ข่าวเด่นรายสัปดาห์
โดย สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา
ประจำวันที่ 20-26 พฤศจิกายน 2564
แคนาดาขยายรายชื่อวัคซีนรับนักท่องเที่ยวมากขึ้น 30 พ.ย.นี้
เมื่อวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 รัฐบาลแคนาดาได้เผยข้อมูลรายชื่อวัคซีนต้าน COVID-19 เพิ่มเติม สำหรับ
ที่จะอนุญาตให้ผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีนครบโดสเข้าแคนาดาได้โดยไม่ต้องมีการกักตัว ซึ่งวัคซีนเพิ่มเติมดังกล่าว
ได้แก่ วัคซีนซิโนฟาร์ม (Sinopharm), วัคซีนซิโนแวค (Sinovac) และวัคซีนโควาซิน (COVAXIN) โดยมีผลบังคับ
ใช้ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป
ปั จ จุ บ ั น ทางการแคนาดาอนุ ญ าตให้ ผ ู ้ เ ดิ น ทางที ่ ฉ ี ด
วัคซีน COVID ครบสองโดสจาก 4 บริษัท คือ Pfizer,
Moderna, Astra-Zeneca และ Jenssen/Johnson &
Johnson เข้าประเทศได้โดยไม่ต้องได้รับการกักตัว มา
ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายนที่ผ่านมา ซึ่งนับเป็นความสำคัญ
ที่ ทุกฝ่ายสะท้อนถึ งความพยายามที่ จ ะพลิก ฟื้ น ภาค
การท่องเที่ยวและการค้า ให้กลับมาเดินหน้าต่อ ไปได้
ด้านนาย Omar Alghabra รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การขนส่ ง แคนาดา ระบุ ถ ึ ง มาตรการขยายการเปิ ด
ประเทศสำหรับ ผู้เดิน ทางที่จ ะประสงค์ เข้าประเทศในปลายเดือนนี้ โดยจะต้องผ่านเกณฑ์การได้รับวัคซีน
COVID จากบริษัทที่องค์การอนามัยโลก (WHO) อนุมัติใช้ในกรณีฉุกเฉินสำหรับสถานการณ์ COVID-19 ไว้เท่านั้น
นอกจากนี้ เพื่อเป็นการฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจ อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการค้าชายแดนระหว่างแคนาดาและ
สหรัฐฯ ซึ่งกำหนดให้ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ย.นี้ ทางการยังจะผ่อนผันการยกเลิกตรวจ PCR เพื่อหาเชื้อไวรัส COVID
ขาเข้าประเทศ ทีป่ ัจจุบันสนนราคาค่าตรวจ 150-300 ดอลลาร์แคนาดาต่อคน สำหรับผู้ถือสัญชาติแคนาดา ผู้ที่
เป็น Permanent Resident และบุคคลที่ล งทะเบียนภายใต้ Indian Act ในแคนาดาที่ได้รับวัคซีนครบโดส
โดยเดินทางออกนอกประเทศและกลับมาภายในระยะเวลาที่น้อยกว่า 72 ชั่วโมงทั้งทางบกและทางอากาศ แต่
ขณะเดียวกัน ชาวแคนาดาที่เดินทางออกนอกประเทศนานกว่า 72 ชั่วโมงและชาวต่างชาติเดินทางเข้าแคนาดา
ยังจำเป็นต้องแสดงหลักฐาน PCR การตรวจ COVID-19 ที่เป็นลบที่ตรวจภายใน 72 ชั่วโมงก่อนถึงกำหนดการ
บินมายังแคนาดา หรือก่อนถึงชายแดนทางบก
อย่างไรก็ดี รัฐบาลแคนาดาพยายามเร่งฉีดวัคซีนให้ครอบคลุม ประชากรในประเทศให้มากที่สุด โดยล่าสุดเพิ่งมี
การอนุมัติ ให้ ใช้ วัคซีน ต้านไวรัส ของบริษัท Pfizer และ Moderna กับเด็กที่มีอายุระหว่าง 5-11 ปี เพื่อหวัง
ควบคุมอัตราของผู้ติดเชื้อในประเทศ และต้องการให้การเปิดประเทศเป็นไปอย่างปลอดภัยมากที่สุด นอกจากนั้น
นับตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2565 รัฐบาลจะมีการปรับเงื่อนไขการเข้าแคนาดาของบุคคลบางกลุ่มที่ได้รับการ
 นโยบายภาครัฐ  เศรษฐกิจการลงทุน  แนวโน้มการตลาด  รายงานสินค้าและบริการ  อื่น ๆ
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ข่าวเด่นรายสัปดาห์
โดย สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา
ประจำวันที่ 20-26 พฤศจิกายน 2564
ยกเว้นการฉีดวัคซีน ณ วันนี้ โดยจำเป็นต้องได้รับวัคซีนครบโดสตามรายชื่ อวัคซีนที่ทางการยอมรับ ก่อนการ
เดินทางมาแคนาดาต่อไป ดังกลุ่มต่อไปนี้
•
•
•
•
•

ชาวแคนาดาที่เดินทางจากประเทศปลายทางเพื่อกลับเข้า สู่ประเทศ ยกเว้นเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ที่
เดินทางพร้อมกับสมาชิ กในครอบครัว ไม่จำเป็นต้องได้รับวัคซีน
นักเรียน/นักศึกษาต่างชาติที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
นักกีฬาอาชีพและนักกีฬาสมัครเล่น
ผู้ที่ถือวีซ่าทำงาน (work permit) รวมถึงแรงงานต่างชาติชั่วคราว (Temporary Foreign Worker)
ยกเว้นผู้ที่ทำงานในสาขาเกษตรกรรมและแปรรูปอาหาร
ผู้ทำงานในงานบริการที่จำเป็น อาทิ พนักงานขับรถบรรทุก

อย่างไรก็ดี รัฐบาลแคนาดายังคงแนะนำไม่ให้ชาวแคนาดาเดินทางออกนอกประเทศหากไม่จำเป็น มากนัก เพราะ
เป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อ COVID-19 สายพันธุ์ใหม่ (Variant) นอกจากนั้น สถานการณ์การระบาด
ไวรัสของแต่ละประเทศมีความแตกต่างกัน ชาวแคนาดาจำเป็นต้องตรวจสอบเงื่อนไขการเปิดรับนักท่องเที่ยวใน
แต่ละประเทศต่อไป
ที่มาของบทความ
https://www.vancouverisawesome.com/travel/canada-expands-list-of-approved-covid-19-vaccines-for-travel4777348
https://www.vancouverisawesome.com/travel/canada-is-dropping-the-mandatory-testing-requirement-for-shortcross-border-trips-4776618

ข้อคิดเห็นจากสำนักงานฯ แคนาดาถือเป็นประเทศที่มีอัตราการฉีดวัคซีนต้าน COVID สูงแห่งหนึ่งของโลก จาก
ข้อมูล ณ วันที่ 19 พ.ย. 2564 ชาวแคนาดาที่อายุมากกว่า 12 ปีได้รับวัคซีนอย่างน้อย 1 โดส คิดเป็นร้อยละ 88.99
และได้รับวัคซีนครบโดส คิดเป็นร้อยละ 85.49 ทั้งนี้ รัฐบาลยังคงกระตุ้นให้ชาวแคนาดาทุกคนฉีดวัคซีนเพื่อป้องกัน
การติดเชื้อและแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง โดยรัฐบางแห่งจะออกมาตรการในการให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม
บางอย่าง หรือใช้บริการธุรกิจร้านอาหารและอื่นๆ จำเป็นต้องมีการแสดงหลักฐานผลการฉีดวัคซีนไว้ก่อนใช้บริการ
อย่างไรก็ดี การที่รัฐบาลได้ผ่อนคลายรายชื่อวัคซีนเพิ่มเติมออกมานี้ เห็นได้ว่าเพื่อหวังกระตุ้นการเดินทางเข้ ามา
ของชาวจีนซึ่งได้รับวัคซีนวัคซีนซิโนฟาร์มและวัคซีนซิโนแวค และชาวอินเดียจากวัคซีนโควาซินเป็นส่วนใหญ่ ทว่า
ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเราจะได้เห็นความพยายามที่หลายชาติออกมาตรการผ่อนคลาย COVID-19 ด้วยการเปิด
ประเทศรับนักท่องเที่ยวเพื่อพลิกฟื้นเศรษฐกิจหลังจากได้รับความเสียหายมานาน ซึ่งทางการแคนาดาได้ตั้งเป้าเปิด
ประเทศต่อไป ก็เพื่อหนุนให้ภาคธุรกิจท่องเที่ยวและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้ตามปกติก่อนการ
เกิดโรคระบาด
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