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กระทรวงแรงงาน การฝึกอบรม และการพฒันาทกษั ะ  

(Ministry of Labour, Training and Skills Development) 

โควิด-19 (ไวรัสโคโรนา) และสุขภาพและความปลอดภยัในท่ี

ทางํ าน 

ดูขอ้มูลเก่ียวกบัหน้าท่ีรับผิดชอบของนายจาง้ และวิธีท่ีคุณจะสามารถปกป้องคนทาํงานของคุณ คนทางํ านสามารถขอขอ้มูล

เกี่ยวกบัการคุม้ครองสุขภาพและความปลอดภยัในที่ทางํ านได ้

ภาพรวม 

สุขภาพและความปลอดภยัของคนทางํ านเป็นขอ้กงัวลอนัดบัตน้ ๆ ในช่วงการระบาดของโควดิ-19 (ไวรัสโคโรนา) 

ภายใตกฎ้ หมายรัฐออนแทรีโอ นายจาง้ มีหนาท้ ่ีดูแลคนทางํ านและที่ทางํ านใหป้ลอดภยัและปราศจากอนัตราย 

คนทาํงานมีสิทธิปฏิเสธงานที่ไม่ปลอดภยัได ้

กระทรวงแรงงาน การฝึกอบรม และการพฒันาทักษะกาํลงสั อบสวนขอ้ร้องเรียนท้งัหมดท่ีเก่ียวของ้ กับสุขภาพและความ

ปลอดภยัในท่ีทาํงานภายใตพ้ระราชบญัญติัอาชีวอนามยัและความปลอดภยั (Occupational Health and Safety Act 

หรือ OHSA) และกาํลงัทาํงานอย่างใกลชิ้ดกบักระทรวงสาธารณสุขและสาธารณสุขรัฐออนแทรีโอ (Public Health 

Ontario) เพ่ือใหการ้ สนบัสนุน คาแํ นะนา แํ ละการบงัคบัใชต้ามความจาเํ ป็น   

กระทรวงฯ ไดใ้ชม้าตรการมากมายเพ่ือสนบัสนุนการตรวจสอบระหวาง่ การระบาด รวมถึงการเพ่ิมเจา้หนา้ที่แนวหนา้ใหม่เกือบ 

60 คน เพื่อสนบัสนุนนายจาง้ และคนทางํ านในภาคสนาม 

คนทางํ านควรปฏิบติัตามวธีิดาเํ นินการมาตรฐานในการทาคํ วามสะอาดและฆ่าเชื้อเสมอ เวนแ้ ต่นายจา้งของคุณจะใหค้ าํแนะนาํ

เพ่มิเติม  

หากนายจ้างไม่ปฏิบัติตาม OHSA และขอ้บงัคบัของพระราชบญัญติันี้ อาจส่งผลให้มีการออกคาํสั่งให้หยุดงานเม่ือมีการ

ตรวจสอบโดยกระทรวงแรงงาน การฝึกอบรม และการพฒันาทกษั ะ 

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

การปกป้องคนทาํงานจากโควิด-19  

ภายใตก้ฎหมายแรงงานรัฐออนแทรีโอ นายจา้งตอ้งใชค้วามระมดรั ะวงัตามสมควรทุกประการเพื่อคุม้ครองสุขภาพและความ

ปลอดภยัของคนทางํ าน ซึ่งรวมถึงการปกป้องคนทางํ านจากอนัตรายที่เกิดจากโรคติดเชื้อ 

ข้อกาหํ นดสําหรับทท่ีางํ านทุกแห่งภายใต้พระราชบัญญัติอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

ขอก้ าํหนดของ OHSA สาหํ รับนายจาง้ ทุกคน ไดแ้ก่ 

• การตรวจสอบให้แน่ใจว่าคนทางํ านทราบเก่ียวกับอนัตรายโดยการให้ขอ้มูล คาแํ นะนํา และการควบคุมดูแลเร่ือง

วธีิการทางํ านอยาง่ ปลอดภยั 
• การตรวจสอบใหแ้ น่ใจวา่หวั หนา้ งานทราบว่าอะไรคือสิ่งที่จาํเป็นในการคุม้ครองสุขภาพและความปลอดภยัในงาน

ของคนทางํ าน 
• การสร้างนโยบายและวธีิดาเํ นินการดาน้ สุขภาพและความปลอดภยัในที่ทางํ าน 
• การตรวจสอบใหแ้น่ใจวาท่ ุกฝ่ายในที่ทางํ านปฏิบติัตามกฎหมาย ตลอดจนนโยบายและวิธีดาํเนินการดา้นสุขภาพและ

ความปลอดภยัในที่ทางํ าน 
• การตรวจสอบให้แน่ใจว่าคนทาํงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมและไดร้ ับการฝึกอบรมวิธีการใชอ้ ุปกรณ์

ดงักล่าว 
• การใชค้ วามระมดัระวงัตามสมควรทุกประการในสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อปกป้องคนทาํงานจากการบาดเจ็บหรือ

เจ็บป่วยจากการทางํ าน 

อ่านคู่มือเก่ียวกบัพระราชบญัญติัอาชีวอนามยัและความปลอดภยั เพ่ือทาํความเขา้ใจเก่ียวกบสั ิทธิและหน้าท่ีรับผิดชอบดา้น

สุขภาพและความปลอดภยทั ้ งัหมดของคุณ 

ติดต่อพนัธมิตรดาน้ สุขภาพและความปลอดภยั เพ่ือขอความช่วยเหลือในการทาคํ วามเขาใ้ จ OHSA 

ประเมินท่ีทาํงานของคุณ 

นายจาง้ ตอ้งประเมินที่ทางํ านเพ่ือพิจารณาวาต่ นเองจะตอ้งทาอํ ะไรเพื่อคุม้ครองสุขภาพและความปลอดภยัของคนทางํ านบาง้  

หากเป็นไปได้ คนทางํ านควรทางํ านจากทบ้่ีาน นายจาง้ ควรประเมินท่ีทางํ านโดยปรึกษาหารือกบัคณะกรรมการร่วมดา้นสุขภาพ

และความปลอดภย ั (joint health and safety committee) หรือตวัแทนดา้นสุขภาพและความปลอดภยั 

https://covid-19.ontario.ca/
https://www.ontario.ca/document/guide-occupational-health-and-safety-act
https://www.labour.gov.on.ca/english/hs/websites.php
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การทาํเช่นนี้จะช่วยสนบสั นุนระบบความรับผิดชอบภายใน (Internal Responsibility System) ของที่ทาํงาน ซึ่งช่วยให้

มนใจั่ ไดว้า่ทุกคนในที่ทาํงานมีบทบาทในการรักษาที่ทาํงานใหป้ ลอดภยัและมีสุขภาพดี (เช่น นายจาง้  หวั หนาง้ าน คนทางํ าน 

และตวัแทนดา้นสุขภาพและความปลอดภยั/คณะกรรมการร่วมดาน้ สุขภาพและความปลอดภยั)  

ภายใตกฎ้ หมาย นายจาง้ จะตอ้งใหส่ิ้งต่อไปนี้กบัคนทางํ าน 

• ขอมู้ ล 
• คาํแนะนาํ 

• การควบคุมดูแล 

จะทาํอยา่งไรหากกงัวลเก่ียวกบกาั รสมผั สักบโั ควิด-19 ในททางาน 

หากคนทางํ านแสดงอาการเจ็บป่วยเกี่ยวกบัระบบทางเดินหายใจ ควรสนบัสนุนใหอ้ยบู่าน้ และติดต่อ 

• ผใู้หบ้ริการดูแลสุขภาพของตนเอง 
• Telehealth รัฐออนแทรีโอที่หมายเลข 1-866-797-0000 
• หน่วยสาธารณสุขในพื้นท

สาหํ รับขอ้มูลเพ่ิมเติม นายจาง้ และลูกจาง้ ยงัอาจตอ้งการเขาไ้ ปท่ีสาธารณสุขรัฐออนแทรีโอ

นายจาง้ จะตอ้งใชค้วามระมดัระวงัตามสมควรทุกประการในสถานการณ์เพ่ือคุม้ครองสุขภาพและความปลอดภยัของคนทางํ าน 

และทาํการประเมินความเส่ียงเพ่ือพิจารณาวา่ส่วนใดของสถานท่ีทาํงานและสิ่งใดของคนทาํงานคนอ่ืน ๆ ท่ีคนทาํงานท่ีติดเชื้อ

อาจเคยไดส้มผั สั 

จากการประเมินความเสี่ยงนี้ นายจาง้ อาจจาํเป็นตอ้ง 

• ส่งเพื่อนร่วมงานที่สัมผสักบัคนทาํงานดงักล่าวกลบับา้นเป็นเวลาสองสัปดาห์ ขอให้คนทาํงานเหล่าน้นแั ยกตวัและ

ติดตามประเมินตนเอง รวมท้งัรายงานการเจ็บป่วยที่มีลกษั ณะคลาย้ โควดิใหน้ายจาง้ ทราบ 
• ปิดสถานที่ทางํ านในขณะทาการํ ฆ่าเชื้อพ้ืนที่ภายในสถานที่ทางํ านและอุปกรณ์ท่ีไดรั้บผลกระทบ 

หากนายจาง้ ไดรั้บแจง้วาค่ นทางํ านเกิดการเจบ็ป่วยจากการทางํ านเน่ืองจากการสมัผสัในท่ีทางํ าน หรือไดมี้การยน่ืขอ้เรียกร้องต่อ

คณะกรรมการความปลอดภยัและการประกนภั ยัในท่ีทาํงาน (Workplace Safety and Insurance Board หรือ WSIB) 

นายจาง้ จะตอ้งแจง้กระทรวงแรงงาน การฝึกอบรม และการพฒันาทกษั ะเป็นลายลกษั ณ์อกษั รภายในส่ีวนั 

นายจา้งตอ้งส่งหนงสั ือแจงไ้ ปจ่าหนา้วา่ "Attention: Director" (เรียน: ผอู ้ านํ วยการ) แลว้ส่งหนงสั ือแจงด้ งกั ล่าวทาง

ไปรษณยหรอโทรสารไปทสานํ กงั านภูมิภาค (regional office) ของกระทรวงท่ีใกลก้บัท่ีทางํ านของคุณมากท่ีสุด 

https://www.publichealthontario.ca/
https://www.labour.gov.on.ca/english/about/reg_offices.php
http://www.health.gov.on.ca/en/common/system/services/phu/locations.aspx
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็ ั ู ี่ ํ ุ ้ ั ่

นายจา้งยงจั ะตอ้งแจง้ 

• คณะกรรมการร่วมดาน้ สุขภาพและความปลอดภยัในที่ทางํ าน 
• ตวัแทนดา้นสุขภาพและความปลอดภยั 
• สหภาพแรงงาน หากมี 

เคลดลบในการดแลททางานของคณใหปลอดภยในชวงโควิด-19 

1. คนทางํ านควรทางํ านจากที่บาน้  หากเป็นไปได ้
2. ตอง้ ทาํความสะอาดเคร่ืองมือและพื้นผิวท่ีมีการสัมผสับ่อยเป็นประจาํ สําหรับขอม้ ูลโดยละเอียดโปรดคู่มือการทาํ

ความสะอาดส่ิงแวดลอม ้ (guide to environmental cleaning) ของสาธารณสุขรัฐออนแทรีโอ 
3. เวน้ระยะห่างระหวาง่ คนทางํ านใหม้ากขึ้นโดยรักษาระยะห่างจากคนอื่นอยา่งนอ้ย 2 เมตร (ประมาณ 2 ช่วงแขน) ให้

ไดม้ากที่สุด 
4. ลดจาํนวนผโู้ดยสารในลิฟตแ์ละหลีกเลี่ยงการแออดบั ริเวณบนัไดและพื้นที่แคบอื่น ๆ 
5. ใหโ้อกาสคนทางํ านในการรักษาความสะอาดของมือใหม้ากขึ้น เช่น จดัเตรียมสบู่และน้า หํ รือเจลลาง้ มือ หากไม่มีสบู่ 
6. ตอ้งแน่ใจวาค่ นทางํ านใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคลที่จาเํ ป็นอยาง่ เหมาะสม 
7. กาหํ นดตารางเวลาพกใั นช่วงเวลาที่แตกต่างกนัเพ่ือหลีกเลี่ยงกลุ่มใหญ่ 
8. เตือนคนทาํงานที่เดินทางกลบัจากต่างประเทศ รวมถึงสหรัฐอเมริกา ว่าจะตอ้งแยกตวัเป็นเวลา 14 วนัและติดตาม

ประเมินอาการของตนเอง แมว้า่จะไม่รุนแรงก็ตาม 
9. เตือนคนทางํ านใหอ้ยบู่าน้ หากป่วย 
10. จดัการประชุมในพ้ืนที่กลางแจง้ 

การปกป้องตวคั ุณเองในท่ีทาํงาน 

เช่นเดียวกบัอนัตรายในท่ีทางํ าน นายจาง้ มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการใชค้วามระมดัระวงัตามสมควรทุกประการเพ่ือคุม้ครอง

สุขภาพและความปลอดภยัของคนทางํ าน ซึ่งรวมถึงการปกป้องคนทางํ านไม่ใหส้มัผสักบัโรคติดเชื้อในที่ทางํ าน 

กระทรวงสาธารณสุข (Ministry of Health) และสาธารณสุขรัฐออนแทรีโอ (Public Health Ontario) ยงคั งให้ขอ้มูล

ล่าสุดและคาแํ นะนาเํ ก่ียวกบัขอ้ควรระวงัท่ีนายจาง้ ควรใชเ้พ่ือปกป้องคนทางํ านของตน 

พระราชบัญญติัอาชีวอนามยแลั ะความปลอดภัยและขอ้บงัคบัของพระราชบญัญติันี้ไดก้าหํ นดขอ้กาหํ นดสาหํ รับการใชอุ้ปกรณ์

ป้องกนัส่วนบุคคลประเภทต่าง ๆ ในกรณีที่คนทางํ านตอ้งเผชิญกบัอนัตราย 

ใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคล 

https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/factsheet-covid-19-environmental-cleaning.pdf?la=en
http://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/2019_guidance.aspx
https://www.publichealthontario.ca/
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คนทาํงานจะตอ้งใชห้รือสวมอปุ กรณ์ป้องกนัส่วนบุคคลที่นายจา้งกาํหนดไว ้นายจา้งจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของขอ้บงัคบั

ที่เกี่ยวของ้ สาํหรับอุปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคลน้นัดว้ย 

ขอ้กงัวลเก่ียวกบอั ุปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคล 

หากคุณมีขอ้กงัวลดาน้ สุขภาพและความปลอดภยัในท่ีทางํ านเก่ียวกบัอุปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคล (เช่น หน้ากาก) เน่ืองจาก 

ตวัอยาง่ เช่น ไม่มีอุปกรณ์ดงักล่าวหรือชารํ ุดเสียหาย ซึ่งจะทาใํ หคุ้ณหรือคนทางํ านคนอื่นตกอยใู่นความเสี่ยง คุณตอ้งรายงานขอ้

กงัวลของคุณต่อหวัหนา้งานหรือนายจา้งของคุณคุณยงัควรส่งคาถํ ามเกี่ยวกบัการใชอุ้ปกรณ์ดงักล่าวโดยสมคัรใจไปยงันายจาง้

หรือหวัหนาง้ านของคุณ 

นอกจากนี้ คุณยงัควรแจง้ปัญหาหรือขอ้กงัวลต่อ 

• คณะกรรมการร่วมดาน้ สุขภาพและความปลอดภยั 
• ตวัแทนดาน้ สุขภาพและความปลอดภยัในท่ีทางํ าน (หากมี)  

ดูขอมู้ ลเพ่ิมเติมเกี่ยวกบัการยนื่ขอร้ ้องเรียนดา้นสุขภาพและความปลอดภยใั นที่ทาํงาน

จะทาํอยา่งไรหากมีใครบางคนในท่ีทาํงานมีอาการทางระบบทางเดินหายใจ  

หากคนทางํ านมีอาการเจ็บป่วยเกี่ยวกบัระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอหรือหายใจลาบํ าก คนทางํ านดงักล่าวควรอยบู่าน้  

หากคนทางํ านมีขอ้กงัวลวาเ่ พ่ือนร่วมงานมีอาการทางระบบทางเดินหายใจ คนทางํ าน 

ควรแจง้ขอ้กงัวลต่อ 

• หวัหนาง้ าน 

• คณะกรรมการร่วมดาน้ สุขภาพและความปลอดภยั 
• ตวัแทนดาน้ สุขภาพและความปลอดภยั (หากมี) 

การทาเํ ช่นนี้จะช่วยให้นายจา้งมนั่ใจไดว้่าคนทางํ านไดใ้ชค้วามระมดัระวงัตามสมควรทุกประการในสถานการณ์ต่าง ๆ เพ่ือ

ปกป้องตนเองและคนทาํงานคนอ่ืน ๆ 

นายจา้งจะตอง้ ส่งเสริมสุขอนามยขั องมือและมารยาทในการไอและจามในที่ทาํงาน 

เคลด็ลบัสาํหรับคนทาํงาน 

https://www.ontario.ca/page/filing-workplace-health-and-safety-complaint
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่ ื ้ ี่ ํ ั ื่ ิ

• ลา้งมือบ่อย ๆ ดว้ยสบู่และน้าํหรือเจลลา้งมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล ์หากไม่มีสบู่ 
• ปิดปากและจมูกดว้ยแขนเสื้อเมื่อจามและไอ 
• หากคุณใชทิ้ชชู่ ใหท้ิ้งทนัทีและลาง้ มือใหส้ะอาดหลงัจากน้นั 

• หลีกเลี่ยงการสมัผสัตา จมูก หรือปาก 
• หลีกเลี่ยงการสมัผสักบัผทีู่้ป่วย 

• อยบู่าน้ หากคุณป่วย 
• หลีกเล่ียงบริเวณท่ีมีการสัมผสับ่อย รวมถึงราวจบัและเสาบนระบบขนส่งสาธารณะ ตอ้งแน่ใจวา่ทาํความสะอาดมือ

ของตนเองและหลีกเลี่ยงการสมัผสัใบหนาห้ ลงัจากสมัผสัพ้ืนผิวที่มีการสมัผสับ่อย 

• ซกเั สื้อผาท้ นัทีที่กลบัถึงบาน้  
• แจงห้ วั หนา้งานทนทั ีหากป่วยและติดต่อ Telehealth รัฐออนแทรีโอที่หมายเลข 1-866-797-0000 หรือหน่วย

สาธารณสุขในพื้นท่ีของตนเอง 

การทาํงานกบผั ท่ีู้อาจติดเชื้อโควิด-19 

คนทาํงานทุกคนในรัฐออนแทรีโอ รวมถึงผทีู่้ทาํงานกบัผปู้วยหรอลูกคาทกาลงถูกสอบสวนเรองโควด-19 มีสิทธิท่ีจะ 

• ทราบเกี่ยวกบัอนัตรายในที่ทางํ านและไดรั้บการฝึกอบรมเกี่ยวกบัวธีิการปกป้องตนเองจากอนัตราย 
• ช่วยระบุและแกไ้ขขอก้ งัวลดา้นสุขภาพและความปลอดภยใั นที่ทาํงาน 
• ปฏิเสธงานท่ีไม่ปลอดภยั 

นายจาง้ มีหนาท้ ี่ภายใตพ้ระราชบัญญติัอาชีวอนามยแลั ะความปลอดภัย ไดแ้ก่ 

• การตรวจสอบใหแ้น่ใจวาม่ ีการจดัเตรียมอุปกรณ์ วสัดุ และอุปกรณ์ป้องกนัตามที่กาหํ นดและซ่อมบาํรุงให้อยใู่นสภาพ

ดี 

• การใหข้อ้มูล คาแํ นะนา แํ ละการควบคุมดูแลแก่คนทางํ านเพื่อคุม้ครองสุขภาพหรือความปลอดภยัของคนทางํ าน 
• การใชค้วามระมดัระวงัตามสมควรทุกประการในสถานการณ์ต่าง ๆ เพ่ือปกป้องคนทางํ าน 

สิทธิของคุณในการปฏิเสธงาน 

พระราชบัญญัติอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้สิทธิแก่คนทาํงานในการปฏิเสธงานที่ตนเชื่อวา่จะเป็นอนตั รายต่อสุขภาพ

และความปลอดภยขั องตนเอง 

หากคุณปฏิเสธงานท่ีไม่ปลอดภยั คุณตอ้งรายงานสถานการณ์ใหน้ายจาง้ หรือหวัหนาข้ องคุณทราบทนัที 

tel:+18667970000
http://www.health.gov.on.ca/en/common/system/services/phu/locations.aspx
http://www.health.gov.on.ca/en/common/system/services/phu/locations.aspx
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บางอาชีพท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการคุ้มครองความปลอดภัยสาธารณะมีสิทธิท่ีจํากัดในการปฏิเสธงาน หากอนัตรายท่ีเป็น

ปัญหาน้นัเป็นเรื่องปกติของงาน หรือหากการปฏิเสธน้นัจะเป็นอนัตรายต่อชีวติ สุขภาพ หรือความปลอดภยขั องบุคคลอื่น 

ซึ่งรวมถึงบุคคลท่ีไดรั้บการจาง้ งานในท่ีทาํงานดา้นการดูแลสุขภาพบางแห่ง ผูป้ฏิบติัการฉุกเฉินเบื้องตน ้ (first responder) 
และคนทางํ านใหบ้ริการทณัฑสถาน

คนทางํ านเหล่านี้ไม่สามารถปฏิเสธงานไดเ้มื่อ 

• สถานการณ์อนัตรายอยใู่นเนื้องานหรือเป็นสภาวะปกติของการจาง้ งาน 

• การปฏิเสธงานจะเป็นอนัตรายโดยตรงต่อชีวติ สุขภาพ หรือความปลอดภยัของบุคคลอื่น 

ในสถานการณ์เหล่านี้ นายจา้งและหัวหนา้งานยงัคงมีหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งใชค้วามระมดรั ะวงตั ามสมควรทุกประการเพ่ือคุม้ครอง

สุขภาพและความปลอดภยัของคนทางํ านทุกคน 

ดูขอ้มูลเพ่มิเติมเก่ียวกบสั ิทธิในการปฏิเสธงาน

การร้องเรียนหรือการระงบขั อ้พิพาท 

ขอแนะนาใํ หคุ้ณพยายามระงบัขอ้พิพาทของคุณเป็นการภายใน 

หากยงคั งมีขอ้กงวั ล คนทาํงานสามารถยื่นขอ้ร้องเรียนต่อศูนย์ติดต่อด้านสุขภาพและความปลอดภัย (Health and Safety 
Contact Centre) ของกระทรวงแรงงาน การฝึกอบรม และการพฒันาทกษั ะโดยโทรไปท่ีหมายเลขโทรฟรี 1-877-202-
0008

ผูต้รวจสอบอาจเขาไป้ ที่ที่ทางํ านเพื่อตรวจสอบว่านายจาง้ ปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและ

ขอบ้ งัคบัของพระราชบญญั ติันี้หรือไม่ 

ดูขอมู้ ลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการยน่ืขอร้ ้องเรียนดา้นสุขภาพและความปลอดภยใั นท่ีทาํงาน

https://www.ontario.ca/document/guide-occupational-health-and-safety-act/part-v-right-refuse-or-stop-work-where-health-and-safety-danger
https://www.ontario.ca/document/guide-occupational-health-and-safety-act/part-v-right-refuse-or-stop-work-where-health-and-safety-danger
tel:+18772020008
https://www.ontario.ca/page/filing-workplace-health-and-safety-complaint
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