






பிரபலமான இடங்களுக்கான அனுமதிச் சடீ்டு  
வெளிநாட்டு ஊழியர்கள்  இனி சமூகத்தில் எந்த இடத்துக்கும் ப ாக அனுமதிச் 

சீட்டுகளுக்கு ெிண்ணப் ிக்க பெண்டியதில்லை

முகக் கவசம் அணிதல்
வெளிநாட்டு ஊழியர்கள் உடல்நிலை சரியில்ைாமல் இருக்கும்ப ாது அல்ைது வநரிசைான 

இடத்தில் இருக்கும்ப ாது முகக் கெசத்லத அணிய ஊக்குெிக்கப் டுகிறார்கள்

 ின்ெரும் இடங்களில் முகக் கெசம் அணிெது அெசியம்:
1.வெளிநாட்டு ஊழியர்களுக்கான பசர்க்லக லமயம்

2. வெளிநாட்டு ஊழியர்களுக்கான மருத்துெ லமயங்கள் (MCMWs)

தங்குவிடுதி அறையில் QR குைியீட்றட ஸ்ககன் சசய்தல்
வெளிநாட்டு ஊழியர்கள் தங்கள் தங்குெிடுதி அலறகளில் உள்ள QR குறியடீ்லட ஸ்பகன் 

வசய்ய பெண்டியதில்லை

13  ிப்ரெரி 2023 முதல், மனிதெள அலமச்சு 
 ின்ெரும் நலடமுலறகளில் திருத்தம் வசய்யுமம்:

சகாவிட்-19 
நறடமுறைகள் 
தளர்த்தப்படுகின்ைன

ஆக அண்லமய  ாதுகாப்பு நிர்ொக நலடமுலறகள் 



சகாவிட்-19 பரிகசாதறனறய யார் சசய்துசகாள்ள 
கவண்டும்?

பைசான அறிகுறிகலளக் வகாண்ட ந ர்கள் 
(உதாரணத்திற்கு, பைசான காய்ச்சல், மூக்கு ஒழுகுதல், 
பைசான இருமல், வதாண்லட ெைி)

கடுலமயான அறிகுறிகலளக் வகாண்ட ந ர்கள்
(உதாரணத்திற்கு, அதிக காய்ச்சல், தலைச்சுற்றல், ொந்தி 
ப ான்றலெ)

மருத்துெ ரீதியாக  ாதிக்கப் டக்கூடிய ந ர்கள் 
(உதாரணத்திற்கு, 60 ெயதுக்கு பமற் ட்டெர்கள், நீரிழிவு, 
சிறுநீரக டயாைிசிஸ் ப ான்ற  ை நாள் ட்ட 
நிலைலமகள்,)

ஊழியர் பசர்க்லக லமயத்தில் கட்டுமானம், கப் ல் 
 ட்டலற மற்றும் வசயல்முலற (CMP) துலறகளில் 
வகாள்லக அளெில் ஒப்புதல் வ ற்ற பெலை 
அனுமதியில் புதிதாக ெந்த ஊழியர்கள்.

மார்ச் 1, 2023 முதல்  சவளிநாட்டு
ஊழியர்களுக்கான புதுப்பிக்கப்பட்ட 
COVID-19 பரிகசாதறன 

1

1 வெளிநாட்டு ஊழியர்களுக்கான மருத்துெ லமயங்களில் கடுலமயான சுொச பநாய்த் 

வதாற்று அறிகுறிகளுடன் பநாய்ொய்ப் ட்டிருப் தாகப் வதரிெிக்கும் ந ர்கள் , வகாெிட்-

19 க்காகத் தற்வசயைான பதர்வு மூைம்  ரிபசாதிக்கப் டுமாறு பகட்கப் டைாம். 



• நீங்கள் உடல்நிலை சரியில்ைாமல் இருந்தால், சுொச பநாய்களின்  ரெலைக் குலறக்க, 
முகமூடி முகக் கெசத்லத அணிந்தொறு தங்கள் அலறயில் குணமலடயைாம்.

• உங்கள் தங்கும் ெிடுதியில் உள்ள தனிலமப் டுத்தப் ட்ட ெசதிகளில் குணமலடயவும் 
பதர்வு வசய்யைாம்

• நீங்கள் உணவுக்காக  உங்கள் அலறலய ெிட்டு வெளிபயற பெண்டும் அல்ைது 
உங்களுக்கு இன்னும் பநாய்க்கான அறிகுறிகள் இருந்தால் அல்ைது 
பநாய்ொய்ப் ட்டிருந்தால் தங்குெிடுதிலய ெிட்டு வெளிபயற பெண்டும் என்றால், 
நீங்கள் முகக் கெசத்லத அணிந்து, வநரிசைான  குதிகலளயுமம் எளிதாகப்  
 ாதிக்கப் டக்கூடியெர்களுடன் வதாடர்பு வகாள்ெலதயுமம்   தெிர்க்க பெண்டும்.

• மருத்துெ லமயங்களில் தங்கள் முதன்லம  ராமரிப்பு திட்டத்லத (PCP)  யன் டுத்தி 
மருத்துெ பசலெலயத் வதாடர்ந்து வ றைாம்

• அறிகுறிகள் பமாசமலடந்தால் (உதாரணத்திற்கு, மார்பு ெைி, சுொசிப் தில் சிரமம்), 
உடனடியாக 995எண்லண அலழக்கவும்

• நைமாக இருக்கும் ப ாது அல்ைது பநாய்ொய்ப் ட்டிருக்கும் ெிடுப்புக் காைத்லத 
முடித்தவுடன், எது முதைில் இடம்வ றுகிறபதா,  தங்கள் முகக் கெசங்கலள 
அகற்றைாம், 

1 மார்ச் 2023 முதல் தங்குவிடுதிகளில் 
உள்ள சவளிநாட்டு ஊழியர்கள்
பாதுகாப்பாக குணமறடதல்



热门地点通行证
客工去往社区内任何地点，无需再申请通行证

戴口罩
我们鼓励客工在感到不适或在拥挤的地方时，把口罩戴上

以下场所仍需戴上口罩：
1. 入职中心

2. 客工医疗中心（MCMWs）

宿舍二维码扫描
客工无需扫描宿舍内的二维码

自2023 年 2 月 13 日起，人力部将修订
以下措施：

放宽冠病防疫措施

安全管理措施更新



谁需要接受参加冠病检测？

出现轻微症状的客工
(如轻微发烧、流鼻水、轻微咳嗽、喉咙痛)

出现严重症状的客工
(如发高烧、头晕、呕吐等)

有医疗风险的客工（如 60 岁以上，患多种慢性病如
糖尿病或正在接受肾透析者）

在入职中心，并已取得建筑、海事船厂与加工业工
作准证原则性批准信的新到客工

客工冠病检测措施
将从2023年3月1日起更新

1

1 出现急性呼吸道感染症状并在客工医疗中心就医的客工，有可

能会被随机要求进行冠病检测。



• 如果客工身体不适，可在房内休养直至康复，期间应
戴上口罩，才能减少呼吸道疾病传播

• 客工也可选择在宿舍的隔离设施内休养至康复

• 生病或仍有症状的客工若需外出用餐或离开宿舍，应
该戴上口罩，并避免前往人多聚集的地方及与易受感
染的人群接触

• 客工可继续通过初级医疗计划，在医疗中心获得医疗
照顾

• 如果症状恶化（如胸痛、呼吸困难），请立即拨打
995

• 已康复或病假已经结束的客工（以先到者为准），可
以摘下口罩

从2023年 3 月 1 日起，
客工可在宿舍里休养，直至康复



জনপ্রিয় স্থাননর জনয পাস
অভিবাসী শ্রভিকদের (MWs) আর কভিউভিটির ককাদিা স্থাদি পাদসর জিয আদবেি করদে হদব িা

মাস্ক-পরা
MWs যখি োরা অসুস্হ কবাধ  কদরি বা যখি োরা ককাি জিাকীর্ণ স্হাদি  থাদকি  েখি 

োদের একটি িাস্ক পরদে উৎসাভহে করা হদে। 

ভিম্নভিভখে স্থাদি িাস্ক পরা আবশ্যক:
1. অিদবার্ণ  কসন্টাদর

2. অভিবাসী শ্রভিকদের জিয ভিভকৎসা ককন্দ্রসিদূহ (MCMWs)

ডরনমটপ্ররর রুনম QR ককাড স্কযান করা
MWs-কের োদের র্রদিটভরর রুিসিদূহ QR ককার্ স্কযাি করদে হদব িা

১৩ই কেব্রুয়াপ্রর ২০২৩ কেনক MOM প্রনম্নপ্রিপ্রিত প্রনয়ম ব্যব্স্থাসমহূ 
পপ্ররব্তত ন করনব্:

COVID-19 এর প্রনয়ম 
ব্যব্স্থাসমূহ কেষ পর্তানয়

পপ্ররব্প্রতত ত প্রনরাপদ ব্যব্স্থাপনার প্রনয়ম ব্যব্স্থাসমহূ



কার COVID-19 পরীক্ষা করানত হনব্?

MWs  যার হািকা িক্ষর্ রদ়েদে
(কযিি হািকা জ্বর, সভেণ, হািকা কাভশ্, গিা বযথা)

MWs  যার গুরুের িক্ষর্ রদ়েদে
(কযিি অভে িাত্রা়ে জ্বর, িাথা ক ারা, বভি, ইেযাভে)

MWs কয ভিভকৎসাগেিাদব েবূণি (কযিি ৬০ বেদরর কবভশ্ 
ব়েসী, একাভধক েী ণস্হা়েী শ্ারীভরক অসুস্হো কযিি  র্া়োদবটিস, 
ভকর্ভি র্া়োিাইভসস করদে হ়ে)

অিদবার্ণ  কসন্টাদর  কন্সট্রাকশ্ি, কিভরি ভশ্পই়োর্ণ  এবং প্রদসস 
(CMP) কসক্টরসিহূ কথদক  ও়োকণ  পারভিদট িীভেগে অিদুিােি 
পত্র ধারর্ কদর থাকা িেুি আগে শ্রভিকরা 

১িা মার্ত  ২০২৩ কেনক অপ্রিব্াসী শ্রপ্রমকনদর 
জনয আপনডট করা COVID-19 পরীক্ষাসমহূ

1

1 MCMWs-এ েীব্র শ্বাসেদের সংক্রিদর্র িক্ষর্ ভিদ়ে অসসু্হ ভরদপাটণ  করা MWs-কের কয কাউদক 
COVID-19 এর পরীক্ষা করদে বিা হদে পাদর। 



• যভে MWs -রা অসুস্থ হি, োরা আদরাগযিাদির জিয োদের রুদি থাকদে পারদবি েদব 

মাস্ক পরনত হনব্ কারর্ এটি শ্বাসেদের করাগসিদূহর সংক্রির্দক হ্রাস কদর 

• MWs -রা আদরাগযিাদির জিয র্রভিটভরর িদধয পৃথকিাদব থাকার সুভবধাগুভিও কবদে 

ভিদে পাদরি 

• যভে MWs -কের খাবাদরর জিয োদের রুি েযাগ করদে হ়ে অথবা িক্ষর্ থাকা বা 

অসুস্হ অবস্হা়ে র্রভিটভরর বাভহদর যা়ে, োদের উপ্রর্ত মাস্ক পরা, জনাকীর্ত এিাকা 

সমূহ এব্ং দবূ্তি ব্যপ্রিনদর সানে কমিানমো এপ্র়িনয় র্িা 

• MWs -রা ভিভকৎসা ককন্দ্রসিদূহ োদের িাইমাপ্রর ককয়ার প্ল্যান (PCP) বযবহার কদর 

ভিভকৎসা কসবা িাভিদ়ে কযদে পাদরি

• যভে িক্ষর্গুভি খারাপ হদে থাদক (কযিি বদুক বযথা, শ্বাসকষ্ট ), অপ্রব্িনে ৯৯৫-এ কি 

করুন

• MWs -কের িাস্ক পরদে হদব িা যখি োরা সুস্হ, অেব্া তানদর অসুস্হতার জনয 

কদওয়া ছুটির কময়াদ কেষ কনরনছন, কর্টি আনে হয়

১িা মার্ত  ২০২৩ কেনক ডরপ্রমটপ্ররনত োকা
অপ্রিব্াসী শ্রপ্রমকনদর জনয প্রনরাপনদ  আনরােযিাি 



การใชบ้ตัรเพือ่เขา้ในทีซ่ ึง่นยิม

คนงานตา่งชาตไิมต่อ้งใชบ้ตัรเพือ่เขา้ไปในทีข่องชมุชนอกีตอ่ไป

ขอ้การสวมหนา้กาก

แรงงานตา่งชาตคิวรสวมหนา้กากอนามัยเมือ่รูส้กึไมส่บายหรอือยูใ่นทีแ่ออดั

จงสวมหนา้กากตามสถานทีด่งัตอ่ไปนี้

1. ศนูยป์ฐมนเิทศ

2. ศนูยก์ารแพทยเ์พือ่แรงงานตา่งชาต ิ(MCMWs)

เร ือ่งสแกนควิอารโ์คด้ในหอพกั

แรงงานตา่งชาตจิะไมต่อ้งสแกนควิอารโ์คด้ตามหอพักอกี

ตัง้แตว่นัที ่13 กมุภาพันธ ์2023 MOM จะปรับปรงุใหม่

มาตรการดงัตอ่ไปนี้

ลงลดมาตรการโควดิ-19

จะมมีาตรการบรหิารอยา่งปลอดภยัปรบัใหม่



ใครบา้งทีจ่ะตอ้งเขา้รบัการตรวจเชือ้โควดิ-19 

คนงานตา่งชาตทิีม่อีาการไมแ่รง

(เชน่ มไีขอ้อ่นๆ น ้ามกูไหล ไอเล็กนอ้ย เจ็บคอ)

คนงานตา่งชาตทิีม่อีาการรนุแรง

(เชน่ มไีขส้งู เวยีนศรีษะ อาเจยีน เป็นตน้)

คนงานตา่งชาตทิีม่คีวามออ่นแอตอ่ความป่วย (เชน่ อายมุากกวา่ 

60 ปี ภาวะเรือ้รังหลายอยา่ง เชน่ เบาหวาน ตอ้งฟอกไตประจ า)

คนงานทีเ่พิง่มาถงึทีถ่อืจดหมายอนุญาตตามหลกัการใหท้ างาน ใน

ภาคการกอ่สรา้ง อูต่อ่เรอืทางทะเล และภาคกระบวนการ (CMP) ที่

ศนูยป์ฐมนเิทศ

การตรวจเชือ้โควดิ-19 ทีป่รบัใหมเ่พือ่

คนงานตา่งชาต ิต ัง้แตว่นัที ่1 มนีาคม 2023

1

1
คนงานทีร่ายงานวา่ตนป่วยดว้ยอาการตดิเชือ้ทางเดนิหายใจเฉยีบพลันที ่MCMWs อาจถกูเลอืก

แบบสุม่ใหต้รวจเชือ้ โควดิ-19



• หากคนงานไมส่บายจะใหพ้วกเขาพักฟ้ืนในหอ้งไดโ้ดยตอ้งสวม

หนา้กาก เนือ่งจากชว่ยลดการแพรก่ระจายโรคทางเดนิหายใจ

• อาจใหค้นงานไดเ้ลอืกสถานพักฟ้ืนแบบกกัตวัซึง่อยูภ่ายในหอพัก

• หากคนงานมคีวามจ าเป็นตอ้งออกจากหอ้งพักเพือ่กนิขา้วหรอืออก

จากหอพักในขณะทีย่งัมอีาการหรอืป่วยอยู ่ควรสวมหนา้กากฯ 

หลกีเลีย่งจากพืน้ทีแ่ออดัและหา้มปฏสิมัพนัธก์บับคุคลทีป่่วย

• คนงานฯยงัเขา้ถงึการรักษาพยาบาลตอ่ไปไดโ้ดยใชแ้ผนการดแูล

ในเบือ้งตน้ (PCP) ทีศ่นูยก์ารแพทย์

• หากอาการแยล่ง (เชน่ เจ็บหนา้อก หายใจล าบาก) ใหโ้ทร 995

ทนัที

• คนงานฯจะถอดหนา้กากออกไดเ้มือ่หายดแีลว้หรอืระยะลาป่วย

ครบถว้น แลว้แตว่า่กรณีใดจะเกดิขึน้กอ่น

การฟ้ืนตวัเพือ่คนงานอยา่งปลอดภยั
ในหอพกั ต ัง้แตว่นัที ่1 มนีาคม 2023



Thẻ Đi đến Các Địa điểm Nổi tiếng

Lao động Nhập cư (MWs) không cần phải xin cấp loại thẻ này để đến bất kì địa điểm 

nào trong cộng đồng

Đeo khẩu trang

Lao động Nhập cư nên đeo khẩu trang khi họ cảm thấy không khoẻ hoặc khi ở nơi 

đông người

Yêu cầu đeo khẩu trang ở những nơi sau đây:

1. Trung tâm Tiếp nhận Lao động Nhập cư mới

2. Trung tâm Y tế cho Lao động Nhập cư (MCMWs)

Quét Mã QR trong phòng ở của Khu tập Thể Công nhân

Lao động Nhập cư không cần quét mã QR trong phòng ở của mình ở Khu tập thể 

Công nhân

Từ ngày 13 tháng 2 năm 2023, MOM sẽ sửa đổi các biện 

pháp phòng chống dịch như sau: 

Nới lỏng các Biện pháp

Phòng chống dịch COVID-19

Cập nhật các Biện pháp Quản lí An toàn



Ai cần phải làm xét nghiệm COVID-19? 

Lao động Nhập cư có các triệu chứng nhẹ 

(ví dụ: sốt nhẹ, sổ mũi, ho nhẹ, viêm họng)

Lao động Nhập cư có các triệu chứng nặng 

(ví dụ: sốt cao, chóng mặt, nôn mửa, vv)

Lao động Nhập cư có nguy cơ nhiễm bệnh cao (ví dụ: những 

người trên 60 tuổi, mắc nhiều bệnh mạn tính như tiểu đường, 

chạy thận nhân tạo)

Lao động mới đến Singapore theo dạng Giấy phép Lao động có 

Thư Chấp thuận về Nguyên tắc thuộc các ngành Xây dựng, Đóng 

tàu và Chế biến (CMP), hiện đang trú tại trung tâm Tiếp nhận 

Lao động Nhập cư mới

Cập nhật về xét nghiệm COVID-19 đối với lao 

động nhập cư kể từ ngày 1 tháng 3 năm 2023

1

1
Lao động Nhập cư báo ốm tại MCMW vì có các triệu chứng Viêm Đường Hô hấp Cấp có thể 

bị yêu cầu làm xét nghiệm COVID-19 một cách ngẫu nhiên.



• Nếu Lao động Nhập cư không khoẻ, họ có thể hồi phục sức khoẻ trong phòng họ và 

đeo khẩu trang để giảm sự lây truyền các bệnh về đường hô hấp

• Lao động Nhập cư cũng có thể chọn hồi phục sức khoẻ ở các cơ sở cách ly trong khu 

tập thể công nhân 

• Nếu Lao động Nhập cư cần ra khỏi phòng để đi ăn hoặc rời khu tập thể khi vẫn còn 

triệu chứng hoặc còn ốm, họ cần phải đeo khẩu trang, tránh những khu vực đông 

người và tiếp xúc với những đối tượng dễ bị tổn thương

• Lao động Nhập cư vẫn có thể tiếp tục tới các trung tâm y tế để khám và điều trị bằng 

gói bảo hiểm y tế Chương trình Chăm sóc Cơ bản (Primary Care Plan) của họ

• Nếu các triệu chứng trở nên trầm trọng hơn (ví dụ đau ngực, khó thở), hãy gọi 955 

ngay lập tức

• Lao động Nhập cư có thể tháo khẩu trang khi họ đã khoẻ, hoặc đã hết thời gian nghỉ 

ốm, tuỳ trường hợp nào đến sớm hơn.

Hồi phục an toàn cho lao động nhập cư ở các khu 

tập thể công nhân từ ngày 1 tháng 3 năm 2023
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