คำถำมทีพ่ บบ่ อยเกีย่ วกับ COVID-19 และกฎหมำยว่ำด้ วยกำรเลือกปฏิบัติต่อผู้พกิ ำรสำหรับ
เลือกปฏิบัติต่อผู้พกิ ำรสำหรับผู้ช่วยแม่ บ้ำนต่ ำงชำติและนำยจ้ ำงของพวกเขำ
นำยจ้ ำงของพวกเขำ
ผูช้ ่วยแม่บา้ นต่างชาติ ( FDWs) ในฮ่องกงเผชิญกับปั ญหาที่ไม่เหมือนใครนับตั้งแต่การระบาดของ COVIDนับตั้งแต่การระบาดของ COVID-19 จากภาระงานที่ เพิ่มขึ้นและระยะเวลาการพักที่น้อยลงเนื่ องจากกลัวถูก
พักที่นอ้ ยลงเนื่องจากกลัวถูกนายจ้างไล่ออกหลังจากกลับมาจากวันหยุด
คณะกรรมการเพื่อโอกาสที่เท่าเทียมกัน ( EOC) ตระหนักถึงตาแหน่งงานที่ไม่มนั่ คงของ FDWs ท่ามกลาง
มัน่ คงของ FDWs ท่ ามกลางการระบาดใหญ่น้ ี และพร้ อมที่ จะจัดการกับข้อร้ องเรี ยนที่ ตกอยู่ในขอบเขตของ
ร้องเรี ยนที่ตกอยูใ่ นขอบเขตของกฎหมายว่าด้วยการเลือกปฏิบตั ิทางเพศ กฎหมายว่าด้วยการเลือกปฏิบตั ิต่อผูพ้ ิการ
กฎหมายว่าด้วยการเลือกปฏิบตั ิต่อผูพ้ ิการ กฎหมายว่าด้วยการเลือกปฏิบตั ิต่อสถานะทางครอบครัวและกฎหมายว่า
สถานะทางครอบครัวและกฎหมายว่าด้วยการเลือกปฏิบตั ิต่อเชื้อชาติ
เพื่ อ อธิ บ ายเกี่ ย วกับ กฎหมายต่ อ ต้า นการเลื อ กปฏิ บัติ โดยเฉพาะกฎหมายว่า ด้ว ยการเลื อ กปฏิ บัติ ต่ อ ผู ้พิ ก าร
ด้วยการเลือกปฏิบตั ิต่อผูพ้ ิการ ( DDO) และการคุม้ ครองที่มีให้กบั FDWs ที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19
เกี่ยวข้องกับ COVID-19 ทาง EOC จึงได้จดั ทารายการคาถามที่พบบ่อยนี้ข้ ึนมา
ขึ้นมา
1. “ฉันออกไปข้ ำงนอกในวันหยุด นำยจ้ ำงของฉันไล่ ฉันออกทันทีหลังจำกที่ฉันกลับมำโดยบอกว่ ำเขำเชื่ อว่ ำ
หลังจำกทีฉ่ ันกลับมำโดยบอกว่ ำเขำเชื่ อว่ ำฉันอำจติดเชื้อโคโรนำไวรัสกลับมำ DDO มีผลอย่ ำงไรบ้ ำง?”
ไวรัสกลับมำ DDO มีผลอย่ ำงไรบ้ ำง?”
โคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่อยูภ่ ายใต้คาจากัดความของความพิการภายใต้ DDO ซึ่งรวมถึงการปรากฏของ
DDO ซึ่ ง รวมถึ ง การปรากฏของสิ่ ง มี ชี วิต ที่ ก่ อให้เกิ ด หรื อ สามารถทาให้เกิ ดโรคหรื อความเจ็ บป่ วยใน
โรคหรื อความเจ็บป่ วยในร่ างกาย1 DDO ยังครอบคลุมถึงความพิการที่ “มีผลกระทบ” ต่อบุคคล เช่น
ผลกระทบ” ต่อบุคคล เช่น ความคิดหรื อความสงสัยว่ามีอยูใ่ นบุคคล
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อย่างไรก็ตามภายใต้ DDO มันไม่ผิดกฎหมายที่ จะเลื อกปฏิ บตั ิต่อพนักงานที่ มีความพิการหาก: ( i)
พนักงานที่ มีความพิการหาก: ( i) ความพิการเป็ นโรคติดเชื้ อที่อยู่ในรายการภายใต้กฎหมายป้ องกันและ
รายการภายใต้กฎหมายป้ องกันและควบคุมโรค ( เช่น COVID-19) และ ( ii) การกระทาที่เลือก
( ii) การกระทาที่เลือกปฏิบตั ิมีความจาเป็ นที่สมเหตุสมผลในการปกป้ องสุขภาพของประชาชน2
สุขภาพของประชาชน2
เมื่อพิจารณาว่าการกระทาบางอย่าง " มีความจาเป็ นที่สมเหตุสมผล" นายจ้างควรคานึงถึงข้อเท็จจริ งที่วา่
รัฐบาลได้ดาเนิ นการตามมาตรการการรักษาระยะห่ างทางสังคมต่างๆ รวมถึงการห้ามการรวมตัวกันของ
ประชาชนมากกว่าแปดคน ( ขยายเวลาถึ ง 4 มิ ถุนายน 2 0 2 0 ตามที่ ประกาศไว้เมื่ อวันที่ 19
พฤษภาคม 2020) นอกจากนี้ หากนายจ้างกังวลเกี่ ย วกับความเสี่ ยงที่ จะติ ดเชื้ อหลัง จาก FDW
ออกไปข้างนอกในวันหยุด นายจ้างอาจพิจารณาขอให้ FDW ใช้แนวทางการป้ องกันเมื่อเธอ/ เขากลับ
บ้าน ( เช่น ล้างมือเปลี่ยนเสื้ อผ้า อาบน้ า และอื่น ๆ ) และให้เข้ารับการทดสอบเมื่อจาเป็ น ( เช่น
เมื่อมีอาการ)

จากข้า งต้นอาจไม่ มี " ความจ าเป็ นที่ สมเหตุ สมผล" ที่ จ ะปกป้ อ งสุ ขภาพของประชาชนด้ว ยการไล่
FDW ออกเมื่อเขา/ เธอกลับบ้านหลังจากออกไปข้างนอกในวันหยุดเพียงเพราะการรับรู ้หรื อคาดเดาแค่ว่า
เธอ/ เขาติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ ดังนั้นการเลิกจ้างอาจเสี่ ยงต่อการละเมิด DDO

2. “ก่ อนหน้ ำนีฉ้ ันเคยติดเชื้อโคโรนำไวรัสสำยพันธุ์ใหม่ แต่ ตอนนีห้ ำยแล้ ว นำยจ้ ำงของฉันสำมำรถเลิกจ้ ำง
ฉันหลังจำกทีฉ่ ันหำยแล้ วได้ หรื อไม่ ?”

เนื่องจากความเจ็บป่ วยในอดีต ( หรื อการติดเชื้อในอดีตที่เป็ นเหตุให้เกิดโรค) อยูภ่ ายใต้คาจากัดความของ
โรค) อยูภ่ ายใต้คาจากัดความของความพิการภายใต้ DDO3 อาจเป็ นเรื่ องผิดกฎหมายสาหรับนายจ้างที่
2
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ผิดกฎหมายสาหรับนายจ้างที่จะกระทาเรื่ องที่ไม่เหมาะสมต่อ FDW ( เช่นการไล่เธอ/ เขาออก) เพราะ
การไล่เธอ/ เขาออก) เพราะเธอ/ เขาเคยติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่
3. “นำยจ้ ำงของฉันไล่ ฉันออกเมื่อฉันต้ องกักตัว 14 วัน นี่ เป็ นเรื่ องทีถ่ ูกต้ องตำมกฎหมำยหรื อไม่ ?”
ถูกต้ องตำมกฎหมำยหรื อไม่?”
ในขณะที่กฎหมายว่าด้วยการเลือกปฏิบตั ิที่บงั คับใช้โดยศูนย์ EOC อาจหรื ออาจไม่ใช้ก็ได้ ( ขึ้นอยู่กับ
หรื ออาจไม่ใช้ก็ได้ ( ขึ้นอยูก่ บั สถานการณ์เฉพาะของคดี เช่น การเลิกจ้างนั้นขึ้นอยูก่ บั การติดเชื้อโคโรน่า
นั้นขึ้นอยูก่ บั การติดเชื้อโคโรน่าของ FWDs จริ งหรื อแค่สงสัยว่าติด) กระทรวงแรงงานระบุวา่ หาก
กระทรวงแรงงานระบุว่า หากลูกจ้างได้รับคาสั่งจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขให้อยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์
ให้อยูภ่ ายใต้การดูแลของแพทย์หรื อกักตัว นายจ้างจะต้องให้ลูกจ้างลาป่ วยตามข้อกาหนดภายใต้กฎหมายการ
ป่ วยตามข้อกาหนดภายใต้กฎหมายการจ้างงานหรื อสัญญาการจ้างงานที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวข้อง
หากคุณมีคาถามเกี่ยวกับสิ ทธิ์และหน้าที่ของคุณภายใต้กฎหมายการจ้างงาน กรุ ณาติดต่อกระทรวงแรงงานที่
งาน กรุ ณาติดต่อกระทรวงแรงงานที่สายด่วน 24 ชัว่ โมง 2717 1771/2157 9537 (สาย
1771/2157 9537 (สายด่วนเฉพาะสาหรับ
FDWs) หรื อทางอีเมลที่
fdhenquiry@labour.gov.hk
4. “นำยจ้ ำงสำมำรถสั่งให้ ฉันอยู่บ้ำนในวันหยุดได้ หรื อไม่?”
แม้วา่ การจัดการวันหยุดจะมีแนวโน้มที่จะตกอยูน่ อกเหนือการดาเนินการตามกฎหมายต่อต้านการเลือกปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายต่อต้านการเลือกปฏิบตั ิที่บงั คับใช้โดยศูนย์ EOC แต่ EOC ขอเรี ยกร้องให้นายจ้างเข้าใจ
ขอเรี ยกร้องให้นายจ้างเข้าใจถึงความต้องการและสิ ทธิ ของ FDW โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ ยากล าบาก
โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ยากลาบากเหล่านี้
กระทรวงแรงงานได้อุทธรณ์ท้ งั FDWs และนายจ้างของพวกเขาเพื่อ ให้เกิ ดความเข้าใจร่ วมกันในการ
เกิดความเข้าใจร่ วมกันในการจัดการวันหยุด นอกจากนี้ ยงั เตือนให้นายจ้างทราบว่าการบังคับ FDW ให้
นายจ้า งทราบว่า การบัง คับ FDW ให้ท างานในวัน หยุด โดยที่ เ ขา/ เธอไม่ ต กลงหรื อ ไม่ มี วนั หยุด ให้
ตกลงหรื อไม่มีวนั หยุดให้ FDW จะเป็ นการละเมิดกฎหมายการจ้างงาน

หากคุณมีคาถามเกี่ยวกับสิ ทธิ์และหน้าที่ของคุณภายใต้กฎหมายการจ้างงาน กรุ ณาติดต่อกระทรวงแรงงานที่
งาน กรุ ณาติดต่อกระทรวงแรงงานที่สายด่วน 24 ชัว่ โมง 2717 1771/2157 9537 (สาย
1771/2157 9537 (สายด่วนเฉพาะสาหรับ
FDWs) หรื อทางอีเมลที่
fdhenquiry@labour.gov.hk
5. “ฉันเพิง่ มำถึงฮ่ องกงและได้ รับคำสั่งจำกรัฐบำลให้ กกั ตัวทีบ่ ้ ำน นำยจ้ ำงของฉันควรทำอย่ ำงไรดี?”
นำยจ้ ำงของฉันควรทำอย่ ำงไรดี?”
แม้วา่ การจัดเตรี ยมที่พกั อาศัยสาหรับ FDWs น่าจะตกอยูน่ อกการเว้นโทษของกฎหมายต่อต้านการเลือก
ของกฎหมายต่อต้านการเลือกปฏิบตั ิที่บงั คับใช้โดย EOC แต่ EOC ขอเรี ยกร้องให้นายจ้างเข้าใจความ
เรี ยกร้องให้นายจ้างเข้าใจความต้องการและสิ ทธิ ของ FDW โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ยากลาบาก
อย่างยิง่ ในช่วงเวลาที่ยากลาบากเหล่านี้
กระทรวงแรงงานได้ยื่นอุทธรณ์ต่อนายจ้างและบริ ษทั จัดหางานเพื่อเตรี ยมการที่จาเป็ นเพื่อให้ FDWs ที่
เตรี ยมการที่จาเป็ นเพื่อให้ FDWs ที่เดินทางเข้าฮ่องกงปฏิบตั ิตามคาสั่งกักกันที่บา้ น มีการกล่าวเพิ่มเติม
กักกันที่ บ้าน มี การกล่าวเพิ่มเติ มว่าในขณะที่ คาดว่า FDWs จะพักอยู่ที่บา้ นของนายจ้างของพวกเขา
บ้านของนายจ้างของพวกเขา หากนายจ้างต้องการจัดให้ FDW อยูใ่ นสถานที่อื่นนอกเหนือจากที่อยูอ่ าศัย
สถานที่อื่นนอกเหนือจากที่อยูอ่ าศัยของนายจ้าง ควรมีการจัดเตรี ยมการล่วงหน้ากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ล่วงหน้ากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาที่อยูใ่ ห้กบั FDW ที่เกี่ยวข้อง
หากคุณมีคาถามเกี่ยวกับสิ ทธิ์ และหน้าที่ของคุณภายใต้กฎหมายการจ้างงาน กรุ ณาติดต่อกระทรวงแรงงานที่
งาน กรุ ณาติดต่อกระทรวงแรงงานที่ สายด่วน 24 ชัว่ โมง 2717 1771/2157 9537 (สาย
1771/2157 9537 (ส า ย ด่ ว น เ ฉ พ า ะ ส า ห รั บ FDWs) ห รื อ ท า ง อี เ ม ล ที่ fdhenquiry@labour.gov.hk
6. “ฉันจะยื่นเรื่ องร้ องเรียนต่ อ EOC ได้ อย่ ำงไร?”
กฎหมายกาหนดให้มีการร้องเรี ยนกับ EOC เป็ นลายลักษณ์อกั ษร คุณสามารถส่งคาร้องเรี ยนของคุณด้วย
สามารถส่ งคาร้องเรี ยนของคุณด้วยตนเอง ทางไปรษณี ย ์ ทางโทรสารหรื อผ่านแบบฟอร์ มการร้องเรี ยน
หรื อผ่านแบบฟอร์มการร้องเรี ยนออนไลน์ รายละเอียดมีดงั นี้:

ที่อยู:่
16/F, 41 Heung Yip Road, Wong Chuk Hang,
Hong Kong
โทรสาร:
2106 2324
แบบฟอร์มออนไลน์:
www.eoc.org.hk/eoc/graphicsfolder/complaint.aspx
คุณสามารถติดต่อ EOC ได้ที่ 2511 8211 หากคุณมีปัญหาในการเขียนคาร้องเรี ยนหรื อ มีคาถาม
เกี่ยวกับกระบวนการที่เกี่ยวข้อง ทาง EOC ยังสามารถจัดหาล่ามให้คุณได้เมื่อมีการร้องขอ

7. “ฉันกังวลว่ ำถ้ ำฉันยื่นเรื่ องร้ องเรียนต่ อ EOC นำยจ้ ำงของฉันจะเลิกจ้ ำงฉัน”

การเลือกปฏิบตั ิโดยการทาให้ตกเป็ นเหยื่อถูกห้ามภายใต้ DDO4 นี่ เป็ นเรื่ องผิดกฎหมายสาหรับนายจ้างที่
เรื่ องผิดกฎหมายสาหรับนายจ้างที่จะทาให้เกิดเหยื่อขึ้น เช่น ปฏิบตั ิต่อลูกจ้างไม่ค่อยดี ( เช่น โดยการไล่
ลูกจ้างไม่ค่อยดี ( เช่ น โดยการไล่เขา/ เธอออก) เพราะลูกจ้างได้ยื่นเรื่ องร้ องเรี ยนต่อ EOC กับ
ร้องเรี ยนต่อ EOC กับนายจ้างภายใต้ DDO
8. “เนื่ องจำก “กฎสองสัปดำห์ ” มันจึงเป็ นเรื่ องยำกสำหรับฉันที่จะยื่นเรื่ องร้ องเรียนต่ อ EOC หลังจำก
นำยจ้ ำงของฉันเลิกจ้ ำงฉัน ฉันจะทำยังไงดี?”

ตราบใดที่คุณสามารถให้ขอ้ มูล สาหรับติดต่อ เช่นที่อยูท่ ี่ติดต่อทางไปรษณี ย ์ หมายเลขโทรศัพท์หรื อที่ อยู่
อีเมลของคุณได้ คุณสามารถยื่นเรื่ องร้องเรี ยนต่อ EOC ได้ภายใต้กฎหมายต่อต้านการเลือกปฏิบตั ิแม้ว่า
คุณจะอยูน่ อกฮ่องกงก็ตาม หรื อคุณอาจมอบอานาจให้ตวั แทนยืน่ เรื่ องร้องเรี ยนต่อ EOC ภายใต้กฎหมาย
ต่อต้านการเลือกปฏิบตั ิ อย่างไรก็ตามในฐานะบุคคลที่ได้รับความเสี ยหาย คุณมีหน้าที่ในการให้ขอ้ มูลเพื่อ
สนับสนุนข้อกล่าวหาของคุณ
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