
รายการตรวจสอบทัว่ไปของโควดิ-19 ของ Cal/OSHA 
ส าหรบัผูใ้หบ้รกิารขนส่งผูโ้ดยสารสาธารณะและเอกชน การเดนิทาง 
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รายการตรวจสอบนีม้วีตัถุประสงคเ์พือ่ชว่ยใหผู้ใ้หบ้รกิารขนส่งผูโ้ดยสารสาธารณะและเอกชน การเดนิทาง และผูป้ระกอบการรถไฟ
โดยสารระหว่างเมอืงดําเนินการตามแผนเพือ่ป้องกนัไม่ใหเ้กดิการแพรก่ระจายของโรคโควดิ-19 ในสถานทีทํ่างานและเป็นส่วนเสรมิ
สําหรบัแนวปฏบิตัสิําหรบัผูใ้หบ้รกิารขนส่งผูโ้ดยสารสาธารณะและเอกชนการเดนิทาง และผูป้ระกอบการรถไฟโดยสารระหวา่งเมอืง 
รายการตรวจสอบนีเ้ป็นบทสรุปและมกีารเขยีนย่อสําหรบับางส่วนของแนวทาง ทําความคุน้เคยกบัคําแนะนํากอ่นใชร้ายการตรวจสอบ
นี ้

เนือ้หาของแผนเฉพาะส าหรบัสถานทีท่ างาน 
 ผูร้บัผดิชอบในการนําแผนดงักล่าวไปใช ้ 

 การประเมนิความเสีย่งและมาตรการทีจ่ะนํามาเพือ่ป้องกนัการแพรก่ระจายของไวรสั

 การใชห้นา้กากอนามยัตามแนวทางของ CDPH 

 การฝึกอบรมและการสือ่สารกบัผูป้ฏบิตังิานและตวัแทนผูป้ฏบิตังิานตามแผน 

 กระบวนการตรวจสอบการปฏบิตัติามกฎระเบยีบและเอกสารและแกไ้ขขอ้บกพรอ่ง 

 กระบวนการตรวจสอบผูต้ดิเชือ้โควดิ การแจง้เตอืนแผนกสุขภาพในทอ้งถิน่ และการระบุและแยกผูต้ดิต่อใน
สถานทีทํ่างานอย่างใกลช้ดิและผูป้ฏบิตังิานทีต่ดิเชือ้ 

 มาตรการสําหรบัเมือ่สถานทีทํ่างานมกีารระบาดของโรคตามแนวทางของ CDPH 

 ปรบัปรุงแผนตามความจําเป็นเพือ่ป้องกนัการเกดิผูต้ดิเชือ้เพิม่เตมิ 

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 

http://covid19.ca.gov/pdf/guidance-transit-rail.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


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

 ฝึกอบรมผูป้ฏบิตังิานอสิระ ช ัว่คราว หรอืผูป้ฏบิตังิานตามสญัญาจา้งหรอือาสาสมคัรตามนโยบายทีก่ล่าวนีแ้ละ
ใหแ้น่ใจว่ามอีุปกรณป้์องกนัส่วนบุคคลทีจ่ําเป็น 

มาตรการควบคุมและการคดักรอง 
 การวดัอุณหภูม ิและ/หรอืการตรวจคดักรองอาการ 

 สนับสนุนใหค้นงานทีป่่วยหรอืแสดงอาการของโควดิ-19 อยูบ่า้น 

 ส่งเสรมิการลา้งมอืบ่อย ๆ และใชนํ้้ายาฆา่เชือ้สําหรบัมอื 

 จดัใหม้แีละรบัรองว่าพนักงานใชอุ้ปกรณป้์องกนัส่วนบุคคลทีจ่ําเป็นทัง้หมด 

 จดัหาถงุมอืแบบใชแ้ลว้ทิง้ใหแ้กผู่ป้ฏบิตังิาน รว่มกบัการลา้งมอืบ่อย ๆ สําหรบัผูท้ีป่ฏบิตังิานบางประเภท เชน่ 
การขนถ่ายสนิคา้ทีม่กีารสมัผสัรว่มกนั หรอืดาํเนินการตรวจคดักรองอาการ 

 จํากดัการเขา้สถานทีข่องบุคคลซึง่ไม่ใชพ่นักงาน 

 เตอืนประชาชนว่าพวกเขาจําเป็นตอ้งใชห้นา้กากอนามยั/อุปกรณปิ์ดคลมุใบหนา้ และหลกีเลีย่งการหนัหนา้
เขา้หาผูโ้ดยสารท่านอืน่โดยตรงอย่างใกลช้ดิ ปรบัปรุงขอ้มูลสาธารณะเกีย่วกบันโยบายและแนวทางปฏบิตัใิห ้
เป็นปัจจบุนั 

ระเบยีบการท าความสะอาดและฆ่าเชือ้ 
 ทําความสะอาดพืน้ทีท่ีม่กีารใชง้านหนาแน่นอย่างทั่วถงึ 

 ทําความสะอาดและฆา่เชือ้โรคเป็นประจําของพืน้ผวิทีม่กีารสมัผสับ่อยคร ัง้ 

 ทําความสะอาดทุกซอกทุกมมุของหอ้งคนขบัระหว่างกะหรอืผูใ้ช ้แลว้แต่จํานวนใดจะบ่อยคร ัง้กว่า 

 ทําการฆ่าเชือ้ทีม่อืกอ่นและหลงัการใหค้วามชว่ยเหลอืใด ๆ แกผู่โ้ดยสาร 

 ใหห้ลกีเลีย่งการใชง้านโทรศพัท ์อุปกรณทํ์างาน หรอืเครือ่งมอือืน่ ๆ รว่มกบัผูอ้ืน่หากทําได ้ หา้มใชอุ้ปกรณ์
ป้องกนัสว่นบุคคลรว่มกบัผูอ้ืน่ 

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

 ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าระบบนํ้าทัง้หมดมคีวามปลอดภยัสาํหรบัการใชง้าน หลงัจากปิดสถานทีอ่ํานวยความ
สะดวกเป็นเวลานานเพือ่ลดความเสีย่งของโรคลเีจยีนแนร ์

 จดัเตรยีมสถานี สํานักงานการขนส่งและรถไฟ และยานพาหนะการขนส่งและรถไฟ ใหม้ผีลติภณัฑด์า้น
สุขอนามยัทีเ่หมาะสม และจดัใหม้เีจลทําความสะอาดมอืส่วนตวัแกพ่นักงานทีป่ฏบิตังิานในแนวหนา้ทัง้หมด 
(เชน่ พนักงานขบัรถ) 

 ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าสถานทีเ่กบ็วสัดสุุขอนามยัยงัคงใชง้านไดแ้ละมเีพยีงพอตลอดเวลา 

 ทําความสะอาดพืน้โดยใชเ้ครือ่งดูดฝุ่ นทีม่ตีวักรอง HEPA หรอืวธิกีารอืน่ ๆ ทีไ่ม่กระจายเชือ้โรคไปในอากาศ 

 พจิารณาการอปัเกรดเพือ่ปรบัปรุงการกรองอากาศและการระบายอากาศ 

แนวทางการเวน้ระยะห่างระหวา่งบุคคล 

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
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


 ลดจาํนวนผูโ้ดยสารสูงสุดบนยานพาหนะเพือ่สนับสนุนการรกัษาระยะห่างทางกายภาพ  

 ใชม้าตรการเพือ่ใหเ้วน้ระยะห่างอย่างนอ้ยหกฟุต ระหว่างพนักงานขบัรถ/รถไฟ และผูโ้ดยสาร โดยใชแ้ผ่นกัน้
หรอืสญัลกัษณภ์าพ (เชน่ เครือ่งหมายบนพืน้ เทปส ีหรอืสญัญาณ เพือ่ระบุว่าผูโ้ดยสารจะสามารถหลกีเลีย่ง
การน่ังใกลพ้นักงานขบัรถบสัไดม้ากนอ้ยแค่ไหน) 

 ขอใหผู้โ้ดยสารหลกีเลีย่งการยนืหรอืน่ังใกลพ้นักงานขบัรถภายในระยะหกฟุต หากเป็นไปได ้ใหปิ้ดกัน้ทีน่ั่งที่
อยู่ภายในระยะหกฟุตจากพนักงานขบัรถ หรอืตดิตัง้อุปกรณก์ดีขวางเพล็กซกิลาส (Plexiglas) 

 สบัหลกีเวลาพกัสําหรบัพนักงาน โดยปฏบิตัติามระเบยีบเกีย่วกบัค่าจา้งและช ัว่โมงทํางาน เพือ่รกัษาระเบยีบการ
เวน้ระยะห่างระหว่างบุคคล  

 กาํหนดค่า จาํกดั หรอืปิดพืน้ทีท่ีใ่ชร้ว่มกนั และสรา้งพืน้ทีท่างเลอืกสําหรบัการพกัเบรกทีส่ามารถทําการเวน้
ระยะห่างทางกายภาพได ้ 

 กาํหนด/สนับสนุนใหผู้โ้ดยสารซือ้บตัรโดยสารและเตมิเงนิในบตัรโดยสารและบตัรรถไฟออนไลน ์

 จดัทําแผนการเขา้และออกผูโ้ดยสารเพือ่ลดการสมัผสัทางรา่งกายและการกระจกุตวั 

 เป็นไปได ้เมือ่เดนิทางโดยเรอืขนส่งทางนํา้ เชน่ เรอืขา้มฟากหรอืเรอืโดยสาร ขอใหผู้โ้ดยสารแจง้กบัพนักงาน
บนเรอืหากเดนิทางดว้ยกนัเป็นกลุม่  ลูกเรอืจะชว่ยผูโ้ดยสารในการรอควิขีน้และลงจากเรอืโดยรกัษาระยะห่าง
ทางกายภาพดว้ยการแบ่งเป็นกลุ่มเล็ก ๆ 

 ตดิตามเสน้ทางทีร่กัษาระยะห่างทางกายภาพทําไดย้าก เน่ืองจากจาํนวนผูโ้ดยสาร ปรบัเสน้ทางรถบสัหรอื
เสน้ทางขนสง่ และกาํหนดเวลาในในชว่งทีม่จีํานวนผูโ้ดยสารสูงสุดสาํหรบัเสน้ทางทีม่ผีูใ้ชง้านจํานวนมาก 

  



ขอ้พจิารณาเพิม่เตมิส าหรบัผูใ้หบ้รกิารขนส่งผูโ้ดยสาร 
(รถแท็กซี ่รถรบัส่งแบบใชร้ว่มกนั รถรบัส่งลมูีซนี ฯลฯ) 
 บรษิทัรถรบัส่งแบบใชร้ว่มกนั (ridersharing): งดการใชร้ถรว่มกนัจนกวา่จะมแีนวปฏบิตัดิา้นสาธารณสุข

เพิม่เตมิ จงึจะเร ิม่ใหบ้รกิารไดอ้กีคร ัง้  

 พนักงานขบัรถแท็กซีแ่ละรถรบัส่งแบบใชร้ว่มกนั และบรษิทัขนสง่เอกชน: พฒันากระบวนการทีอ่นุญาตใหท้ัง้ผู ้
ขบัขีแ่ละผูใ้ชบ้รกิารสามารถยกเลกิการใช/้ใหบ้รกิารไดโ้ดยไม่มบีทลงโทษหากอกีฝ่ายไมไ่ดส้วมหนา้กาก
อนามยั แจง้นโยบายนีผู้โ้ดยสารทราบกอ่นจองรถ 

 จดัใหม้วีสัดุทีเ่พยีงพอสาํหรบัผูข้บัขีใ่นการทําความสะอาดและฆ่าเชือ้พืน้ผวิของยานพาหนะทีม่กีารสมัผสั
บ่อยคร ัง้ ฝึกอบรมพนักงานขบัรถเกีย่วกบัอนัตรายของผลติภณัฑแ์ละมาตรการป้องกนัทีจ่าํเป็น ตอ้งแน่ใจว่ามี
การระบายอากาศเพยีงพอขณะทีทํ่าความสะอาด/ฆ่าเชือ้ยานพาหนะ จดัใหม้ถีุงครอบถงัขยะสําหรบัการกาํจดั
ผา้เชด็ทําความสะอาดในยานพาหนะ 

 ควรทําความสะอาดและฆ่าเชือ้บรเิวณทีผู่โ้ดยสารมกีารสมัผสับ่อยคร ัง้เมือ่เร ิม่และสิน้สุดกะ และระหว่างการ
ขนส่งผูโ้ดยสารแต่ละราย  

 เตรยีมเวลาใหผู้ป้ฏบิตังิานทําความสะอาดระหว่างการเปลีย่นกะทํางานของพวกเขา 

 หากเป็นไปไดใ้หใ้ชเ้ครือ่งก ัน้ เชน่ เสือ่ และทีหุ่ม้เบาะแบบใชแ้ลว้ทิง้ 

 พจิารณาการตดิตัง้ฉากกัน้ทีล่ะอองซมึผ่านไม่ไดร้ะหว่างทีน่ั่งดา้นหนา้และดา้นหลงั 

 ขอใหผู้โ้ดยสารจดัการกระเป๋าและสมัภาระของตวัเองระหว่างการรบัและส่ง ขอใหผู้โ้ดยสารรกัษาระยะห่าง
ระหว่างบุคคลอย่างนอ้ยหกฟุต ใชเ้จลทําความสะอาดมอืหลงัจากสมัผสัสมัภาระของผูโ้ดยสาร 

 ใหผู้โ้ดยสารน่ังอยู่ในเบาะหลงั 

 เตอืนผูโ้ดยสารสวมใส่หนา้กากอนามยัและแจง้ใหผู้โ้ดยสารทราบว่าการขบัขีอ่าจถูกยกเลกิหากพวกเขาไม่สวม
หนา้กากอนามยั 

 หลกีเลีย่งการใชร้ะบบอากาศหมุนเวยีนสําหรบัการระบายอากาศของยานพาหนะ 

 ระงบัการนําเสนอบรกิารเสรมิตา่ง ๆ เชน่ ลกูอม สายชารจ์โทรศพัท ์หรอืนิตยสาร 


	สำหรับผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารสาธารณะและเอกชน การเดินทาง  และรถไฟโดยสารระหว่างเมือง
	เนื้อหาของแผนเฉพาะสำหรับสถานที่ทำงาน
	หัวข้อการฝึกอบรมพนักงาน
	มาตรการควบคุมและการคัดกรอง
	ระเบียบการทําความสะอาดและฆ่าเชื้อ
	แนวทางการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล
	ข้อพิจารณาเพิ่มเติมสำหรับผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสาร (รถแท็กซี่ รถรับส่งแบบใช้ร่วมกัน รถรับส่งลีมูซีน ฯลฯ)
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