
รายการตรวจสอบทัว่ไปของโควดิ-19 ของ Cal/OSHA 
สําหรบัผูป้ระกอบการผลติ  

วนัที ่2 กรกฎาคม 2020 

รายการตรวจสอบนีม้วีตัถุประสงคเ์พือ่ชว่ยผูป้ระกอบการผลติในการน าแผนงานมาใชเ้พือ่ป้องกนัการแพรก่ระจายของโควดิ-19 ใน
สถานทีท่ างานและเป็นส่วนเสรมิของแนวทางส าหรบัผูป้ระกอบการกอ่สรา้ง (Guidance for Manufacturing Employers) 
รายการตรวจสอบนีเ้ป็นบทสรุปและมกีารเขยีนย่อส าหรบับางส่วนของแนวทาง ท าความคุน้เคยกบัค าแนะน ากอ่นใชร้ายการตรวจสอบ
นี ้

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 

 ขอ้มูลเกีย่วกบัผลประโยชนก์ารลางานโดยไดร้บัค่าจา้ง รวมถงึกฎหมาย Families First Coronavirus 
Response Act และผลประโยชนต์อบแทนของผูป้ฏบิตังิานภายใตค้ าสัง่ Executive Order N-62-20 
ในขณะทีค่ าสัง่มผีลบงัคบัใช ้

http://covid19.ca.gov/pdf/guidance-manufacturing.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


 ฝึกอบรมผูป้ฏบิตังิานอสิระ ช ัว่คราว หรอืผูป้ฏบิตังิานตามสญัญาจา้งตามนโยบายทีก่ล่าวนี ้และใหแ้น่ใจว่ามี
อุปกรณป้์องกนัส่วนบุคคลทีจ่ าเป็น 

มาตรการควบคุมและการคดักรอง 
 การตรวจคดักรองอาการและ/หรอืการตรวจสอบอุณหภมู ิ

 สนับสนุนใหค้นงานทีป่่วยหรอืแสดงอาการของโควดิ-19 อยูบ่า้น 

 ใหแ้ละใหแ้น่ใจวา่ผูป้ฏบิตังิานใชอุ้ปกรณป้์องกนัส่วนบุคคลทีจ่ าเป็นทัง้หมด 

 ส่งเสรมิการลา้งมอืบ่อย ๆ และใชน้ ้ายาฆา่เชือ้ส าหรบัมอื 

 จดัหาถงุมอืแบบใชแ้ลว้ทิง้ใหแ้กผู่ป้ฏบิตังิาน รว่มกบัการลา้งมอืบ่อย ๆ ส าหรบัผูท้ีป่ฏบิตังิานบางประเภท เชน่ 
การขนถ่ายสนิคา้ทีม่กีารสมัผสัรว่มกนั หรอืด าเนินการตรวจคดักรองอาการ 

 จ ากดัและคดักรองการเขา้สถานทีป่ฏบิตังิานของผูท้ีไ่ม่ใชพ่นักงาน   

ระเบยีบการทําความสะอาดและฆ่าเชือ้ 
 ท าความสะอาดพืน้ทีก่ารจราจรสูง  

 ฆ่าเชือ้พืน้ผวิทีใ่ชบ่้อย 

 ท าความสะอาดและฆา่เชือ้อุปกรณท์ีใ่ชร้ว่มกนัระหว่างการใชง้านแต่ละคร ัง้ 

 ท าความสะอาดพืน้ผวิทีส่ามารถสมัผสัไดร้ะหว่างกะหรอืระหว่างผูใ้ช ้แลว้แตค่วามบ่อยถี ่

 เตรยีมเวลาใหผู้ป้ฏบิตังิานท าความสะอาดระหว่างการเปลีย่นกะท างานของพวกเขาและใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของงาน 

 ก าหนดสถานทีท่ีจ่ดัใหม้เีจลท าความสะอาดมอืและผา้เชด็ท าความสะอาดซึง่ผูป้ฏบิตังิานสามารถใชไ้ด ้

 ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าสถานทีเ่กบ็วสัดสุุขอนามยัยงัคงใชง้านไดแ้ละมเีพยีงพอตลอดเวลา 

 ใหเ้หลือ่มเวลาพกั และจดัเตรยีมสิง่อ านวยความสะดวกดา้นสขุอนามยัเพิม่เตมิ หากจ าเป็นตอ้งรกัษาระยะห่าง
ทางกายภาพระหว่างก าหนดเวลาพกั  

 หากเป็นไปได ้ใหต้ดิตัง้อุปกรณแ์ฮนดฟ์ร ีเชน่ อ่างลา้งมอืและตูจ้่ายสบู่ลา้งมอือตัโนมตัซิ ึง่ไม่ตอ้งใชก้ารสมัผสั 

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

 จดัใหม้แีละตอ้งแน่ใจว่าพนักงานใชอุ้ปกรณป้์องกนัส่วนบุคคลเมือ่ท าการโหลดและการจดัเกบ็สนิคา้ทีส่ง่มอบ 

 ฆ่าเชือ้หมวกแข็งและเฟซชลิด ์ในตอนทา้ยของกะท างานแต่ละกะ 

 ท าความสะอาดยานพาหนะและอุปกรณข์นส่งกอ่นและหลงัการจดัสง่ 

 จดัใหม้หีอ้งน ้าทางเลอืกส าหรบัคนขบัรถในกรณีทีห่อ้งน ้าสามารถเขา้ถงึไดต้ามปกตปิิดอยู่ 

 ท าความสะอาดพืน้โดยใชเ้ครือ่งดูดฝุ่ นทีม่ตีวักรอง HEPA หรอืวธิกีารอืน่ ๆ ทีไ่ม่กระจายเชือ้โรคไปในอากาศ 

 พจิารณาการยกระดบัเพือ่ปรบัปรุงการกรองอากาศและการระบายอากาศ 

 ปรบัเปลีย่นขอ้เสนอดา้นโรงอาหารในสถานทีป่ฏบิตังิานตามแนวปฏบิตัสิ าหรบัรา้นอาหาร 

 
 
 
 
 

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 
 ใชม้าตรการกบัผูป้ฏบิตังิานเพือ่ใหเ้วน้ระยะห่างทางรา่งกายอย่างนอ้ยหกฟุต เชน่ ใชแ้ผน่กัน้หรอืตวัชีน้ าภาพ 

(เชน่เครือ่งหมายบนพืน้ เทปสหีรอืสญัญาณเพือ่ระบุจดุทีผู่ป้ฏบิตังิานควรยนื) 

 ปรบัการประชมุและการสมัภาษณใ์นบุคคลใด ๆ เพือ่ใหแ้น่ใจมกีารรกัษาระยะห่างทางกายภาพ 

 ใชแ้นวทางปฏบิตังิานเพือ่จ ากดัจ านวนพนักงานในพืน้ทีป่ฏบิตังิานต่อคร ัง้ 

 สบัหลกีเวลาพกัส าหรบัพนักงาน โดยปฏบิตัติามระเบยีบเกีย่วกบัค่าจา้งและช ัว่โมงท างาน เพือ่รกัษาระเบยีบการ
เวน้ระยะห่างระหว่างบุคคล  

 ปรบัแต่ง จ ากดั หรอืปิดพืน้ทีส่ว่นกลางเพือ่รกัษาระยะห่างทางกายภาพหรอืยา้ยไปยงัพืน้ทีเ่ปิด จดัท าพืน้ทีพ่กั
กลางแจง้ทีม่รีม่เงาปกคลมุและมทีีน่ั่งเพือ่จะมัน่ใจวา่มกีารเวน้ระยะห่างระหว่างบุคคล 

 จดัใหม้ทีางเขา้และทางออกทีแ่ยกกนั 

 หากเป็นไปได ้ใหต้ดิตัง้วสัดุทีช่ว่ยในการขนถ่าย เชน่ ช ัน้วางของและกระดานข่าว เพือ่ลดการส่งตอ่ระหว่าง
บุคคล 

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