
รายการตรวจสอบทัว่ไปของโควดิ-19 ของ Cal/OSHA 
ส าหรบัพพิธิภณัฑ ์แกลเลอรี ่สวนสตัว ์และพพิธิภณัฑส์ตัวน์ ้า 

วนัที ่2 กรกฎาคม 2020 

รายการตรวจสอบนีม้วีตัถุประสงคเ์พือ่ชว่ยใหน้ายจา้งของ พพิธิภณัฑ ์แกลเลอรี ่สวนสตัว ์พพิธิภณัฑส์ตัวน์ ้า และสถานทีอ่ืน่ ๆ ที่
คลา้ยกนั ในการน าแผนงานมาใชเ้พือ่ป้องกนัการแพรก่ระจายของโควดิ-19 ในสถานทีท่ างานและเป็นส่วนเสรมิของ แนวทาง
ส าหรบัผูป้ระกอบการพพิธิภณัฑ ์แกลเลอรี ่สวนสตัว ์และพพิธิภณัฑส์ตัวน์ า้ รายการตรวจสอบนีเ้ป็นบทสรุปและมกีารเขยีนย่อ
ส าหรบับางสว่นของแนวทาง ท าความคุน้เคยกบัค าแนะน ากอ่นใชร้ายการตรวจสอบนี ้

เนือ้หาของแผนเฉพาะส าหรบัสถานทีท่ างาน 
 ผูร้บัผดิชอบในการน าแผนดงักล่าวไปใช ้ 

 การประเมนิความเสีย่งและมาตรการทีจ่ะน ามาเพือ่ป้องกนัการแพรก่ระจายของไวรสั

 การใชห้นา้กากอนามยัตามแนวทางของ CDPH 

 การฝึกอบรมและการสือ่สารกบัผูป้ฏบิตังิานและตวัแทนผูป้ฏบิตังิานตามแผน 

 กระบวนการตรวจสอบการปฏบิตัติามกฎระเบยีบและเอกสารและแกไ้ขขอ้บกพรอ่ง 

 กระบวนการตรวจสอบผูต้ดิเชือ้โควดิ การแจง้เตอืนแผนกสุขภาพในทอ้งถิน่ และการระบุและแยกผูต้ดิต่อใน
สถานทีท่ างานอย่างใกลช้ดิและผูป้ฏบิตังิานทีต่ดิเชือ้  

 มาตรการเมือ่สถานทีท่ างานมกีารระบาดของโรคตามแนวทางของ CDPH 

หวัขอ้การฝึกอบรมพนกังาน 
 ขอ้มูลเกีย่วกบัโควดิ-19 การป้องกนัการแพรก่ระจายและผูท้ีม่คีวามเสีย่งเป็นพเิศษ 

 สถานประกอบการทีม่สีตัวค์วรจดัใหม้ขีอ้มลูเกีย่วกบัวธิกีารป้องกนัการแพรก่ระจายของโควดิ-19 ระหว่างคน
และสตัวเ์ลีย้ง 

 การตรวจคดักรองตนเองทีบ่า้น รวมถงึการตรวจสอบอุณหภมูแิละ/หรอือาการตามแนวทางของ CDC 

 ความส าคญัของการไมม่าท างานหากผูป้ฏบิตังิานมอีาการของโควดิ-19 ตามที ่CDC ไดร้ะบุไว ้เชน่ ไอ มไีข ้
หายใจล าบาก หนาวสัน่ ปวดกลา้มเนือ้ ปวดศรีษะ เจ็บคอ สูญเสยีความสามารถในการรบัรสหรอืกลิน่ คดัจมกู
หรอืน ้ามูกไหล คลืน่ไสห้รอือาเจยีน หรอืทอ้งเสยี หรอืหากผูป้ฏบิตังิานหรอืบุคคลทีพ่วกเขาสมัผสัดว้ยไดร้บัการ
วนิิจฉัยว่าเป็นโรคโควดิ-19  

 เมือ่ตอ้งพบแพทย ์

 ความส าคญัของการลา้งมอื 

 ความส าคญัของการเวน้ระยะห่างทางกายภาพทัง้ทีท่ างานและนอกเวลาท างาน 

 การใชผ้า้ทีเ่หมาะสมครอบคลมุใบหนา้ รวมทัง้ขอ้มลูในแนวทางของ CDPH 

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

 ท าการฝึกอบรมผูร้บัจา้งอสิระ ผูร้บัจา้งช ัว่คราว หรอืผูป้ฏบิตังิานตามสญัญาจา้งตามนโยบายต่าง ๆ เหลา่นี ้และ
ตอ้งแน่ใจวา่ผูป้ฏบิตังิานดงักลา่วมอีุปกรณป้์องกนัสว่นบุคคลและอุปกรณอ์ืน่ ๆ ทีจ่ าเป็น 

https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-zoos-museums.pdf
https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-zoos-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.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


มาตรการควบคุมและการคดักรอง 
 การตรวจคดักรองอาการและ/หรอืการตรวจสอบอุณหภมูิ

 ส่งเสรมิใหพ้นักงาน อาสาสมคัร และผูเ้ยีย่มชม ทีป่่วยหรอืแสดงอาการของโควดิ-19 ใหพ้กัอยู่บา้น 

 ส่งเสรมิการลา้งมอืบ่อย ๆ และใชน้ ้ายาฆา่เชือ้ส าหรบัมอื 

 จดัหาและดูแลใหพ้นักงานและอาสาสมคัรใชอุ้ปกรณป้์องกนัทีจ่ าเป็นทัง้หมด 

 จดัหาถงุมอืแบบใชแ้ลว้ทิง้กบัผูป้ฏบิตังิานเพือ่เป็นส่วนเสรมิกบัการลา้งมอืบ่อย ๆ ส าหรบังาน เชน่ การขนถา่ย
สนิคา้ทีม่กีารสมัผสัรว่มกนั หรอืด าเนินการตรวจคดักรองอาการ 

 จดัใหม้ป้ีายสญัลกัษณเ์พือ่สือ่สารกบัผูเ้ยีย่มชมว่าพวกเขาควรใชห้นา้กากอนามยั รกัษาระยะห่างทางกายภาพ 
ลา้งมอืดว้ยสบู่บ่อย ๆ ใชเ้จลท าความสะอาดมอื และไม่สมัผสัใบหนา้ของตนเอง 

 เตอืนแขกใหน้ าหนา้กากอนามยัมาเอง และเตรยีมใหก้บัผูท้ีไ่มไ่ดน้ ามาดว้ย 

 คดักรองอาการของแขกและผูเ้ขา้เยีย่มอาการเมือ่เดนิทางมาถงึ และจดัใหม้อีุปกรณป์กปิดใบหนา้ใหก้บัผูท้ีไ่มม่ ี

 จะตอ้งแสดงรายการกฎระเบยีบทีบ่รเิวณทางเขา้ เพือ่เป็นเงือ่นไขในการเขา้เยีย่มชม 

ระเบยีบการท าความสะอาดและฆ่าเชือ้ 
 ท าความสะอาดพืน้ทีภ่ายในอาคารทีม่ผีูเ้ยีย่มชมหนาแน่น ตลอดจนพืน้ทีท่ างานทีใ่ชร้ว่มกนัอย่างทั่วถงึ โดย

ค านึงถงึพืน้ผวิทีเ่ด็กมแีนวโนม้ทีจ่ะสมัผสั 

 ฆ่าเชือ้พืน้ผวิทีม่กีารสมัผสับ่อยคร ัง้ 

 ส่งเสรมิการใชบ้ตัรเครดติและระบบการช าระเงนิแบบไรก้ารสมัผสั 

 ฆ่าเชือ้อุปกรณท์ีใ่ชร้ว่มกนัหลงัการใชง้านแตล่ะคร ัง้ 

 ฆ่าเชือ้อุปกรณท์ีส่่งผา่นระหว่างผูป้ฏบิตังิานและลูกคา้ เชน่ ปากกา แผนทีท่ีส่ามารถน ามาใชใ้หม่ ฯลฯ 

 จดัใหม้แีผนที ่คูม่อื และอืน่ ๆ แบบใชค้ร ัง้เดยีว และจดัแขก/ผูเ้ยีย่มชมสามารถเขา้ถงึขอ้มลูดงักลา่วไดผ้่าน
อุปกรณอ์เิล็กทรอนิกส ์

 ใชหู้ฟัง รถเข็น และอุปกรณท์ีใ่หย้มือืน่ ๆ เท่าน้ันไดเ้ฉพาะในกรณีทีส่ามารถท าการฆ่าเชือ้ไดอ้ย่างเหมาะสม
หลงัการใชแ้ต่ละคร ัง้ 

 ตดิตัง้ใหจ้ดุท างานทุกจดุมผีลติภณัฑฆ์่าเชือ้ทีเ่หมาะสม ซึง่รวมถงึน า้ยาฆ่าเชือ้ส าหรบัมอืและผา้เชด็ท าความ
สะอาด และตอ้งแน่ใจว่าอุปกรณด์งักล่าวพรอ้มใชง้าน 

 ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าสถานทีเ่กบ็วสัดสุุขอนามยัยงัคงใชง้านไดแ้ละมเีพยีงพอตลอดเวลา 

 ตดิตัง้อุปกรณแ์ฮนดฟ์รถีา้เป็นไปได ้

 จดัใหม้เีจลท าความสะอาดมอืและอ่างลา้งมอืแบบพกพาส าหรบัผูเ้ขา้ชมในพืน้ทีท่ีม่ผีูใ้ชง้านหนาแน่น เชน่ 
บรเิวณทางเขา้

 ใชผ้ลติภณัฑท์ีไ่ดร้บัการอนุมตัเิพือ่ก าจดัโควดิ-19 ทีอ่ยู่ในรายการอนุมตัจิากหน่วยงานคุม้ครองสิง่แวดลอ้ม 
(EPA) และฝึกอบรมผูป้ฏบิตังิานเกีย่วกบัอนัตรายทางเคม ีค าแนะน าการใชผ้ลติภณัฑ ์ขอ้ก าหนดดา้นการ
ระบายอากาศ และขอ้ก าหนดของ Cal/OSHA ปฏบิตัติามวธิกีารท าความสะอาดทีป่ลอดภยัส าหรบัโรคหอบหดื 
ทีแ่นะน าโดย CDPH 

 ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าระบบน ้าและอุปกรณท์ัง้หมดมคีวามปลอดภยัส าหรบัการใชง้าน หลงัจากการปิดสถานที่
เป็นเวลานาน 

 ท าความสะอาดพืน้โดยใชเ้ครือ่งดูดฝุ่ นทีม่ตีวักรอง HEPA หรอืวธิกีารอืน่ ๆ ทีไ่ม่กระจายเชือ้โรคไปในอากาศ 

 พจิารณาการยกระดบัเพือ่ปรบัปรุงการกรองอากาศและการระบายอากาศ 

 ใหเ้วลาผูป้ฏบิตังิานในการท าความสะอาดระหว่างการท างานในกะ และพจิารณาการว่าจา้งบรษิทัท าความ
สะอาดทีเ่ป็นบุคคลภายนอก 

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


แนวทางการเวน้ระยะห่างระหวา่งบุคคล 
 ใชม้าตรการกบัผูป้ฏบิตังิานเพือ่ใหเ้วน้ระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างนอ้ยหกฟุต เชน่ ใชแ้ผ่นกัน้หรอืสญัลกัษณ์

ภาพ (เชน่เครือ่งหมายบนพืน้ เทปส ีหรอืสญัลกัษณเ์พือ่ระบุจดุทีผู่เ้ยีย่มชมควรยนื) 

 ก าหนดเสน้ทางแยกตา่งหากส าหรบัการเขา้และออกนิทรรศการ แกลเลอรี ่พืน้ทีเ่ยีย่มชม และพืน้ทีท่ างาน เพือ่
ชว่ยรกัษาระยะห่างทางกายภาพ และจดัท าทศิทางของทางเดนิ เสน้ทางระหว่างหอ้ง หอ้งโถง ฯลฯ เพือ่ป้องกนั
การเดนิสวนกนั 

 แสดงป้ายเตอืนเกีย่วกบัการรกัษาระยะห่างระหว่างบุคคลและการใชห้นา้กากอนามยั 

 จดัใหม้พีนักงานน าทางแขก/ผูเ้ยีย่มชมในบรเิวณทีม่ผีูค้นหนาแน่นเพือ่ป้องกนัการกระจกุตวั 

 จ ากดัจ านวนผูเ้ยีย่มชมสูงสุดเพือ่สนับสนุนการรกัษาระยะห่างระหว่างบุคคล 

 ปรบัแต่งพืน้ทีส่ าหรบัเขา้ชมการแสดงสาธติสด การแสดงต่าง ๆ เพือ่ใหส้ามารถรกัษาระยะห่างทางกายภาพได ้

 จ ากดัจ านวนลูกคา้แบบกลุม่เป็นครอบครวั และไม่รวมผูเ้ยีย่มชมจากต่างครอบครวัเป็นกลุม่เดยีวกนั

 จดัเรยีงทีน่ั่งใหม่หรอืน าทีน่ั่งออก เพือ่ใหส้ามารถการรกัษาระยะห่างระหว่างบุคคลได ้

 ใหค้วบคุมหรอืปิดการจดัแสดงนิทรรศการแบบโตต้อบทีจ่ าเป็นตอ้งมกีารสมัผสัทางกายภาพ หรอืทีผู่ค้นอาจ
รวมตวักนัหากจ าเป็น 

 ปิดสนามเด็กเล่น พืน้ทีเ่ล่น อุปกรณส์ าหรบัปีนป่าย 

 ใชแ้นวปฏบิตัใินการท างาน เพือ่จ ากดัจ านวนพนักงานในพืน้ทีท่ างานทีใ่ชร้ว่มกนัตอ่คร ัง้ 

 ปรบัพืน้ทีส่ านักงาน สถานีท างาน เคานเ์ตอรเ์ชค็เอาท ์ฯลฯ เพือ่ใหม้รีะยะห่างอย่างนอ้ยหกฟุตระหว่างพนักงาน 

 จดัชว่งเวลาพกัเบรกของผูป้ฏบิตังิานแบบสบัหลกีกนั เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดเกีย่วกบัค่าจา้งและช ัว่โมง
การท างาน หากจ าเป็น 

 ปรบัแต่ง จ ากดั หรอืปิดพืน้ทีส่ าหรบัพกั และจดัใหม้พีืน้ทีท่างเลอืกซึง่สามารถรกัษาระยะห่างระหว่างบุคคลได ้

 หลกีเลีย่งการใชย้านพาหนะรว่มกนัเมือ่เดนิทางในภายในสถานที ่

 จ ากดัจ านวนบุคคลทีใ่ชล้ฟิต ์และสนับสนุนใหใ้ชอุ้ปกรณปิ์ดบงัใบหนา้ 

 ก าจดัโอกาสในการสมัผสัแบบบุคคลตอ่บุคคลในการส่งมอบสนิคา้

 ออกแบบทีจ่อดรถใหม่เพือ่จ ากดัการกระจกุตวั และเพือ่ใหแ้น่ใจว่าการแยกผูใ้ชง้านอย่างเหมาะสม และจ ากดั
การสมัผสั ณ จดุช าระเงนิ 


	เนื้อหาของแผนเฉพาะสำหรับสถานที่ทำงาน
	หัวข้อการฝึกอบรมพนักงาน
	มาตรการควบคุมและการคัดกรอง
	ระเบียบการทําความสะอาดและฆ่าเชื้อ
	แนวทางการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล
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