
การยื่นขออนุมัติเงินชดเชยแยกกักกันตัวเนื่องจาก
ปอดอักเสบติดเชื้อรุนแรงกรณีพิเศษและการชดเชย

ป้องกันระหว่างการกักกันเพื่อดูอาการ

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนให้ความร่วมมือต่อนโยบายการป้องกันการแพร่ระบาดและ
ปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆของการป้องกันการแพร่ระบาด   ทางรัฐบาลจึงจ่ายชดเชยการสูญเสีย
อิสระภาพส่วนตัวอันเนื่องมาจากการกักกันหรือเนื่องด้วยความเสียหายทางเศรษฐกิจจากเงินเดือน

ที่ไม่ได้รับค่าจ้างระหว่างลางานโดยจะได้รับการชดเชยช่วยเหลือตามนโยบายการป้องกันการ
แพร่ระบาดปอดอักเสบติดเชื้อรุนแรงพิเศษนี้

　เป็นผู้ที่มีใบแจ้งกักกันที่บ้าน(ตนเอง) 
สำหรับบุคคลที่มีความเสี่ยงต่อโรคปอดอักเสบ
ติดเชื้อรุนแรงที่ออกโดยกรมสุขภาพจากระดับ
ท้องที่ต่างๆของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง
,มีใบแจ้งป้องกันกักกันตนเองที่บ้านสำหรับผู้
ที่เดินทางเข้ามาจากพื้นที่ติดเชื้อ,มีใบแจ้งแ
ยกกักกันศูนย์รวมหมู่
　หรือใบแจ้งกักกันเพื่อดูอาการศูนย์รวมหมู่ 
(เรียกโดยย่อว่าเป็นผู้ถูกแยกกักกันตัวหรือกั
กกันเพื่อดูอาการ)

ผู้มีสิทธิในการยื่นขอ คุณสมบัติในการยื่นขอ

��　ผู้ที่ได้รับการระบุโดยกรมสุขภาพจาก
ระดับท้องที่ต่างๆของหน่วยงานใดหน่วย
งานหนึ่งว่าควรได้รับการแยกกักกันตัวหรือ
กักกันเพื่อดูอาการ 
(โดยจะต้องยื่นขออนุมัติด้วยตนเองเท่านั้น)
��　จะต้องไม่ระเมิดต่อมาตรการป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคที่ระบุไว้ในใบแจ้งกัก
กันเพื่อดูอาการหรือแยกกักกันตัว
��　ผู้ที่ไม่ได้รับเงินเดือนในช่วงระยะเวลา
กักกันเพื่อดูอาการและถูกแยกกักกันตัว 
(ทั้งนี้รวมถึงเงินเดือนเต็มหรือเงินเดือนบางส่
วน)หรือเงินสนับสนุนในลักษณะ
เดียวกันตามที่กฎหมายอื่นๆกำหนด

วิธีการจ่ายชดเชย

ผู้ที่ถูกแยกกักกันตัวหรือกักกันเพื่อดูอาการ  จะจ่ายชดเชยให้����������ต่อ
คนต่อวันจำนวนวันจ่ายจริงจะคำนวณตามจำนวนวันที่ระบุในใบแจ้งการถูก

แยกกักกันตัวหรือการกักกันเพื่อดูอาการ

ระยะเวลาการยื่นขอและวิธีการสมัคร

การสมัครควรแนบข้อมูล

ผู้ที่ถูกแยกกักกันตัวและผู้ที่ถูกกักกันเพื่อดูอาการจะยื่นขออนุมัติเงินชดเชย

ได้ตั้งแต่วันที่ ���มีนาคม เป็นต้นไป

����ที่อยู่สำหรับส่งไปรษณีย์หมายเลข 17 ฝู่เฉียนลู่ ฮัวเหลียนซิ่อ ฮัวเหลียนเซี่ยน　970

      (กองพัฒนาสังคมแผนกกิจการเพื่อสังคม)

����เคาน์เตอร์ยื่นได้ที่:กองพัฒนาสังคมแผนกกิจการสังคมที่ว่าการอำเภอมณฑลฮัวเหลียน

ท่านสามารถยื่นขอทางออนไลน์
ส่งเอกสารยื่นขอทางไปรษณีย์หรือยื่นที่เคาน์เตอร์

������� แอปพลิเคชันออนไลน:์ 
���������������
	����	�����	������

※การยื่นขอชดเชยสำหรับการป้องกันการแพร่ระบาดจะถูกยกเลิกภายใน � ปีหลังจากการถูกแยก

กักกันตัวหรือการกักกันเพื่อดูอาการสิ้นสุดลง

��  ใบยื่นขออนุมัติ
��  สำเนาหน้าปกสมุดบัญชีเงินฝากของเจ้าตัว
��� ใบอนุญาตผู้พำนักหรือหนังสือเดินทาง
��  สำหรับพนักงานนายจ้างต้องแสดงหลักฐานการลางานและหลักฐานการไม่ได้จ่ายหรือรับ
     เงินเดือนของพนักงาน
��  สำหรับผู้ที่ไม่ใช่ลูกจ้าง จะต้องเขียนหนังสือแนบแสดงตนว่าไม่สามารถทำงานและไม่ได้รับ
     เงินค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้น เพื่อยื่นขอเงินชดเชยอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
��   เอกสารและข้อมูลอื่น ๆ ที่กำหนดโดยหน่วยงานสาธารณสุขกลาง

 บุคคลที่ถูกแยกกักกันตัวหรือกักกันเพื่อดูอาการ: (แรงงานต่างชาติ)

สายด่วนให้คำปรึกษา
�����������������~�����

กองพัฒนาสังคมแผนกกิจการเพื่อสังคมที่ว่าการอำเภอมณฑลฮัวเหลียน
���� สายตรงร้องเรียนปรึกษาสายแรงงาน

Đơn xin áp dụng bồi thường về viêm phổi 
truyền nhiễm đặt biệt nghiêm trọng ,trong 
thời gian cách ly hoặc kiểm dịch tại nhà

Để khuyến khích mọi người hợp tác với các chính sách phòng chống bệnh dịch ,tuân 
thủ mọi yêu cầu phòng chống dịch , bồi thường cho sự mất tự do cá nhân trong quá 
trình cách ly kiểm dịch, và tổn thất tài chính do nghỉ việc mà không được trả lương 
,chính phủ dựa theo mức độ nghiêm trọng về bệnh viêm phổi truyền nhiểm đặt biệt 

,sẽ bồi thường theo các quy định đặt biệt về cứu trợ và phục hồi chức năng .

Do cơ quan y tế cấp thông báo cách ly 
tại nhà khi tiếp xúc với những bệnh 

nhân viêm phổi truyền nhiễm đặc biệt 
nghiêm trọng、giấy thông báo kiểm 

dịch tại nhà cho những người trở về từ 
các khu vực bị nhiễm bệnh、thông báo 
tập trung cách ly hoặc thông báo kiểm 

dịch.(nói chung là người bị cách ly 
hoặc người bị kiểm dịch)

Đối tượng áp dụng Điều kiện xin đơn

1.Những người đã được cơ quan y tế 
xác định là đối tượng bị cách ly hoặc 
kiểm dịch.  (chỉ được tự mình xin đơn)
2. Không vi phạm các biện pháp phòng 
ngừa được liệt kê trong giấy thông báo 
cách ly hoặc kiểm dịch.
3. Những người trong thời gian cách ly 
hoặc kiểm dịch không được lãnh lương 
( bao gồm lãnh lương toàn bộ hoặc 
một phần nào), hoặc không có sự trợ 
cấp theo luật lệ khác có tính chất giống 
nhau.

Phương pháp bồi thường

Đối với những người bị cách ly hoặc kiểm dịch,mỗi người sẽ được cấp 
1,000 Đài tệ cho mỗi ngày.

Số ngày lãnh thực tế, được tính theo nguyên tắc dựa trên ngày cấp 
giấy thông báo cách ly hoặc kiểm dịch.

Phương pháp và thời gian nộp đơn

Đơn xin và thông tin cần đính kèm

Bắt đầu từ ngày 23 tháng 3 sẽ nhận đơn của người bị cách ly hoặc kiểm dịch

2. �Địa chỉ gởi thư : 970 số17, đường phủ tiền thành phố Hoa Liên, huyện Hoa Liên 

      (bộ phận hỗ trợ xã hội, phòng xã hội)

3. �Đơ �� ��ạ����ầ�����ộ���ậ ��ỗ���ợ����ộ����� �����ề ����ệ ��	����� 

người dân có thể lên mạng đăng ký、hoặc áp 
dụng bằng thư nộp hồ sơ hoặc qua quầy.

1.  đăng ký trực tuyến :
     https://swis.mohw.gov.tw/covidweb/

※Đơn xin bồi thường phòng chống dịch bệnh , kể từ ngày kết thúc cách ly kiểm dịch, 

thời hạng trọng vòng 2 năm nếu không thực hiện sẽ hủy bỏ.

1.  Đơn xin
2.  Photo sổ ngân hàng trang bìa.
3.  Thẻ cư trú hoặc hộ chiếu.
4.  Người làm việc, phải do người thuê cấp giấy chứng nhận trong thời gian nghỉ phép 
     hoàn toàn không có lãnh lương.
5.  Giấy cam kết ,người không có việc làm, và không thể làm việc, không có thù lao 
     hoặc bồi thường.
6.  Còn các thông tin và tài liệu khác do sự chỉ định của cơ quan y tế trung ương.

 Người bị cách ly hoặc kiểm dịch:(dân lao động nước ngoài)

Đường dây tư vấn
03-8227171#397~399

Bộ phận hỗ trợ xã hội phòng xã hội chính quyền huyện Hoa Liên
1955 Đường dây tư vấn và khán cáo của người dân lao động


