
 

รายการตรวจสอบทัว่ไปของโควดิ-19 
พพิธิภณัฑแ์ละแกลเลอรีก่ลางแจง้ 

วนัที ่2 กรกฎาคม 2020 

รายการตรวจสอบนีม้วีตัถุประสงคเ์พือ่ชว่ยผูป้ระกอบการทีพ่พิธิภณัฑแ์ละแกลเลอรีก่ลางแจง้ในการป้องกนัการแพรก่ระจายของโรค
โควดิ-19 ในสถานทีทํ่างานและเป็นส่วนเสรมิของแนวทางสําหรบัพพิธิภณัฑแ์ละแกลเลอรีก่ลางแจง้. รายการตรวจสอบนีเ้ป็นบทสรุป
และมกีารเขยีนย่อสําหรบับางสว่นของแนวทาง ทําความคุน้เคยกบัคําแนะนํากอ่นใชร้ายการตรวจสอบนี ้

เนือ้หาของแผนเฉพาะส าหรบัสถานทีท่ างาน 
 ผูร้บัผดิชอบในการนําแผนดงักล่าวไปใช ้ 

 การประเมนิความเสีย่งและมาตรการทีจ่ะนํามาเพือ่ป้องกนัการแพรก่ระจายของไวรสั 

 การใชห้นา้กากอนามยัตามแนวทางของ CDPH 

 การฝึกอบรมและการสือ่สารกบัผูป้ฏบิตังิานและตวัแทนผูป้ฏบิตังิานตามแผน 

 กระบวนการตรวจสอบการปฏบิตัติามกฎระเบยีบและเอกสารและแกไ้ขขอ้บกพรอ่ง 

 กระบวนการตรวจสอบผูต้ดิเชือ้โควดิ การแจง้เตอืนแผนกสุขภาพในทอ้งถิน่ และการระบุและแยกผูต้ดิต่อใน
สถานทีทํ่างานอย่างใกลช้ดิและผูป้ฏบิตังิานทีต่ดิเชือ้ 

 มาตรการเมือ่สถานทีทํ่างานมกีารระบาดของโรคตามแนวทางของ CDPH  

หวัขอ้ส าหรบัการฝึกอบรมพนกังานและอาสาสมคัร 
 ขอ้มูลเกีย่วกบัโควดิ-19 การป้องกนัการแพรก่ระจายและผูท้ีม่คีวามเสีย่งเป็นพเิศษ  

 การตรวจคดักรองตนเองทีบ่า้น รวมถงึการตรวจสอบอุณหภมูแิละ/หรอือาการตามแนวทางของ CDC 

 ความสําคญัของการไมม่าทํางาน ถา้ผูป้ฏบิตังิานมอีาการไอถี ่ๆ มไีข ้หายใจลาํบาก หนาวสัน่ ปวดกลา้มเนือ้ 
ปวดศรีษะ เจ็บคอ สูญเสยีรสชาตหิรอืกลิน่ใหม่ คดัจมกูหรอืนํา้มูกไหล คลืน่ไสห้รอือาเจยีน หรอืทอ้งเสยี หรอื
ถา้ผูป้ฏบิตังิานหรอืบุคคลอืน่ทีพ่วกเขาตดิตอ่ดว้ยไดร้บัการวนิิจฉัยวา่เป็นโรคโควดิ-19  

 เพือ่กลบัไปทํางานหลงัจากไดร้บัการวนิิจฉัยโควดิ-19 ก็ตอ่เมือ่หลงัจาก 10 วนัตัง้แต่เร ิม่มอีาการและไมม่ไีข ้
นาน 72 ช ัว่โมง 

 เมือ่ตอ้งพบแพทย ์

 ความสําคญัของการลา้งมอื 

 ความสําคญัของการเวน้ระยะห่างทางกายภาพทัง้ทีทํ่างานและนอกเวลาทํางาน 

 การใชผ้า้ทีเ่หมาะสมครอบคลมุใบหนา้ รวมทัง้ขอ้มลูในแนวทางของ CDPH 

 ขอ้มูลเกีย่วกบัผลประโยชนก์ารลางาน รวมถงึกฎหมาย Families First Coronavirus Response และ
ผลประโยชนต์อบแทนของผูป้ฏบิตังิานภายใตค้ําสัง่ Executive Order N-62-20 ของผูว้่ารฐัฯ ในขณะที่
คําสัง่นีม้ผีล 

 ฝึกอบรมผูป้ฏบิตังิานอสิระ ช ัว่คราว หรอืผูป้ฏบิตังิานตามสญัญาจา้งหรอือาสาสมคัรตามนโยบายทีก่ล่าวนีแ้ละ
ใหแ้น่ใจว่ามอีุปกรณป้์องกนัส่วนบุคคลทีจ่ําเป็น 

https://covid19.ca.gov/pdf/guidance-outdoor-museums.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/หรอืการตรวจสอบอุณหภมู ิ

 ส่งเสรมิใหพ้นักงาน อาสาสมคัร และผูเ้ยีย่มชม ทีป่่วยหรอืแสดงอาการของโควดิ-19 ใหพ้กัอยู่บา้น 

 ส่งเสรมิการลา้งมอืบ่อย ๆ และใชนํ้้ายาฆา่เชือ้สําหรบัมอื 

 จดัใหม้แีละตอ้งแน่ใจว่าผูป้ฏบิตังิานใชอุ้ปกรณป้์องกนัส่วนบุคคลทีจ่าํเป็นทัง้หมด 

 จดัหาถงุมอืแบบใชแ้ลว้ทิง้กบัผูป้ฏบิตังิานเพือ่เป็นส่วนเสรมิกบัการลา้งมอืบ่อย ๆ สําหรบังาน เชน่ การขนถา่ย
สนิคา้ทีม่กีารสมัผสัรว่มกนั หรอืดําเนินการคดักรองอาการ 

 จดัใหม้ป้ีายสญัลกัษณเ์พือ่สือ่สารกบัลกูคา้ว่าพวกเขาควรใชห้นา้กากอนามยั รกัษาระยะห่างทางกายภาพ ลา้ง
มอืดว้ยสบู่บ่อย ๆ ใชเ้จลทําความสะอาดมอื และไมส่มัผสัใบหนา้ของตวัเอง  

 เตอืนแขกใหนํ้าอุปกรณปิ์ดบงัใบหนา้มาดว้ย และจดัใหม้อีุปกรณปิ์ดบงัใบหนา้สําหรบัผูท้ีไ่มม่ ี

ระเบยีบการท าความสะอาดและฆ่าเชือ้ 
 ทําความสะอาดพืน้ทีภ่ายในอาคารทีม่ผีูค้นหนาแน่นและพืน้ทีทํ่างานทีใ่ชร้ว่มกนัอย่างทั่วถงึ  

 ฆ่าเชือ้พืน้ผวิทีม่กีารสมัผสับ่อยคร ัง้ 

 ทําความสะอาดพืน้ผวิกลางแจง้ทีทํ่าจากพลาสตกิหรอืโลหะ แต่ไมไ่ดอ้ยู่ในสนามเด็กเล่น ไม ้หรอืทางเทา้ 

 ทําความสะอาดและฆา่เชือ้อุปกรณท์ีใ่ชร้ว่มกนัระหว่างการใชง้านแต่ละคร ัง้ 

 ฆ่าเชือ้อุปกรณท์ีส่่งผา่นระหว่างผูป้ฏบิตังิานและลูกคา้ เชน่ ปากกา แผนทีท่ีส่ามารถนํามาใชใ้หม่ ฯลฯ 

 จดัใหม้แีผนที ่คูม่อื และอืน่ ๆ แบบใชค้ร ัง้เดยีว และจดัแขก/ผูเ้ยีย่มชมสามารถเขา้ถงึขอ้มลูดงักลา่วไดผ้่าน
อุปกรณอ์เิล็กทรอนิกส ์

 ใชหู้ฟังเสยีงเฉพาะเมือ่สามารถฆ่าเชือ้ไดอ้ย่างถูกตอ้งหลงัจากการใชง้านแต่ละคร ัง้ 

 ตดิตัง้ใหจ้ดุทํางานทุกจดุมผีลติภณัฑฆ์่าเชือ้ทีเ่หมาะสม ซึง่รวมถงึนํา้ยาฆ่าเชือ้สําหรบัมอืและผา้เชด็ทําความ
สะอาด และตอ้งแน่ใจว่าอุปกรณด์งักล่าวพรอ้มใชง้าน 

 ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าสถานทีเ่กบ็วสัดสุุขอนามยัยงัคงใชง้านไดแ้ละมเีพยีงพอตลอดเวลา  

 จดัใหม้เีจลทําความสะอาดมอืสาํหรบัผูเ้ยีย่มชมในพืน้ทีท่ีม่ผีูค้นหนาแน่น เชน่ บรเิวณทางเขา้ 

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

 ใหเ้วลาผูป้ฏบิตังิานทีจ่ะใชใ้นการทําความสะอาดระหว่างการเปลีย่นกะ โดยพจิารณาการว่าจา้งบรษิทัทําความ
สะอาดทีเ่ป็นบุคคลภายนอก 

 ตดิตัง้อุปกรณแ์ฮนดฟ์รถีา้เป็นไปได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 ใชม้าตรการกบัผูป้ฏบิตังิานเพือ่ใหเ้วน้ระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างนอ้ยหกฟุต เชน่ ใชแ้ผ่นกัน้หรอืสญัลกัษณ์

ภาพ (เชน่ เครือ่งหมายบนพืน้ เทปส ีหรอืสญัลกัษณ ์เพือ่ระบุจดุทีผู่เ้ยีย่มชมควรยนื) 

 กาํหนดเสน้ทางแยกตา่งหากสาํหรบัการเขา้และออกนิทรรศการ แกลเลอรี ่และพืน้ทีทํ่างานภายในอาคาร เพือ่
ชว่ยรกัษาระยะห่างทางกายภาพ และจดัทําทศิทางของทางเดนิ เสน้ทางระหว่างหอ้ง หอ้งโถง ฯลฯ เพือ่ป้องกนั
การเดนิสวนกนั 

 จดัใหม้พีนักงานนําทางแขก/ผูเ้ยีย่มชมในบรเิวณทีม่ผีูค้นหนาแน่นเพือ่ป้องกนัการกระจกุตวั 

 จํากดัจํานวนผูเ้ยีย่มชมสูงสุดเพือ่สนับสนุนการรกัษาระยะห่างระหว่างบุคคล 

 พจิารณาใชร้ะบบจองตัว๋ลว่งหนา้เพือ่ลดจํานวนผูเ้ขา้ซือ้ตั๋วหนา้งาน 

 จํากดัจํานวนผูเ้ขา้ชมแบบกลุม่ไม่เกนิหกคน และไม่ไดร้วมผูเ้ยีย่มชมจากตา่งครอบครวัเป็นกลุ่มเดยีวกนั 

 จดัเรยีงทีน่ั่งใหม่หรอืนําทีน่ั่งออก เพือ่ใหส้ามารถการรกัษาระยะห่างระหว่างบุคคลได ้

 ปิดการจดัแสดงนิทรรศการแบบโตต้อบทีจ่ําเป็นตอ้งมกีารสมัผสัทางกายภาพ 

 ใชแ้นวปฏบิตัใินการทํางาน เพือ่จํากดัจาํนวนพนักงานในพืน้ทีทํ่างานทีใ่ชร้ว่มกนัตอ่คร ัง้ 

 ปรบัพืน้ทีส่ํานักงาน สถานีทํางาน เคานเ์ตอรเ์ชค็เอาท ์ฯลฯ เพือ่ใหม้รีะยะห่างอย่างนอ้ยหกฟุตระหว่างพนักงาน  

 จดัชว่งเวลาพกัเบรกของผูป้ฏบิตังิานแบบสบัหลกีกนั เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดเกีย่วกบัค่าจา้งและช ัว่โมง
การทํางาน หากจําเป็น  

 ปรบัแต่ง จํากดั หรอืปิดพืน้ทีส่าํหรบัพกั และจดัใหม้พีืน้ทีท่างเลอืกซึง่สามารถรกัษาระยะห่างระหว่างบุคคลได ้

 หลกีเลีย่งการใชย้านพาหนะรว่มกนัเมือ่เดนิทางในภายในสถานที ่ 

 จํากดัจํานวนบุคคลผูใ้ชล้ฟิทแ์ละสนับสนุนการใชห้นา้กากอนามยั 

 กาํจดัโอกาสในการสมัผสัแบบบุคคลตอ่บุคคลในการส่งมอบสนิคา้ 

 ออกแบบทีจ่อดรถใหม่เพือ่จาํกดัการกระจกุตวั และเพือ่ใหแ้น่ใจว่าการแยกผูใ้ชง้านอย่างเหมาะสม และจาํกดั
การสมัผสั ณ จดุชาํระเงนิ 
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