ไวรัสโคโรนาสายพันธุ ใ์ หม่ 2019 (โควิ ด-19)

้
การตรวจหาเชื อโควิ
ด-19 โดยสม ค
ั รใจ
สำ �หร บ
ั คนงานภาคเกษตรและแปรรู ปอาหาร
โดยสมัครใจสำ �หรั บพนักงานในสถานที่ ทำ �งานในส่ วนที่ มี ความสำ �คัญซึ่งรักษา
ระยะห่ างทางสังคมอาจเป็ นเรื่ องยาก ซึ่ ง รวมถึ งคนงานเกษตรและ แปรรู ป
อาหารที่ ไม่ มี อาการ
เกษตรกรและบริ ษัทอาหารในออนแทริ โอมี ความสำ �คัญ อย่ างยิ่ งต่ อออนแทริ
โอและแคนาดา ทุ ก ส่ วนของห่ วงโซ่ อาหารและทุ กคนที่ ทำ�งานในนั้ นเป็ นพันธ
มิ ตร ในการผลิ ตอาหารที่ มั่ นคง ปลอดภัยและเชื่ อถื อได้
้ ไม่ ได้แทนที่ เกณฑ์วิ ธี ทาง
การตรวจคัดกรองในคนที่ ไม่ มี อาการนัน
สาธารณสุ ขที่ เกี่ ยวกับรักษาระยะห่ างทางสังคมเมื่ อทำ �ได้ การล้ าง มื ออย่ าง
แข็ งขัน และการกักตัวเมื่ อจำ �เป็ น มันเป็ นอี กเครื่ องมื อหนึ่ งที่ ช่ วย
ป้ องกันการแพร่ ระบาดของโควิ ด-19

คำ�ถามและคำ�ตอบ
1. การตรวจค ด
ั กรองโดยที่ ไม่ มี
อาการหมายถึ งอะไร
• การตรวจคัดกรองโดยที่ ไม่ มี อาการ
หมายความว่ าคุ ณได้ร ั บการตรวจ คัด
กรองแม้ ไม่ มี อาการที่ เกี่ ยวข้ องกับโควิ ด-19
2. ฉันต ้องร บ
ั การตรวจค ด
ั กรองโควิ ด-19
หรื อไม่
• ไม่ การตรวจคัดกรองโควิ ด-19
นั้นเป็ นแบบสมัครใจ งของความพยายาม
ในวงกว้ างของรัฐบาลในการระบุ เคส และ
ป้ องกันการแพร่ กระจายไปยังผู อ
้ ื น่
อย่ างรวดเร็ ว
3. ทำ�ไมฉันจะตรวจค ด
ั กรองท ั้ งที่ ฉันไม่ มี
อาการ ของโควิ ด-19
้ โควิ ด-19
• มันมี ความเป็ นไปได้ ที่ คุ ณมี เชื อ
้
่
และแพร่ เชื อได้ โดยที คุ ณไม่ มี อาการใดๆ
หากคุ ณเชื่ อว่ าคุ ณได้ส ั มผัสใกล้ ชิ ด กับคน
ที่ เป็ นโควิ ด-19 หรื อคุ ณทำ �งานในที่ ที่ มี

สำ �หร บ
ั ข ้ อมู ลเพิ่ มเติ ม
เข ้ าไปที่ ontario.ca/coronavirus

•

ความเสี่ ยงสู ง
คุ ณควรพิ จารณาเข้ ารั บการตรวจคัดกรอง
ไม่ จำ �เป็ นต้ องใช้ ใบส่ งตัวไปยังศู นย์คด
ั กรอง
กว่ า 130 แห่ งในออนแทริ โออี กต่ อไป ข้ อมู ล
เกี่ ยวกับศู นย์คด
ั กรองสามารถเข้ าถึ ง ได้
ง่ ายบนเว็ บไซต์ที่ สร้ างขึ ้ นเพื่ อโควิ ด-19
โดยเฉพาะของออนแทริ โอ,
ontario.ca/assessmentcentres

4. สามารถไปตรวจได ้ที่ ไหน
ั กรองของ
• การตรวจทำ �ได้ ที่ ศู นย์คด
ออนแทริ โอ เข้ าไปที่ ontario.ca/covid-19
เพื่ อ หาศู นย์คด
ั กรองและตรวจดู ว่ าต้ องทำ �การ
นัดหมายหรื อไม่
5. การตรวจดำ�เนิ นการอย่ างไร
• เจ้ าหน้ าที่ สาธารณาสุ ขผูเ้ ชี่ ยวชาญจะทำ � การ
เก็ บตัวอย่ างเชื ้ อจากบริ เวณหลังโพรงจมู ก
การเก็ บตัวอย่ างเชื ้ อนั้นอาจระคายเคื อง
แต่ ก็ เป็ นเพี ยงช่ วงเวลาสั้นๆ เท่ านั้น

6. ฉันต ้องเสี ยค่ าใช ้ จ่ ายในการตรวจค ด
ั
กรองหรื อไม่
• ไม่ การตรวจค ด
ั กรองนั้ นฟรี และคุ ณ ไม่
จำ �เป็ นต ้องมี บ ต
ั รประก น
ั สุ ขภาพของออน
แทริ โอ (OHIP card) เพื่ อเข ้ าร บ
ั การตรวจ
7. ใช ้ เวลานานเท่ าไหร่ ถ ึ งจะได ร
้ บ
ั ผลตรวจ
้
่
• ตัวอย่ างเชื อนั้ นถู กส่ งไปที ห้ องปฏิ บัติ การ
เพื่ อวิ เคราะห์ผล ระยะเวลาที่ จะได้ร บ
ั ผล ตรวจ
นั้ นไม่ แน่ นอน แต่ โดยปกติ จะใช้ เวลาสอง ถึ ง
เจ็ ดวันถึ งได้ร บ
ั ผลตรวจ
8. ฉันต ้องก ก
ั ตว
ั หรื อไม่ ในขณะที่ รอ ผลตรวจ
• ถ้ าคุ ณไม่ มี อาการ และ/หรื อไม่ ได้ถู กบอก ให้
ทำ �การกักตัวโดยเจ้ าหน้ าที่ สาธารณสุ ข คุ ณ
ไม่ ต ้ องกักตัวในระหว่ างที่ รอผลตรวจ
9. ฉันจะได ร
้ บ
ั ผลตรวจอย่ างไร จะเกิ ดอะไร ขึ ้ น
ถ ้าผลตรวจโควิ ด-19 เป็ นบวก
• ผลตรวจจะถู กส่ งต่ อไปยังเจ้ าหน้ าที่
สาธารณสุ ข ที่ ระบุไว้ตามคำ�ร้ อง และผลตรวจ
ที่ เป็ นบวกทั้ งหมดจะถู กส่ งต่ อไปยัง หน่ วยงาน
สาธารณสุ ขเขต
• ถ้ าคุ ณมี ผลตรวจเป็ นบวก คุ ณจะต้ อง ติ ดต่ อ
หน่ วยงานสาธารณสุ ขเขตของคุ ณ คุ ณ จะถู ก
ถามเกี่ ยวกับคนที่ ใกล้ ชิ ดกับคุ ณและ หน่ วย
สาธารณสุ ขจะให้ คำ�แนะนำ �เรื ้ องการกักตัว

11. ถ ้าฉันเริ่ มมี ฉัน
อาการหล ง
ั จากตรวจ
ต ้องตรวจอี กคร ง
ั หรื อไม่
่
• ใช่ ผลตรวจที เป็ นลบนั้น มี
ผลถึ งวันและเวลาในวันที่ ทำ �
การ เก็ บตัวอย่ าง คุ ณสามารถ
แสดงอาการ ของโควิ ด-19
หลังจากวันนั้ น คุ ณควรรั บการตรวจ
ซ้ำ�ในกรณี นี ้
• ถึ งแม้คุณมี ผลตรวจที่ เป็ นลบ
อย่ าลื มว่ าคุ ณยังคงต้ องล้ างมื อ ปิ ดปากเวลาไอ
และรักษาระยะห่ างทางสังคม

สำ�หร ับข ้อมู ลเพิ่ มเติ ม:
สำ �หรั บข้ อมู ลเกี่ ยวกับสุ ขภาพและความปลอดภัย
ในสถานที่ ทำ �งาน โปรดติ ดต่ อ ศู นย์สุขภาพและ
ความปลอดภัยที่ โทรฟรี 1-877-202-0008
กระทรวงแรงงาน การฝึ กอบรมและพัฒนาฝี มื อ
ร่ วมกับพันธมิ ตรสมาคมสุ ขภาพและความปลอดภัย
ได้ พ ฒ
ั นาคู่ มื อความปลอดภัยของลู กจ้ างและ
นายจ้ าง ทั้ งหมดเกื อบ 90 วิ ชาชี พและ 12 สาขา

10. ฉันต ้องแจ ้งนายจ ้ างของฉันหรื อไม่ ถ ้า
มี ผลตรวจเป็ นบวก
• เราสนั บสนุ นให้ คุณแจ้งนายจ้ างถึ งผล
การ ตรวจเป็ นบวก เพื่ อช่ วยให้ พวกเขามั่ นใจ
ในสุ ขภาพและความปลอดภัยในสถานที่
ทำ �งาน หน่ วยงานสาธารณสุ ขอาจแจ้งนายจ้ าง
ของคุ ณซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของความ พยายามใน
การติ ดตามผูส
้ ั มผัส
ห่ วงโซ่ อุปทานอาหารของเราเป็ นหนึ่ งในห่ วงโซ่ อุปทานอาหารที่ แข็ งแกร่ งที่ สุ ดในโลก
ั เพื่ อให้ แน่ ใจว่ าบุ คคลและครอบคร ว
ั สามารถ
และร ฐ
ั บาลออนแทรี โอขอขอบคุณทุ กคนที่ ทำ�งานทุ กว น
่
่
เข ้าถึ งอาหารที ดี ต่ อสุขภาพและมี คุณค่ าทางโภชนาการที ผลิ ตในออนแทรี โอ

สำ �หร บ
ั ข ้ อมู ลเพิ่ มเติ ม
เข ้ าไปที่ ontario.ca/coronavirus

