
1. คุณุมีอีาการดังัต่อ่ไปนี้ี�บ้า้งหรอืไมี ่ทั้ ั�งทั้ี�เป็นี้อาการใหมีห่รอือาการทั้ี�แย่ล่ง?

ชื่่�อ:                          วันัที่่�:              เวัลา:

พนักงานที่กุคนต้อ้งที่ำาแบบสอบถามน่�ให้เ้สร็็จสมบรู็ณ์ก์อ่นเร็่�มงานกะห้ร็อ่เข้า้ที่่�ที่ำางาน

ใช่่ ไมีใ่ช่ ่ ใช่่ ไมีใ่ช่ ่ ใช่่ ไมีใ่ช่ ่ ใช่่ ไมีใ่ช่ ่ ใช่่ ไมีใ่ช่ ่ ใช่่ ไมีใ่ช่ ่

อปัเดต้ 12 ต้ลุาคม 2564

2.   มีใีคุรในี้คุรอบ้คุรวัของคุณุทั้ี�มีอีาการขา้งต่น้ี้อย่า่งใดัอย่า่งหนี้่�งหรอืมีากกวา่ และ/หรอืกำาลงัรอผลต่รวจหลงัมีี
อาการหรอืไมี?่

  •  ห้ากคณุ์ ไดรั้็บวัคัซีน่คร็บต้ามเกณ์ฑ์*์* ห้ร็อ่มผ่ลต้ร็วัจโควัด่-19 เป็นบวักในชื่ว่ังร็ะยะเวัลา 90 วันัที่่�ผา่นมาและปลอดเชื่่�อแลว้ั ให้ ้
เลอ่ก “ไมีใ่ช่”่ 

  •  ห้ากสมาชื่ก่ในคร็อบครั็วัมอ่าการ็ออ่นเพลย่เล็กนอ้ย ปวัดเม่�อยกลา้มเน่�อห้ร็อ่ข้อ้ต้อ่ภายใน 48 ชื่ั�วัโมงห้ลงัจากไดรั้็บวัคัซีน่ 
โควัด่-19 ให้เ้ลอ่ก “ไมีใ่ช่”่ ห้ากมอ่าการ็นานกวัา่ 48 ชื่ั�วัโมง ให้เ้ลอ่ก “ใช่”่

3.  ในี้ช่ว่งระย่ะเวลา 10 วนัี้ทั้ี�ผา่นี้มีา คุณุไดัร้บั้แจง้วา่เป็นี้ผ้ส้ัมัีผสััใกลช้่ดิักบั้ผ้ป่้วย่โคุวดิั-19 หรอืไดัร้บั้แจง้ใหอ้ย่้่
บ้า้นี้และแย่กกกัต่วัหรอืไมี?่ 

  •  ห้ากคณุ์ ไดรั้็บวัคัซีน่คร็บต้ามเกณ์ฑ์*์* มผ่ลต้ร็วัจโควัด่-19 เป็นบวักในชื่ว่ังร็ะยะเวัลา 90 วันัที่่�ผา่นมาและปลอดเชื่่�อแลว้ั ห้ร็อ่ห้าก
สาธาร็ณ์สขุ้แจง้วัา่คณุ์ไมจ่ำาเป็นต้อ้งแยกกกัต้วััแลว้ั ให้เ้ลอ่ก “ไมีใ่ช่”่

4.   ในี้ช่ว่งระย่ะเวลา 10 วนัี้ทั้ี�ผา่นี้มีา คุณุมีผีลต่รวจเป็นี้บ้วกจากการต่รวจดัว้ย่ชุ่ดัต่รวจแบ้บ้เรง่ดัว่นี้หรอืชุ่ดัต่รวจ
ดัว้ย่ต่นี้เองทั้ี�บ้า้นี้หรอืไมี?่ 

  •	 ห้ากผลต้ร็วัจข้องคณุ์เป็นลบเม่�อต้ร็วัจดว้ัยวัธ่ ่PCR ในห้อ้งปฏิบ่ตั้ก่าร็ ให้เ้ลอ่ก “ไมีใ่ช่”่

5.   ในี้ช่ว่งระย่ะเวลา 14 วนัี้ทั้ี�ผา่นี้มีา คุณุไดัเ้ดันิี้ทั้างออกนี้อกประเทั้ศแคุนี้าดัาและไดัร้บั้คุำาแนี้ะนี้ำาใหก้กัต่วัต่ามี 
ขอ้กำาหนี้ดัการกกักนัี้ของรฐับ้าลกลางหรอืไมี?่

TORONTO.CA/COVID19

โอเปอเรเต่อรต์่อ้งเก็บ้บ้นัี้ทั้ก่การเขา้งานี้ + ขอ้มีล้ต่ดิัต่อ่ของพนี้กังานี้ทั้กุคุนี้เป็นี้เวลา 30 วนัี้ แลว้จง่จะสัามีารถทั้ำาลาย่ไดั้
ปรั็บปร็งุแลว้ัต้ามคำาแนะนำาและคำาสั�งที่่�ออกโดย สำานักงานแพที่ยส์าธาร็ณ์สขุ้
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มีไีขห้รอื
หนี้าวสั ั�นี้

คุวามีสัามีารถในี้การ 
รบั้รสัหรอืไดัก้ลิ�นี้ 
ลดัลงหรอืสัญ้เสัยี่ 
การรบั้รสัหรอืไดัก้ลิ�นี้

คุลื�นี้ไสั ้ 
อาเจยี่นี้  

หรอืทั้อ้งเสัยี่
(อาย่ ุ<18 ปีเทั้า่นี้ ั�นี้)

ห้ากคณุ์มอ่าการ็ดงักลา่วัอยูแ่ลว้ั ให้เ้ลอ่ก “ไมใ่ชื่”่ แต้ห่้ากเป็นอาการ็ให้ม ่อาการ็ที่่�เปล่�ยนแปลงไป ห้ร็อ่มอ่าการ็แยล่ง ให้เ้ลอ่ก “ใชื่”่

*ห้ากมอ่าการ็ออ่นเพลย่เล็กนอ้ย ปวัดเม่�อยกลา้มเน่�อห้ร็อ่ข้อ้ต้อ่ภายใน 48 ชื่ั�วัโมงห้ลงัจากไดรั้็บวัคัซีน่ ให้เ้ลอ่ก “ไมีใ่ช่”่ และสวัมห้นา้กาก
อนามยัข้ณ์ะอยูท่ี่่�ที่ำางาน แต้ห่้ากมอ่าการ็นานกวัา่ 48 ชื่ั�วัโมงห้ร็อ่อาการ็แยล่ง ให้เ้ลอ่ก “ใช่”่

ห้ากคณุ์ป่วัยห้ร็อ่มอ่าการ็เจ็บป่วัยใด ๆ ร็วัมที่ั �งอาการ็ที่่�ไมไ่ดร้็ะบไุวัข้้า้งต้น้ ให้อ้ยูบ่า้น และข้อรั็บการ็ปร็ะเมน่จากผูใ้ห้บ้ร็ก่าร็ดา้นการ็ดแูล
สขุ้ภาพข้องคณุ์ ห้ากจำาเป็น

ออ่นี้เพลยี่มีาก 
ปวดัเมีื�อย่กลา้มีเนี้ื�อ 

หรอืขอ้ต่อ่*

(อาย่ ุ18+ เทั้า่นี้ ั�นี้)

ไอ หาย่ใจลำาบ้าก

หรอื
หากมีอีาการ 
ขา้งต่น้ี้ 
อย่า่งใดัอย่า่งหนี้่�ง:

อย่้บ่้า้นี้และ 
แย่กกกัต่วั ต่รวจหาเช่ื�อ

ต่ดิัต่อ่ผ้ใ้หบ้้รกิาร
ดัา้นี้การ 
ดัแ้ลสัขุภาพ

หากคุำาต่อบ้คุอื “ใช่”่ 
สัำาหรบั้คุำาถามีทั้ี� 2, 3, 
4 หรอื 5:

**ไดรั้็บวัคัซีน่คร็บต้ามเกณ์ฑ์ ์ห้มายถงึห้ลงัจากไดรั้็บวัคัซีน่โควัด่-19 เข็้มที่่�สองแลว้ั 14 วันัห้ร็อ่มากกวัา่ ห้ร็อ่ต้ามที่่�กำาห้นดโดยกร็ะที่ร็วังสาธาร็ณ์สขุ้ข้องออนแที่ร็โ่อ

แบบสอบถามสำาห้รั็บพนักงานเก่�ยวักบัการ็ต้ร็วัจคดักร็อง โคุวดิั-19

หา้มีเขา้สัถานี้
ทั้ี�นี้ี� 

ปฏิบิ้ตั่ติ่ามีคุำาแนี้ะนี้ำาดัา้นี้
สัาธารณสัขุของโต่รอนี้โต่

https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-vaccines/covid-19-benefits-of-getting-vaccinated/?accordion=fully-vaccinated-in-ontario
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-vaccines/covid-19-benefits-of-getting-vaccinated/?accordion=fully-vaccinated-in-ontario
https://travel.gc.ca/travel-covid#a3
https://travel.gc.ca/travel-covid#a3
https://covid-19.ontario.ca/covid19-cms-assets/2021-08/EN_Worker_Screening_v9Aug27%20Final.pdf
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-vaccines/covid-19-benefits-of-getting-vaccinated/?accordion=fully-vaccinated-in-ontario


•	 คณุ์ต้อ้งอยูบ่า้นและแยกกกัต้วััเป็นเวัลา 
10 วันั นับจากวันัที่่�เร็่�มมอ่าการ็ ห้ลงัจาก 
10 วันัคณุ์สามาร็ถกลบัไปที่ำางานไดห้้าก
อาการ็ดข่้ึ�นแลว้ัอยา่งนอ้ย 24 ชื่ั�วัโมง*** 

•	 ห้ากผูใ้ห้บ้ร็ก่าร็ดา้นการ็ดแูลสขุ้ภาพ
วัน่จ่ฉััยวัา่อาการ็เจ็บป่วัยไมเ่ก่�ยวัข้อ้งกบั
โควัด่-19 คณุ์สามาร็ถกลบัไปที่ำางานได ้
ห้ลงัจากอาการ็ดข่้ึ�นแลว้ั 24 ชื่ั�วัโมง***

•	 แจง้ที่่�ที่ำางานข้องคณุ์
•	 คณุ์ต้อ้งอยูบ่า้นและแยกกกัต้วัั
เป็นเวัลา 10 วันั นับจากวันัที่่�เร็่�มม่
อาการ็

•	 สาธาร็ณ์สขุ้โต้ร็อนโต้ห้ร็อ่ 
ห้น่วัยงานดา้นสขุ้ภาพในพ่�นที่่� 
ข้องคณุ์จะต้ด่ต้อ่คณุ์เพ่�อสอบสวัน 
โร็คและให้ค้ำาแนะนำาเพ่�มเต้ม่

คุณุเป็นี้ผ้ส้ัมัีผสััใกลช้่ดิักบั้ผ้ท้ั้ ี�
มีผีลต่รวจโคุวดิั-19 เป็นี้บ้วกในี้
ช่ว่งระย่ะเวลา 10 วนัี้ทั้ี�ผา่นี้มีา
หรอืไมี?่

คณุ์อาจกลบัไปที่ำางานได ้ห้ลงัจากที่่�
อาการ็เร็่�มดข่้ ึ�นแลว้ั 24 ชื่ั�วัโมง*** 

หากคุณุย่งัไมีไ่ดัร้บั้วคัุซีนีี้คุรบ้ต่ามี
เกณฑ์*์*: คณุ์ต้อ้งแยกกกัต้วััเป็นเวัลา 
10 วันันับจากวันัที่่�สมัผัสกบับคุคลที่่�มผ่ล
ต้ร็วัจเป็นบวักครั็�งลา่สดุ

หากคุณุไดัร้บั้วคัุซีนีี้คุรบ้ต่ามี
เกณฑ์*์*: คณุ์อาจกลบัไปที่ำางาน 
ได ้ห้ลงัจากที่่�อาการ็เร็่�มดข่้ ึ�นแลว้ั  
24 ชื่ั�วัโมง*** 

หากคุณุไดัร้บั้การแจง้เต่อืนี้คุวามี
เสัี�ย่งต่อ่การต่ดิัเช่ื�อผา่นี้แอป COVID 
Alert เทั้า่นี้ ั�นี้: คุณุสัามีารถกลบั้ไป 
ทั้ำางานี้ไดัห้ลงัจากทั้ี�อาการเร ิ�มีดัขี ่�นี้ 
แลว้ 24 ชื่ั�วัโมง***

อย่้บ่้า้นี้และแย่กกกั ต่รวจหาเช่ื�อ
•   ห้ากมอ่าการ็ออ่นเพลย่เล็กนอ้ยภายใน 48 ชื่ั�วัโมงห้ลงัจากไดรั้็บวัคัซีน่ คณุ์ไมจ่ำาเป็นต้อ้งแยกกกั แต้ต่้อ้ง
สวัมห้นา้กากอนามยัข้ณ์ะอยูท่ี่่�ที่ำางาน ห้ากมอ่าการ็นานกวัา่ 48 ชื่ั�วัโมงห้ร็อ่แยล่ง ให้อ้ยูบ่า้น แยกกกัต้วัั 
และต้ร็วัจห้าเชื่่�อ

ผลการต่รวจโคุวดิั-19 ของคุณุเป็นี้อย่า่งไร?

ฉันัี้ไดัเ้ดันิี้ทั้างออกนี้อกประเทั้ศแคุนี้าดัาในี้ช่ว่ง 14 วนัี้ทั้ี�ผา่นี้มีา 
ฉันัี้คุวรทั้ำาอย่า่งไร?

•	อยูบ่า้นและแยกกกัต้วัั 14 วันั แมผ้ลต้ร็วัจเป็นลบ 
•  ไมจ่ำาเป็นต้อ้งแยกกกั ห้ากคณุ์ไดรั้็บการ็ยกเวัน้จากการ็กกักนัข้องรั็ฐบาลกลางต้ามข้อ้ยกเวัน้แบบกลุม่, ข้อ้กำาห้นดการ็กกักนั
ภายใต้พ้ร็ะร็าชื่บญัญัต้ก่าร็กกักนัโร็ค

•	ห้ากคณุ์มอ่าการ็ แมว้ัา่จะไดรั้็บการ็ยกเวัน้จากการ็กกักนัข้องรั็ฐบาลกลาง คณุ์ควัร็ต้ร็วัจห้าเชื่่�อ 

ฉันัี้มีอีาการของโคุวดิั-19
ฉันัี้คุวรทั้ำาอย่า่งไร?
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** ไดรั้็บวัคัซีน่คร็บต้ามเกณ์ฑ์ ์ห้มายถงึห้ลงัจากไดรั้็บวัคัซีน่โควัด่-19 เข็้มที่่�สองแลว้ั 14 วันัห้ร็อ่มากกวัา่ ห้ร็อ่ต้ามที่่�กำาห้นดโดยกร็ะที่ร็วังสาธาร็ณ์สขุ้ข้องออนแที่ร็โ่อ
***48 ชื่ั�วัโมงสำาห้รั็บอาการ็เก่�ยวักบัที่างเดน่อาห้าร็

https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-vaccines/covid-19-benefits-of-getting-vaccinated/?accordion=fully-vaccinated-in-ontario
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-vaccines/covid-19-benefits-of-getting-vaccinated/?accordion=fully-vaccinated-in-ontario
https://travel.gc.ca/travel-covid#a3
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-vaccines/covid-19-benefits-of-getting-vaccinated/?accordion=fully-vaccinated-in-ontario

