
รายการตรวจสอบทัว่ไปของโควดิ-19 
สําหรบันายจา้งโลจสิตกิสแ์ละคลงัสนิคา้

วนัที ่2 กรกฎาคม 2020 

รายการตรวจสอบนีม้วีตัถุประสงคเ์พือ่ชว่ยนายจา้งโลจสิตกิสแ์ละคลงัสนิคา้ในการน าแผนงานมาใชเ้พือ่ป้องกนัการแพรก่ระจายของ
โควดิ-19 ในสถานทีท่ างานและเป็นส่วนเสรมิของค าแนะน าส าหรบัผูป้ระกอบการกอ่สรา้ง รายการตรวจสอบนีเ้ป็นบทสรุปและมกีาร
เขยีนย่อส าหรบับางส่วนของแนวทาง ท าความคุน้เคยกบัค าแนะน ากอ่นใชร้ายการตรวจสอบนี ้

เนือ้หาของแผนเฉพาะสําหรบัสถานทีท่ํางาน 
 ผูร้บัผดิชอบในการน าแผนดงักล่าวไปใช ้ 

 การประเมนิความเสีย่งและมาตรการทีจ่ะน ามาเพือ่ป้องกนัการแพรก่ระจายของไวรสั

 การใชห้นา้กากอนามยัตามแนวทางของ CDPH 

 การฝึกอบรมและการสือ่สารกบัผูป้ฏบิตังิานและตวัแทนผูป้ฏบิตังิานตามแผน 

 กระบวนการตรวจสอบการปฏบิตัติามกฎระเบยีบและเอกสารและแกไ้ขขอ้บกพรอ่ง 

 กระบวนการตรวจสอบผูต้ดิเชือ้โควดิ การแจง้เตอืนแผนกสุขภาพในทอ้งถิน่ และการระบุและแยกผูต้ดิต่อใน
สถานทีท่ างานอย่างใกลช้ดิและผูป้ฏบิตังิานทีต่ดิเชือ้ 

 มาตรการส าหรบัเมือ่สถานทีท่ างานมกีารระบาดของโรคตามแนวทางของ CDPH 

 ปรบัปรุงแผนตามความจ าเป็นเพือ่ป้องกนัการเกดิผูต้ดิเชือ้เพิม่เตมิ 

หวัขอ้การฝึกอบรมพนกังาน 
 ขอ้มูลเกีย่วกบัโควดิ-19 การป้องกนัการแพรก่ระจายและผูท้ีม่คีวามเสีย่งเป็นพเิศษ 

 การตรวจคดักรองตนเองทีบ่า้น รวมถงึการตรวจสอบอุณหภมูแิละ/หรอือาการตามแนวทางของ CDC 

 ความส าคญัของการไมม่าท างานถา้ผูป้ฏบิตังิานมอีาการไอ ไข ้หายใจล าบาก หนาวสัน่ ปวดกลา้มเนือ้ ปวด
ศรีษะ เจ็บคอ การสูญเสยีรสชาตหิรอืกลิน่ใหม่ คดัจมกูหรอืน า้มูกไหล คลืน่ไสห้รอือาเจยีน หรอืทอ้งเสยี หรอืถา้
ผูป้ฏบิตังิานหรอืบุคคลอืน่พวกเขาตดิต่อดว้ยไดร้บัการวนิิจฉยัว่าเป็นโรคโควดิ-19  

 เพือ่กลบัไปท างานหลงัจากไดร้บัการวนิิจฉัยโควดิ-19 ก็ตอ่เมือ่หลงัจาก 10 วนัตัง้แต่เร ิม่มอีาการและไมม่ไีข ้
นาน 72 ช ัว่โมง 

 เมือ่ตอ้งพบแพทย ์

 ความส าคญัของการลา้งมอื 

 ความส าคญัของการเวน้ระยะห่างทางกายภาพทัง้ทีท่ างานและนอกเวลาท างาน 

 การใชผ้า้ทีเ่หมาะสมครอบคลมุใบหนา้ รวมทัง้ขอ้มลูในแนวทางของ CDPH 

 ขอ้มูลเกีย่วกบัผลประโยชนก์ารลางาน รวมถงึกฎหมาย Families First Coronavirus Response และ
ผลประโยชนต์อบแทนของผูป้ฏบิตังิานภายใตค้ าสัง่ Executive Order N-62-20 ของผูว้่ารฐัฯ ในขณะที่
ค าสัง่นีม้ผีล 

 ฝึกอบรมผูป้ฏบิตังิานอสิระ ช ัว่คราว หรอืผูป้ฏบิตังิานตามสญัญาจา้งหรอือาสาสมคัรตามนโยบายทีก่ล่าวนีแ้ละ
ใหแ้น่ใจว่ามอีุปกรณป้์องกนัส่วนบุคคลทีจ่ าเป็น 

http://covid19.ca.gov/pdf/guidance-logistics-warehousing.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.gov.ca.gov/wp-content/uploads/2020/05/5.6.20-EO-N-62-20-text.pdf


มาตรการควบคุมและการคดักรอง 
 การตรวจคดักรองอาการและ/หรอืการตรวจสอบอุณหภมูิ

 สนับสนุนใหค้นงานทีป่่วยหรอืแสดงอาการของโควดิ-19 อยูบ่า้น 

 ส่งเสรมิการลา้งมอืบ่อย ๆ และใชน้ ้ายาฆา่เชือ้ส าหรบัมอื 

 จดัหาถงุมอืแบบใชแ้ลว้ทิง้ใหก้บัผูป้ฏบิตังิานเพือ่เป็นส่วนเสรมิกบัการลา้งมอืบ่อย ๆ ส าหรบังาน เชน่ การขน
ถ่ายสนิคา้ทีม่กีารสมัผสัรว่มกนั หรอืด าเนินการคดักรองอาการ 

 จดัใหม้แีละตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ผูป้ฏบิตังิานใชห้นา้กากป้องกนัใบหนา้และอุปกรณป้์องกนัอนัตรายสว่นบุคคล
ทีจ่ าเป็นทัง้หมด 

ระเบยีบการทําความสะอาดและฆ่าเชือ้ 
 ท าความสะอาดอย่างทัว่ถงึในพืน้ทีก่ารจราจรสูงและฆา่เชือ้โรคทีพ่บบ่อย 

 ท าความสะอาดและฆา่เชือ้พืน้ผวิทีส่ามารถสมัผสัไดร้ะหว่างกะหรอืระหว่างผูใ้ช ้แลว้แต่สว่นใดใชบ่้อยกวา่ 

 จดัใหม้นี ้ายาท าความสะอาดมอื ผา้เชด็ท าความสะอาด และสขุาภบิาลอืน่ ๆ และจดัวางใหพ้รอ้มใชส้ าหรบั
ผูป้ฏบิตังิาน 

 ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าสถานทีเ่กบ็วสัดสุุขอนามยัยงัคงใชง้านไดแ้ละมเีพยีงพอตลอดเวลา 

 ใชผ้ลติภณัฑท์ีไ่ดร้บัการอนุมตัเิพือ่ก าจดัโควดิ-19 ทีอ่ยู่ในรายการอนุมตัจิากหน่วยงานคุม้ครองสิง่แวดลอ้ม 
(EPA) และฝึกอบรมผูป้ฏบิตังิานเกีย่วกบัอนัตรายทางเคม ีค าแนะน าการใชผ้ลติภณัฑ ์ขอ้ก าหนดดา้นการ
ระบายอากาศ และขอ้ก าหนดของ Cal/OSHA ปฏบิตัติามวธิกีารท าความสะอาดเพือ่ความปลอดภยัต่อโรค
หอบหดืของ CDPH 

 ท าความสะอาดยานพาหนะขนส่งและอุปกรณก์อ่นและหลงัการส่งมอบ จดัใหม้วีสัดสุุขาภบิาลในระหว่างการสง่
มอบ และระบุสถานทีห่อ้งน า้ทางเลอืกในเสน้ทาง 

 เตรยีมเวลาใหผู้ป้ฏบิตังิานท าความสะอาดระหว่างการเปลีย่นกะท างาน 

 ตรวจสอบสิง่ของทีจ่ดัสง่และด าเนินการมาตรการฆ่าเชือ้กอ่นทีจ่ะจดัเก็บสนิคา้ในคลงัสนิคา้และสถานทีผ่ลติ 

 ท าความสะอาดพืน้โดยใชเ้ครือ่งดูดฝุ่ นทีม่ตีวักรอง HEPA หรอืวธิกีารอืน่ ๆ ทีไ่ม่กระจายเชือ้โรคไปในอากาศ 

 พจิารณาการยกระดบัเพือ่ปรบัปรุงการกรองอากาศและการระบายอากาศ 

แนวทางการเวน้ระยะห่างระหวา่งบุคคล 
 ใชม้าตรการกบัผูป้ฏบิตังิานเพือ่ใหเ้วน้ระยะห่างทางรา่งกายอย่างนอ้ยหกฟุต เชน่ ใชแ้ผน่กัน้หรอืตวัชีน้ าภาพ 

(เชน่เครือ่งหมายบนพืน้ เทปสหีรอืสญัญาณเพือ่ระบุจดุทีผู่ป้ฏบิตังิานควรยนื) 

 ลดเวลาท าธรุกรรมระหว่างผูป้ฏบิตังิานในคลงัสนิคา้และพนักงานขนสง่ใหน้อ้ยทีส่ดุ ด าเนินการเชค็อนิทีป่ระตู
ร ัว้และด าเนินการเอกสารแบบดจิทิลัหากท าได ้ 

 ปรบัการประชมุแบบตวัต่อตวั หากจ าเป็น เพือ่ใหแ้น่ใจวา่มกีารรกัษาระยะห่างทางกายภาพ 

 สบัหลกีเวลาพกัส าหรบัพนักงาน โดยปฏบิตัติามระเบยีบเกีย่วกบัค่าจา้งและช ัว่โมงท างาน เพือ่รกัษาระเบยีบการ
เวน้ระยะห่างระหว่างบุคคล  

 ก าหนดค่า จ ากดั หรอืปิดพืน้ทีท่ีใ่ชร้ว่มกนั และสรา้งพืน้ทีท่างเลอืกส าหรบัการพกัเบรกทีส่ามารถท าการเวน้
ระยะห่างทางกายภาพได ้

 ใชล้ าดบัขัน้ต่อไปนีเ้พือ่ป้องกนัแพรเ่ชือ้โควดิ-19 ในพืน้ทีก่ารท างาน โดยเฉพาะอย่างยิง่ในกรณีทีก่ารเวน้
ระยะห่างระหว่างบุคคลเป็นเร ือ่งยากในทางปฏบิตั ิไดแ้ก ่การควบคุมดา้นวศิวกรรม การควบคุมดา้นบรหิาร
จดัการ และอุปกรณป้์องกนัส่วนบุคคล 

 ใชแ้นวปฏบิตัใินการท างานเมือ่เป็นไปได ้เพือ่จ ากดัจ านวนผูป้ฏบิตังิานบนไซตง์านในคราวเดยีวกนั 

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
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