
ไวรสัโคโรนาสายพันธุ ใ์ หม่ 2019 (โควิ ด-19)
การตรวจหาเชือ้โควิ ด-19 โดยสมคัรใจ 
สำาหรบัคนงานภาคเกษตรและแปรรูปอาหาร

โดยสมคัรใจสำาหรับพนักงานในสถานท่ี ทำางานในส่วนท่ี มี ความสำาคญัซ่ึงรกัษา
ระยะห่างทางสังคมอาจเป็ นเร่ื องยาก ซ่ึ ง รวมถึ งคนงานเกษตรและ แปรรู ป
อาหารท่ี ไม่มี อาการ

เกษตรกรและบริ ษัทอาหารในออนแทริ โอมี ความสำาคญั อย่างย่ิ งต่อออนแทริ
โอและแคนาดา ทุก ส่วนของห่วงโซ่อาหารและทุกคนท่ี ทำางานในนั้ นเป็ นพันธ
มิ ตร ในการผลิ ตอาหารท่ี มั่ นคง ปลอดภยัและเช่ื อถื อได้

การตรวจคดักรองในคนท่ี ไม่มี อาการนัน้ไม่ได้แทนท่ี เกณฑวิ์ ธี  ทาง
สาธารณสุขท่ี เก่ี ยวกบัรกัษาระยะห่างทางสังคมเม่ื อทำาได้  การล้าง มื ออย่าง
แข็งขัน และการกกัตัวเม่ื อจำาเป็ น มันเป็ นอี กเคร่ืองมือหน่ึงท่ี ช่วย
ป้ องกนัการแพร่ระบาดของโควิ ด-19

คำ�ถ�มและคำ�ตอบ
1. ก�รตรวจคดักรองโดยท่ี ไม่มี
อ�ก�รหม�ยถึ งอะไร
• การตรวจคดักรองโดยท่ี ไม่มี อาการ

หมายความว่าคุณได้รับการตรวจ คดั
กรองแม้ ไม่มี อาการท่ี เก่ี ยวข้องกบัโควิ ด-19

2.  ฉนัต ้องรบัก�รตรวจคดักรองโควิ ด-19 
หรื อไม่
• ไม่ การตรวจคดักรองโควิ ด-19 

นั้นเป็ นแบบสมคัรใจ งของความพยายาม
ในวงกว้างของรฐับาลในการระบุ เคส และ
ป้ องกนัการแพร่กระจายไปยงัผูอื้น่
อย่างรวดเร็ ว

3. ทำ�ไมฉนัจะตรวจคดักรองท ั้ งท่ี ฉนัไม่มี
อ�ก�ร ของโควิ ด-19
• มันมี ความเป็ นไปได้ท่ี คุณมี เชือ้โควิ ด-19

และแพร่เชื ้อได้ โดยท่ี คุณไม่มี อาการใดๆ 
หากคุณเช่ื อว่าคุณได้ส ัมผัสใกล้ชิ ด กบัคน 
ท่ี เป็ นโควิ ด-19 หรื อคุณทำางานในท่ี ท่ี มี

ความเส่ี ยงสูง
• คุณควรพิ จารณาเข้ารับการตรวจคดักรอง

ไม่จำาเป็ นต้องใช้ ใบส่งตัวไปยงัศูนยค์ดักรอง
กว่า 130 แห่งในออนแทริ โออี กต่อไป ข้อมูล
เก่ี ยวกบัศูนยค์ดักรองสามารถเข้าถึ ง ได้
ง่ายบนเว็ บไซตท่ี์ สร้างขึ ้นเพ่ื อโควิ ด-19
โดยเฉพาะของออนแทริ โอ, 
ontario.ca/assessmentcentres

4. ส�ม�รถไปตรวจได ้ท่ี ไหน
• การตรวจทำาได้ท่ี ศูนยค์ดักรองของ 

ออนแทริ โอ เข้าไปท่ี  ontario.ca/covid-19  
เพ่ื อ หาศูนยค์ดักรองและตรวจดูว่าต้องทำาการ
นดัหมายหรื อไม่

5. ก�รตรวจดำ�เนิ นก�รอย่�งไร
• เจ้าหน้าท่ี สาธารณาสุขผูเ้ ช่ียวชาญจะทำา การ

เก็บตัวอย่างเชื ้อจากบริ เวณหลงัโพรงจมูก
การเก็บตัวอย่างเชื ้อนั้นอาจระคายเคื อง
แต่ก็เป็ นเพี ยงช่วงเวลาสั้นๆ เท่านั้น
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6. ฉนัต ้องเสี ยค่�ใช ้จ่�ยในก�รตรวจคดั
กรองหรื อไม่
• ไม่ การตรวจคดักรองนั้ นฟรี และคุณ ไม่

จำาเป็ นต ้องมี บตัรประกนัสุขภาพของออน
แทริ โอ (OHIP card)  เพ่ื อเข ้ารบัการตรวจ

7. ใช ้เวล�น�นเท่�ไหร่ถึ งจะไดร้บัผลตรวจ
• ตวัอย่างเชื ้อนั้นถูกส่งไปท่ี ห้องปฏิ บติั การ

เพ่ื อวิ เคราะหผ์ล ระยะเวลาท่ี จะไดร้บัผล ตรวจ
นั้ นไม่แน่นอน แต่โดยปกติ จะใช้  เวลาสอง ถึ ง
เจ็ดวนัถึ งไดร้บัผลตรวจ

8. ฉนัต ้องกกัตวัหรื อไม่ ในขณะท่ี รอ ผลตรวจ
• ถ้าคุณไม่มี อาการ และ/หรื อไม่ได้ถูกบอก ให้

ทำาการกกัตัวโดยเจ้าหน้าท่ี สาธารณสุข คุณ
ไม่ต้องกกัตัวในระหว่างท่ี รอผลตรวจ

9. ฉนัจะไดร้บัผลตรวจอย่�งไร จะเกิ ดอะไร ขึ ้ น
ถ ้�ผลตรวจโควิ ด-19 เป็ นบวก
• ผลตรวจจะถูกส่งต่อไปยงัเจ้าหน้าท่ี

สาธารณสุข ท่ี ระบุไว้ตามคำาร้อง และผลตรวจ 
ท่ี เป็ นบวกทั้งหมดจะถูกส่งต่อไปยงั หน่วยงาน
สาธารณสุขเขต

• ถ้าคุณมี ผลตรวจเป็ นบวก คุณจะต้อง ติ ดต่อ
หน่วยงานสาธารณสุขเขตของคุณ คุณ จะถูก
ถามเก่ี ยวกบัคนท่ี ใกล้ชิ ดกบัคุณและ หน่วย 
สาธารณสุขจะให้คำาแนะนำาเรื ้ องการกกัตัว

10. ฉนัต ้องแจ ้งน�ยจ ้�งของฉนัหรื อไม่ ถ ้�
มี ผลตรวจเป็ นบวก
• เราสนับสนุนให้คุณแจ้งนายจ้างถึ งผล 

การ ตรวจเป็ นบวก เพ่ื อช่วยให้พวกเขามั่ นใจ 
ในสุขภาพและความปลอดภยัในสถานท่ี
ทำางาน หน่วยงานสาธารณสุขอาจแจ้งนายจ้าง 
ของคุณซ่ึ งเป็ นส่วนหน่ึ งของความ พยายามใน
การติ ดตามผูส้ ั มผสั

11. ถ ้�ฉนัเร่ิ มมี  ฉนั
อ�ก�รหลงัจ�กตรวจ
ต ้องตรวจอี กครงัหรื อไม่
• ใช่ ผลตรวจท่ี เป็ นลบนั้น มี  

ผลถึ งว ันและเวลาในวันท่ี ทำา 
การ เก็บตัวอย่าง คุณสามารถ 
แสดงอาการ ของโควิ ด-19 
หลงัจากวันนั้ น คุณควรรับการตรวจ
ซ้ำาในกรณี นี้

• ถึ งแม้คุณมี ผลตรวจท่ี เป็ นลบ 
อย่าลื มว่าคุณยงัคงต้องล้างมื อ ปิ ดปากเวลาไอ 
และรกัษาระยะห่างทางสังคม

สำ�หรบัขอ้มูลเพ่ิมเติม:

สำาหรับข้อมูลเก่ี ยวกบัสุขภาพและความปลอดภยั
ในสถานท่ี ทำางาน โปรดติ ดต่อ ศูนยสุ์ขภาพและ 
ความปลอดภยัท่ี  โทรฟรี  1-877-202-0008

กระทรวงแรงงาน การฝึ กอบรมและพฒันาฝี มื อ 
ร่วมกบัพันธมิ ตรสมาคมสุขภาพและความปลอดภยั 
ได้พฒันาคู่มื อความปลอดภยัของลูกจ้างและ 
นายจ้าง ทั้ งหมดเกื อบ 90 วิ ชาชี พและ 12 สาขา 

ห่วงโซ่อุปทานอาหารของเราเป็ นหน่ึ งในห่วงโซ่อุปทานอาหารท่ี แข็ งแกร่งท่ี สุดในโลก 
และรฐับาลออนแทรี โอขอขอบคุณทุกคนท่ี ทำางานทุกวนั เพ่ื อให้แน่ใจว่าบุคคลและครอบครวัสามารถ

เข ้าถึ งอาหารท่ี ดี ต่อสุขภาพและมี คุณค่าทางโภชนาการท่ี ผลิ ตในออนแทรี โอ
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