COVID-19: แนวปฏิบัติสำหรับผูวาจางและธุรกิจเพื่อสงเสริมการคุมครอง
แรงงานขามชาติในชวงวิกฤติดานสุขภาพที่เกิดขึ้นในปจจุบัน
ฉบับที่ 2.0 – 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ผู วาจางและธุรกิจมีบทบาทสำคัญตอการคุมครองแรงงานขามชาติและชุมชนในชวงที่เกิดโรคระบาด
โควิด-19 (COVID-19) หลายธุรกิจไดใหการดูแล จัดสรรสินคาและบริการตางๆ ที่จำเปนในพื้นที่
ซึ่งอาศัยแรงงานขามชาติในการดำเนินการดังกลาว รวมไปถึงพยาบาล แพทย และผูปฏิบัติงานทางการ
แพทยอื่นๆ เชนเดียวกับแรงงานดานการเกษตร การขนสง และการคารายยอย ซึ่งชวยใหบานเมืองเรา
ยังคงมีอาหารและสิ่งของที่จำเปนพอใชอยู เอกสารฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อชวยใหผูวาจางสามารถ
จัดการผลกระทบของโควิด-19 ไดอยางมีประสิทธิภาพ และสงเสริมการคุมครองแรงงานขามชาติในการ
ประกอบธุรกิจและหวงโซอุปทาน ดังนั้น จึงหวังวาแนวปฏิบัติที่ใหไวจะเปนประโยชนสำหรับทาน
อันโตนิโอ วิตอริโน ผูอำนวยการใหญ
องคการระหวางประเทศเพื่อการโยกยายถิ่นฐาน (ไอโอเอ็ม)

ขอจำกัดความรับผิด: ความคิดเห็นที่แสดงในเอกสารฉบับนี้เปนของผูเขียนและไมจำเปนตองสะทอนมุมมองขององคการระหวางประเทศเพื่อการโยกยายถิ่นฐาน (ไอโอ
เอ็ม) หรือรัฐสมาชิกของไอโอเอ็ม ชื่อหรือตำแหนงทางการที่ใชและขอมูลที่นำเสนอในรายงานฉบับนี้ไมไดสื่อถึงความคิดเห็นของไอโอเอ็มเกี่ยวกับสถานะทางกฎหมายของ
ประเทศ ดินแดน เมือง หรือพื้นที่ใดๆ หรือของหนวยงานที่มอี ำนาจ หรือที่เกี่ยวของกับพรมแดนหรือพื้นที่ใดๆ
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เอกสารฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปนแนวปฏิบัติขั้นตนสำหรับผูวาจางในการรับมือวิกฤติดานสุขภาพในปจจุบันที่เกิด
จากไวรัสโควิด-19 และโดยเฉพาะอยางยิ่ง เพื่อใหคำแนะนำในการสรางความคุมครองที่มีประสิทธิภาพสำหรับแรงงาน
ขามชาติในสถานประกอบการและหวงโซอุปทานของผูวาจาง ในขณะที่เอกสารนี้จัดทำขึ้นสำหรับผูวาจางโดยเฉพาะ แต
ขอมูลตางๆ ยังแนะนำบริษัทขามชาติในการรับมือกับความทาทายอันสืบเนื่องมาจากไวรัสโควิด-19ภายในหวงโซอุปทาน
เอกสารนี้เปนเอกสารที่เปนพลวัต ซึ่งจะมีการปรับปรุงขอมูลอยูเสมอในชวงที่เกิดการแพรระบาด
1. ขอพิจารณาทั่วไปเพื่อเสริมสรางการคุมครองแรงงานขามชาติ

แรงงานทุกคนควรไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียม อยางมีศักดิ์ศรีและความเคารพ โดยไมคำนึงถึงเพศสภาพและสถานะการยาย
ถิ่นฐานของแรงงาน สุข ภาพ ความเปนอยู ที่ดี และความปลอดภัยของแรงงานทุกคน รวมทั้งแรงงานขามชาติ ควรไดรับ
ความสำคัญลำดับตนๆ เสมอ สำหรับผูวาจาง โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงที่เกิดวิกฤติสุขภาพจากไวรัสโควิด-19 นี้ ธุรกิจจะตอง
ปฏิบัติหนาที่ใหการดูแลเพื่อเคารพหลักการสิทธิมนุษยชนและตอบสนองตอความตองการขั้นพื้นฐานของพนักงานทุ กคน
โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนที่เกี่ยวของกับสุขภาพ
ก. ผูวาจางจะตองติดตามและปฏิบัติตามขอกำหนดทั้งหมดของหนวยงานที่มีอำนาจในระดับชาติและระดับทองถิ่น
เกี่ยวกับมาตรการทางสาธารณสุข และตรวจสอบใหแนใจวาไดสื่อสารขอมูลที่สำคัญตอพนักงานของตน
ข. สงเสริมใหพนักงานสามารถประสานงานและขอความสนับสนุนจากสมาคมการคา สมาคมนายจาง และสมาคมธุรกิจ
ตางๆ เพื่อรวมกันแบงปนขอมูล การเรียนรู และแนะนำขั้นตอนในจัดการกับวิกฤติครั้งนี้
ค. ดำเนินการประเมินอยางรวดเร็วตอมาตรการดานสุขภาพ ความปลอดภัย แรงงานและมาตรการคุมครองทางสังคมที่
มีอยูในสถานที่ทำงาน และที่พักของแรงงาน (หากจำเปน) และระบุความจำเปนเรงดวนที่สุดของพนักงาน โดยเนน
มาตรการที่คำนึงถึงความละเอียดออนในเรื่องเพศสภาพ และปรับวิธีแกปญหาของทานใหสอดคลองกับความตองการ
ของกลุมแรงงานที่อาจมีความเปราะบางบางประการ รวมทั้งกลุมแรงงานขามชาติ
2. เสริมสรางความปลอดภัยและสุขภาพในสถานที่ทำงาน
ก. วินิจฉัย ปองกัน และบรรเทาความเสี่ยงตอการติดเชื้อโรคระหวางแรงงาน รวมทั้งการสัมผัสกับพื้นผิวหรือวัตถุที่ติด

เชื้อ การทำความสะอาดพื้นผิว (เชน โตะทำงาน) และวัตถุตางๆ (เชน ลูกบิดประตู โทรศัพท และคียบอรด) ดวย
น้ำยาฆาเชื้อโรคเปนประจำ ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ ที่เกี่ยวของตามที่องคการอนามัยโลก (WHO) ระบุไว
ข. เลือกใชมาตรการดานความปลอดภัยและสุขภาพในการประกอบอาชีพฉบับใหมหรือปรับใชมาตรการที่มีอยูแลว และ
ดำเนินการตามแนวปฏิบัติจากหนวยงานสาธารณสุขอยางเครงครัด เพื่อลดความเสี่ยงตอการติดเชื้อ ซึ่งอาจรวมถึง
กำหนดระเบียบการทำความสะอาดใหม มีจุดลางมือ และ/หรือ มีมาตรการดานสุขอนามัยอื่นๆ เชน การจัดสรร
น้ำยาลางมือ
ค. จุดลางมือ หรือจุดจายน้ำยาลางมือ ควรตั้งอยู ใกลกับหองน้ำทุกแหง สถานพยาบาล ทางเขาอาคาร บริเวณพบปะ
และโรงอาหาร นอกจากนี้ ควรสงเสริมใหพนักงานและผูรับเหมาทุกคนปฏิบัติตามวิธีการลางมือใหสะอาดเปนประจำ
มาตรการอื่ นๆ อาจรวมถึงการแจกหนากากอนามั ย หรือ อุป กรณปองกั นสวนบุคคล (Personal Protective
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Equipment: PPE) ตามความเหมาะสม ซึ่งอาจแจกรวมกับคำแนะนำในการใชงานและการกำจัดที่ถูกตอง สิ่งสําคัญ
คือตองระลึกวาอุปการณปองกันสวนบุคคล (PPE) เปนมาตรการปองกันเพิ่มเติมและไมควรนำมาแทนที่ความสําคัญ
ของการลางมือ สงเสริมสุขอนามัยที่ดีดานการหายใจ ดวยการติดโปสเตอรรวมกับมาตรการสื่อสารและแนวปฏิบัติ
อื่นๆ ในสถานที่ทำงาน มีการทบทวน แนวปฏิบัติ ของ WHO เกี่ยวกับการใชและทิ้งหนากากอนามัยอยางถูกตอง
ง. ตรวจสอบใหแนใจวาทานมีน้ำยาลางมือ หนากากอนามัย ถุงมือ และอุปกรณปองกันสวนบุคคล (PPE) อื่นๆ อยาง
เพียงพอในสถานที่ทำงาน และที่พักอาศัยของพนักงาน (หากจำเปน) ถาการจัดสรรอุปกรณเหลานี้มจี ำกัดหรือลาชา
ใหระบุแหลงทางเลือก และติดตอกับหนวยงานและสมาคมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของเพื่อขอการสนับสนุน
จ. พิจารณาการคัดกรองดวยการวัดอุณหภูมิพนักงานตรงทางเขาสถานที่ทำงานทุกแหง ผูที่มีไขควรถูกแยกตัวออกไป
และปฏิบัติตามวิธีดำเนินการทางสาธารณสุขเกี่ยวกับการวินิจฉัยโรค รวมทั้งวิธีการและสถานที่เขารับการรักษา
ฉ. เผยแพรขอมูลที่เปนปจจุบันเกี่ยวกับไวรัสโควิด-19 และคำสั่งของบริษัทที่เกี่ยวของแกหนวยงานและบุคคลทั้งหมดที่
รับผิดชอบในการประสานงานเกี่ยวกับการคุมครองแรงงาน
ช. ตรวจสอบใหแนใจวาพยาบาลในที่ทำงานและผูมีหนาที่ดูแลสุขภาพของพนักงานมีอุปกรณพรอมที่จะตอบสนองตอ

ไวรัสโควิด-19 และโรคติดเชื้ออื่นๆ และตระหนักถึงมาตรการทั้งในระดับชาติและระดับทองถิ่นที่รับมาใช เพื่อจำกัด
การแพรกระจายของเชื้อไวรัส ตรวจสอบใหแนใจวามีการพัฒนาและดําเนินการตามขอกำหนดดานสาธารณสุขและ
ระบบสงตอความชวยเหลือ โดยประสานงานกับหนวยงานสาธารณสุขในทองถิ่น ตรวจสอบใหแนใจวาเจาหนาที่
เหลานั้นไมเพียงแตใหความชวยเหลือดานสุขภาพรางกายของพนักงานเทานั้น แตตองรวมถึงสุขภาพจิตใจดวย
เพื่อที่จะบรรเทาความรูสึกกดดันและความกังวล (โปรดดูดานลาง)
ซ. ตรวจสอบใหแนใจวามีมาตรการดานสุขภาพและความปลอดภัยเปนพิเศษสำหรับลูกจางระดับปฏิบัติการ รวมถึง
ผูปฏิบัติหนาที่ทางการแพทย และผู ที่ทำงานในกลุ มเศรษฐกิจดานการดู แลสุขภาพ (care economy) ใหกลุ มผู
เกษียณอายุ หรือผูสูงอายุ เนื่องจากลักษณะงานของกลุมคนเหลานี้มีความสำคัญตอชีวิตของผูคน จำเปนตองมีการ
พัฒนาและดําเนินการจัดทำแนวปฏิบัติเฉพาะสําหรับเจาหนาทีก่ ลุมดังกลาว
ฌ. ตรวจสอบใหแนใจวาขอมูลสวนบุคคลและขอมูลสุขภาพที่เกี่ยวของทั้งหมดที่เก็บรวบรวมตลอดการระบาดถูกเก็บไว
เปนความลับอยางเครงครัด และไมไดถูกนำไปเผยแพรแกบุคคลที่สามโดยไมไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษร
จากคนงาน เวนแตจะมีกฎหมายกําหนด
3. การบรรเทาความกดดันและความกังวลเกี่ยวกับไวรัสโควิด-19

แรงงานขามชาติอาจเผชิญกับความกดดันและความกังวลที่เพิ่มขึ้นจากการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 การถูกแยกตัวและ
การอยู หางจากบาน ครอบครัว และเครือขายที่ใหการสนับสนุน นอกจากนี้ ยังอาจกลัววาจะถูกสงตัวกลับประเทศถาตอง
สูญเสียงานและใบอนุญาตทำงาน หรือถาติดเชื้อไวรัส ดังนั้น ผู วาจางควรพิจารณาถึงประเด็นที่เปนเรื่องออนไหวในกลุ ม
แรงงานขามชาติ และจัดการกับความกดดันและความกังวลตางๆ
ก. การจัด ใหมีกิจ กรรมสนับสนุน ดานจิต สั งคม (psycho-social) ในที่ทำงาน บริ การใหคำปรึ กษาและสายดวนให
คำปรึกษาตางๆ
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ข. ผูวาจางยังอาจอำนวยความสะดวกในประสานงานเพื่อขอรับบริการจากกงสุล องคกรภาคประชาสังคม และกลุมชน

พลัดถิ่น
ค. การบรรเทาความกดดัน อาจรวมถึงการหลีกเลี่ยงขาวลือและการเผยแพรขอมูลผิดๆ หรือขอมูลอันเปนเท็จที่ทำให
เกิดความกังวลมากขึ้น หากเปนไปได ใหสรางความมั่นใจวาจะมีการใหขอมูลและขาวสารที่ผานการตรวจสอบแลว
เทานั้นแกพนักงานผานปายประกาศ อินทราเน็ต หรือวิธีการสื่อสารอื่นๆ นอกจากนี้ ยังอาจพิจารณาการสรุปขาว
แกพนักงานเปนประจำ (รายวันหรือรายสัปดาห)
ง. ผูวาจางควรตรวจสอบใหแนใจวาแรงงานขามชาติสามารถเขาถึงบริการอินเตอรเน็ตไดในหอพัก เพื่อติดตอกับคนใน
ครอบครัวไดเปนประจำ
จ. ทบทวนแนวปฏิบัติ ทั่วไปในการจัดการกับความกดดันจากไวรัสโควิด-19 ของ WHO
4. การสงเสริมการเขาถึงการรักษาและการประกันสุขภาพถวนหนา

แรงงานขามชาติทั่วไป และโดยเฉพาะอยางยิ่งผู ที่อยูในสถานะเขาเมืองผานชองทางที่ไมปรกติ มี แนวโนมที่จะเผชิ ญกับ
อุปสรรคในการเขาถึงการคุมครองทางสังคมและการดูแลสุขภาพ ในชวงวิกฤตินี้ แรงงานอาจไมมีประกันสุขภาพ จึงลังเลที่จะ
ขอเขารับการรักษาอันเนื่องมาจากคาใชจาย โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีการรักษาในโรงพยาบาลที่มีราคาสูง ดังที่ไดกลาวไว
ขางตน ความกลัวที่จะถูกสงตัวกลับประเทศอาจทำใหแรงงานไมกลาขอรับการรักษาพยาบาล เพราะกลัวถูกตีตราหรือเลือก
ปฏิบัติหากตรวจพบวาติดเชื้อ
วิกฤติปจจุบันเนนย้ำถึงความจําเปนเรงดวนในการจัดสรรหลักประกันสุขภาพถวนหนา (Universal Health Coverage: UHC)
โดยสงเสริมระบบสุขภาพที่แข็งแกรงและมีความยืดหยุน สามารถเขาถึงผูที่มีความเสี่ยง และสงเสริมการเตรียมความพรอมและ
การปองกันการแพรระบาด
ก. การตรวจและการรักษาโรคโควิด-19 จะตองครอบคลุมถึงผูยายถิ่นโดยไมแบงแยกสถานะการยายถิ่น ผูวาจางควรให
การดูแลโดยเคารพสิทธิมนุษยชนและตอบสนองความตองการขั้นพื้นฐานดานการคุมครองทางสังคมแกพนักงานทุก
คน
ข. อุปสรรคดังที่กลาวมานี้จะทำใหการแพรกระจายของไวรัสโควิด-19 รุนแรงยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งในชุมชนผูยาย
ถิ่นฐาน สงผลใหเกิดความเสี่ยงมากขึ้นในดานสาธารณสุขทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งควรไดรับการจัดการให
ตรงจุด
ค. เพื่อบรรเทาอุปสรรคดานภาษา ผูวาจางควรตรวจสอบใหแนใจวาแรงงานขามชาติสามารถเขาถึงลามที่สามารถให
ขอมูลปจจุบันและชวยเหลือแรงงานขามชาติขณะเขารับบริการสุขภาพ ซึ่งจะอยูกับแรงงานเมื่อไปพบแพทยหรือไป
โรงพยาบาล ในพื้นที่ที่หนวยงานดานสาธารณสุขแนะนำใหโทรศัพทปรึกษาโดยไมเสียคาใชจาย โปรดตรวจสอบให
แนใจวาแรงงานขามชาติสามารถสื่อสารและทำความเขาใจกับผูประกอบวิชาชีพทางการแพทยได
5. การปรับรูปแบบการทำงาน
ก. หากธุรกิจของทานยังคงดำเนินการอยูในชวงที่มีการแพรระบาดของโรค ใหพิจารณาถึงรูปแบบการทำงานที่ยืดหยุน
COVID-19: แนวปฏิบตั ิสาํ หรับผูว้ ่าจ้างและธุรกิจเพือเสริมสร้างการคุม้ ครองแรงงานข้ามชาติ
ในช่วงวิกฤติดา้ นสุขภาพทีเกิดขึนในปัจจุบนั
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ใชมาตรการกำหนดระดับความจำเปนในการเปลี่ยนรูปแบบการทำงานในกลุมพนักงาน ในกรณีที่สามารถทำงาน
นอกสถานที่ ได ควรอนุญาตใหพนักงานทำงานจากบาน (เชน การทำงานผานเทคโนโลยีการติดตอสื่อสาร) หรือ
อนุญาตใหปรับเวลาทำงานได โดยวิธีหลังนั้นจะมีความสำคัญสำหรับพนักงานทุกคน รวมทั้งแรงงานขามชาติ ซึ่งหาก
มีการปดโรงเรียนและสถานรับเลี้ยงเด็ก พนักงานจะตองดูแลบุตรดวยตนเอง ชั่วโมงทำงานที่ยืดหยุนนี้จะชวยให
พนักงานสามารถดูแลสมาชิกในครอบครัวคนอื่น เชน ปูยาตายาย พอแมหรือพี่น องทีส่ ูงวัย ที่อาจมีอุปสรรคดาน
รายไดและความสามารถในการดูแลตนเองจากมาตรการตางๆ ที่จำกัดการเคลื่อนไหว รวมทั้งการกักตัว
ข. สำหรับพนักงานที่ยังคงทำงานในที่ทำงาน รูปแบบการทำงานที่ยืดหยุนอาจรวมถึงปริมาณงานที่ลดลง การแบงงาน
และการปรับชั่วโมงการทำงานเพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงตารางงานชั่วคราว นอกจากนี้ การใชสิทธิ
ในการลาหยุดโดยไดรับคาจาง (เชน ลาปวย ลากิจหรือลาฉุกเฉิน) อาจถือวาเปนการแกปญหาระยะสั้น ถึงแมวา
สำหรับแรงงานขามชาติหลายคน โดยเฉพาะผูที่อยูในกลุมทักษะระดับตนแลว สิทธิเหลานี้อาจมีอยูจำกัด
ค. ใชมาตรการในที ่ทำงานเพื ่อเสริมสรางการรักษาระยะหางทางสั งคม (social distancing) เพื ่อจำกัด การติดเชื้อ
ระหวางบุคคล ซึ่งอาจรวมถึงการจัดที่ทำงานใหมเพื่อใหมีที่วางเพียงพอระหวางพนักงาน และหามมิใหมีการพบปะ
ตัวตอตัว นอกจากนี้ ผู วาจางยังอาจพิจารณาวาจะสามารถปรับรูปแบบการทำงานเพื่อใหมีพนักงานนอยลงใน
สถานที่ทำงานในเวลาเดียวกัน (เชน การทำงานเปนกะหรือวิธีการจัดการอื่นๆ)
ง. นอกจากนี้ หากพนั กงานเดิ นทางไป-กลับ ที่ทำงานโดยบริการขนสงสาธารณะ ผู วาจางควรอธิบ ายใหชัดเจนถึ ง
กฎเกณฑที่รัฐบาลแนะนำเกี่ยวกับการใชบริการขนสงสาธารณะในชวงวิกฤตินี้ โดยพิจารณา (หากเปนไปได) เวลาที่
ยืดหยุนในการมาถึงและออกจากที่ทำงานเพื่อลดการเดินทางในชวงที่มีคนแออัด และ/หรือ จัดใหมีทางเลือกอื่นๆ
ในการเดินทาง (เชน รถโดยสารเอกชน) ที่จำกัดการพบปะกับผูอื่นในการเดินทางแตละวัน ทั้งนี้ หากมีการจัดหา
พาหนะสวนตัวใหพนักงาน ใหดำเนินการตามขอกำหนดและวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวของดานสุขภาพตางๆ
6. การปรับสภาพความเปนอยูของแรงงานขามชาติ
ก. สำหรับแรงงาน รวมทั้งแรงงานขามชาติ ที่อาศัยอยูในสถานที่ปฏิบัติงาน ที่พักของผูวาจาง หรือที่พักซึ่งดำเนินการ

โดยผูวาจาง ผูวาจางควรตรวจสอบใหแนใจวาที่พัก นั้นปลอดภัย ถูกสุขอนามัย และเปนไปตามขอกำหนดปจจุบัน
เกี่ยวกับการรักษาระยะหางทางสังคม
ข. อาจรวมถึงการจัดการสภาพความเปนอยูใหมเพื่อลดจำนวนพนักงานที่อยู รวมหองเดียวกัน และ/หรือ ปรับตาราง
การรับประทานอาหารหรือสลับการใชครัวของหอพักหรือโรงอาหาร (ซึ่งอาจตองใชวิธีอื่นๆเพิ่มเติมในการประกอบ
อาหาร) ในทำนองเดียวกัน อาจมีขอกำหนดที่คลายกันเพื่อควบคุมการใชหองอาบน้ำหรือสิ่งอำนวยความสะดวก
เกี่ยวกับสุขอนามัยสวนบุคคลอื่นๆ ที่มีจำนวนจำกัด
ค. ในกรณีที่ไมอาจปรับเปลี่ยนการอยู อาศัยในหอพักไดสะดวก ผู วาจางอาจพิจารณาเชาที่พักชั่วคราว (เชน โรงแรม
เกสตเฮาส หรือโฮสเทล) เพื่อใหเปนไปตามวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาระยะหางทางสังคม
ง. แรงงานที่อยูอาศัยในที่พักของผูวาจางหรือที่ดำเนินการโดยผูวาจาง ตองสามารถเขาถึงน้ำดื่ม อาหาร และสิ่งจำเปน
อื่นๆ ในชวงที่ถูกกักตัว แยกตัว หรือถูกจำกัดการเดินทาง ในทำนองเดียวกัน ผูวาจางควรรับประกันวาแรงงานเหลานี้
COVID-19: แนวปฏิบตั ิสาํ หรับผูว้ ่าจ้างและธุรกิจเพือเสริมสร้างการคุม้ ครองแรงงานข้ามชาติ
ในช่วงวิกฤติดา้ นสุขภาพทีเกิดขึนในปัจจุบนั
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จะสามารถเขาถึงบริการฉุกเฉินและบริการทางการแพทย นอกจากนี้ พนักงานทั้งหมดที่เกี่ยวของกับการจัดการ
หอพัก รวมทั้งพนักงานรักษาความปลอดภัย ควรจะตระหนักถึงขอกำหนดดังกลาวมากขึ้น
ในกรณีที่เจาหนาที่รัฐที่ไดจำกัดการเดินทางและสรางขอกำหนดเกี่ยวกับการรวมตัวในที่สาธารณะและที่ส วนตั ว
ผูวาจางอาจตองจำกัดการอนุญาตใหบุคคลภายนอกเขาไปยังที่พักของพนักงาน
ควรนำสมุดบันทึกมาใชเพื่อจดบันทึกการดำเนินการตางๆ เชน วันที่และเวลาที่มีการฉีดน้ำยาฆาเชื้อ หรือพื้นที่ที่ทำ
ความสะอาด และผูทำความสะอาด ซึ่งจะชวยใหฝายบริหารมีวิธีที่ตรงไปตรงมาในการสรางความมั่นใจตอมาตรการ
การติด ตามและดำเนิ นการ นอกจากนี้ อาจจำเปนตองใชอุป กรณทำความสะอาดและน้ ำยาฆาเชื ้อเพิ ่ม เติม
(เชน คลอรีน) และพนักงานทำความสะอาดอาจตองไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับมาตรการใหมและการใชน้ำยาฆาเชื้อ
อยางถูกตอง
นอกจากนี้ ผูวาจางควรจัดการแยกตัวพนักงานที่มีอาการของโรคโควิด-19 จากผูอื่นในที่พักคนงาน (รวมทั้งการจัด
หองและหองน้ำแยกออกไป) และกำหนดมาตรการเพื่อใหมั่นใจวาพนักงานเหลานี้จ ะไดรั บความชวยเหลื อทาง
การแพทย
ผูวาจางควรใชมาตรการเพิ่มเติมในกรณีที่สถานที่ทำงานและการปฏิบัติงานอยูไกลหรือหางจากผูคน และการเขาถึง
สถานพยาบาลและโครงสรางพื้นฐานที่มีอยูจำกัด อันรวมถึงเหมืองแรอุตสาหกรรมและเหมืองแรขนาดเล็ก ไรนาและ
สถานที่เพาะปลูกทางการเกษตร เรือประมงและแรงงานขนสง สำหรับมาตรการเกี่ยวกับลูกจางทำงานบาน โปรดดู
ดานลาง
นอกจากนี้ ผู วาจางยังตองรับผิดชอบตอแรงงานขามชาติที่อาศัยอยู ในบานหรือที่พักอาศัยของบุคคลอื่น ซึ ่งอาจ
ตองการความชวยเหลือโดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีที่ตองเผชิญกับคำขูจะใหออกจากที่พักเพราะไมสามารถจายคาเชา
อันเปนเหตุจากการชะลอตัวของการผลิตหรือการปดสถานที่ทำงาน ซึ่งทำใหแรงงานสูญเสียรายได หากเปนไปได
ผูวาจางควรใหเจาของหอพัก ผูดูแล หรือบริษัทจัดการทรัพยสินซึ่งเปนบุคคลภายนอกไดใชมาตรการบรรเทาเพื่อมิใหมี
การขับไลแรงงานออกจากที่พักอาศัย
ในกรณีที่แรงงานถูกลดเงินเดือนอันเปนผลมาจากการปดหรือชะลอตัวของกิจการ ผูวาจางอาจพิจารณามาตรการพิเศษ
อันรวมถึงการชำระคาที่อยูใหชั่วคราว และการจัดหาอาหารใหโดยไมคิดคาใชจายในที่ทำงานหรือโรงอาหารของหอพัก

7. การรักษาสิทธิของแรงงานขามชาติในชวงวิกฤติ

ผูวาจางตองเคารพและปกปองสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงานของแรงงานขามชาติตลอดวิกฤตการณปจจุบัน ผูวาจางจำเปนตอง
สังเกตและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของทั้งหมด รวมทั้งกฎระเบียบและขอตกลงรวมกันเกี่ยวกับการจางงานและสภาพการ
ทำงาน
ก. รวมถึงมาตรการเกี่ยวกับชั่วโมงทำงานที่กำหนดเงื่อนไขเฉพาะ (ขอจำกัด) ในการทำงานงานลวงเวลาในสถานการณ
ปจจุบัน โดยเฉพาะอยางยิ่งในบริการที่สำคัญ อาจจำเปนตองติดตามชั่วโมงการทำงานมากกวาปรกติเพื่อใหมั่นใจวา
พนักงานไมตองทำงานลวงเวลามากเกินไป และจะตองมีเวลาพักในแตละวันและแตละสัปดาหตามความจำเปน
ข. ผูวาจางพึงระลึกไววา หามพนักงานทำงานลวงเวลาโดยไมเต็มใจหรือถูกบังคับโดยเด็ดขาด ชองวางหรือการขาดแคลน
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แรงงานที่มีอยู รวมทั้งขอจำกัดชั่วคราวเกี่ยวกับการรับสมัครพนักงานใหม หรือมาตรการอื่นๆ ที่ทำใหผูวาจางมิอาจ
จางพนักงานใหมไดนั้น ไมสามารถนำมาเปนเหตุผลในการบังคับใหพนักงานทำงานลวงเวลาได รวมถึงแรงงานขาม
ชาติ ซึ่งอาจมีความเปราะบางตอการขูเข็ญใหทำงานนานขึ้นและไมกลาที่จะปฏิเสธ
ค. ตลอดชวงการระบาด ผู วาจางจะตองรักษาและเสริมสรางกลไกการรองเรียนที่มีประสิ ทธิภาพเพื ่อใหประเด็น การ
รองเรียน (โดยเฉพาะอยางยิ่งที่เกี่ยวของกับความกังวลดานสุขภาพ) ไดรับการหยิบยกและแกไข ผูวาจางควรตระหนัก
ถึงและพยายามลดอุปสรรคตาง ๆ ที่แรงงานขามชาติอาจเผชิญในการใชกลไกการรองเรียนดังกลาวดวย
ง. ในกรณีของจำนวนแรงงานที่เกินความจำเปนของธุรกิจและการเลิกจาง ผู วาจางจะตองปฏิบัติตามขอบังคับภายใต
กฎหมายและกฎระเบี ย บที ่ เ กี ่ ย วของ รวมทั ้ ง ขอกำหนดทางกฎหมายเกี ่ ย วกั บ ระยะเวลาการแจงลวงหนา
และคาตอบแทน อาจรวมถึงหนาที่ของผู วาจางในการใหความชวยเหลือแรงงานขามชาติ ในการเดิน ทางกลั บ
ประเทศตนทาง
จ. การจำกัดเสรีภาพในการเดินทางของแรงงานขามชาติจะกระทำไดในกรณีที่จำเปนเพื่อปองกันการแพรกระจายของ
เชื้อไวรัสเทานั้น โดยจะตองสื่อสารเรื่องนี้กับแรงงานขามชาติใหชัดเจน และตองตรวจสอบใหแนใจวาแรงงานขามชาติ
สามารถเขาถึงเอกสารแสดงตนและเอกสารการเดินทางดวยตนเองไดตลอดเวลา
8. การจายคาแรงและสภาพความเปนอยูที่ดีของแรงงานขามชาติ

บอยครั้งที่แรงงานขามชาติมักจะสรางหนี้เพื่อจายคาสมัครงาน ดังนั้นจึงตองอาศัยรายไดประจำและตรงเวลาในระหวางที่
ทำงานอยูตางประเทศ การไมจายคาแรงอันเนื่องมาจากการผลิตหยุดชะงักหรือการเลิกจางอาจสงผลกระทบรายแรงตอความ
เปนอยูของผูยายถิ่นฐานและครอบครัวได แรงงานขามชาติที่ไมทำงานหรือทำงานนอยลงอันเนื่องมาจากความตองการทาง
ตลาดที่ลดลง อาจแสวงหาโอกาสทางเลือกอื่นๆ เพื่อสรางรายได
ก. พยายามทุกวิถีทางเพื่อสนับสนุนดานการเงินแกแรงงานขามชาติ โดยผานการจายคาแรงในชวงที่มีการระบาดของ
โควิด-19 เมื่อเกิดสถานการณยากลำบากทางการเงินขึ้นกับธุรกิจ ใหปรึกษากระทรวงแรงงานและหนวยงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวของในการหามาตรการที่สามารถชวยใหผูวาจางหลีกเลี่ยงการเลิกจางงาน พิจารณาจัดทำ “แผนการคุมครอง
การจางงาน” เพื่อประเมินตัวเลือกที่มีอยูทั้งหมดและใหการเลิกจางเปนทางเลือกสุดทาย
ข. ใชมาตรการที่จะเกิดผลประโยชนสูงสุดแกพนักงานทุกคน ซึ่งอาจรวมถึงการอนุญาตใหพนักงานลาพักงานโดยถือ
เปนมาตรการในการรักษาสภาพพนักงานและบรรเทาวิกฤติ และหากเปนไปได ใหจัดลำดับความสำคัญตอการคง
จางพนักงานที่จำเปนไว รวมทั้งแรงงานขามชาติที่ไมสามารถกลับบานไดหรืออยูในสถานการณทางการเงินหรือทาง
สังคมที่ยากลำบาก
ค. หากพบวาแรงงานขามชาติไดจายคาธรรมเนียมและคาใชจายในการสมัครงาน ผูวาจางมีหนาที่สรางความมั่นใจวา
จะตองจายเงินเหลานี้คืน ไมวาแรงงานที่เกี่ยวของจะถูกเลิกจาง ถูกพักงาน หรือยังคงปฏิบัติงานอยูก็ตาม
9. การเขาถึงการคุมครองทางสังคม รวมทั้งการประกันสังคมสำหรับแรงงานขามชาติ
ก. กำหนดวิธีการสนับสนุนมาตรการคุ มครองทางสังคมของรัฐบาล (ถามี) รวมถึงเงิน อุดหนุนสำหรับแรงงานเพื่อให
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เขาถึงประกันสุขภาพและประกันการวางงาน
ข. ผูวาจางควรพิจารณาเงื่อนไขเฉพาะสำหรับแรงงานที่ทำงานชั่วคราวและแรงงานนอกระบบ
ค. แรงงานนอกระบบหรือแรงงานที่ทำงานชั่วคราวควรเขาถึงกลไกการคุมครองทางสังคมที่มีอยูหรือที่กำหนดขึ้นใหม

รวมถึงการแจกจายอาหารและโครงการใหเงินสนับสนุนของหนวยงานรัฐตางๆ ทั้งนี้ควรครอบคลุมถึงแรงงานขาม
ชาติที่อาจมีสถานะเขาเมืองแบบไมปรกติ ควรดำเนินการในกรณีที่สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนใหแรงงานเหลานี้
เปลี่ยนสถานะ ถึงแมวาบริการเกี่ยวกับวีซาอาจถูกจำกัดหรืองดไปชั่วคราวอันเนื่องมาจากวิกฤติ
ง. ในกรณีที่แรงงานหรือครอบครัวเจ็บปวยจากไวรัสโควิด-19 ใหพิจารณาถึงการรับรอง (และขยาย) ชวงเวลาลาปวย
โดยไดรับคาจาง โดยเฉพาะอยางยิ่ง แรงงานหญิงที่มักจะเปนผูดูแลสมาชิกในครอบครัว เพื่อสรางความมั่นคงของ
รายได ไมเพียงแตสำหรับผูปวยเทานั้น แตรวมถึงผูที่ใหการดูแลบุตร ผูสูงอายุ หรือสมาชิกอื่นๆ ในครอบครัวดวย
10. มาตรการเพื่อรับมือกับประเด็นออนไหวของกลุมลูกจางทำงานบานโดยเฉพาะ
ก. ผูวาจางที่เปนบุคคลควรพิจารณาอยางจริงจังถึงประเด็นทีอ่ อนไหวที่แรงงานขามชาติทำงานบานตองเผชิญ แรงงาน

ข.

ค.

ง.
จ.

ฉ.

กลุมนี้อาจตองอยูอยางโดดเดี่ยวมากกวาแรงงานคนอื่นๆ และไมสามารถเขาถึงบริการและความคุมครองตางๆ ได
เนื่องจากทำงานอยูในที่พักอาศัยสวนบุคคล
ในชวงที่เกิดวิกฤติสุขภาพ ลูกจางทำงานบานอาจตองพบกับ แรงกดดันมากขึ้นจากมาตรการที่หนวยงานภาครัฐ
กำหนดเพื่อจำกัดการเดินทาง นอกจากนี้ แรงงานในบานอาจเสี่ยงตอการถูกเลิกจางและตกงานเมื่อผูคนตองอยู
บานเปนเวลานานตามนโยบายกักตัว แตคนที่ยังมีงานทำอยูอาจมีชั่วโมงทำงานยาวนานขึ้น มีหนาที่ดูแลสมาชิกใน
ครอบครัวของผูวาจางเพิ่มขึ้น รวมทั้งถูกระงับสิทธิในการพักหรือลาหยุดที่ไมเปนไปตามกฎหมาย
ผูวาจางของลูกจางทำงานบาน ควรนำมาตรการดานความปลอดภัยและสุขอนามัยแบบใหมมาใชในบาน ซึ่งรวมถึง
การสื่อสารเกี่ยวกับมาตรการปองกัน มาตรการดานสุขอนามัย และสุขาภิบาลซึ่งสอดคลองกับขอแนะนำของ WHO
และจัดสรรหนากากอนามัยและถุงมือ สบู น้ำ และน้ำยาลางมือที่มีสวนผสมของแอลกอฮอล นอกจากนี้ ยังควร
หารือถึงมาตรการดานการรักษาระยะหางทางสังคมในสวนที่เกี่ยวกับหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย เชน เมื่อตองออกไป
ซื้อสินคาอุปโภคบริโภค
ถามีคนปวยในบาน จงตรวจสอบใหแนใจวาสมาชิกทุกคนในบาน รวมทั้งลูกจางทำงานบาน จะตองไดรับรู และ
ดำเนินการตามขั้นตอนโดยทันที เพื่อคุมครองสุขภาพและความปลอดภัยของสมาชิกในบาน
ถาแรงงานขามชาติในบาน ไมไดพักอาศัยในบานของผูวาจาง ใหปรึกษากันถึงเรื่องการเดินทางมาทำงาน แนะนำให
ลูกจางหลีกเลี่ยงสถานที่และวิธีการเดินทางที่มีคนแออัด อาจเสนอคารถแท็ กซี่ให แตหากลูกจางถูกจำกัด การ
เดินทางอันเนื่องมาจากมาตรการของหนวยงานรัฐบาล ควรเสนอทางเลือกใหลูกจาง “พักอาศัย อยู ที่บานของผู
วาจาง” เพื่อใหการดูแลและบริการแกสมาชิกในครอบครัวของผูวาจางตอไป
จำเปนอยางยิ่งที่ลูกจางทำงานบานจะยังคงไดรับสิทธิในวันหยุดประจำสัปดาห วันลาประจำป และวันลาปวยตอไป
โดยสอดคลองกับกฎหมายที่เกี่ยวของ สื่อสารเรื่องนี้ใหลูกจางทำงานบานทราบ ในกรณีที่เกิดการเจ็บปวย ควรให
ลูกจางอยูบานและขอรับความชวยเหลือทางการแพทย ไมควรหักเงินเดือนจากการหยุดงานดวยเหตุดานสุขภาพ
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ช. นอกจากนี้ ผู วาจางควรตรวจสอบใหแนใจวา แรงงานขามชาติทำงานบานมีประกั นสุขภาพที่ ครอบคลุม กรณี ที่

จำเปนตองเขารั บ การรั กษาพยาบาลหรื อ พั ก รัก ษาตัว ที่โ รงพยาบาล โดยสงเสริม ใหลู กจางสมัค รเขาระบบ
ประกันสังคมในกรณีที่กฎหมายบัญญัติใหกระทำได หรือในกรณีอื่น ผูวาจางอาจสนับสนุนดานการเงินใหแรงงาน
สามารถเขาถึงประกันสุขภาพเอกชนสวนบุคคล
ซ. ผูวาจางควรตรวจสอบใหแนใจวาแรงงานขามชาติทำงานบานมีวีซ าที่ยังไมหมดอายุ รวมทั้งใบอนุญาตพำนักและ
ทำงานในประเทศไทย และเอกสารแสดงตนอื่น ๆ ในกรณีที่เอกสารเหลานี้หมดอายุในชวงวิกฤติ ผูวาจางควรเริ่ม
กระบวนการตออายุโดยเร็ว เนื่องจากกระบวนการตออายุเอกสารอาจใชเวลานานกวาปรกติ
ฌ. แรงงานขามชาติ ที่ทำงานในบานควรมีหนังสื อเดิน ทางและเอกสารแสดงตนอื ่นๆ อยู กับตนเองเสมอ ในทำนอง
เดียวกัน ผู วาจางไมควรยึดหรือจำกัดการเขาถึงโทรศัพทมือถือ หรือการเชื่อมตออินเตอรเน็ตแบบไรสาย เพื่อให
แรงงานขามชาติสามารถติดตอกับครอบครัวตนเองที่บานได
11. การขจัดความเกลียดกลัวชาวตางชาติและการกีดกันทางสังคมในชวงวิกฤติ
ก. ดำเนิ น การตามขั ้น ตอนเพื ่ อ ปองกั น และจั ดการกั บ การเลื อ กปฏิ บั ติ ความเกลี ย ดกลั ว ชาวตางชาติ และ/หรื อ

การกีดกันที่เกี่ยวกับแรงงานขามชาติและโรคโควิด-19 ซึ่งอาจรวมถึงการจัดการฝกอบรมเพิ่มเติม และเพิ่ม ความ
ตระหนักรูสำหรับแรงงาน เพื่อลดการตีตราเกี่ยวกับไวรัส
ข. สรางกลไกซึ่งแรงงานสามารถใชรายงานถึงเหตุการณลวงละเมิด การเลือกปฏิบัติ หรือพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมอื่นๆ
ตอหัวหนางาน ตัวแทนฝายทรัพยากรบุคคล หรือผูบริหาร และสรางความมั่นใจวารายงานเหลานี้จะไดรับการเก็บ
รักษาใหเปนความลับ ดำเนินการตามที่ไดรับรายงานและเยียวยาในกรณีที่พิสูจนใหทราบแลว
12. รับรองการสรรหาแรงงานที่เปนธรรมในชวงวิกฤติ

สำหรับธุรกิจที่ยังคงดำเนินกิจการตอไปในชวงวิกฤตินี้ จะตองมีมาตรการสรางความมั่นใจเกี่ยวกับการจัดหาแรงงานขามชาติที่
เปนธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งในบริบทของการจำกัดการเดินทางในขณะนี้ ซึ่งอาจสงผลใหผูสรรหาแรงงานที่ไมมีจรรยาบรรณ
พยายามหลีกเลี่ยงมาตรการเหลานั้น ทำใหผูหางานและแรงงานขามชาติมีความเสี่ยงมากขึ้น
ก. สำหรับการรับสมัครงานที่เกิดขึ้นในชวงการระบาดของไวรัสควรใชเทคโนโลยีในการสัมภาษณทางไกล วิธีออนไลน
หรือวิดีโอ เพื่อลดการเดินทางและการพบปะตัวตอตัว
ข. สรางความมั่นใจวาแรงงานขามชาติจะตองไมรับภาระคาใชจายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพ การจัดทำเอกสาร
ราชการและการตรวจสอบสถานะ
ค. ในการนำเขาและวาจางแรงงานขามชาติเขามาทำงานในชวงวิกฤติ ควรมีมาตรการรักษาระยะหางทางสังคมและ
คุมครองสุขภาพของแรงงานขามชาติในทุกระยะของการเดินทาง รวมทั้งมีการจัดสรรและใหขอมูลเกี่ยวกับการใช
หนากากอนามัย ถุงมือ และอุปกรณปองกัน PPE อื่นๆ อยางถูกตอง เมื่อมาถึงประเทศปลายทาง ตองตรวจสอบให
แนใจวาไดมีการปฏิบัติตามกฎระเบียบทองถิ่นเกี่ยวกับการกักตัว และมีการจัดที่พักและบริการอื่นๆ ที่เหมาะสม
ง. ผู วาจางควรสรางความมั ่ น ใจวา การสรรหางานใดๆ ที ่ เ ริ่ ม ดำเนิ น การกอนเกิ ด วิ ก ฤติ และขณะนี ้ อ ยู ในชวง
COVID-19: แนวปฏิบตั ิสาํ หรับผูว้ ่าจ้างและธุรกิจเพือเสริมสร้างการคุม้ ครองแรงงานข้ามชาติ
ในช่วงวิกฤติดา้ นสุขภาพทีเกิดขึนในปัจจุบนั
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“ระงับชั่วคราว” ไมไดสงผลใหผูหางานจะตองติดอยูกับบริษัทจัดหางานอยางไมมีกำหนดระยะเวลา
จ. สำหรับธุรกิจที่ปดกิจการหรือลดการดำเนินการ อาจพิจารณาพัฒนาแผนปฏิบัติงานในขณะนี้ เพื่อรับประกันวาจะมี
การสรรหาแรงงานที่เปนธรรมภายหลังวิกฤติเมื่อธุรกิจไดกลับมาดำเนินการและใหบริการอยางสมบูรณ ซึ่งจะเปนสิ่ง
ที่สำคัญยิ่งทามกลางแรงกดดันในการกลับเขาสู “การดำเนินธุรกิจตามปรกติ” ใหไดโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ ธุรกิจอาจ
คาดการณถึงความตองการจางงาน ตามผลกระทบจากโควิด-19 และสภาพตลาดแรงงานทองถิ ่น ที่ อาจเกิดขึ้น
ภายหลังวิกฤติ
13. การกลับประเทศตนทางของแรงงานขามชาติในชวงที่เกิดโรคระบาด
ก. ในกรณีจัดสงแรงงานขามชาติกลับประเทศ ใหจัดการและจายคาใชจายที่เกี่ยวของทั้งหมดในการเดิน ทางกลับ สู

ประเทศตนทาง
o ประสานงานกับ บริษ ัทจัดหางานภายใตสัญ ญาที่มีอยู และขอความสนับสนุนจากองคกรภาคประชาสังคม
ตามความเหมาะสม
o อธิบายกฎเกณฑดานความปลอดภัยระหวางและภายหลังการเดินทาง (เชน การบังคับใหกักตัวเมื่อไปถึง)
และแจงแรงงานขามชาติวาการเลือกกลับบานไมถือเปนความผิด
o จัดสรรชุดอุปกรณที่ใชในการเดินทางที่ถูกสุขอนามัยสำหรับแรงงานขามชาติ
ข. ในกรณีผูที่ไดรับเลือกเขาทำงานไมสามารถเดินทางไดเพราะโรคระบาด ใหประสานงานกับบริษัทจัดหางานใหจัดการ
และจายคาเดินทางแกคนกลุมนี้ในการกลับสูชุมชนตนทาง
ค. ในกรณีที่ไมมีทางเลือกอื่น ใหปรึกษากับรัฐบาล บริษัทจัดหางาน และสถาบันที่เกี่ยวของอื่นๆ ถึงความเปนไปไดที่จะ
ปลดล็อคและใชประโยชนจากหลักประกันที่วางไวเพื่อการนำเขาแรงงานขามชาติ ปรึกษาสถานทูตและบริษัทจัดหา
งานเกี่ยวกับความเปนไปไดในการใชกองทุนสวัสดิการของแรงงานที่ไปทำงานในตางประเทศ หากมีกองทุนเหลานี้อยู
14. การสื่อสารกับแรงงานขามชาติ

ในชวงวิกฤติ ชองทางแบบเปดในการสื่อสารและการเจรจานั้นมีความสำคัญ อยางยิ่งในการสรางความมั ่นใจวาแรงงาน
โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมที่มีความเปราะบางมากที่สุด จะไดรับความคุมครองการจางงานและความคุมครองทางสังคม ผูวาจาง
(และผูซื้อ) ควรสรางและรักษาวิธีการใหมๆ ในการสือ่ สารกับภาคสวนที่เกี่ยวของทั้งหมด รวมทั้งแรงงานและบริษัทจัดหางาน
ก. ควรใชชองทางการสื่อสารใหมๆ ถายทอดขอมูลเกี่ยวกับโควิด-19 ที่สำคัญไปยังแรงงาน รวมทั้งแรงงานขามชาติ
ผูวาจางควรรวบรวมความคิดเห็นจากแรงงานขามชาติเปนประจำ รวมทั้งแรงงานชายและหญิงทุกสัญชาติ เพื่อทำ
ความเขาใจถึงความตองการและความกังวลของแรงงานเหลานั้น เพื่อนำมาจัดทำแผนรับมือวิกฤติ
ข. พนักงานและลูกจางของผูรับเหมาบุคคลภายนอกซึ่งอยูในสถานที่ทำงาน ควรไดรับแจงวา ใครก็ตามที่แสดงอาการ
ของโรคโควิด-19 รวมทั้งอาการไข ไอแหง และ/หรือ หายใจลำบาก ควรจะแยกตัวอยู ที่บาน และหาทางเขารับการ
รักษาตามความเหมาะสม ผูวาจางควรดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อสรางความมั่นใจวาแรงงานขามชาติจะไดรับและเขาใจ
ขอมู ล นี ้ (ถาใหดี ค วรสื ่ อ สารในภาษาของแรงงานเอง) สำหรั บ แรงงานที ่ ท ำงานในพื ้ น ที่ แ ตเปนลู ก จางของ
COVID-19: แนวปฏิบตั ิสาํ หรับผูว้ ่าจ้างและธุรกิจเพือเสริมสร้างการคุม้ ครองแรงงานข้ามชาติ
ในช่วงวิกฤติดา้ นสุขภาพทีเกิดขึนในปัจจุบนั
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บุคคลภายนอก ใหจัดทำและรักษาชองทางการสื่อสารกับหุนสวนธุรกิจที่เกี่ยวของ เพื่อการประสานงานที่ดี
ค. การใหแนวปฏิ บ ั ต ิแ ละจั ด การอบรมแกแรงงานเกี ่ ย วกั บ มาตรการความปลอดภัย อาชี ว อนามั ย และโควิ ด -19
ผูวาจางควรพิจารณาการใชใบปลิวเพื่อการสื่อสาร โปสเตอร และสื่อที่มีภาพประกอบอื่นๆ รวมทั้งตรวจสอบวา
ขอความเหลานั้นแปลเปนภาษาที่แรงงานทุกคนเขาใจ นอกจากนี้ ควรใหแนวปฏิบัติที่ชัดเจนแกแรงงานวาพวกเขา
จะสามารถขอรับความชวยเหลือทางการแพทยไดเมื่อใด ที่ไหน และอยางไร เมื่อจำเปน รวมทั้งที่อยูและหมายเลข
โทรศั พทของโรงพยาบาลและคลินิกในทองถิ่น หนวยงานดานสุขภาพ และสายดวนฉุกเฉิน พรอมใหความ
ชวยเหลือในการเดินทางอยางปลอดภัยไปยังสถานพยาบาลหากเปนไปไดได
ง. นอกจากนี้ การสื่อสารของผูวาจางควรจะ 1) ใหคำแนะนำดานกฎหมายและกระบวนการขั้นตอนที่เปนปจจุบันแก
แรงงานขามชาติ ใหความชวยเหลือและขอมูลในกรณีที่งานของพวกเขาไดรับผลกระทบ 2) ชวยแรงงานขามชาติ
ตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของพวกเขา และ 3) ดำเนินการดานเอกสารที่จำเปนถาแรงงานตองออกจากที่ทำงาน
จ. นอกจากนี้ ผู วาจางควรตรวจสอบใหแนใจวา ไดมีการสื่ อสารถึงขอกำหนดดานสุขอนามัยฉบับใหมทั้งหมดแก
แรงงานที่อาศัยอยูในที่พักของผูวาจาง ทั้งโดยวาจาและเปนลายลักษณอักษร (ผานการแนะนำ การประชุม ใบปลิว
ปายประกาศ) และไดมีการปฏิบัติตามขอกำหนดเหลานี้อยางครบถวน รวมถึงพนักงานที่ทำงานในที่พักของแรงงาน
เชน พนักงานทำความสะอาด พนักงานทำอาหาร ฯลฯ
15. เสริมสรางการคุมครองแรงงานขามชาติโดยการติดตามการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการตรวจสอบสถานะหวงโซ

อุปทาน
ก. แบรนดและผูซื้อระดับโลกอาจตองการใชมาตรการเชิงนโยบายชั่วคราวเพื่อจำกัดผลกระทบของโควิด-19 ที่มีตอการ
ดำเนินธุรกิจและหวงโซอุปทานตางๆ พรอมสงเสริมการคุมครองแรงงานในหวงโซอุปทาน ซึ่งรวมถึงแรงงานขามชาติ
มาตรการเหลานี้ อาจรวมถึงขอตกลงใหมๆ ในหลายประเด็นที่กลาวถึงขางตน เชน การเสริมสรางความปลอดภัยและ
สุขอนามัยในการประกอบอาชีพ การเขาถึงการดูแลสุขภาพ การรับประกันคาแรงและความเปนอยู การคุมครองทาง
สังคม และมาตรการพิเศษอื่นๆ เกี่ยวกับรูปแบบการทำงาน ชั่วโมงทำงาน และสภาพความเปนอยูตางๆ
ข. เมื่อรับมาตรการเหลานี้มาใช ผู ซื้อควรสงเสริมความมุ งมั่นตอนโยบายใหมดวยการติด ตามและวิเคราะหสถานะ

เพิ่มเติม เพื่อใหมั่นใจวาผูจัดหาสินคาและบริการไดยึดมั่นและปฏิบัติตามนโยบายเหลานั้น อยางไรก็ตาม เนื่องจาก
ขณะนี้มีขอจำกัดในการเดินทาง การตรวจสอบและวิเคราะหสถานะในรูปแบบเดิม เชน การตรวจสอบทางสังคมใน
สถานที่ปฏิบัติงาน (on-site social audits) อาจไมสามารถทำไดหรือไมแนะนำใหทำ ในกรณีเชนนี้ ผูวาจางควรใช
กลไกในการตรวจสอบวิเคราะหสถานะแบบใหม และพิจารณาถึงการใชมาตรการที่เกี่ยวของเพื่อสงเสริมการคุมครอง
แรงงาน รวมทั้งการใชสายดวน (hotlines) เทคโนโลยีขอมูลขาวสารและการสื่อสาร รวมทั้งสื่อสังคมออนไลน ทั้งผู
ซื้อและผูวาจางควรใหความสำคัญกับกลไกการรองทุกขในสถานที่ทำงานหรือในบริษัทที่ใหแรงงานขามชาติสามารถ
สงเรื่องรองเรียน และทำใหปญหาที่เกี่ยวของกับสุขภาพและประเด็นอื่นๆไดรับการแกไข นอกจากนี้ ยังควรสนับสนุน
ใหมีการเสริมสรางความตระหนักรูของแรงงานขามชาติ แมกระทั่งในระยะไกล รวมทั้งแนะนำแรงงานเหลานี้ให
รับทราบบริการทองถิ่นและการใหความชวยเหลือฉุกเฉินผานชองทางออนไลน
COVID-19: แนวปฏิบตั ิสาํ หรับผูว้ ่าจ้างและธุรกิจเพือเสริมสร้างการคุม้ ครองแรงงานข้ามชาติ
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