
รายการตรวจสอบทัว่ไปของโควดิ-19 ของ Cal/OSHA 
สําหรบับรกิารจาํกดั

วนัที ่2 กรกฎาคม 2020 

รายการตรวจสอบนีม้วีตัถุประสงคเ์พือ่ชว่ยใหผู้ใ้หบ้รกิารทีม่กีารจํากดัทีไ่มจ่ําเป็นตอ้งตดิตอ่ลูกคา้อย่างใกลช้ดิโดยทั่วไปทีจ่ะใชแ้ผน
ของพวกเขาเพือ่ป้องกนัการแพรก่ระจายของโควดิ-19 ในสถานทีทํ่างานและเสรมิเพิม่เตมิไปยงัคําแนะนําสาํหรบับรกิารจํากดั 
รายการตรวจสอบนีเ้ป็นบทสรุปและมกีารเขยีนย่อสําหรบับางส่วนของแนวทาง ทําความคุน้เคยกบัคําแนะนํากอ่นใชร้ายการ
ตรวจสอบนี ้ 

เนือ้หาของแผนเฉพาะสําหรบัสถานทีท่ํางาน 
 ผูร้บัผดิชอบในการนําแผนดงักล่าวไปใช ้ 

 การประเมนิความเสีย่งและมาตรการทีจ่ะนํามาเพือ่ป้องกนัการแพรก่ระจายของไวรสั

 การใชห้นา้กากอนามยัตามแนวทางของ CDPH 

 การฝึกอบรมและการสือ่สารกบัผูป้ฏบิตังิานและตวัแทนผูป้ฏบิตังิานตามแผน 

 กระบวนการตรวจสอบการปฏบิตัติามกฎระเบยีบและเอกสารและแกไ้ขขอ้บกพรอ่ง 

 กระบวนการเพือ่ตรวจสอบเคสผูต้ดิเชือ้โควดิ การแจง้เตอืนหน่วยงานสุขภาพทอ้งถิน่ และการระบุและแยกผู ้
ตดิตอ่ทีทํ่างานอย่างใกลช้ดิของผูป้ฏบิตังิานทีต่ดิเชือ้ 

 มาตรการเมือ่สถานทีทํ่างานมกีารระบาดของโรคตามแนวทางของ CDPH 

หวัขอ้การฝึกอบรมพนกังาน 
 ขอ้มูลเกีย่วกบัโควดิ-19 การป้องกนัการแพรก่ระจายและผูท้ีม่คีวามเสีย่งเป็นพเิศษ 

 การตรวจคดักรองตนเองทีบ่า้น รวมถงึการตรวจสอบอุณหภมูแิละ/หรอือาการตามแนวทางของ CDC 

 ความสําคญัของการไมม่าทํางานถา้ผูป้ฏบิตังิานมอีาการไอ ไข ้หายใจลําบาก หนาวสัน่ ปวดกลา้มเนือ้ ปวด
ศรีษะ เจ็บคอ การสูญเสยีรสชาตหิรอืกลิน่ใหม่ คดัจมกูหรอืนํา้มูกไหล คลืน่ไสห้รอือาเจยีน หรอืทอ้งเสยี หรอืถา้
ผูป้ฏบิตังิานหรอืบุคคลอืน่พวกเขาตดิต่อดว้ยไดร้บัการวนิิจฉยัว่าเป็นโรคโควดิ-19  

 เพือ่กลบัไปทํางานหลงัจากไดร้บัการวนิิจฉัยโควดิ-19 ก็ตอ่เมือ่หลงัจาก 10 วนัตัง้แต่เร ิม่มอีาการและไมม่ไีข ้
นาน 72 ช ัว่โมง 

 เมือ่ตอ้งพบแพทย ์

 ความสําคญัของการลา้งมอื 

 ความสําคญัของการเวน้ระยะห่างทางกายภาพทัง้ทีทํ่างานและนอกเวลาทํางาน 

 การใชผ้า้ทีเ่หมาะสมครอบคลมุใบหนา้ รวมทัง้ขอ้มลูในแนวทางของ CDPH 

 ขอ้มูลเกีย่วกบัผลประโยชนก์ารลางานแบบไดร้บัค่าจา้ง รวมถงึ Families First Coronavirus Response 
Act และผลประโยชนต์อบแทนของผูป้ฏบิตังิานภายใตค้ําสัง่ Executive Order N-62-20 ของผูว้่าราชการ 
ในขณะทีค่ําสัง่นีม้ผีล 

 ฝึกอบรมผูป้ฏบิตังิานอสิระ ช ัว่คราว หรอืผูป้ฏบิตังิานตามสญัญาจา้งตามนโยบายทีก่ล่าวนี ้และใหแ้น่ใจว่ามี
อุปกรณป้์องกนัส่วนบุคคลทีจ่าํเป็น 

https://covid19.ca.gov/pdf/guidance-limited-services.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Guidance-for-Face-Coverings_06-18-2020.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Workplace-Outbreak-Employer-Guidance.aspx
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Guidance-for-Face-Coverings_06-18-2020.pdf
https://www.dol.gov/agencies/whd/pandemic/ffcra-employee-paid-leave
https://www.dol.gov/agencies/whd/pandemic/ffcra-employee-paid-leave
https://www.gov.ca.gov/wp-content/uploads/2020/05/5.6.20-EO-N-62-20-text.pdf


 ชา่งกลทีทํ่างานใกลก้บัชอ่งระบายอากาศระบบประปา ไอเสยีของระบบปรบัสภาวะอากาศ หรอืพดัลมระบาย
อากาศอืน่ ๆ: อากาศไอเสยีอาจมไีวรสัทีทํ่าใหเ้กดิโควดิ-19 ถา้ผูต้ดิเชือ้อยู่ในอาคาร 

 ชา่งกลทีทํ่างานเกีย่วกบันํ้าเสยี ประปา และการบรกิารทีดู่แลหรอืภารโรง: ไวรสัทีทํ่าใหเ้กดิโควดิ-19 พบใน
อุจจาระของบางคนทีม่โีควดิ-19 

มาตรการควบคุมและการคดักรอง 
 การตรวจคดักรองอาการและ/หรอืการตรวจสอบอุณหภมู ิ

 สนับสนุนใหค้นงานทีป่่วยหรอืแสดงอาการของโควดิ-19 อยูบ่า้น 

 ใหแ้ละใหแ้น่ใจวา่ผูป้ฏบิตังิานใชอุ้ปกรณป้์องกนัส่วนบุคคลทีจ่ําเป็นทัง้หมด 

 พจิารณาการจดัหาถงุมอืสาํหรบัผูป้ฏบิตังิานเพือ่เป็นส่วนเสรมิกบัการลา้งมอืบ่อย ๆ สําหรบังาน เชน่ การขน
ถ่ายสนิคา้ทีม่กีารสมัผสัรว่มกนั หรอืดําเนินการคดักรองอาการ 

 สําหรบัชา่งกลทีทํ่างานใกลก้บัชอ่งระบายอากาศระบบประปา ไอเสยีของระบบปรบัสภาวะอากาศ หรอืพดัลม
ระบายอากาศอืน่ ๆ: จดัหาแผน่ป้องกนัใบหนา้และเครือ่งชว่ยหายใจแบบกนัอนุภาคที ่NIOSH รบัรอง หากไมม่ี
เครือ่งชว่ยหายใจ ใหจ้ดัหาหนา้กากผ่าตดัตามมาตรฐาน ASTM 

 สําหรบัชา่งกลทีทํ่างานเกีย่วกบัประปานํ้าเสยี: ใหแ้ละใชแ้ผ่นป้องกนัใบหนา้และทีค่รอบใบหนา้ทีซ่มึผ่านไม่ได ้
หากงานอาจแพรก่ระจายละอองนํ้าเสยีในอากาศ (เชน่ ท่อระบายนํ้าทิง้) จดัใหม้เีครือ่งชว่ยหายใจแบบกนั
อนุภาคที ่NIOSH รบัรอง ถา้ม ี

 ป้ายประกาศเพือ่เตอืนประชาชนใหส้วมใส่หนา้กากป้องกนัใบหนา้และการปฏบิตักิารเวน้ระยะห่างระหว่างบุคคล 

ระเบยีบการทําความสะอาดและฆ่าเชือ้ 
 ทําความสะอาดพืน้ทีก่ารจราจรสูง  

 ฆ่าเชือ้พืน้ผวิทีใ่ชบ่้อย 

 ทําความสะอาดและฆา่เชือ้อุปกรณท์ีใ่ชร้ว่มกนัเป็นประจําเมือ่โอนไปยงัลกูคา้หรอืพนักงานใหม ่

 วางผา้ปูทีน่อนสกปรกในภาชนะปิดไม่มรูีพรุนและลา้งทีอุ่ณหภมูสิงู แลว้เก็บไวใ้นตูปิ้ดหรอืเก็บเขา้ลิน้ชกัทีปิ่ด 

 เตรยีมเวลาใหผู้ป้ฏบิตังิานทําความสะอาดระหว่างการเปลีย่นกะทํางานของพวกเขา 

 ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าระบบนํ้าทัง้หมดมคีวามปลอดภยัสาํหรบัการใชเ้พือ่ลดความเสีย่งของโรคลเีจยีนแนร ์

 ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าสถานทีเ่กบ็วสัดสุุขอนามยัยงัคงใชง้านไดแ้ละมเีพยีงพอตลอดเวลา  

 ป้ายประกาศในทีทํ่างานและพืน้ทีส่่วนกลางเนน้มาตรการป้องกนัการตดิเชือ้ขัน้พืน้ฐาน รวมทัง้ป้ายประกาศให ้
ลา้งมอืในหอ้งนํ้า 

 ใชผ้ลติภณัฑท์ีไ่ดร้บัการอนุมตัเิพือ่กาํจดัโควดิ-19 ทีอ่ยู่ในรายการอนุมตัจิากหน่วยงานคุม้ครองสิง่แวดลอ้ม 
(EPA) และฝึกอบรมผูป้ฏบิตังิานเกีย่วกบัอนัตรายทางเคม ีคําแนะนําการใชผ้ลติภณัฑ ์ขอ้กาํหนดดา้นการ
ระบายอากาศ และขอ้กาํหนดของ Cal/OSHA ปฏบิตัติามวธิกีารทําความสะอาดเพือ่ความปลอดภยัต่อโรค
หอบหดืของ CDPH 

 หยุดใชอุ้ปกรณอ์าหารและเครือ่งดืม่ทีใ่ชร้ว่มกนัในหอ้งพกัของพนักงาน 

 ทําความสะอาดพืน้โดยใชเ้ครือ่งดูดฝุ่ นทีม่ตีวักรอง HEPA หรอืวธิกีารอืน่ ๆ ทีไ่ม่กระจายเชือ้โรคไปในอากาศ 

 พจิารณาการอปัเกรดเพือ่ปรบัปรุงการกรองอากาศและการระบายอากาศ 

 
 
 
 
 

https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CCDPHP/DEODC/OHB/Pages/OHWMay2020.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CCDPHP/DEODC/OHB/Pages/OHWMay2020.aspx


แนวทางการเวน้ระยะห่างระหวา่งบุคคล 
 ใชม้าตรการทีทํ่าใหม้ัน่ใจวา่ผูป้ฏบิตังิานและลูกคา้ทําการเวน้ระยะห่างระหว่างบุคคลโดยอยา่งนอ้ยหกฟุต โดย

ใชม้าตรการต่าง ๆ เชน่ แผน่กัน้หรอืสิง่เตอืนใจทีม่องเห็นได ้(ยกตวัอย่างเชน่ เครือ่งหมายบนพืน้ เทปส ีหรอื
สญัญาณ เพือ่ระบุจดุทีผู่ป้ฏบิตังิานควรยนื) 

 ในกรณีทีไ่มส่ามารถรกัษาระยะห่างทางกายภาพ ใหใ้ช ้เพล็กซกิลาส (Plexiglas) หรอืเครือ่งกดีขวางอืน่ ๆ 

 ใชร้ะบบการนัดหมาย การนัดหมายสบัหลกีกนั และลดลูกคา้ทีก่ารเขา้มา 

 ทําเครือ่งหมายพืน้ทีท่ีม่คีวิใหล้กูคา้หรอืพนักงานในการรกัษาการเวน้ระยะห่างระหว่างบุคคล หรอืใชข้อ้กาํหนด
รายการอืน่ทดแทนกนัได ้

 ในกรณีทีเ่ป็นไปได ้ใหใ้ชก้ลยุทธเ์พือ่ใหลู้กคา้รออยู่ขา้งนอกได ้เชน่ การรบัสนิคา้หรอืการจดัส่งแบบ "ไม่
สมัผสั" หรอืการชาํระเงนิทีม่กีารเยือ้งรบั  

 กาํหนดสถานทีเ่พือ่การสง่และรบัสนิคา้โดยใหห่้างจากพืน้ทีท่ีม่กีารสญัจรสงู 

 กาํหนดทางเขา้อย่างชดัเจนและทางออกทีแ่ยกจากทางเขา้หากเป็นไปได ้ 

 จดัการใหป้ระตูเปิดคา้งไว ้หากระบบไม่สามารถเปิดและปิดแบบอตัโนมตั ิ

 กะงานทีส่บัหลกีกนัหรอืหมนุเวยีนตารางการทํางาน และผูป้ฏบิตังิานพกัสบัหลกีกนัตามขอ้บงัคบัทางค่าจา้งและ
ช ัว่โมง เพือ่ลดการทบัซอ้นกนัของผูป้ฏบิตังิานและรกัษาระเบยีบการเวน้ระยะห่างระหว่างบุคคล 

 หากเป็นไปได ้ใหก้าํหนดค่าการรบัและบรเิวณรอ ล็อบบี ้สถานีงาน และหอ้งพกัผูป้ฏบิตังิาน เพือ่ใหม้รีะยะทาง
อย่างนอ้ยหกฟุตระหว่างลูกคา้และพนักงาน 

 หากเป็นไปได ้ใหจ้ดัทําโถงทางเดนิและทางเดนิสําหรบัการจราจรบนถนน เพือ่กาํจดัลกูคา้และผูป้ฏบิตังิาน
ไม่ใหเ้ดนิทางผา่นกนั  

 ปรบัการประชมุพนักงานเพือ่ใหม้ั่นใจไดถ้งึการเวน้ระยะห่างทางกายภาพและใชโ้ทรศพัทห์รอืการสมัมนาผ่าน
เว็บ 

 จํากดัจํานวนผูป้ฏบิตังิานในพืน้ทีปิ่ด 

 ปิดหอ้งพกัเบรก และจดัหาทางเลอืกอืน่ในกรณีทีส่ามารถดาํเนินการรกัษาระยะห่างทางกายภาพได ้เชน่ พืน้ที่
พกัเบรกภายนอกอาคาร 

  



ขอ้ควรพจิารณาเพิม่เตมิสําหรบับรกิารทีจ่าํเป็นตอ้งเขา้ที่
พกัอาศยั อาคารพาณิชย ์และอาคารสาธารณะ  
 ควรจะใหเ้จลทําความสะอาดมอืแกผู่ป้ฏบิตังิานทีเ่ขา้อยู่อาศยัส่วนตวัหรอือาคารพาณิชยห์รอือาคารสาธารณะ 

 ตดิตอ่ลูกคา้ล่วงหนา้เพือ่ยนืยนัการนัดหมายและถามว่าสมาชกิของใชใ้นครวัเรอืนหรอืบุคลากรใด ๆ ในสถานที่
มอีาการใด ๆ ไดร้บัป่วย หรอืถกูสมัผสักบัคนทีไ่ดร้บัป่วย กาํหนดตารางเวลาใหม่ใหอ้ย่างนอ้ย 10 ถงึ 14 วนัใน
อนาคต ถา้คําตอบคอืใช ่

 ในระหว่างการโทรล่วงหนา้ ขอใหลู้กคา้ใชห้นา้กากอนามยัในระหว่างการนัดหมายและเนน้ความสําคญัของการ
เวน้ระยะห่างระหว่างบุคคลจากผูป้ฏบิตังิาน 

 ใชจ้ดุพูดคุยสําหรบัผูป้ฏบิตังิานทีจ่ะใชเ้มือ่มาถงึในสถานทีเ่พือ่ตรวจสอบวา่มนัมคีวามปลอดภยัทีจ่ะเขา้ไปใน
อาคาร อนุญาตใหผู้ป้ฏบิตังิานใช ้"การหยุดเพือ่ความปลอดภยั" 

 ใหก้ารสนับสนุนการบรกิารเสมอืนแกลู่กคา้ในกรณีทีเ่ป็นไปได ้

 ดําเนินการสรุปความปลอดภยัเสมอืนรายสปัดาหห์รอืตามความจําเป็น 

 หลงัจากเสรจ็สิน้การทํางานทีท่ีอ่ยู่อาศยัหรอือาคาร ผูป้ฏบิตังิานจะตอ้งถอดอุปกรณป้์องกนัอนัตรายสว่นบุคคล
และหนา้กากอนามยัทัง้หมด และลา้งมอืและใบหนา้ ตอ้งซกัลา้งหนา้กากป้องกนัใบหนา้กอ่นนํากลบัมาใชใ้หม ่

  



ขอ้ควรพจิารณาสําหรบัเจา้ของและผูอ้ยู่อาศยัของอาคาร 
 เจา้ของและผูอ้ยู่อาศยัตอ้งชะลอบรกิารทีไ่มฉุ่กเฉินทัง้หมด และบรกิารในบา้น ถา้มผีูต้ดิเชือ้โควดิ-19 ทีม่ผีล

เป็นบวก ผูท้ีม่อีาการการตดิเชือ้โควดิ-19 หรอืบุคคลทีอ่ยู่ภายใตก้ารกกักนัในทีอ่ยู่อาศยั  

 ธรุกจิควรถามวา่ถา้มผีูต้ดิเชือ้โควดิ-19 ทีม่ผีลเป็นบวก ผูท้ีม่อีาการการตดิเชือ้โควดิ-19 หรอืบุคคลทีอ่ยู่
ภายใตก้ารกกักนัในทีอ่ยู่อาศยัอยู่ในบา้นหรอืไม่ กอ่นทีจ่ะดําเนินการบรกิารฉุกเฉินในบา้นและใชม้าตรการเพือ่
ลดความเสีย่งในการสมัผสักบัผูใ้ดทีเ่ขา้บา้น  

มาตรการเหล่านีร้วมถงึการรอ้งขอว่าเจา้ของหรอืผูอ้ยู่อาศยั: 

 ระบายอากาศออกจากบา้นถา้สภาพอากาศเอือ้อํานวย 

 ทําความสะอาดและฆา่เชือ้พืน้ผวิในพืน้ทีท่ีผู่บ้รกิารอาจทํางานหรอืจําเป็นตอ้งเขา้ถงึ  

 รกัษาการเวน้ระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างนอ้ยหกฟุตเมือ่ปลอ่ยใหผู้ใ้หบ้รกิารเขา้ไปในบา้น 

 สวมหนา้กากป้องกนัใบหนา้ตลอดเวลาในระหว่างการไปเยีย่ม ยกเวน้ไม่สามารถปฏบิตัติามเกณฑก์าร
ยกเวน้ในแนวทางสาํหรบัหนา้กากอนามยัของCDPH 

 อยู่ห่างจากพืน้ทีท่ีช่า่งซอ่มจะทํางาน 

  



ขอ้พจิารณาเพิม่เตมิสําหรบับรกิารจาํกดัทีด่าํเนินงานนอก
ยานพาหนะ 
 รถบรรทุกและรถทีทํ่างานทัง้หมดตอ้งมนํี้ายาลา้งมอื และผูป้ฏบิตังิานทุกคนควรฆา่เชือ้มอืทีม่อืเมือ่มาถงึใน

สถานที ่ 

 จดัหาของใชท้ีจ่ําเป็นสําหรบัการทําความสะอาดและฆ่าเชือ้พืน้ผวิทีส่มัผสับ่อยในพาหนะขนส่งใหผู้ป้ฏบิตังิาน 
(โดยเฉพาะอย่างยิง่ถา้ใชร้ว่มกนั) จดัใหม้ภีาชนะถงัขยะวางเรยีงกนัในรถการขนสง่ 

 ทําความสะอาดและฆา่เชือ้หอ้งโดยสารของรถบรรทุกและรถทีทํ่างาน 

 ในกรณีทีไ่มส่ามารถหลกีเลีย่งการสมัผสัทางกายภาพกบัสนิคา้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัสง่ ใหเ้ชด็และฆ่าเชือ้
อปุกรณท์ีล่กูคา้ใชร้ว่มกบัในแต่ละคร ัง้ทีใ่ช ้

 ผูป้ฏบิตังิานควรจาํกดัการสมัผสักบัพืน้ผวิทีม่กีารสมัผสับ่อยระหว่างการจดัสง่ 

 แจง้ผูป้ฏบิตังิานทีพ่วกเขาสามารถเขา้ถงึวสัดลุา้งมอืและจดัใหม้เีจลทําความสะอาดมอื 

 จดัใหม้สีถานทีห่อ้งนํ้าทางเลอืกในกรณีทีห่อ้งนํ้าทั่วไปทีส่ามารถเขา้ถงึไดบ้นเสน้ทางปิดใช ้และอนุญาตใหม้ี
เวลาสาํหรบัการใชง้าน 

  



ขอ้ควรพจิารณาเพิม่เตมิสําหรบัรา้นซอ่มรถยนต ์
 ลดหรอืกาํจดัการใชอุ้ปกรณแ์ละเครือ่งมอืทีใ่ชร้ว่มกนั ถา้เครือ่งมอืทีใ่ชร้ว่มกนั ใหฆ้่าเชือ้ระหว่างการใชง้านแต่

ละคร ัง้ 

 อนุญาตใหลู้กคา้สามารถสง่และรบัรถหลงัจากช ัว่โมงโดยใชก้ล่อง "วางทิง้ไวใ้หข้า้มคนื" หรอืชอ่งเพือ่จํากดั
การตดิตอ่สว่นบุคคล และพจิารณาอนุญาตใหใ้ชร้ะบบรูปแบบตูร้บัสนิคา้และมาเอาสนิคา้ภายหลงัในระหว่าง
ช ัว่โมงทํางาน 

 ขอใหลู้กคา้สวมหนา้กากป้องกนัใบหนา้เมือ่ส่งรถและโตต้อบกบัผูป้ฏบิตังิาน ขอใหล้กูคา้นําสิง่ของส่วนตวัออก
จากรถ ขอใหลู้กคา้ไม่ตอ้งนําสิง่อืน่ไปดว้ย 

 หยุดบรกิารรบัหรอืส่งลกูคา้และตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าลูกคา้รูว้่าเป็นผูร้บัผดิชอบในการเดนิทางของตวัเองไปและ
จากรา้นซอ่ม 

 ทําความสะอาดพืน้ผวิในหอ้งโดยสารของรถสาธารณะอย่างทัว่ถงึเมือ่ใดก็ตามทีค่นขบัรายใหม่ใชง้านมนั 

 ฆ่าเชือ้กุญแจ พวงกญุแจ และยานพาหนะ กอ่นและหลงัการใหบ้รกิารยานพาหนะของลกูคา้ เชด็ลงทุกพืน้ผวิ
และระบบควบคุมสมัผสัโดยคนขบัหรอืชา่งเทคนิค 

 สือ่สารกบัลูกคา้ผ่านทางขอ้ความ อเีมล หรอืโทรศพัท ์เพือ่แจง้ค่าประมาณและขออนุมตักิารซอ่มแซม ใชก้าร
ตรวจสอบยานพาหนะแบบดจิทิลัทีเ่ป็นไปไดเ้พือ่ระบุความตอ้งการบรกิารและประมาณการ 

 ปิดหอ้งพกัรอหากเป็นไปได ้หรอืกาํหนดคา่พืน้ทีเ่พือ่รกัษาการเวน้ระยะห่างระหว่างบุคคล 

 ยา้ยสิง่อํานวยความสะดวก เชน่ แผนที ่นิตยสาร กาแฟ นํ้า และสถานีบรกิารตนเอง (ยกเวน้กรณีทีไ่มม่กีาร
สมัผสั) ออกจากพืน้ทีต่อ้นรบั 

  



ขอ้ควรพจิารณาเพิม่เตมิสําหรบัการดาํเนินงานลา้งรถ 
 หากเป็นไปได ้จดัใหม้ทีางเลอืกสําหรบัหนา้กากป้องกนัใบหนา้ทีไ่ม่รอ้นเกนิไปและมัน่ใจวา่หายใจเขา้ออกได ้ 

 ทําความสะอาดสถานีการชาํระเงนิ ท่อดดูอากาศ ปืนฉีดนํ้า อปุกรณล์า้งรถ เครือ่งจาํหน่ายสนิคา้แบบหยอด
เหรยีญ และทําความสะอาดเครือ่งจกัรและพืน้ทีก่ารจราจรสูงอย่างเชน่หอ้งพกัรอหรอืหอ้งรบัรองเป็นประจํา 

 พจิารณากาํหนดใหลู้กคา้ทําการจองสําหรบับรกิารแบบตวัต่อตวัทีไ่ม่ไดทํ้างานอตัโนมตั ิยกตวัอย่างเชน่ การ
ใหร้ายละเอยีด  

 ขอใหลู้กคา้นําและใชห้นา้กากป้องกนัใบหนา้ระหว่างการนัดหมายและขอใหลู้กคา้นําสิง่ของส่วนตวัออกจาก
ยานพาหนะ ขอใหลู้กคา้ไม่ตอ้งนําสิง่อืน่ไปดว้ย 

 ระบายอากาศดว้ยลมและอากาศหมุนเวยีนทั่วยานพาหนะกอ่นทีผู่ป้ฏบิตังิานทําความสะอาด 

 จํากดัการทําความสะอาดภายในยานพาหนะตอ่ผูป้ฏบิตังิานหน่ึงคนตอ่คร ัง้ 

 ทําความสะอาดหวัดูดฝุ่ นหลงัจากการใชง้านทุกคร ัง้ 

 ลูกคา้ควรรอในรถของตนในสถานลา้งรถยนตแ์บบอตัโนมตัแิละไมอ่อกจากรถ 

 สําหรบัการดําเนินการลา้งรถดว้ยตนเอง ใหถ้อดผา้เชด็สกปรกหรอืผา้เชด็ทําความสะอาดหลงัจากปฏสิมัพนัธ ์
แต่ละคร ัง้กบัลูกคา้ วางผา้ไวใ้นภาชนะทีปิ่ดไวซ้ ึง่ไมส่ามารถนําไปใชไ้ดอ้กีจนกว่าจะถูกซกั 

 สําหรบับรกิารลา้งรถดว้ยตนเอง จดัใหม้ถีุงมอืแบบใชแ้ลว้ทิง้สาํหรบัลูกคา้ทีจ่ะใชเ้มือ่จดัการท่อนํ้า สายฉีดรถ 
ท่อเป่าสุญญากาศ และอุปกรณทํ์าความสะอาดอืน่ ๆ ทําความสะอาดและฆ่าเชือ้พืน้ผวิเหล่านีบ่้อย ๆ 

 ปิดหอ้งพกัรอหากเป็นไปได ้หรอืกาํหนดคา่ใหม่เพือ่ใหส้ามารถรกัษาการเวน้ระยะห่างระหว่างบุคคล 

 นําสิง่อาํนวยความสะดวกออก เชน่ นิตยสาร กาแฟ นํ้า และสถานีบรกิารตนเองสําหรบัลูกคา้ออก 

  



ขอ้ควรพจิารณาเพิม่เตมิสําหรบัการทาํความสะอาดและ
บรกิารทําความสะอาด 
 ลดหรอืกาํจดัการใชอุ้ปกรณแ์ละเครือ่งมอืทีใ่ชร้ว่มกนั ถา้เครือ่งมอืทีใ่ชร้ว่มกนั ใหฆ้่าเชือ้ระหว่างการใชง้านแต่

ละคร ัง้ 

 บอกผูป้ฏบิตังิานทําความสะอาดหรอืดูแล ถา้พวกเขาจะไปทํางานในสถานทีท่ีม่ผีูต้ดิเชือ้เพือ่ใหพ้วกเขา
สามารถใชค้วามระมดัระวงัทีจ่ําเป็นเพือ่ป้องกนัตวัเองและสามารถใหบ้รกิารทําความสะอาดทีจ่าํเป็นและฆ่าเชือ้ 

 ระบายอากาศในพืน้ทีใ่ด ๆ ทีม่ผีูต้ดิเชือ้ตามตารางที ่1 ใน แนวทางในการป้องกนัการส่งผา่นเชือ้วณัโรคที่
ประสทิธภิาพการกาํจดั 99.9% กอ่นทีผู่ป้ฏบิตังิานสามารถเขา้ได ้

 จดัใหม้อีุปกรณป้์องกนัอนัตรายส่วนบุคคลทีเ่หมาะสมและการฝึกอบรมอนัตรายกอ่นใหผู้ป้ฏบิตังิานทําความ
สะอาดเขา้ไปฆ่าเชือ้ในพืน้ทีท่ีม่ผีูป่้วยตดิเชือ้โควดิ-19 ทีม่กีารยนืยนั 

 ฝึกอบรมผูป้ฏบิตังิานทุกคนในการใชแ้ละจดัใหม้นํีา้ยาทําความสะอาดและสารฆ่าเชือ้เอนกประสงคก์รณีที่
จําเป็น 

 ปฏบิตัติามขอ้กาํหนดของ Cal/OSHA และคําแนะนําจากผูผ้ลติเพือ่ความปลอดภยัและอุปกรณป้์องกนัสว่น
บุคคลทีจ่าํเป็นตอ้งใชส้ําหรบัผลติภณัฑทํ์าความสะอาด 

 จดัใหม้กีารระบายอากาศทีเ่พยีงพอ (การไหลของอากาศ) ในพืน้ทีเ่มือ่ฆา่เชือ้ 

 จดัใหม้ผีา้พนัแผลหรอืสิง่ของอืน่ ๆ เพือ่ใชปิ้ดแผลถูกบาด รอยขดีข่วน หรอืแผลเปิด 

 เตอืนลูกคา้ใหร้กัษาระยะห่างหกฟุตจากผูป้ฏบิตังิาน 

  

https://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr5417a1.htm


ขอ้ควรพจิารณาเพิม่เตมิสําหรบัการตดัขนสุนขัและสตัว ์
เลีย้ง 
 ประเมนิระเบยีบการทําความสะอาดและสุขาภบิาลทีม่อียู่เพือ่กาํหนดมาตรการเพิม่เตมิทีจ่ําเป็น 

 กาํหนดใหล้กูคา้จองและนัดหมายสบัหลกีกนั 

 ใชก้ระบวนการไม่สมัผสัเพือ่ใหลู้กคา้นําสตัวเ์ลีย้งไปสง่ 

 ใชส้ลปินําไปสู่การถ่ายโอนสตัวเ์ลีย้งไปและจากบรกิารตดัขน และไม่ไดจ้ดัการกบัสิง่ทีเ่ป็นของสตัวเ์ลีย้ง 

 วางเทปบนพืน้หอ้งตดัขนและพืน้ทีอ่ืน่ ๆ เพือ่ระบุว่าลูกคา้ควรยนืและสถานทีท่ีผู่ต้ดัขนสามารถเดนิได ้รกัษา
ระยะห่างหกฟุตระหว่างคนรวมทัง้ผูต้ดัขน 

 จํากดัจํานวนผูต้ดัขนในสถานประกอบการ 

 บรกิารพาสุนัขเดนิควรจดัทําระเบยีบการเพือ่ใหแ้น่ใจว่าลูกคา้ยกเลกิบรกิารพาสุนัขเดนิของพวกเขาไดถ้า้มคีน
ในครวัเรอืนไดร้บัการวนิิจฉัยวา่ตดิเชือ้โควดิ-19 หรอืป่วย หรอืแสดงอาการใด ๆ 

 บรกิารพาสุนัขเดนิควรรกัษาการตดิต่อกบัลกูคา้เป็นประจําเพือ่สอบถามเกีย่วกบัปัญหาดงักล่าวหากไม่ไดบ้อก
ล่วงหนา้จากลูกคา้ หากผูพ้าสนัุขเดนิหรอืเจา้ของสตัวเ์ลีย้งมอีาการของโควดิ-19 ใด ๆ ป่วยอยู่แลว้ หรอืไดร้บั
การสมัผสักบัคนทีม่อีาการ ใหย้กเลกิบรกิารพาสุนัขเดนิ 

 จํากดัการปฏสิมัพนัธก์บัเจา้ของสตัวเ์ลีย้งสําหรบัการพาสุนัขเดนิ ปรกึษาหารอืรายละเอยีดการดูแลสตัวเ์ลีย้งที่
สําคญัอย่างแทจ้รงิหรอืใชก้ารเวน้ระยะห่างระหว่างบุคคลหกฟุตสําหรบัการปฏสิมัพนัธใ์ด ๆ สว่นบุคคล 

 ไม่ใชม้อืสมัผสัสตัวเ์ลีย้งโดยตรง 

 หากจําเป็นตอ้งใชส้ายจงู ใหร้บีลา้งมอืหลงัจากน้ัน หรอืใชนํ้า้ยาทําความสะอาดมอืทีเ่หมาะสม  

 เมือ่เจา้ของสตัวเ์ลีย้งไม่ไดอ้ยู่ทีบ่า้น พวกเขาควรตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าสตัวเ์ลีย้งสามารถเขา้ถงึไดง้่าย และควร
เปิดประตูใหส้ตัวเ์ลีย้งใกลบ้รเิวณทางเขา้เมือ่ใดก็ตามทีเ่ป็นไปได ้

 หากเจา้ของสตัวเ์ลีย้งกาํลงัทิง้สนัุขไวท้ีท่ีพ่กัของผูพ้าสุนัขเดนิ ผูพ้าสุนัขเดนิควรแน่ใจว่าส่งตวัสุนัขทีห่นา้ประตู
บา้น ในอาคารแบบอยู่รวมหลายครอบครวั พืน้ทีร่ว่มทีจ่ดัตัง้ขึน้ แนะนําว่าควรเป็นกลางแจง้จะดกีว่า 

 เมือ่เป็นไปได ้ผูพ้าสุนัขเดนิควรนําและใชส้ายจงูของตวัเองและถุงขยะแบบใชแ้ลว้ทิง้ ทําความสะอาดและฆ่าเชือ้
วสัดุทัง้หมด รวมทัง้สายจงู ภาชนะบรรจอุาหาร นํ้า และชามอาหาร กอ่นและหลงัการเดนิ 

  



ขอ้ควรพจิารณาเพิม่เตมิสําหรบัการจดัสวนและบรกิาร
บํารุงรกัษาลานสนาม 
 ลดหรอืกาํจดัการใชอุ้ปกรณแ์ละเครือ่งมอืทีใ่ชร้ว่มกนั ถา้เครือ่งมอืทีใ่ชร้ว่มกนั ใหฆ้่าเชือ้ระหว่างการใชง้านแต่

ละคร ัง้ 

 หลกีเลีย่งการสมัผสักบัจดุสมัผสัทีส่ถานทีทํ่างาน 

 เมือ่เป็นไปได ้ผูป้ฏบิตังิานควรขบัรถแยกต่างหากไปยงัสถานทีทํ่างาน เวน้แต่รถมขีนาดใหญ่พอทีจ่ะรกัษาการ
เวน้ระยะห่างระหว่างบุคคล 

 หากผูป้ฏบิตังิานพบทีต่ําแหน่งกลางและเดนิทางไปยงัสถานทีทํ่างานในรถของบรษิทั ใหก้าํหนดรถบรรทุกหน่ึง
คนัใหก้บัผูป้ฏบิตังิานหน่ึงคนและหา้มหมุนเวยีนการใชย้านพาหนะ ควรจะทําความสะอาดหอ้งโดยสารรถและจดุ
สมัผสัทัง้หมดตอนสิน้สดุของแต่ละวนัทํางาน 

 งดการสมัผสัลูกคา้เมือ่เป็นไปได ้เมือ่ลูกคา้แสดงตนอยู่ ใหร้กัษาการเวน้ระยะห่างทางสงัคมหกฟุตตลอดเวลา 
ประกาศตวัเองทางโทรศพัทแ์ทนการกดกริง่ประตู ชาํระเงนิผ่านโทรศพัทห์รอืออนไลน ์หากเป็นไปได ้ 

  



ขอ้ควรพจิารณาเพิม่เตมิสําหรบับรกิารซกัรดี บรกิารซกั
แหง้ และบรกิารซกัรดีอืน่ ๆ 
 เสือ้ผา้ควรจะนํามาในถงุปิดผนึกและปิดผนึกทิง้ไวอ้ย่างนอ้ย 24 ช ัว่โมงและจดัการใหน้อ้ยทีส่ดุเท่าทีเ่ป็นไปได ้ 

 หลกีเลีย่งการสะบดัเสือ้ผา้เมือ่นําออกจากถุง ผูป้ฏบิตังิานควรสวมถงุมอืแบบใชแ้ลว้ทิง้ และลา้งมอืกอ่นสวมใส่
และหลงัถอด 

 ฆ่าเชือ้เคานเ์ตอร ์จดุชาํระเงนิ และรายการอืน่ ๆ ทีม่กีารสมัผสัทั่วไประหว่างการมาเยีย่มของลูกคา้ชมแตล่ะคร ัง้ 

 จํากดัจํานวนลูกคา้ทัง้หมดในรา้นซกัผา้ทีต่อ้งซกัดว้ยตวัเอง เพือ่ใหม้ัน่ใจไดว้่าสามารถรกัษาการเวน้ระยะห่าง
ระหว่างบุคคลได ้

 ถา้ผา้ลนิินจะถกูขนส่งบนเสน้ทาง ใหทํ้าความสะอาดและฆ่าเชือ้ภาชนะทีใ่ชข้นส่งผา้ทําความสะอาดอย่าง
ถูกตอ้ง ถา้กอ่นหนา้นีใ้ชส้าํหรบัผา้ลนิินสกปรก ปิดฉลากบรรจภุณัฑอ์ย่างเหมาะสม 
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