ที่ที่ทางํ านโดยไม่จาเํ ป็นของพนัธมิตรผจู ้ ดัหา ผขู ้ าย หรือบุคคลอื่น ๆ ที่ไม่จาเํ ป็นตอ้งเขา้

ไปที่ทาํงานในขณะนี้ 
• รักษาสุขอนามยัของสถานที่และพื้นที่ทางํ าน 
• วางแผนในสถานที่เพื่ออานํ วยความสะดวกในการเวน้ระยะห่างทางกายภาพที่เหมาะสมระหวาง่ คนทางํ าน 
• กาํหนดกฎสาํหรับงานใด ๆ ที่คนทาํงานจะตอ้งอยหู่่างกนในรั ะยะสองเมตร ซึ่งอาจรวมถึงอุปกรณ์ป้องกนสั ่วนบุคคล

เตม็รูปแบบ  
• เสนอความยดืหยนุ่ในการเคลื่อนยาย้ และการขนส่ง รวมถึงการปฏิบติังานดว้ยรอก 

ติดตามคนทาํงานของคุณ 

เนื่องจากการแพร่กระจายของโควดิ-19 (การแพร่กระจายของไวรัสโคโรนา) เป็นเวลานาน จึงเป็นเร่ืองสาํคญัท่ีจะตอ้งติดตามวา่

คนทางํ านอย่ท่ีูใด หากลูกจาง้ ไดผ้ลตรวจโควิด-19 เป็นบวก หน่วยสาธารณสุขในพื้นท่ีจะขอให้นายจาง้ ให้ขอ้มูลเก่ียวกับ

สถานที่ที่ลูกจาง้ ทางํ านและขอ้มูลติดต่อของลูกจาง้ คนอื่น ๆ ที่อาจไดส้มั ผสักบัลูกจาง้ คนดงักล่าว นายจาง้ จะใหข้ อ้มูลดงักล่าว

และหน่วยงานสาธารณสุขจะตอบกลบั 

การรายงานความเจบป็ ่ วย 

อาการของโควิด-19 คลา้ยกบัการเจ็บป่วยอื่น ๆ เช่น หวดแั ละไขห้วดใั หญ่ ในขณะนี้ ขอแนะนาํใหส่้งคนทาํงานที่มีอาการที่

เกี่ยวขอ้งกบัหวดั ไขห้วดัใหญ่ หรือโควดิ -19 กลบับา้น สาธารณสุขรัฐออนแทรีโอ (Public Health Ontario) ไดใ้ห้

คาแนะนาทเปนประโยชน์เกยวกบการติดตามประเมินตนเองและการแยกตวัไว ้

นอกจากนี้ นายจาง้ ควรแนะนาใํ หค้นทางํ านเหล่านี้ทาํการประเมินตนเองออนไลนห์รือโทรตดิต่อ 

https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/factsheet-covid-19-self-monitor.pdf?la=en
https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/factsheet-covid-19-how-to-self-isolate.pdf?la=en
https://www.ontario.ca/page/2019-novel-coronavirus-covid-19-self-assessment
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• Telehealth 1-866-797-0000
• ผใู้หบ้ริการดูแลหลกขั องตนเอง (เช่น แพทยปร์ ะจาํครอบครัว) 

คนทาํงานท่ีติดเชื้อโควดิ-19 

หากคุณเชื่อวา่คนทาํงานคนใดคนหนึ่งของคุณอาจติดเชื้อโควิด-19 หรือไดรั้บผลตรวจโรคเป็นบวก คุณควรทาํการประเมิน

ความเสี่ยง 

จากผลการประเมินดงักล่าว ผตู้รวจสอบของกระทรวงอาจกาหํ นดใหน้ายจาง้  

• แจง้เพ่ือนร่วมงานที่ไดส้มัผสักบัคนทางํ านดงักล่าวและส่งคนทางํ านเหล่าน้นักลบับาน้ เป็นเวลาสองสปัดาห์ 
• ขอให้คนทางํ านเหล่าน้นัแยกตวัและติดตามประเมินตนเอง รวมท้งัรายงานการเจ็บป่วยท่ีมีลกัษณะคลา้ยโควิดให้

นายจาง้ ทราบ 
• ปิดสถานที่ทางํ านในขณะทาการํ ฆ่าเชื้อภายในสถานที่ทางํ านและอุปกรณทไดรบผลกระทบ 
• ใชม้าตรการอื่น ๆ ตามคาแํ นะนาขํ องเจาห้ นาท้ ่ีสาธารณสุข 

การขอขอ้มูลเก่ียวกบกาั รป้องกนัและควบคุมการติดเชื้อ 

นายจาง้ สามารถติดต่อหน่วยสาธารณสุขในพื้นท่ีเพ่ือสอบถามเก่ียวกบัการป้องกนัและควบคุมการติดเชื้อท่ีเก่ียวของ้ กบัการติด

เช้ือโควดิ-19 ในท่ีทางํ าน 

แบงปนขอมูล 

เป็นเรื่องสาคํ ญัที่ทุกฝ่ายในที่ทางํ านจะสื่อสารกนัเรื่องบทบาทและหนาท้ ่ีรับผิดชอบของตน นายจา้งตอ้งตรวจสอบใหแ้ น่ใจวา่มี

การปรับปรุงและนโยบายดา้นสุขภาพและความปลอดภยัใหเ้ ป็นปัจจุบนแั ละโพสตให์ ค้ นทาํงานทุกคนเห็น การใชแ้หล่งขอ้มูล

ในอุตสาหกรรม รวมถึงแหล่งขอ้มูลนี้และแหล่งขอ้มูลท่ีจัดทาํโดยบริการด้านความปลอดภยัและการป้องกันในท่ีทาํงาน

(Workplace Safety and Prevention Service หรือ WSPS) จะช่วยเพ่ิมความเขาใ้ จในสถานที่ 

โพสตน์โยบายของคุณ 

นายจาง้ ทุกคนตอ้งโพสตแ์ละสื่อสารนโยบายโควดิ-19 ใหค้นทางํ านทราบ 

tel:+18667970000
https://www.phdapps.health.gov.on.ca/PHULocator/
https://www.wsps.ca/Information-Resources/Topics/COVID-19-Keeping-safe-during-the-pandemic.aspx
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นโยบายเหล่านี้ควรครอบคลุมถึงวธีิการปฏิบติังานของที่ทางํ าน ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จากํ ดัเพียง 

• การรักษาสุขอนามยัในที่ทางํ าน 
• วธีิการรายงานการเจ็บป่วยของคนทางํ าน 
• วธีิการเวน้ระยะห่างทางกายภาพ 
• การกาหํ นดตารางเวลาการทางํ านในอนาคต 

• มาตรการคดักรอง 

ขอ้กาํหนดการรายงานของกระทรวงแรงงาน การฝึกอบรม และการพฒันาทกษั ะ 

หากนายจาง้ ไดรั้บแจง้วา่คนทาํงานไดผ้ลตรวจโควิด-19 เป็นบวกเนื่องจากการสมั ผสัในที่ทางํ าน หรือไดมี้การยน่ื ขอ้เรียกร้อง

ต่อคณะกรรมการความปลอดภยัและการประกนัภยัในที่ทาํงาน (Workplace Safety and Insurance Board หรือ 

WSIB) นายจา้งจะตอง้ แจง้ 

• กระทรวงแรงงาน การฝึกอบรม และการพฒันาทกษั ะเป็นลายลกษั ณ์อกษั รภายในสี่วนั 
• คณะกรรมการร่วมดาน้ สุขภาพและความปลอดภยัในท่ีทางํ านในท่ีทางํ าน (workplace joint health and 

safety committee) หรือตวัแทนดา้นสุขภาพและความปลอดภยั 
• สหภาพแรงงาน (หากมี) 

แหลงขอมูล 

ขอ้มูลล่าสุดเกี่ยวกบโคั วิด-19 จากรัฐบาล 

ติดตามขอ้มูลล่าสุดจากรัฐบาลทุกวนั 

• รัฐบาลรัฐออนแทรีโอ

• รัฐบาลแคนาดา

• สาธารณสุขรัฐออนแทรีโอ

แหลงขอมูลเกยวกบโคั วิด-19 ที่ออกโดยรัฐบาลและหน่วยงานรัฐออนแทรีโอ 

กระทรวงสาธารณสุขรัฐออนแทรีโอใหข้อ้มูลล่าสุดท่ีสอดคลอง้ กนัเก่ียวกบัการตอบสนองของรัฐบาลรัฐต่อการระบาดของโรค 

ไดแ้ก่ 

https://www.ontario.ca/feedback/contact-us?id=85770&nid=132378
https://www.ontario.ca/page/2019-novel-coronavirus
http://www.canada.ca/coronavirus
https://www.publichealthontario.ca/en/diseases-and-conditions/infectious-diseases/respiratory-diseases/novel-coronavirus
https://www.ontario.ca/page/2019-novel-coronavirus
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• สถานะของกรณีการติดเชื้อในรัฐออนแทรีโอ 
• พื้นที่ที่ไดรั้บผลกระทบในปัจจุบนั 
• อาการและการรักษา 

• วธีิการปกป้องตวัคุณเองและแยกตวั 
• ข่าวสารล่าสุดเก่ียวกบัไวรัสของรัฐออนแทรีโอ 

สาธารณสุขรัฐออนแทรีโอใหแ้หล่งขอ้มูลล่าสุดเกี่ยวกบัโควดิ-19 ไดแ้ก่ 

• ลิงกไ์ปยงัแนวทางดาน้ สาธารณสุข แถลงการณ์จุดยนื และสถานการณ์ล่าสุดที่มีการปรับปรุงอยาง่ ต่อเนื่อง 
• สรุปบทความสาํคญัท่ีแจง้สิ่งท่ีคน้พบล่าสุดท่ีเก่ียวขอ้งกบไั วรัส 

• คาํแนะนาํในการใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคล 
• ขอมู้ ลเกี่ยวกบัการป้องกนัและควบคุมการติดเชื้อ 
• ขอมูลการตรวจ 
• แหล่งขอ้มูลสาธารณะอ่ืน ๆ 

แหลงขอมูลโควิด-19 อ่ืน ๆ 

กระทรวงสาธารณสุขแคนาดา (Health Canada) สรุปการดาเํ นินการของรัฐบาลแคนาดาเพ่ือจากํ ดัการแพร่กระจายของ

ไวรัสและส่ิงที่เกิดขึ้นในรัฐและชุมชนต่าง ๆ ทว่ัประเทศ นอกจากนี้ยงัมีขอ้มูลสดเกี่ยวกบัจานํ วนกรณีการติดเชื้อตามรัฐ 

องค์การอนามัยโลก (World Health Organization) ปรับปรุงคาํแนะนาํและขอ้มูลล่าสุดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการระบาดและ

แพร่กระจายทว่ัโลกนอกเขตแดนของแคนาดา 

รวมท้งัยงัใหข้อมู้ ลล่าสุดเกี่ยวกบั 

• การวจิยัและพฒันาในปัจจุบนัเกี่ยวกบัไวรัส 
• “แดชบอร์ด” สถานการณ์โควดิ-19 
• มาตรการเตรียมความพร้อมในกรณีฉุกเฉิน 
• ขอ้มูลล่าสุดเกี่ยวกบัการแพร่กระจายของไวรัสที่ถ่ายทอดสดผาน่ สื่อ 

แหล่งขอมู้ ลนี้ไม่ไดแท้ นท่ีพระราชบัญญติัอาชีวอนามยแลั ะความปลอดภัย (OHSA) และขอบ้ งัคบัของพระราชบญญั ติันี้ และไม่

ควรใชเ้ป็นหรือถือเป็นคาํแนะนาํทางกฎหมาย ผตู้รวจสอบดา้นสุขภาพและความปลอดภยใั ชก้ฎหมายตามขอเ้ ท็จจริงในท่ีทาํงาน 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.publichealthontario.ca/en/diseases-and-conditions/infectious-diseases/respiratory-diseases/novel-coronavirus
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19.html
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