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ค าอธบิายโดยสงัเขป 
การเปิดสถานทีป่ระกอบการอกีคร ัง้อย่างปลอดภยัน้ันตอ้งอาศยัการปฏบิตัติามค าแนะน าจากอนามยัทัง้ในระดั

บมลรฐัและทอ้งถิน่ และค าแนะน าในทอ้งถิน่น้ันอาจออกโดยเทศมณฑลหรอืโดยฝ่ายเมอืงของคุณ  

การศกึษาขอ้มูลจากเพยีงแหล่งเดยีวจงึอาจจะไม่เพยีงพอ  

เมือ่วนัที ่19 มนีาคม 2020 

เจา้หนา้ทีส่าธารณสุขของรฐัและผูอ้ านวยการส านักงานสาธารณสุขของรฐัแคลฟิอรเ์นีย (CDPH) 

ไดอ้อกค าสัง่ก าหนดใหป้ระชาชนแคลฟิอรเ์นียส่วนใหญ่อยู่ทีบ่า้นเพือ่หยุดการแพรก่ระจายของโควดิ-19 

ในหมู่ประชากร 

เมือ่วนัที ่4 พฤษภาคม 2020 ผูว้่าการรฐั Gavin Newson 

ไดอ้อกค าสัง่บรหิารแจง้เขตอ านาจตามกฎหมายดา้นสุขภาพในทอ้งถิน่และภาคอุตสาหกรรมว่าเร ิม่ทยอยเปิด

ท าการอกีคร ัง้ไดภ้ายใตก้ารปรบัเปลีย่นใหม่และค าแนะน าจากทางรฐัทีอ่อกเมือ่วนัที ่7 พฤษภาคม 2020 

ค าสัง่ดา้นสาธารณสุข 

เจา้หนา้ทีส่าธารณสุขในทอ้งถิน่ก าหนดใหป้ฏบิตัติามค าแนะน าอย่างเครง่ครดักว่าทีร่ฐัก าหนดได ้

นายจา้งควรทบทวนเว็บไซตข์องเทศมณฑล 

หรอืปรกึษากบัทางเทศมณฑลหรอืหน่วยงานสาธารณสขุภายในทอ้งถิน่ (LHD) 

ของตนเพือ่ใหม้ั่นใจว่าตนมขีอ้มูลมเีป็นปัจจบุนัล่าสุดเกีย่วกบัขอ้มูลทีไ่ดร้บัอนุญาตภายในเขตอ านาจตามกฎ

หมายของตน 

แผนยุทธศาสตรเ์พือ่ความยดืหยุ่นของรฐัแคลฟิอรเ์นียใหค้ าแนะน าเกีย่วกบัการกา้วผ่านไปทลีะขัน้ของการเปิ

ดท าการอกีคร ัง้ทีจ่ะแตกต่างกนัไปในแต่ละภาคธรุกจิหลงัจากค าสัง่ใหทุ้กคนอยู่บา้นซึง่บงัคบัใชท้ั่วทัง้รฐั: 

1. ขัน้ที ่1: ความปลอดภยัและการเตรยีมความพรอ้ม 

2. ขัน้ที ่2: สถานทีป่ระกอบการซึง่มคีวามเสีย่งต ่ากวา่ 

3. ขัน้ที ่3: สถานทีป่ระกอบการซึง่มคีวามเสีย่งสูงกวา่ 

4. ขัน้ที ่4: สิน้สุดค าสัง่ใหอ้ยู่บา้น 

ขอ้มูลและค าแนะน าทีใ่หไ้วใ้นแต่ละขัน้เป็นเคร ือ่งมอืส าหรบัผูอ้ยู่อาศยัและธรุกจิเพือ่การจดัการอย่างมปีระสทิธิ

ผลตามขอ้ก าหนดเพือ่รกัษาต าแหน่งในขัน้ปัจจบุนัและกา้วไปสู่ข ัน้ต่อไป  ภายในขัน้ที ่2 ธรุกจิคา้ปลกี 

ธรุกจิโลจสิตกิสแ์ละการผลติทีเ่กีย่วขอ้ง สถานทีป่ระกอบการทีเ่ป็นส านักงาน บรกิารทีจ่ ากดัเฉพาะบุคคล 

พพิธิภณัฑก์ลางแจง้ สถานทีดู่แลเด็ก และธรุกจิ 

สามารถเปิดท าการไดโ้ดยมีการปรบัเปลีย่นตามความพรอ้มของเทศมณฑลซึง่ธรุกจิตัง้อยู่  

ค าแนะน าเพิม่เตมิส าหรบัอุตสาหกรรมเฉพาะและภาคธรุกจิทีจ่ดัท าโดยรฐัเพือ่ชว่ยใหน้ายจา้งจดัการอย่างมปี

ระสทิธผิลในการเปิดด าเนินธรุกจิของตนไดอ้กี (ดูภาคผนวก A: แหล่งขอ้มูล) 

เมือ่ธรุกจิในแคลฟิอรเ์นียเร ิม่กลบัมาเปิดอกีคร ัง้ 

จ าเป็นอย่างยิง่ทีต่อ้งท าตามขัน้ตอนทีเ่ป็นไปไดท้ัง้หมดเพือ่ใหม้ั่นใจไดถ้งึความปลอดภยัของผูท้ างานและสาธ

ารณชน  นอกจากนี ้

เป็นสิง่ส าคญัยิง่ทีส่ถานทีป่ระกอบการจะตอ้งมกีระบวนการทีเ่หมาะสมในการระบุผูป่้วยรายใหม่ในสถานทีป่ระ

https://www.gov.ca.gov/wp-content/uploads/2020/05/5.4.20-EO-N-60-20.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/SHO%20Order%205-7-2020.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Pages/LocalHealthServicesAndOffices.aspx
https://covid19.ca.gov/roadmap/
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กอบการ และเมือ่ระบุไดแ้น่ชดัแลว้ 

จะรบีเขา้ไปจดัการอย่างรวดเรว็และท างานรว่มกบัเจา้หนา้ทีส่าธารณสุขเพือ่หยุดการแพรก่ระจายของไวรสั 

ความพยายามเหลา่นีม้คีวามจ าเป็นเพือ่หลกีเลีย่งการถูกสัง่ปิดอกีคร ัง้ 

จุดประสงค ์
คู่มอืการวางแผนกลยุทธส์ าหรบันายจา้งฉบบันีใ้หค้ าแนะน าส าหรบันายจา้งทีจ่ะชว่ยใหพ้วกเขาวางแผนและเต

รยีมความพรอ้มทีจ่ะกลบัมาเปิดธรุกจิอกีคร ัง้ 

และเพือ่สนับสนุนสภาพแวดลอ้มทีส่ะอาดปลอดภยัส าหรบัผูท้ างานและลูกคา้  

ค าแนะน าและลงิกใ์นแต่ละส่วนมเีคร ือ่งมอืส าหรบันายจา้งทจี าเป็นในการกลบัมาเปิดกจิการอย่างปลอดภยัและ

ลดความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัโควดิ-19  ค าแนะน าไม่ไดม้ีเป้าหมายทีจ่ะยกเลกิหรอืเพกิถอนสทิธใิด ๆ 

ของผูท้ างาน ทัง้สทิธิต์ามกฎหมาย ระเบยีบขอ้บงัคบั หรอืเจรจาต่อรองรว่มกนั และไม่ครบถว้นสมบูรณ ์

เน่ืองจากไม่ไดร้วมเอาค าสัง่ดา้นสาธารณสุขของเทศมณฑล 

หรอืจะไม่เป็นการทดแทนขอ้ก าหนดตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัความปลอดภยัและสุขภาพทีม่อียู่ เชน่ 

Cal/OSHA  

ตดิตามข่าวสารล่าสุดเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงค าแนะน าดา้นสาธารณสุขและค าสัง่ของรฐั/ทอ้งถิน่ในขณะทีส่

ถานการณโ์ควดิ-19 ยงัคงด าเนินต่อไป  Cal/OSHA 

ยงัมคี าแนะน าเพือ่ความปลอดภยัและสุขภาพฉบบัตพีมิพช์ ัว่คราว ค าแนะน าทั่วไปในการปกป้องผูท้ างานโดย 

Cal/OSHA CDC มขีอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัค าแนะน าส าหรบันายจา้ง 

โดยการยดึถอืปฏบิตัติามคู่มือการวางแผนกลยุทธส์ าหรบันายจา้งฉบบันี ้

นายจา้งจะสามารถมสีว่นรว่มเพือ่ลดความเสีย่งและหยุดการแพรก่ระจายของเชือ้โควดิ-19 

ในสถานทีป่ระกอบการ และใหม้ั่นใจว่าธรุกจิของรฐัแคลฟิอรเ์นียจะยงัคงเปิดด าเนินการต่อไปได ้

วธิกีารเปิดธุรกจิอย่างปลอดภยั 
ธรุกจิและนายจา้งสามารถป้องกนัและชะลอการแพรก่ระจายของโควดิ-19 

และลดผลกระทบทีเ่กดิกบัสถานทีป่ระกอบการ 

โดยการสรา้งสภาพแวดลอ้มทีม่คีวามปลอดภยัยิง่ขึน้และมคีวามเสีย่งต ่าส าหรบัผูท้ างานและลูกคา้อย่างคลา้ย

คลงึกนั 

การตดัสนิใจเกีย่วกบัการด าเนินธรุกจิควรขึน้อยู่กบัทัง้ระดบัของการแพรโ่รคภายในชมุชนและความพรอ้มขอ

งคุณเพือ่ปกป้องความปลอดภยัและสุขภาพของผูท้ างานและลูกคา้ของคุณ 

ธรุกจิและนายจา้งไดร้บัการสนับสนุนใหร้ว่มมอืกบัเจา้หนา้ทีส่าธารณสุขของรฐัและของทอ้งถิน่ 

เพือ่ใหไ้ดข้อ้มูลทีถู่กตอ้งทนัต่อเหตุการณ ์ทีจ่ะแจง้การรบัมอือย่างเหมาะสม 

สภาพการณภ์ายในทอ้งถิน่จะมผีลต่อการตดัสนิใจของเจา้หนา้ทีส่าธารณสุขในดา้นกลยุทธร์ะดบัชมุชน 

ในฐานะนายจา้ง หากการด าเนินธรุกจิของคุณเกดิหยุดชะงกั 

การกลบัมาด าเนินกจิกรรมตามปกตหิรอืเปิดเป็นระยะจะน ามาซึง่โอกาสในการปรบัปรุงแผนการเตรยีมความ

https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/Health-Care-General-Industry.html
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/Health-Care-General-Industry.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fspecific-groups%2Fguidance-business-response.html
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พรอ้ม การรบัมอื และแผนควบคุมโควดิ-19 นายจา้งทุกคนจะตอ้งลงมอืปฏบิตั ิ(และปรบัปรุงตามความจ าเป็น) 

ตามแผนการที:่ 

• เจาะจงเฉพาะสถานทีป่ระกอบการของคุณ 

• ระบุพืน้ทีแ่ละภารกจิงานทัง้หมดทีม่คีวามเสีย่งต่อโควดิ-19 

• มมีาตรการควบคุมเพือ่ก าจดัหรอืลดการเปิดรบัความเสีย่งดงักล่าว 

• รกัษาการประกอบธรุกจิทีด่ต่ีอสุขภาพ 

• รกัษาสภาพแวดลอ้มการท างานทีด่ต่ีอสุขภาพ 

• จดัการฝึกอบรมทีม่ปีระสทิธผิลใหก้บัผูท้ างาน และ 

• สนับสนุนใหผู้ท้ างานใส่ขอ้มูลลงในแผนทีม่ปีระสทิธผิลส าหรบัสถานทีป่ระกอบการ 

พูดคุยกบัผูท้ างานของคุณเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงทีว่างแผนไวแ้ละหาขอ้มูลจากพวกเขา นอกจากนี ้

รว่มมอืกบัผูท้ างานและสหภาพแรงงานเพือ่สือ่สารขอ้มูลโควดิ-19 ทีส่ าคญัอย่างมปีระสทิธผิล 

นายจา้งทุกคนตอ้งพจิารณาวธิทีีด่ทีีสุ่ดในการลดการแพรก่ระจายของโควดิ-19 

และลดผลกระทบในสถานทีป่ระกอบการของคุณ 

ส่วนถดัไปของคู่มอืการวางแผนกลยุทธส์ าหรบันายจา้งฉบบันีใ้หค้ าแนะน าแบบเจาะจงอุตสาหกรรม 

รวมทัง้รายการตรวจสอบและกรณีศกึษาเพือ่ใหแ้นวทางทีน่ายจา้งและธรุกจิต่าง ๆ 

จะทราบวธิกีลบัมาเปิดท าการอกีคร ัง้และด าเนินธรุกจิไดต่้อไป 

ค าแนะน าและรายการตรวจสอบแบบเจาะจงอตุสาหกรรม 

กอ่นกลบัมาเปิดท าการอกีคร ัง้ สถานทีท่ ัง้หมดจะตอ้ง: 

1. ท าการประเมนิความเสีย่งโดยละเอยีดและสรา้งแผนการป้องกนัโควดิ-19 

ทีใ่ชเ้ฉพาะสถานทีป่ฏบิตังิานแห่งน้ัน 

2. ฝึกอบรมผูท้ างานใหรู้ว้ธิกีารจ ากดัการแพรก่ระจายของเชือ้โควดิ-19  

ซ ึง่ยงัรวมถงึวธิกีารคดักรองตนเองเพือ่สงัเกตอาการและขณะอยู่บา้น 

3. ก าหนดมาตรการควบคุมและการคดักรองแบบรายบุคคล 

4. จดัท าระเบยีบการเพือ่ฆา่เช ือ้โรคประจ าสถานทีป่ระกอบการ 

5. จดัท าค าแนะน าเพือ่การเวน้ระยะห่างระหว่างบุคคล 

6. จดัท าขอ้ก าหนดการสวมใส่อุปกรณป์กปิดใบหนา้ (รวมทัง้ขอ้ยกเวน้ทีไ่ดร้บัอนุญาต) 

ทีส่อดคลอ้งกบัค าแนะน าของ CDPH นอกเหนือจากน้ัน ใหดู้ภาคผนวก A: 

แหล่งขอ้มูลส าหรบัค าแนะน าเพิม่เตมิส าหรบันายจา้งและผูท้ างานในการบงัคบัใชข้อ้ก าหนดกา

รสวมหนา้กาก 

 

ขณะทีร่ฐัแคลฟิอรเ์นียกลบัมาเปิดท าการอกีคร ัง้ 

ทุกธรุกจิจะตอ้งสรา้งสภาพแวดลอ้มทีป่ลอดภยัส าหรบัคนงานและลูกคา้  CDPH และ Cal/OSHA 

ไดอ้อกค าแนะน าและรายการตรวจสอบแบบเจาะจงอุตสาหกรรมทีใ่ชท้ั่วทัง้รฐั 

เพือ่ชว่ยนายจา้งเมือ่กลบัมาเปิดธรุกจิอกีคร ัง้  

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Guidance-for-Face-Coverings_06-18-2020.pdf
https://covid19.ca.gov/industry-guidance/
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ค าแนะน านีถู้กออกแบบมาเพือ่ตอบสนองความตอ้งการของแต่ละภาคอุตสาหกรรม 

แต่ยงัสามารถปรบัเปลีย่นไดเ้พือ่ตอบสนองความตอ้งการทางธรุกจิของแต่ละบุคคล   

ค าแนะน าดงักล่าวจะถ่ายทอดหวัขอ้ทีจ่ะครอบคลุมในแผนการป้องกนัโควดิ-19 

แผนทีเ่จาะจงใชก้บัสถานทีท่ างาน 

ซึง่นายจา้งและผูจ้ดัการจะสรา้งขึน้เพือ่ก าหนดนโยบายและขัน้ตอนปฏบิตัทิีผู่ท้ างานและลูกคา้จะตอ้งปฏบิตัติ

าม  แผนทีเ่จาะจงเฉพาะสถานทีท่ างานจ าเป็นอย่างยิง่ทีช่ว่ยป้องกนัการแพรก่ระจายของเชือ้โควดิ-19 

ทั่วสถานทีป่ระกอบการ  แผนเหล่านีจ้ะมรีายละเอยีดและค าแนะน าอย่างเชน่ 

วธิกีารสือ่สารกบัหน่วยงานสาธารณสุขภายในทอ้งถิน่ (LHD) เกีย่วกบัการระบาดของโควดิ-19 

ในหมู่ผูท้ างาน การฝึกอบรมและการสือ่สารส าหรบัผูท้ างานและตวัแทนผูท้ างาน 

และสิง่ทีต่อ้งท าหากมกีารระบาดของโรค  

ค าแนะน ายงัมหีวัขอ้การฝึกอบรมส าหรบัผูท้ างานทีค่วรจะน ามารวมอยู่ในแผนทีเ่จาะจงเฉพาะสถานทีท่ างาน  

การฝึกอบรมทีม่ปีระสทิธผิลเป็นสิง่ส าคญัในการชว่ยใหพ้นักงานและตวัแทนผูท้ างานเขา้ใจบทบาทของตนใน

การป้องกนัการแพรก่ระจายของโควดิ-19  หวัขอ้เหล่านีร้วมถงึขอ้มูลเกีย่วกบัวธิคีดักรองอาการโควดิ-19 

ทีบ่า้นดว้ยตนเอง ซ ึง่โรคประจ าตวัท าใหบ้างคนอาจตดิเชือ้ไวรสัไดง้่ายขึน้ 

และความส าคญัของการเวน้ระยะห่างระหว่างบุคคล การใชอุ้ปกรณป์กปิดใบหนา้ และการลา้งมอื 

ทัง้ในเวลางานและนอกเวลางาน 

ทีม่าพรอ้มกบัการฝึกอบรม คอืค าแนะน าซึง่มทีัง้ค าสัง่และขอ้เสนอแนะส าหรบัมาตรการควบคุมรายบุคคล  

มาตรการเหล่านีม้คีวามส าคญัอย่างยิง่ในการสรา้งความมั่นใจว่าผูท้ างาน ผูข้าย 

หรอืผูอ้ืน่ทีก่ าลงัมอีาการของโควดิ-19 จะไม่ไดเ้ขา้ไปในสถานทีป่ระกอบการหรอืสถานที ่ 

มาตรการควบคุมแต่ละอย่างจะมคี าแนะน าวธิคีดักรองผูท้ างาน 

รวมทัง้วธิทีีผู่ท้ างานคดักรองตนเองโดยสงัเกตอาการ 

ค าแนะน าและรายการตรวจสอบแบบเจาะจงอุตสาหกรรมยงัใหค้ าแนะน าต่อระเบยีบการในการท าความสะอาด

และฆ่าเช ือ้โรคอย่างมปีระสทิธผิล รวมถงึค าแนะน าเกีย่วกบัการเวน้ระยะห่างระหวา่งบุคคล  

ทัง้สองอย่างมคีวามจ าเป็นในการชะลอและป้องกนัการแพรก่ระจายของเชือ้โควดิ-19  

การปฏบิตัมิาตรการในการท าความสะอาดและฆ่าเช ือ้ในสถานทีป่ระกอบการอย่างเหมาะสม 

ตลอดจนกระทั่งการเวน้ระยะห่างระหวา่งบุคคล ควรจะรวมไวใ้นแผนของนายจา้งทีเ่จาะจงใชก้บัสถานทีท่ างาน 

ภาคธรุกจิต่าง ๆ ทีถู่กรวบรวมอยู่ค าแนะน าและรายการตรวจสอบแบบเจาะจงอุตสาหกรรม ไดแ้ก:่ 

การเกษตรและปศุสตัว ์

ตวัแทนจ าหน่ายรถยนต ์

การดูแลเด็ก 

โครงสรา้งพืน้ฐานการสือ่สาร 

ก่อสรา้ง 

ค่ายพกัแรมกลางวนั 

โรงแรมและทีพ่กั 

วทิยาศาสตรช์วีภาพ 

บรกิารเฉพาะบุคคล 

สถานทีป่ระกอบการโลจสิตกิสแ์

ละคลงัสนิคา้ 

การผลติ 

ท่าเรอื 

การแข่งขนักฬีาอาชพี 

(ไม่มผูีช้มสด) 

ระบบขนส่งสาธารณะและรถไ

ฟโดยสารระหว่างเมอืง 

ธุรกรรมอสงัหารมิทรพัย ์
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บรกิารจดัส่ง 

พลงังานและสาธารณูปโภค 

ค าแนะน าเกีย่วกบัแนวทางปฏบิตัทิีเ่ป็นมติร

กบัครอบครวัส าหรบันายจา้ง 

บรรจุอาหาร 

เหมอืงแรแ่ละการท าไม ้

การผลติเพลง ภาพยนตร ์

และรายการโทรทศัน ์

การใหเ้ช่าพืน้ทีส่ านักงาน 

พพิธิภณัฑก์ลางแจง้ 

สถานทีส่กัการะบูชาและพธิเีฉลิ

มฉลองทางวฒันธรรม 

รา้นคา้ปลกี 

โรงเรยีน 

การช่วยเหลอืครอบครวัทีท่ างา

น 

ศูนยก์ารคา้ 

รา้นอาหารแบบน ากลบั 

 

ส าหรบัการเขา้ถงึค าแนะน าส าหรบัภาคธรุกจิเหลา่น้ันแต่ละรายการ โปรดดูทีภ่าคผนวก A: 

แหล่งขอ้มูลส าหรบัรายการอา้งองิทัง้หมด 

หากนายจา้งไม่แน่ใจว่ากจิกรรมเฉพาะหน่ึง ๆ ไดร้บัอนุญาตหรอืไม่ ขอค าแนะน าไดโ้ดยส่งอเีมลไปที ่

essentialservicesinquiries@cdph.ca.gov 

ส าหรบัขอ้มูลล่าสุดทีเ่ป็นปัจจบุนั โปรดดูทีเ่ว็บไซตโ์ควดิ-19 ของรฐัที ่https://covid19.ca.gov/ 

และเว็บไซตข์องกรมสาธารณสุขประจ าทอ้งถิน่ของคุณ 

ขอ้ควรปฏบิตัเิมือ่เกดิผูต้ดิเชือ้โควดิ-19 

ในสถานทีป่ระกอบการ 

การจดัการการระบาดและการกลบัไปท างาน 

ค าแนะน านีไ้ม่มเีป้าหมายเพือ่ใชใ้นการจดัการหรอืป้องกนัการระบาดของโรคในสถานดูแลสุข

ภาพ ซึง่มผูีอ้ยู่อาศยัรวมกนั 

หรอืสถานทีป่ระกอบการอืน่ซึง่อยู่ภายใตม้าตรฐานโรคทีต่ดิต่อกนัทางละอองของเหลว (ATD) 

ของรฐัแคลฟิอรเ์นีย 

Cal/OSHA มคี าแนะน าส าหรบัสถานพยาบาลโดยเฉพาะ ดงัต่อไปนี:้ 

• การแจง้เตอืนอนัตราย: การจดัใหม้ชีดุ PPE เพือ่ป้องกนัโควดิ-19 

• ค าแนะน าช ัว่คราวอนัเน่ืองจากการขาดแคลนเคร ือ่งชว่ยหายใจอย่างรุนแรง 

• ค าแนะน าช ัว่คราวเพือ่ปกป้องผูท้ างานของโรงพยาบาลจากการสมัผสักบัโรคโคโรนาไวรสั (โควดิ-

19) 

• ค าแนะน าช ัว่คราวเพือ่การปกป้องผูท้ างานในสถานพยาบาลและสถานพกัฟ้ืนระยะยาว 

หากนายจา้งพบว่ามผีูท้ างานซึง่ผลทดสอบโควดิ-19 เป็นบวก หรอืพบผูท้ างานทีม่อีาการ 

นายจา้งตอ้งใหม้ั่นใจว่าผูท้ างานรายน้ันออกจากสถานทีท่ างาน และนายจา้งควรท างานกบั LHD 

ในพืน้ทีข่องเพือ่ปฏบิตัติามค าแนะน าเกีย่วกบัการแยกหรอืการกกัตวั การทดสอบทีอ่าจม ี

mailto:essentialservicesinquiries@cdph.ca.gov
https://covid19.ca.gov/
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Workplace-Outbreak-Employer-Guidance.aspx
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/Hazard-Alert-Access-to-Respirators.html
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/Cal-OSHA-Guidance-for-respirator-shortages.pdf
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/COVID-19-Interim-Guide-for-Hospital-Workers.html#medServ
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/COVID-19-Interim-Guide-for-Hospital-Workers.html#medServ
https://www.dir.ca.gov/dosh/Coronavirus/Skilled-Nursing.html
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และเมือ่เห็นว่าเหมาะสมทีผู่ท้ างานจะกลบัมาท างานไดต้ามปกต ิ 

นายจา้งควรใหก้ารสนับสนุนใหผู้ท้ างานสามารถลาหยุดงานไดเ้พือ่เป็นการปกป้องผูอ้ืน่ผ่านนโยบายการลาห

ยุดทีม่คีวามยดืหยุ่น 

นายจา้งควรจะท างานเชงิรุกและระลกึเสมอว่าการระบุผูม้ผีลทดสอบเป็นบวกไดเ้พยีงแค่รายเดยีวในกลุ่มผูท้ าง

าน อาจพฒันาไปสู่การระบาดไดอ้ย่างรวดเรว็ 

เมือ่สถานการณก์ารระบาดและแนวปฏบิตัใินการท างานมคีวามไม่แน่นอน 

นายจา้งอาจตอ้งขอความชว่ยเหลอืจาก LHD 

ในพืน้ทีข่องตนในดา้นการวางแผนและประสานงานเพือ่รบัมอืกบัการระบาดของโรคใหต้รงกบัความจ าเป็นขอ

งสถานทีป่ระกอบการ 

ในสถานทีป่ระกอบการทีม่ผีูค้นรวมตวักนั ซ ึง่ไม่ไดใ้หบ้รกิารดา้นดูแลสุขภาพหรอืไม่ใชท่ีพ่กัอาศยั 

การระบาดคอื ภายในระยะเวลาสองสปัดาหพ์บผูต้ดิเช ือ้โควดิ-19 

ทีม่ผีลยนืยนัจากหอ้งปฏบิตักิารแลว้ตัง้แต่สามรายขึน้ไปในหมู่พนักงานทีไ่ม่ไดอ้าศยัรว่มชายคาเดยีวกนั ณ 

วนัที ่28 กรกฎาคม 2020 ก าหนดใหน้ายจา้งตอ้งรายงานสถานการณก์ารระบาดต่อ LHD 

ภายในเขตอ านาจตามกฎหมายซึง่สถานทีป่ระกอบการตัง้อยู่ และ LHD 

ภายในพืน้ทีท่ีพ่นักงานซึง่ตดิเช ือ้โควดิ-19 อาศยัอยู่ 

ขัน้ตอนเพือ่รบัมอืกบัผูม้เีช ือ้โควดิ-19 เป็นบวกหรอืการระบาด 

ควรรวมอยู่ในแผนของนายจา้งทีเ่จาะจงใชก้บัสถานทีท่ างาน  

เป็นความรบัผดิชอบของนายจา้งทุกคนทีจ่ะตอ้งปกป้องสุขภาพและความเป็นอยู่ของผูท้ างาน 

และทราบขอ้ควรปฏบิตัใินกรณีทีม่กีารระบาด ซึง่สามารถชว่ยใหช้ะลอและหยุดการแพรก่ระจายของเชือ้ได ้

ค าแนะน าทีใ่หก้บันายจา้งพรอ้มเคร ือ่งมอืและขัน้ตอนเพือ่รบัมอืกบัการระบาดในสถานทีป่ระกอบการ 

ซึง่รวมถงึแต่ไม่จ ากดัเพยีง: 

• ผูท้ างานควรท าอย่างไรหากมอีาการ 

• ความส าคญัของการสือ่สารและการประสานงานกบั LHD 

• ท าความเขา้ใจกบัขอ้ก าหนดในการรายงานต่อ Cal/OSHA 

• การตรวจและการตดิตามผูส้มัผสัเช ือ้ในสถานทีป่ระกอบการ 

• ผูท้ีส่มัผสัใกลช้ดิคอืใครบา้ง 

• การรกัษาความลบัของผูท้ างาน 

• การท าความสะอาดและการฆ่าเช ือ้พืน้ทีท่ างาน 

• เมือ่ใดทีเ่หมาะสมจะกลบัไปท างาน 

• การประเมนิแผนผงัสถานทีป่ระกอบการใหม่อกีคร ัง้เพือ่ป้องกนัไม่ใหเ้กดิการระบาดของโรค 

นอกจากนีน้ายจา้งยงัควรปรกึษา (ดูภาคผนวก A: แหล่งขอ้มูล เพือ่ศกึษาขอ้มูลเพิม่เตมิ): 

• ค าแนะน าจาก CDC 

ส าหรบัธรุกจิและธรุกจิขนาดเล็กส าหรบัขอ้มูลเกีย่วกบัการป้องกนัการระบาดของโรค และ 

• ค าแนะน าแบบเจาะจงอุตสาหกรรมทีใ่ชท้ั่วรฐัแคลฟิอรเ์นีย 

เพือ่ลดความเสีย่รงระหว่างและหลงัธรุกจิกลบัมาเปิดอกีคร ัง้   

https://www.cdph.ca.gov/Pages/LocalHealthServicesAndOffices.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/OutbreakDefinitionandReportingGuidance.aspx
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/reopen-guidance.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fspecific-groups%2Fguidance-business-response.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-small-business.html
https://covid19.ca.gov/industry-guidance/
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การเตรยีมพรอ้มในการระบุถงึการแพรร่ะบาดของโรค 

ตารางต่อไปนีม้กีารปฏบิตัสิ าหรบันายจา้งทีต่อ้งท าเพือ่เตรยีมความพรอ้มในการระบุว่าเกดิการระบาดโควดิ-

19 ภายในสถานทีป่ระกอบการ 

การปฏบิตัเิพือ่เตรยีมความพรอ้มในการระบุถงึการระบาดของโรค 

 

ก าหนดผูป้ระสานงานการป้องกนัการตดิเชือ้ในสถานทีป่ระกอบการ 

(เมือ่ยงัไม่ไดม้กีารก าหนดใหใ้ครรบัผดิชอบ) 

เพือ่ด าเนินขัน้ตอนการป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 

และเพือ่จดัการปัญหาทีเ่กีย่วขอ้งกบัโควดิในหมู่ผูท้ างาน 

 

ตรวจสอบวา่นโยบายการลาป่วยเปิดกวา้งและมคีวามยดืหยุ่นเพยีงพอ 

เพือ่ใหผู้ป้ฏบิตังิานทีป่่วยอยู่บา้นโดยไม่มกีารลงโทษ 

และใหแ้น่ใจว่าผูป้ฏบิตังิานรบัทราบถงึนโยบายดงักล่าว หากเกีย่วขอ้ง 

นายจา้งยงัควรแจง้ใหพ้นักงานทราบเกีย่วกบัสทิธปิระโยชนด์า้นการลางานดงัต่อไปนี:้  

• นายจา้งเอกชนทีม่ผูีท้ างานน้อยกว่า 500 คน ตัง้แต่วนัที ่31 ธนัวาคม 

2020 

กฎหมายรบัมอืกบัโคโรนาไวรสัโดยครอบครวัตอ้งมากอ่นของรฐับาลกลาง 

บญัญตัวิ่านายจา้งจะตอ้งใหส้ทิธิก์ารลาหยุดงานแกผู่ท้ างานโดยยงัคงจา่ยค่าจา้

งสูงสุด 80 ช ัว่โมงดว้ยเหตุผลทีเ่กีย่วขอ้งกบัโควดิ-19 

นายจา้งทีอ่ยู่ในข่ายนีต้อ้งแจง้ผูท้ างานของตนใหท้ราบเกีย่วกบัสทิธปิระโยชนนี์ ้ 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัการลาหยุดโดยยงัไดร้บัค่าจา้งตามกฎหมาย FFCRA 

ขอไดจ้ากกรมค่าจา้งและช ัว่โมงท างานของกระทรวงแรงงานสหรฐัฯ  

• นายจา้งทีม่ผูีท้ างาน 500 คนขึน้ไปในภาคธุรกจิอาหาร ค าสัง่บรหิารที ่

N-51-20 

ก าหนดใหน้ายจา้งบางรายตอ้งยนิยอมใหผู้ท้ างานลาป่วยโดยไดร้บัค่าจา้งส าหร ั

บธรุกจิอาหาร 

นายจา้งทีอ่ยู่ในข่ายนีต้อ้งแจง้ผูท้ างานของตนใหท้ราบเกีย่วกบัสทิธปิระโยชนนี์ ้ 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัการสทิธิล์าหยุดโดยยงัไดร้บัค่าจา้งของผูท้ างานในภาค

ธรุกจิอาหารออกโดยส านักงานคณะกรรมการแรงงาน 

• พนักงานอาจมสีทิธิล์าหยุดโดยรกัษาต าแหน่งไวน้านถงึ 12 

สปัดาหภ์ายใตก้ฎหมายสทิธคิรอบครวัของรฐัแคลฟิอรเ์นีย 

เน่ืองจากปัญหาสุขภาพรา้ยแรงของตวัเอง หรอืเพือ่ดูแลคู่สมรส บดิามารดา 

หรอืบุตรทีม่ปัีญหาสุขภาพรา้ยแรง ดูค าถามทีพ่บบ่อยเพือ่รบัขอ้มูลเพิม่เตมิ 

 

แนะน าใหผู้ท้ างานอยู่บา้นและรายงานใหน้ายจา้งทราบถา้พวกเขามอีาการของโควดิ-

19 หรอืไดร้บัการวนิิจฉัยว่าตดิเช ือ้โควดิ-19 หรอืก าลงัรอผลการทดสอบเชือ้โควดิ-19 

 

พฒันากลไกการตดิตามผูต้อ้งสงสยัและผูท้ีไ่ดร้บัการยนืยนัว่าตดิเช ือ้ในหมู่ผูท้ างาน 

โดยประสานงานกบั LHD ของคุณ 

https://www.dol.gov/agencies/whd/pandemic/ffcra-employee-paid-leave
https://www.dol.gov/agencies/whd/pandemic/ffcra-poster-questions
https://www.dol.gov/agencies/whd/pandemic/ffcra-employer-paid-leave
https://www.gov.ca.gov/wp-content/uploads/2020/04/4.16.20-EO-N-51-20.pdf
https://www.gov.ca.gov/wp-content/uploads/2020/04/4.16.20-EO-N-51-20.pdf
https://www.dir.ca.gov/dlse/COVID-19-Food-Sector-Workers-poster.pdf
https://www.dir.ca.gov/dlse/FAQ-for-PSL.html
https://www.dfeh.ca.gov/wp-content/uploads/sites/32/2020/03/DFEH-Employment-Information-on-COVID-19-FAQ_ENG.pdf
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การปฏบิตัเิพือ่เตรยีมความพรอ้มในการระบุถงึการระบาดของโรค 

 

ระบุขอ้มูลการตดิต่อของหน่วยงานสาธารณสุขภายในทอ้งถิน่ภายในเขตอ านาจตามก

ฎหมายซึง่สถานทีป่ระกอบการตัง้อยู่ นายจา้งตอ้งแจง้ให ้LHD 

ทราบหากมกีารระบาดทีรู่แ้น่ชดัแลว้หรอืยงัตอ้งสงสยัจะเกดิในสถานทีป่ระกอบการ 

ในสถานทีป่ระกอบการทีม่ผีูค้นรวมตวักนั 

ซ ึง่ไม่ไดใ้หบ้รกิารดา้นดูแลสุขภาพหรอืไม่ใชท่ีพ่กัอาศยั การระบาดคอื 

ภายในระยะเวลาสองสปัดาหพ์บผูต้ดิเช ือ้โควดิ-19 

ทีม่ผีลยนืยนัจากหอ้งปฏบิตักิารแลว้ตัง้แต่สามคนขึน้ไปในหมู่พนักงานทีไ่ม่ไดอ้าศยัรว่ม

ชายคาเดยีวกนั 

 

การสือ่สารเพือ่ระบุผูต้ดิเชือ้โควดิ-19 

ตารางต่อไปนีร้ะบุขอ้ควรพจิารณาส าหรบันายจา้งในการรายงานผูต้ดิเช ือ้กบั LHD 

และการสือ่สารกบัผูท้ างาน  

โปรดทราบว่า LHD 

ภายในเขตอ านาจตามกฎหมายซึง่สถานทีป่ระกอบการตัง้อยู่อาจมกีฎเกณฑเ์ฉพาะในเร ือ่งขอ้ก าหนดการรา

ยงานผูต้ดิเช ือ้ นายจา้งตอ้งปฏบิตัติามค าสัง่เฉพาะทีอ่อกโดย LHD ในทอ้งถิน่ หากม ี

ดูการรายงานผูต้ดิเชือ้โควดิ-19 ต่อ Cal/OSHA เพือ่รบัทราบขอ้มูลเพิม่เตมิ 

ขอ้ควรพจิารณาส าหรบันายจา้งเพือ่สือ่สารเกีย่วกบัผูต้ดิเชือ้โควดิ-19 ทีร่ะบุไดแ้ลว้ใหแ้ก่ 

LHD 

 

LHD 

ในหลายพืน้ทีจ่ะมกีารส่งขอ้มูลและปกป้องขอ้มูลสุขภาพทีเ่ป็นความลบัระหวา่งกนัเป็นป

ระจ า การแบ่งปันขอ้มูลทีเ่ป็นความลบัเกีย่วกบัผูท้ างานทีม่เีช ือ้โควดิ-19 

ใหม้คีวามปลอดภยัเป็นหนา้ทีท่ีส่ าคญัของ LHD 

ในการใหค้วามสนับสนุนนายจา้งและปกป้องสุขภาพของชมุชนอย่างครบถว้น 

 

ผูท้ างานในสถานทีป่ระกอบการแห่งหน่ึง ๆ 

อาจพ านักอาศยัอยู่นอกเทศมณฑล/เขตอ านาจตามกฎหมายทีส่ถานทีป่ระกอบการตัง้อ

ยู่ เมือ่มกีารระบาดในสถานทีป่ระกอบการ นายจา้งตอ้งตดิต่อไปยงั LHD 

ภายในเขตอ านาจตามกฎหมายทีผู่ท้ างานซึง่ตรวจพบเชือ้โควดิ-19 อาศยัอยู่ 

และแจง้ใหพ้วกเขาทราบเกีย่วกบัการระบาด 

 

โดยปกตแิลว้ LHD 

ภายในเขตอ านาจตามกฎหมายซึง่สถานทีป่ระกอบการตัง้อยู่จะมคี าแนะน าเร ือ่งการจดัก

ารกบัการระบาดใหก้บันายจา้งอยู่แลว้ 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/OutbreakDefinitionandReportingGuidance.aspx
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ขอ้ควรพจิารณาส าหรบันายจา้งเพือ่สือ่สารเกีย่วกบัผูต้ดิเชือ้โควดิ-19 ทีร่ะบุไดแ้ลว้ใหแ้ก่ 

LHD 

 

สือ่สารกบั LHD เกีย่วกบัการรายงานวา่ LHD 

คาดหวงัใหน้ายจา้งส่งขอ้มูลกรณีพบผูต้ดิเช ือ้รายใหม่ซึง่ระบุไดแ้น่นอนแลว้รวมทัง้ผูท้ า

งานทีม่อีาการซึง่ท างานภายในสถานทีป่ระกอบการบ่อยคร ัง้เท่าใด 

 

แจง้รายชือ่ของผูท้ างานทัง้หมดใหก้บั LHD 

ภายในเขตอ านาจตามกฎหมายซึง่สถานทีป่ระกอบการตัง้อยู่ไดร้บัทราบ 

• นายจา้งอาจไดร้บัค าขอมูลเพิม่เตมิจาก LHD เกีย่วกบัผูท้ างาน 

รวมทัง้รายละเอยีดงาน สถานที ่ตารางการท างาน เมอืง และเทศมณฑล 

ทีผู่ท้ างานอยู่อาศยั รวมถงึรายละเอยีดอืน่ ๆ 

ทีอ่าจชว่ยในการสบืสวนและพจิารณาว่าผูท้ างานคนอืน่ใดในทีท่ างานอาจจะเสี่

ยงตดิเชือ้โควดิ-19 

 

ขอ้ควรพจิารณาส าหรบันายจา้งในการสือ่สารกบัผูท้ างานเกีย่วกบัผูต้ดิเชือ้โควดิ-19 

ทีไ่ดร้บัการระบุแลว้ 

 

นายจา้งตอ้งพยายามในทุกวถิทีางเพือ่รกัษาความลบัของผูท้ างานทีอ่ยู่ในข่ายตอ้งสงสยั

ว่าหรอืไดร้บัการยนืยนัว่าตดิเช ือ้โควดิ-19 เมือ่สือ่สารกบัผูท้ างานคนอืน่ ๆ 

นายจา้งควรยดึตามค าแนะน าทีอ่อกโดย DFEH และ EEOC 

 

นายจา้งตอ้งแจง้ใหพ้นักงานทุกคนทีม่โีอกาสไดส้มัผสักบับุคคลทีม่เีช ือ้โควดิ-19 

นายจา้งควรรว่มมอืกบัผูท้ างานเพือ่จะเขา้ถงึการรกัษาพยาบาลทีจ่ าเป็นเพือ่ชว่ยเหลอืผู ้

ท างานทีส่มัผสักบัเชือ้ 

ซ ึง่อาจส าคญัอย่างยิง่โดยเฉพาะกบัผูซ้ ึง่มโีรคประจ าตวัทีม่คีวามเสีย่งสูง 

(ยกตวัอย่างเชน่ ผูท้ีม่ภีูมคุิม้กนัปกพรอ่งหรอืผูท้ีต่ ัง้ครรภ)์ 

 

ผูท้ีส่มัผสัใกลช้ดิกบัผูต้ดิเช ือ้ควรไดร้บัค าแนะน าเกีย่วกบัการกกัตวัทีบ่า้นและสงัเกตอา

การ ขอ้มูลเกีย่วกบัสถานทีต่รวจหาเชือ้โควดิ-19 ทีใ่กลท้ีสุ่ด การส่งตวัไปที ่LHD 

ในพืน้ทีข่องคุณ 

 

ใหข้อ้มูลแกผู่ท้ างานทีถู่กส่งตวักลบับา้นกอ่นหรอืระหว่างกะทีม่ขีอ้มูลเกีย่วกบัสิง่ทีค่าดว่

าจะเกดิขึน้หลงัพวกเขาถูกส่งตวัไปกลบับา้น (ยกตวัอย่างเชน่ 

ค าแนะน าการตดิต่อเจา้หนา้ทีท่างการแพทยห์รอื LHD เพือ่ขอรบัการตรวจ 

และขอ้มูลเกีย่วกบัสทิธลิาป่วยภายใตก้ฎหมายของรฐับาลกลาง รฐั 

และกฎหมายทอ้งถิน่และนโยบายของบรษิทั ขอ้ก าหนดในการกลบัไปท างาน) 

 

รวมกลุ่มตวัแทนผูท้ างานในกลยุทธก์ารสือ่สาร  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/index.html
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ขอ้ควรพจิารณาส าหรบันายจา้งในการสือ่สารกบัผูท้ างานเกีย่วกบัผูต้ดิเชือ้โควดิ-19 

ทีไ่ดร้บัการระบุแลว้ 

 

หากสถานประกอบการใชผู้ท้ างานตามสญัญาหรอืผูท้ างานช ัว่คราว ใหร้ะบุช ือ่ 

(นายจา้งตน้ทางหรอืนายจา้งผูร้บัเหมา) 

ทีค่วรตดิต่อเพือ่แจง้ขอ้มูลและค าแนะน าเกีย่วกบัการระบาดของโรคใหก้บัผูท้ างานเหล่า

น้ัน  

 

ผูท้ างานทุกคนในสถานทีป่ระกอบการควรปฏบิตัติามค าแนะน าทัง้หมดเพือ่การป้องกนั

การตดิเชือ้และการจดัการการระบาดจากนายจา้งตน้ทาง หรอื LHD 

ในพืน้ทีท่ีส่ถานทีป่ระกอบการตัง้อยู่ และ LHD ในพืน้ทีท่ีพ่วกเขาอาศยัอยู่ 

 

ในบางกรณีของการระบาดซึง่ก็ไม่ทัง้หมด 

ผูท้ างานทีไ่ม่เคยมอีาการและไม่ไดต้ดิต่อกบัผูท้ีส่มัผสัใกลช้ดิกบัผูท้ีผ่ลตรวจจากหอ้งป

ฏบิตักิารยนืยนัว่าเป็นผูต้ดิเช ือ้ อาจท างานต่อไปได ้

ตราบเท่าทีน่ายจา้งไดด้ าเนินการมาตรการการควบคุมทัง้หมดตามทีแ่นะน าโดยเจา้หนา้

ทีส่าธารณสุข Cal/OSHA หรอืหน่วยงานก ากบัดูแลอืน่ ๆ LHD 

จะพจิารณาตดัสนิใจตามแนวทางของกลยุทธใ์นการควบคุมการระบาดของโรคและระบุ

ผูต้ดิเช ือ้รายใหม่ 

 

การป้องกนัการแพรก่ระจายในสถานทีป่ระกอบการ 

ตารางต่อไปนีม้ขี ัน้ตอนทีน่ายจา้งควรด าเนินการเพือ่ป้องกนัการแพรก่ระจายของเชือ่โควดิ-19 

ในสถานทีป่ระกอบการหลงัจากมกีารระบุผูต้ดิเช ือ้รายใหม่ 

การด าเนินการเพือ่ป้องกนัการแพรก่ระจายในสถานทีป่ระกอบการ 

 

นายจา้งควรขอค าแนะน าจาก LHD 

ในการพฒันากลยุทธก์ารทดสอบเพือ่ตดัสนิว่าผูใ้ดทีจ่ าเป็นตอ้งไดร้บัการทดสอบ 

 

หากการตรวจมจี ากดั หรอืไม่ไดร้บัค าแนะน า ทาง LHD 

ในพืน้ทีข่องคุณอาจแนะน าวธิกีารทางเลอืกในการควบคุมการระบาดของโรคทีร่วมถงึแ

ต่ไม่จ ากดัเพยีงการตดิตามผูท้ีส่มัผสัใกลช้ดิทุกรายของผูต้ดิเช ือ่ทีไ่ดร้บัการยนืยนัแลว้ 

และแนะน าใหบุ้คคลเหล่ากกัตวัหรอืปิดสถานทีป่ระกอบการช ัว่คราว 

และกกัตวัผูท้ างานทุกราย  

 

นายจา้งตอ้งใหข้อ้มูลกบัทาง LHD เมือ่พบผูท้ างานตดิเชือ้โควดิ-19 

ทีย่นืยนัแลว้ในสถานทีป่ระกอบการ รวมทัง้ต าแหน่งงาน บรเิวณทีท่ างาน 

ผูท้ีส่มัผสัใกลช้ดิในสถานทีป่ระกอบการ วนัทีเ่ร ิม่มอีาการ 

และกะท างานในขณะทีต่ดิเช ือ้ 

 

จดัการหากนายจา้ง LHD 

หรอืทัง้คู่จะสมัภาษณผ์ูต้ดิเช ือ้เพือ่ตดัสนิว่าใครบา้งทีเ่ป็นผูท้ีส่มัผสัใกลช้ดิ 
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การด าเนินการเพือ่ป้องกนัการแพรก่ระจายในสถานทีป่ระกอบการ 

 

ดว้ยการปรกึษากบั LHD 

สมัภาษณผ์ูท้ างานซึง่มผีลยนืยนัจากหอ้งปฏบิตัวิ่าตดิเช ือ้โควดิ-19 ทางโทรศพัท ์

เพือ่ตดัสนิว่าอาการของพวกเขาเร ิม่ตน้เมือ่ใด กะทีพ่วกเขาท างานในระหว่างตดิเชือ้ 

และเพือ่ระบุผูท้ างานคนอืน่ ๆ ซ ึง่พวกเขาไดส้มัผสัใกลช้ดิระหว่างชว่งระยะเวลาทีม่เีช ือ้ 

 

ผูท้ีส่มัผสัใกลช้ดิคอื ผูท้ีไ่ดส้มัผสักบับุคคลทีม่เีช ือ้โควดิ-19 เป็นเวลาอย่างนอ้ย 15 

นาท ีภายในระยะ 6 ฟุตของผูต้ดิเช ือ้ในชว่งทีม่กีารตดิเชือ้ ซ ึง่รวมถงึระยะเวลาอย่างนอ้ย 

48 ช ัว่โมงกอ่นทีจ่ะเร ิม่มอีาการ 

 

ควรแนะน าใหผู้ท้ีส่มัผสัใกลช้ดิกกัตวัทีบ่า้นเป็นเวลา 14 วนั 

หลงัจากการตดิต่อกบัผูท้ างานทีม่เีช ือ้โควดิ-19 ซึง่ยนืยนัแลว้คร ัง้ล่าสุด 

และควรไดร้บัการตรวจหาเชือ้โควดิ-19 

 

ใชบ้นัทกึการจา้งงานเพือ่ตรวจสอบกะทีท่ างานในชว่งทีม่กีารตดิเชือ้และดูรายชือ่ผูท้ างา

นคนอืน่ ๆ ทีอ่าจท างานใกลช้ดิกบัผูต้ดิเช ือ้ในชว่งเวลาน้ัน 

 

ในขณะอยู่ทีบ่า้น ผูท้ีส่มัผสัใกลช้ดิควรตรวจสอบตวัเองอาการของโควดิ-19 ทุกวนั 

(ยกตวัอย่างเชน่ มไีข ้หนาว หนาวสัน่ ไอ หายใจล าบาก เจ็บคอ คดัจมูกหรอืมนี า้้มูก 

เมือ่ยลา้ ปวดเมือ่ยตามล าตวัหรอืกลา้มเนือ้ สูญเสยีการรบัรสหรอืไดก้ลิน่ 

คลืน่ไสอ้าเจยีน ทอ้งเสยี รูส้กึไม่อยากอาหาร) 

 

พจิารณาว่าจะปิดกจิการช ัว่คราวหรอืไม่ 

ตารางต่อไปนีใ้หค้ าแนะน าแกน่ายจา้งทีอ่าจพจิารณาว่าจะหยุดด าเนินการช ัว่คราวหรอืไม่เน่ืองจากมกีารตดิเ

ชือ้โควดิ-19 ในสถานทีป่ระกอบการ  

ขอ้ควรพจิารณาส าหรบันายจา้งว่าหยุดด าเนินการช ัว่คราวหรอืไม่เน่ืองจากมกีารตดิเชือ้โควิ

ด-19 

 

ธรุกจิอาจเลอืกหยุดด าเนินการช ัว่คราวโดยสมคัรใจเมือ่ในสถานทีป่ระกอบการพบผูต้ดิ

เช ือ้โควดิ-19 มกีารสมัผสักบัเชือ้โควดิ-19 หรอืการระบาดเกดิขึน้ 

ซ ึง่จะชว่ยในการตรวจสอบการสมัผสัเชือ้และการท าความสะอาดและการฆ่าเช ือ้โรคอย่า

งเขม้ขน้ ธรุกจิอาจเลอืกทีจ่ะท าเชน่นีห้ากผูท้ างาน ลูกคา้ 

หรอืแขกของสถานทีป่ระกอบการมกีารสมัผสักบัเชือ้ 

เพือ่ใหเ้ขา้ใจมากขึน้ว่าการตดัสนิใจนีเ้หมาะกบัธรุกจิของคุณหรอืไม่ 

คุณสามารถตดิต่อหน่วยงานสาธารณสุขภายในทอ้งถิน่ (LHD) เพือ่ขอค าแนะน า 

 

หน่วยงานสาธารณสุขภายในทอ้งถิน่ภายในเขตอ านาจตามกฎหมายซึง่สถานทีป่ระกอ

บการตัง้อยู่มอี านาจสัง่ปิดสถานทีป่ระกอบการช ัว่คราวในระหว่างการตรวจสอบความเสี่

ยง หรอืขณะจดัการกบัการระบาดของโรค  

https://www.cdph.ca.gov/Pages/LocalHealthServicesAndOffices.aspx
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ขอ้ควรพจิารณาส าหรบันายจา้งว่าหยุดด าเนินการช ัว่คราวหรอืไม่เน่ืองจากมกีารตดิเชือ้โควิ

ด-19 

 

เกณฑส์ าหรบัในการตดัสนิใจปิดธรุกจิน้ันอาจรวมถงึ จ านวนของแรงงาน 

จ านวนหรอือตัรารอ้ยละของแรงงานทีไ่ดร้บัผลกระทบ ความเสีย่งต่อการตดิเชือ้โควดิ-

19 ของผูบ้รโิภคซึง่เขา้มาซือ้หรอืใชบ้รกิาร หรอือาจจะเป็นปัจจยัอืน่ ๆ ในทอ้งถิน่ 

รวมทัง้การระบาดของโรคทีแ่พรก่ระจายไปในชมุชนขนาดใหญ่   

 

เกณฑส์ าหรบัในการตดัสนิใจปิดธรุกจิน้ันอาจรวมถงึ จ านวนของแรงงาน 

จ านวนหรอือตัรารอ้ยละของแรงงานทีไ่ดร้บัผลกระทบ ความเสีย่งต่อการตดิเชือ้โควดิ-

19 ของผูบ้รโิภคซึง่เขา้มาซือ้หรอืใชบ้รกิาร หรอือาจจะเป็นปัจจยัอืน่ ๆ ในทอ้งถิน่ 

รวมทัง้การระบาดของโรคทีแ่พรก่ระจายไปในชมุชนขนาดใหญ่   

 

หน่วยงานสาธารณสุขภายในทอ้งถิน่อาจมขีอ้ก าหนดเฉพาะของตนซึง่แตกต่างกนัออก

ไป ในเร ือ่งการสบืสวนการระบาดในสถานทีป่ระกอบการ การรายงาน 

และการปิดกจิการช ัว่คราว 

 

การกลบัมาท างาน 

นายจา้งควรปรกึษากบั LHD และศกึษาค าแนะน าล่าสุดทีอ่อกโดย CDC 

ว่าเมือ่ใดทีผู่ต้ดิเช ือ้ซ ึง่ไดร้บัการยนืยนืจะเลกิการแยกตวัทีบ่า้นและกลบัมาท างานได ้

ตารางทีด่า้นล่างมคี าแนะน าจาก CDC เพือ่ใชอ้า้งองิ LHD 

อาจแนะน ากลยุทธก์ารกลบัไปท างานตามปกตทิีค่ลา้ยคลงึกบัต่อไปนี ้

แมว้่าอาจจะความแตกต่างกนับา้งในแต่ละเขตอ านาจตามกฎหมายและพืน้ทีร่ะบาด 

ผูท้ างาน 

หลกัเกณฑข์ ัน้ต ่าส าหรบัการกลบั

ไปท างานตามปกต ิ

(ณ วนัที ่28 กรกฎาคม 2020) 

หน้าขอ้มูลอา้งองิ

จาก CDC  

(ศกึษาค าแนะน าจาก 

CDC 

ล่าสุดกอ่นทีจ่ะอนุญาตใ

หผู้ท้ างานกลบัไปท างาน) 

มอีาการและผลตรวจเป็นบวก 

ผูท้ างานทีม่อีาการทีไ่ดร้บัการยนืยนัในห ้

องปฏบิตักิารแลว้วา่มเีช ือ้โควดิ-19 

มอีาการไขค้ร ัง้สุดทา้ยผ่านไปแลว้อย่า

งนอ้ย 1 วนั (24 ช ัว่โมง) 

โดยก าหนดว่าไม่มไีขโ้ดยไม่ใชย้าลดไ

ข ้และ อาการต่าง ๆ ดขีึน้ 

(ยกตวัอย่างเชน่ ไอ 

อาการหายใจล าบาก) และ 

ระยะเวลาผ่านไปแลว้ 10 

วนันับตัง้แต่พบอาการปรากฏคร ัง้แรก 

ส าหรบักรณีผูท้ างาน

ทีไ่ม่จ าเป็นตอ้งรกัษา

ตวัในโรงพยาบาล 

 

ส าหรบักรณีผูท้ างาน

ทีต่อ้งรกัษาตวัในโรง

พยาบาล 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/disposition-in-home-patients.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/disposition-in-home-patients.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/disposition-in-home-patients.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/disposition-hospitalized-patients.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/disposition-hospitalized-patients.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/disposition-hospitalized-patients.html
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ผูท้ างาน 

หลกัเกณฑข์ ัน้ต ่าส าหรบัการกลบั

ไปท างานตามปกต ิ

(ณ วนัที ่28 กรกฎาคม 2020) 

หน้าขอ้มูลอา้งองิ

จาก CDC  

(ศกึษาค าแนะน าจาก 

CDC 

ล่าสุดกอ่นทีจ่ะอนุญาตใ

หผู้ท้ างานกลบัไปท างาน) 

ไม่มอีาการและผลตรวจเป็นบวก 

ผูท้ างานทีไ่ม่เคยมอีาการและมผีลยนืยนั

จากหอ้งปฏบิตักิารวา่มเีช ือ้โควดิ-19 

ระยะเวลาผ่านไปแลว้อย่างนอ้ย 10 

วนันับตัง้แต่วนัทีต่รวจพบเชือ้โควดิ-19 

เป็นบวกคร ัง้แรก 

หากพวกเขาเร ิม่มอีาการปรากฎ 

ใหเ้ปลีย่นไปใชเ้กณฑส์ าหรบัผูม้ผีลหอ้

งปฏบิตักิารยนืยนัและมอีาการ   

 

การหยุดการแยกตวั 

มอีาการแต่ผลตรวจเป็นลบ 
ใชเ้กณฑก์ารกลบัไปท างานเดยีวกบัผู ้

ทีม่ผีลตรวจจากหอ้งปฏบิตักิารยนืยนั  
  

ไม่มอีาการและผลตรวจเป็นลบ 

ผูท้ างานทีไ่ม่เคยมอีาการและมผีลตรวจเ

ป็นลบ 

ซึง่ไดร้บัตรวจเน่ืองจากเป็นผูท้ีส่มัผสัใกล ้

ชดิกบัผูป่้วยทีม่ผีลตรวจจากหอ้งปฏบิตัิ

การยนืยนั  

ผูท้ างานควรกกักนัทีบ่า้นเป็นเวลา 14 

วนัหลงัจากการสมัผสัใกลช้ดิกบัผูป่้วย

ทีท่ราบคร ัง้ล่าสุด อาการต่าง ๆ 

อาจเกดิขึน้ไดภ้ายหลงัแมก้ารตรวจจะเ

ป็นลบ ภายใน 14 

วนัหลงัการสมัผสัเชือ้ LHD 

อาจพจิารณาใหก้ลบัไปท างานตามปก

ตไิดก้อ่นส าหรบัผูท้ างานในอุตสาหกรร

มสาธารณูปโภคทีส่ าคญั 

ซ ึง่ปฏบิตัหินา้ทีส่ าคญัของสถานทีป่ระ

กอบการน้ันทีอ่าจไดร้บัความเสยีหายจ

ากการกกัตวัของผูท้ างานทีต่ดิเช ือ้ 

และไม่มบีุคคลอืน่ทีจ่ะสามารถท างานแ

ทนได*้  

  

มอีาการแต่ไม่ไดร้บัการตรวจ 

ผูท้ างานทีม่อีาการของโควดิ-19 

แต่ไม่ไดร้บัการตรวจหาเชือ้ 

แนะน าใหต้รวจหาเชือ้โดยเรว็ทีสุ่ด 

หากผูท้ างานไม่สามารถเขา้รบัการตรว

จได ้

ใหใ้ชเ้กณฑก์ารกลบัไปท างานเดยีวกบั

ผูท้ีม่ผีลตรวจจากหอ้งปฏบิตักิารยนืยนั  

  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/disposition-in-home-patients.html
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ผูท้ างาน 

หลกัเกณฑข์ ัน้ต ่าส าหรบัการกลบั

ไปท างานตามปกต ิ

(ณ วนัที ่28 กรกฎาคม 2020) 

หน้าขอ้มูลอา้งองิ

จาก CDC  

(ศกึษาค าแนะน าจาก 

CDC 

ล่าสุดกอ่นทีจ่ะอนุญาตใ

หผู้ท้ างานกลบัไปท างาน) 

ไม่มอีาการและไม่ไดร้บัการตรวจ 

ผูท้ างานทีใ่กลช้ดิกบัผูป่้วยทีม่ผีลตรวจจ

ากหอ้งปฏบิตักิารยนืยนัในทีท่ างาน 

ทีบ่า้น หรอืในชมุชน และไม่มอีาการ 

 

หรอื 

 

ผูท้ างานทีป่ฏเิสธหรอืไม่สามารถเขา้รบัก

ารตรวจไดห้ลงัจากสมัผสัใกลช้ดิกบัผูท้ี่

มผีลตรวจจากหอ้งปฏบิตักิารยนืยนั 

แมจ้ะมคี าแนะน าจาก LHD 

หรอืผูใ้หบ้รกิารดา้นการดูแลสุขภาพใหเ้

ขา้รบัการตรง และไม่มอีาการ 

ผูท้ างานควรถูกกกัตวัทีบ่า้นเป็นเวลา 

14 

วนัหลงัจากการสมัผสัใกลช้ดิกบัผูป่้วย

ทีท่ราบคร ัง้ล่าสุด 

แนะน าอย่างยิง่ว่าควรเขา้รบัการตรวจ 

แต่หากไม่มกีารตรวจ LHD 

อาจพจิารณาใหผู้ท้ างานกลบัทีส่มัผสัใ

กลช้ดิกบัผูป่้วยทีม่กีารยนืยนัสามารถก

ลบัไปท างานตามปกตไิด ้

เฉพาะผูท้ างานในอุตสาหกรรมสาธาร

ณูปโภคทีส่ าคญั 

ซ ึง่ปฏบิตัหินา้ทีส่ าคญัของสถานทีป่ระ

กอบการน้ันอาจไดร้บัความเสยีหายจา

กการกกัตวัของผูท้ างานทีต่ดิเช ือ้ 

และไม่มบีุคคลอืน่ทีจ่ะสามารถท างานแ

ทนได*้ 

 

ผูท้ างานทีเ่ร ิม่มอีาการของโควดิ-19 

ในขณะทีก่กัตวัควรตดิต่อผูใ้หบ้รกิารท

างการแพทย ์

ถงึแมจ้ะไม่ไดร้บัการตรวจ 

ควรใชเ้กณฑก์ารกลบัไปท างานเดยีวกั

บผูท้ีม่ผีลตรวจจากหอ้งปฏบิตักิารยนืยั

น  

ส าหรบักรณีผูท้ างาน

ทีไ่ม่จ าเป็นตอ้งรกัษา

ตวัในโรงพยาบาล 

*เกีย่วกบัผูท้ างานในสองกลุ่มดงัต่อไปน้ีภายในสถานทีป่ระกอบการประเภทสาธารณูปโภคทีม่กีารระบาด

อย่างรุนแรง: (a) ผูท้ างานทีไ่ม่มอีาการและผลตรวจเป็นลบ (b) 

ผูท้ างานซึง่เป็นผูท้ีส่มัผสัใกลช้ดิกบัผูต้ดิเชือ้ทีไ่ดร้บัการยนืยนัแลว้: 

ในกรณีมกีารกกัตวั 14 วนัอาจส่งผลเสยีหายต่อการด าเนินงานทีจ่ าเป็น LHD 

อาจพจิารณาใหผู้ท้ างานบางคนในทัง้สองกลุม่น้ันกลบัไปท างานไดเ้รว็กว่า 14 วนั 

โดยพจิารณาเกณฑบ์างอย่างทีเ่ฉพาะเจาะจงในสถานทีท่ างานและตวัผูท้ างาน:  

• ผูท้ างานตอ้งสวมหนา้กากอนามยัตลอดทัง้วนัยกเวน้ในขณะทีร่บัประทานอาหาร 

และปฏบิตัติามขัน้ตอนป้องกนัการตดิเชือ้ทัง้หมด 

อุปกรณป์กปิดใบหนา้ทีท่ าจากผา้ยงัน ามาใชไ้ดใ้นกรณีทีเ่กดิการขาดแคลนหนา้กาก 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/disposition-in-home-patients.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/disposition-in-home-patients.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/disposition-in-home-patients.html
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• สถานประกอบการจะตอ้งด าเนินมาตรการปฏบิตัเิพือ่ป้องกนัการตดิเชือ้ ตามทีก่ าหนดโดย LHD  

• ไดม้กีารตรวจคดักรองกอ่นเพือ่วดัอุณหภมูแิละอาการของผูท้ างานกอ่นทีจ่ะเร ิม่งาน 

ซึง่จะดยีิง่ขึน้หากวดัตัง้แต่กอ่นเขา้ทีท่ างาน 

• ผูท้ างานสามารถวดัอุณหภมูแิละสงัเกตอาการไดด้ว้ยตนเองไดท้ัง้ทีบ่า้นและทีท่ างาน 

• ผูท้ างานสามารถรกัษาระยะห่างอย่างนอ้ยหกฟุตจากผูท้ างานคนอืน่ ๆ ในทีท่ างาน ควรค่าแกก่ารใส่ใจ 

ระยะหกฟุตไม่ป้องกนัการแพรเ่ชือ้ SARS-CoV-2 ไดทุ้กกรณี 

• ตดิตัง้ฉากกัน้ระหว่างพืน้ทีท่ างานประจ าของผูท้ างานเพือ่สนับสนุนการเวน้ระยะห่าง 

• การท าความสะอาดและการฆ่าเชือ้โรคในพืน้ทีแ่ละอุปกรณท์ีใ่ชร้ว่มกนัสามารถด าเนินการเป็นประจ าในสถาน

ทีท่ างาน  

คู่มอืการท าความสะอาดส าหรบันายจา้ง  

ตารางต่อไปนีม้กีารท าความสะอาดทีน่ายจา้งจ าเป็นตอ้งหลงัจากผูท้ างานทีม่เีช ือ้โควดิ-19 ไดก้ลบัมาท างาน 

ต่อไปนีเ้ป็นขอ้ควรพจิารณาส าหรบัการฆา่เชือ้โรคนี:้ 

คู่มอืการท าความสะอาดส าหรบันายจา้ง  

 

ไม่ควรใหใ้ครเขา้ไปในบรเิวณทีผู่ท้ างานซึง่ตดิเช ือ้เคยท างานอยู่ 

จนกว่าจะท าความสะอาดและฆ่าเช ือ้ดว้ยผลติภณัฑซ์ ึง่ไดร้บัอนุญาตแลว้จาก EPA 

ใหใ้ชก้บัโควดิ-19 

การท าความสะอาดควรเป็นหนา้ทีข่องพนักงานทีผ่่านการฝึกอบรมในการใชอุ้ปกรณอ์

ย่างปลอดภยั และจดัเตรยีมวสัดุอุปกรณท์ีจ่ าเป็นทัง้หมดรวมทัง้ชดุ PPE ตามค าแนะน า 

 

เมือ่ระบุชดัเจนว่ามผีูท้ างานตดิเชือ้โควดิ-19 

ใหท้ าความสะอาด/ฆา่เชือ้โรคในบรเิวณพืน้ทีป่ฏบิตังิานอย่างเขม้ขน้และต่อเน่ือง 

โดยปฏบิตัติามขอ้เสนอแนะของ CDC  

 

ด าเนินการต่อไปเพือ่ระบุหาผูต้ดิเช ือ้ 

พรอ้มทัง้ท าความสะอาดและฆ่าเช ือ้พืน้ผวิทีม่กีารสมัผสับอ่ยคร ัง้ทั่วสถานทีป่ระกอบการ 

เชน่ ลูกบดิประตู อุปกรณ ์และราวจบัต่าง ๆ 

 

ผูท้ างานไม่ควรใชช้ดุหูฟังหรอืวตัถุอืน่ ๆ 

ทีอ่าจสมัผสักบัใบหนา้ปากหรอืจมูกรว่มกบัคนอืน่ 

 

ลดการใชอุ้ปกรณอ์ืน่ ๆ รว่มกนัในกลุ่มผูท้ างาน 

อุปกรณซ์ึง่ตอ้งใชร้ว่มกนัใหท้ าความสะอาดบ่อย ๆ 

ระหว่างทีผู่ท้ างานแต่ละรายสลบักนัใช ้

 

ฝึกอบรมใหผู้ท้ างานรูว้ธิใีชน้้ํายาท าความสะอาดและฆ่าเช ือ้อย่างปลอดภยัและใหอุ้ปกร

ณป้์องกนัทีจ่ าเป็น 

 

นายจา้งควรตรวจสอบเป็นประจ าและปฏบิตัติามค าแนะน าใหม่และทีม่กีารแกไ้ขซึง่เจาะจ

งใชก้บัอุตสาหกรรมของพวกเขา จากแหล่งขอ้มูลดา้นล่างในภาคผนวก A: 

แหล่งขอ้มูล 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/cleaning-disinfection.html
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ระเบยีบขอ้บงัคบัและค าแนะน าในการรายงานและการแจง้ลาป่วย 

การบนัทกึขอ้มูลของผูต้ดิเชือ้โควดิ-19 

นายจา้งในรฐัแคลฟิอรเ์นียทีต่อ้งบนัทกึการเสยีชวีติ การบาดเจ็บ และความเจ็บป่วยทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท างาน 

ตอ้งบนัทกึการเสยีชวีติ บาดเจ็บ และความเจ็บป่วยจากโรคโควดิ-19 

ทีเ่กีย่วเน่ืองจากการท างานไม่ต่างกบัความเจ็บป่วยจากงานอาชพีในลกัษณะอืน่ ๆ  ขอ้มูลทีจ่ะบนัทกึได ้

ความเจ็บป่วยน้ันตอ้งเกีย่วขอ้งกบังานและส่งผลใหเ้กดิขอ้ใดขอ้หน่ึงดงัต่อไปนี:้ 

• การเสยีชวีติ 

• การหยุดงานเป็นเวลาหลายวนั 

• การท างานถูกจ ากดัหรอืถูกโอนไปท างานอืน่ 

• การรกัษาพยาบาลนอกเหนือจากการปฐมพยาบาล 

• หมดสต ิหรอื 

• การบาดเจ็บหรอืการเจ็บป่วยทีรุ่นแรงไดร้บัการวนิิจฉัยโดยแพทยห์รอืบุคลากรทางการแพทยท์ีไ่ดร้บัใ

บอนุญาต 

หากกรณีผูต้ดิเช ือ้โควดิ-19 ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท างานมคุีณสมบตัติรงตามหลกัเกณฑเ์หล่าน้ัน 

เชน่น้ันแลว้นายจา้งในรฐัแคลฟิอรเ์นียทีเ่ขา้ข่าวตอ้งบนัทกึเหตุการณท์ีเ่กดิขึน้ในแบบฟอรม์ 300, 300A และ 

301 หรอือืน่ ๆ ทีเ่ทยีบเท่า 

ดูประมวลระเบยีบขอ้บงัคบัแห่งรฐัแคลฟิอรเ์นีย ลกัษณะที ่8 หมวดที ่7 หมวดย่อยที ่1 ขอ้ 2 

บนัทกึการบาดเจ็บหรอืเจ็บป่วยจากงานอาชพีของทางนายจา้ง 

เพือ่รบัทราบรายละเอยีดเกีย่วกบันายจา้งทีม่ภีาระผูกพนัทีจ่ะรายงานและขอ้ก าหนดอืน่ ๆ 

การรายงานผูต้ดิเชือ้โควดิ-19 ต่อ Cal/OSHA 

นอกจากขอ้ก าหนดการเก็บบนัทกึทีก่ล่าวขา้งตน้ นายจา้งในรฐัแคลฟิอรเ์นียยงัตอ้งรายงานไปยงั 

Cal/OSHA เกีย่วกบัความเจ็บป่วยรา้ยแรง การบาดเจ็บสาหสั 

หรอืเสยีชวีติของผูท้ างานทีเ่กดิขึน้ในทีท่ างานหรอืในเชือ่มโยงกบัการท างานภายในแปดช ัว่โมงของเมือ่พวกเ

ขารูห้รอืควรจะรูว้า่มกีารเจ็บป่วย ดูทีข่อ้ที ่342 (a) ของระเบยีบขอ้บงัคบัของ Cal/OSHA 

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการรายงานการบาดเจ็บทีเ่กีย่วขอ้งกบังาน เพือ่รบัทราบขอ้มูลเพิม่เตมิ 

ซ ึง่รวมถงึการเจ็บป่วยจากโควดิ-19 ถา้เป็นไปตามค านิยามของการเจ็บป่วยรา้ยแรง 

ในหลายสิง่หลายอย่างน้ัน 

การเจ็บป่วยรุนแรงรวมถงึการเจ็บป่วยทีเ่กดิขึน้ในสถานทีท่ีม่กีารจา้งงานหรอืในการเกีย่วขอ้งกบัการจา้งงาน 

ซึง่ตอ้งเขา้รกัษาในโรงพยาบาลนอกเหนือจากการสงัเกตอาการ หรอืการตรวจวนิิจฉัย ดูขอ้ที ่330(h) 

ของระเบยีบขอ้บงัคบัของ Cal/OSHA เพือ่ดูค าจ ากดัความ 

ซึง่หมายความวา่ถา้ผูท้ างานป่วยในขณะทีท่ างานและเขา้รบัการรกัษาเป็นผูป่้วยในของโรงพยาบาล 

โดยไม่ค านึงถงึระยะเวลาของการรกัษาตวัในโรงพยาบาล ความเจ็บป่วยทีเ่กดิขึน้ในสถานทีท่ีม่กีารจา้งงาน 

นายจา้งตอ้งรายงานการเจ็บป่วยนีไ้ปยงัส านักงาน Cal/OSHA ทีใ่กลท้ีสุ่ด 

https://www.dir.ca.gov/T8/ch7sb1a2.html
https://www.dir.ca.gov/title8/342.html
https://www.dir.ca.gov/title8/330.html
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การเจ็บป่วยทีร่ายงานไดไ้ม่จ ากดัเพยีงกรณีทีผู่ท้ างานเจบ็ป่วยขณะท างาน การเจ็บป่วยรา้ยแรง ไดแ้ก่ 

การเจ็บป่วยทีเ่กดิจากการสมัผสั "มคีวามเชือ่มโยงกบัการจา้งงานใด ๆ" 

ซ ึง่อาจรวมถงึการสมัผสัทีเ่กีย่วขอ้งกบังาน แต่เร ิม่มอีาการปรากฏเมือ่ออกจากสถานทีป่ฏบิตังิานไปแลว้  

รายงานจะตอ้งท าทนัท ีแต่ไม่เกนิแปดช ัว่โมงหลงัจากทีน่ายจา้งทราบ 

หรอืซกัไซไ้ล่เลยีงจนทราบของการเจ็บป่วยรา้ยแรง 

ส าหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัขอ้ก าหนดในการรายงานและการบนัทกึ โปรดไปที ่

ขอ้ก าหนดในการบนัทกึและการรายงานผูต้ดิเช ือ้ COVI-19 ของ Cal/OSHA ค าถามทีพ่บบ่อย 

และกรมการจา้งงานทีเ่ป็นธรรมและทีอ่ยู่อาศยัของ ขอ้มูลการจา้งงานในโควดิ-19 

ระเบยีบขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการใหข้อ้มูลบุคคลทีต่รวจพบเชือ้โควดิ-19 เป็นบวก  

เมือ่นายจา้งระบุผูท้ างานทีต่รวจพบเชือ้โควดิ-19 เป็นบวก หรอืผูท้ างานทีม่อีาการ 

ควรตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าผูป้ฏบิตังิานไม่ไดอ้ยู่ในทีท่ างานแลว้ นายจา้งควรท างานรว่มกบั LHD 

ของพวกเขาทีจ่ะปฏบิตัติามค าแนะน าส าหรบัการแยกและกกัตวั การตรวจทีเ่ป็นไปได ้

และการกลบัมาท างานตามปกตขิองผูท้ างานเมือ่เห็นวา่เหมาะสมแลว้  

นายจา้งควรใหก้ารสนับสนุนผูท้ างานในการลาหยุดงานได ้

เพือ่ปกป้องผูอ้ืน่ผา่นนโยบายการลาหยุดทีม่คีวามยดืหยุ่น 

นายจา้งไม่ควรระบุช ือ่ผูท้ างานรายดงักล่าวภายในสถานทีป่ระกอบการซึง่เป็นการปฏบิตัติามกฎหมายความเ

ป็นส่วนตวั หากผูท้ างานมผีลการตรวจเป็นบวกหรอืสงสยัว่าจะตดิเชือ้โควดิ-19 

นายจา้งจะตอ้งปฏบิตัติามค าแนะน าล่าสุดซึง่ออกโดยหน่วยงานสาธารณะสุขระดบัทอ้งถิน่ รฐั 

และรฐับาลกลาง นายจา้งควรด าเนินขัน้ตอนต่อไปตามทีก่รมสาธารณสุขประจ าทอ้งถิน่แนะน า 

ซ ึง่อาจรวมถงึการปิดสถานทีป่ระกอบการ การท าความสะอาดแบบเขม้ขน้ และการอนุญาตใหท้ างานระยะไกล  

จดหมายแจง้ผูท้ างาน หรอืผูท้ีต่รวจพบเชือ้เป็นบวก หรอืผูท้ีต่อ้งสงสยัว่าจะตดิเชือ้โควดิ-19 

ควรเขยีนในลกัษณะทีไ่ม่เปิดเผยสถานะสุขภาพของผูท้ างาน 

นายจา้งไม่สามารถยนืยนัสถานะสุขภาพของผูท้ างาน หรอืสือ่สารเกีย่วกบัสุขภาพของผูท้ างาน 

ตวัอย่างเชน่ นายจา้งสามารถพูดคุยกบัผูท้ างาน หรอืส่งอเีมลหรอืการสือ่สารอืน่ ๆ ทีเ่ป็นลายลกัษณอ์กัษรว่า:  

[นายจา้ง] ไดร้บัทราบว่าผูท้ างานที ่[สถานทีต่ ัง้ของส านักงาน] มผีลการตรวจเชือ้โควดิ-19 เป็นบวก 

ผูท้ างานทีไ่ดร้บัผลการทดสอบใน [วนัที]่ 

อเีมลฉบบันีเ้ขยีนขึน้เพือ่แจง้ใหคุ้ณทราบว่าคุณอาจมกีารสมัผสักบัเชือ้ไวรสัตวัใหม่ 

คุณควรตดิต่อกรมสาธารณสุขประจ าทอ้งถิน่ของคุณเพือ่ใหข้อค าแนะน าและแนวทางการปฏบิตัทิีจ่ะท าไดซ้ ึง่

ขึน้อยู่กบัสถานการณข์องแต่ละบุคคล หรอืเมือ่คุณเร ิม่มอีาการของโควดิ-19 

https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/Reporting-Requirements-COVID-19.html
https://www.dfeh.ca.gov/wp-content/uploads/sites/32/2020/03/DFEH-Employment-Information-on-COVID-19-FAQ_ENG.pdf
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กฎหมายสทิธคิรอบครวัของรฐัแคลฟิอรเ์นีย: 

การลาหยุดโดยรกัษาต าแหน่งไว ้

ภายใตก้ฎหมายสทิธคิรอบครวัของรฐัแคลฟิอรเ์นีย (CFRA) พนักงานอาจมสีทิธิล์าหยุดไดน้าน 12 

สปัดาหโ์ดยยงัรกัษาต าแหน่งไวใ้ห ้เน่ืองจากปัญหาสภาพสุขภาพรา้ยแรง หรอืการลาเพือ่ดูแลคู่สมรส 

บดิามารดา หรอืบุตรทีม่ปัีญหาสุขภาพรา้ยแรง  

โควดิ-19 จะมคีวามรุนแรงหากมผีลใหผู้ต้ดิเช ือ้ตอ้งเขา้รกัการรกัษาในสถานพยาบาล 

หรอืรบัการรกัษาหรอือยู่ภายใตก้ารดูแลต่อเน่ืองโดยผูดู้แลดา้นสุขภาพ 

นอกจากนีย้งัอาจกลายเป็นปัญหาสุขภาพทีร่า้ยแรงถา้มนัน าไปสู่อาการปอดอกัเสบ  

พนักงานทีม่สีทิธิข์อลาหยุดงานในรูปแบบทีม่กีารรกัษาต าแหน่งไวใ้ห ้(CFRA) นี ้

พนักงานจะตอ้งท างานใหก้บันายจา้งซึง่มผีูท้ างานอย่างนอ้ย 50 คนภายในรศัม ี75 ไมลจ์ากสถานทีท่ างาน 

ท างานทีน่ั่นมาแลว้อย่างนอ้ยปี และไดท้ างานมาแลว้อย่างต ่า 1,250 ช ัว่โมงในปีน้ันก่อนทีจ่ะขอลาหยุดงาน   

ส าหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิ โปรดดูที ่ค าถามทีพ่บบ่อย DFEH 

(ส าหรบัค าตอบต่อค าถามทีพ่บบ่อยส าหรบันายจา้งและผูท้ างาน) 

การลาป่วยโดยไดร้บัค่าจา้ง  

พนักงานในรฐัแคลฟิอรเ์นียมสีทิธิล์าป่วยโดยไดร้บัค่าจา้งตัง้แต่วนัแรกของการจา้งงาน  

ทนัททีีจ่า้งงานนายจา้งตอ้งแจง้ใหผู้ท้ างานทราบวา่ ท าอย่างไรจงึจะลาป่วยโดยไดร้บัค่าจา้งได ้ นอกจากนี ้

ผูว้่าการรฐัไดอ้อกค าสัง่บรหิารบงัคบัเกีย่วกบัการลาป่วยโดยไดร้บัค่าจา้งทีเ่กีย่วขอ้งกบัโควดิ-19 

ส าหรบัผูท้ างานในภาคธรุกจิอาหาร ซึง่ท างานในสถานทีป่ระกอบการทีม่ผีูท้ างานเกนิกว่า 500 คน  

กฎหมายการลาป่วยโดยไดร้บัค่าจา้งมบีทบญัญตัเิกีย่วกบัการต่อตา้นการตอบโตท้ีรุ่นแรง 

เพือ่ปกป้องผูท้ างานทีร่อ้งขอและ/หรอืใชก้ารลาป่วยโดยไดร้บัค่าจา้งภายใตก้ฎหมายเหล่านี ้ 

ส าหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัสทิธกิารลาป่วยโดยไดร้บัค่าจา้ง โปรดดูทีด่า้นล่างนี:้ 

• การลาป่วยโดยไดร้บัค่าจา้งของรฐัแคลฟิอรเ์นีย ภายใตก้ฎหมายของรฐัแคลฟิอรเ์นีย 

ผูท้ างานจะไดร้บัสทิธิล์าหน่ึงช ัว่โมงส าหรบัการท างานทุก ๆ 30 ช ัว่โมง 

ซ ึง่นายจา้งอาจถูกควบคุมโดยนโยบายทีก่ าหนดว่าตอ้งใหม้กีารลาป่วยไม่นอ้ยกว่า 48 ช ัว่โมงต่อปี 

และอาจถูกควบคุมการใชว้นัลาป่วยโดยไดร้บัค่าจา้งอย่างนอ้ย 3 วนัหรอื 24 

ช ัว่โมงของการลาป่วยสะสมต่อปี  นายจา้งอาจก าหนดนโยบายซึง่อนุญาตใหล้าเพิม่ไดน้านขึน้ 

และการลาป่วยโดยไดร้บัค่าจา้ง 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัการลาป่วยโดยไดร้บัค่าจา้งของรฐัแคลฟิอรเ์นียถูกโพสตบ์นออนไลน ์

เชน่เดยีวกบัวธิกีารน าไปใชก้บัโควดิ-19 

• การลาป่วยโดยไดร้บัค่าจา้งซึง่มรีะยะเวลานานขึน้อนัเน่ืองจากโควดิ-19 

ส าหรบัรฐัแคลฟิอรเ์นีย  ภายใตค้ าสัง่บรหิารที ่N-51-20 

นิตบิุคคลทีจ่า้งแรงงานซึง่มผีูท้ างานเกนิกว่า 500 คนตอ้งใหส้ทิธิล์าป่วยโดยไดร้บัค่าจา้งสงูสุด 80 

ช ัว่โมงแกผู่ท้ างานในภาคธรุกจิอาหาร 

https://www.dfeh.ca.gov/wp-content/uploads/sites/32/2019/08/DFEH_CFRA_Pamphlet.pdf
https://www.dfeh.ca.gov/wp-content/uploads/sites/32/2020/03/DFEH-Employment-Information-on-COVID-19-FAQ_ENG.pdf
https://www.dfeh.ca.gov/wp-content/uploads/sites/32/2020/03/DFEH-Employment-Information-on-COVID-19-FAQ_ENG.pdf
https://www.dir.ca.gov/dlse/paid_sick_leave.htm
https://www.dir.ca.gov/dlse/2019-Novel-Coronavirus.htm
https://www.gov.ca.gov/wp-content/uploads/2020/04/4.16.20-EO-N-51-20.pdf
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ซึง่ท างานขึน้ตรงกบัหรอืท าผ่านนิตบิุคคลทีจ่า้งแรงงาน  ขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัการลาป่วยโดยไดร้บั

ค่าจา้งซึง่มรีะยะเวลานานขึน้ถูกโพสตอ์ยู่ในหวัขอ้เฉพาะของค าถามทีพ่บบ่อย  

นอกจากน้ัน ผูท้ างานอาจมสีทิธิล์าป่วยโดยไดร้บัค่าจา้งภายใตก้ฎหมายของรฐับาลกลางหรอืของทอ้งถิน่ 

ดงัต่อไปนี:้  

• ลาป่วยโดยไดร้บัค่าจา้งตามกฎหมายรฐับาลกลางอาจสูงถงึ 80 

ช ัว่โมงภายใตก้ฎหมายรบัมอืกบัโคโรนาไวรสัโดยครอบครวัตอ้งมาก่อน (FFCRA) 

กฎหมายนีบ้งัคบัใชโ้ดยกระทรวงแรงงานของสหรฐัฯ ส าหรบัธรุกจิทีม่ผีูท้ างานนอ้ยกว่า 500 คน 

ผูท้ างานอาจมสีทิธิข์อลาหยุดในลกัษณนี ้ขึน้อยู่กบัขนาดของนายจา้ง รวมถงึปัจจยัอืน่ 

ๆ  กรมค่าจา้งและช ัว่โมงท างานของกระทรวงแรงงานสหรฐัฯ ประกาศขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบั FFCRA 

ในค าถามทีพ่บบ่อย 

 

• กฎหมายลาป่วยโดยไดร้บัค่าจา้งในทอ้งถิน่  บางทอ้งถิน่ยงัมกีฎหมายการลาป่วยโดยไดร้บัค่า

จา้งของตวัเองดว้ย  หากผูท้ างานอยู่ภายใตเ้ทศบญัญตักิารลาป่วยภายในทอ้งถิน่ 

นายจา้งตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายทัง้ของรฐัและทอ้งถิน่ ซ ึง่อาจแตกต่างไปในบางประการ 

นายจา้งตอ้งจดัหาหรอืใหส้ทิธปิระโยชนท์ีเ่อือ้ต่อผูท้ างานมากทีสุ่ด  ผูท้ างานควรปรกึษากบัหน่วยงา

นบงัคบัใชก้ฎหมายในทอ้งถิน่ทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่รบัขอ้มูลเพิม่เตมิ 

ค าแนะน าและแหล่งขอ้มูลเกีย่วกบัการบงัคบัใชก้ฎหมายโดยส านกังานกรรมาธกิารแรงงาน  

• กฎหมายทีบ่งัคบัใชโ้ดยส านักงานกรรมาธกิารแรงงาน 

• การปรบัปรุงเกีย่วกบัผูท้ างานทีจ่ าเป็นและไม่จ าเป็น 

• ค าแนะน าเกีย่วกบัการระงบัใชเ้งือ่นไขช ัว่คราวเกีย่วกบัขอ้ก าหนดการลอกกล่าวของกฎหมาย WARN 

ของรฐัแคลฟิอรเ์นีย 

• ค าถามทีพ่บบ่อยหวัขอ้ค าสัง่บรหิารเกีย่วกบัการลาป่วยโดยไดร้บัค่าจา้งซึง่มรีะยะเวลานานขึน้ส าหรบัผูท้ างาน

ในภาคธรุกจิอาหารซึง่บรษิทัมพีนักงานตัง้แต่ 500 คนขึน้ไป 

o โปสเตอรใ์นสถานทีป่ระกอบการ - 

การลาป่วยโดยไดร้บัค่าจา้งซึง่มรีะยะเวลานานขึน้ส าหรบัผูท้ างานในภาคธรุกจิอาหาร 

(ฉบบัภาษาสเปน) 

• การลาป่วยจากโรคโควดิ-19 (โดยเทยีบเคยีงกบัการลาเพือ่ดแูลครอบครวัโดยไดร้บัคา่จา้งของ CA, 

การลาป่วยโดยไดร้บัค่าจา้งของ CA และกฎหมายรบัมอืกบัโคโรนาไวรสัโดยครอบครวัตอ้งมากอ่น (FFCRA)) 

• สทิธปิระโยชนส์ าหรบัผูท้ างานทีไ่ดร้บัผลกระทบจากโควดิ-19 (แผนภมูอิธบิายกฎหมายของรฐับาลกลาง รฐั 

และทอ้งถิน่ เกีย่วกบัการลาโดยไดร้บัค่าตอบแทน สทิธปิระโยชนก์ารว่างงานและการทุพพลภาพ 

และค่าจา้งของผูท้ างาน)  

 

https://www.dir.ca.gov/dlse/FAQ-for-PSL.html
https://www.dir.ca.gov/dlse/FAQ-for-PSL.html
https://www.dol.gov/agencies/whd/pandemic/ffcra-questions
https://www.dol.gov/agencies/whd/pandemic/ffcra-questions
https://www.dir.ca.gov/dlse/2019-Novel-Coronavirus.htm
https://www.dir.ca.gov/dlse/Essential-and-Non-essential-Workers.htm
https://www.dir.ca.gov/dlse/WARN-FAQs.html
https://www.dir.ca.gov/dlse/WARN-FAQs.html
https://www.dir.ca.gov/dlse/FAQ-for-PSL.html
https://www.dir.ca.gov/dlse/FAQ-for-PSL.html
https://www.dir.ca.gov/dlse/COVID-19-Food-Sector-Workers-poster.pdf
https://www.dir.ca.gov/dlse/COVID-19-Food-Sector-Workers-poster.pdf
https://www.dir.ca.gov/dlse/Spanish-COVID-19-Food-Sector-Workers-poster.pdf
https://www.dir.ca.gov/dlse/Comparison-COVID-19-Paid-Leave.html
https://www.labor.ca.gov/coronavirus2019/#chart


 

คู่มอืการวางแผนกลยุทธส์ าหรบันายจา้งโควดิ-19  22 

ประกนัทุพพลภาพและการลาเพือ่ดูแลครอบครวัโดยไดร้บัค่าจา้งของรฐั  

ผูท้ างานผูท้ีอ่าจไม่มสีทิธปิระโยชนล์าป่วยโดยไดร้บัค่าจา้ง อาจจะใชส้ทิธิจ์ากการประกนัทุพพลภาพ (DI) 

สทิธปิระโยชนข์อง DI 

มใีหส้ าหรบัผูท้ างานทีม่สีทิธิซ์ ึง่ไม่สามารถท างานไดเ้น่ืองจากตดิเชือ้หรอืตอ้งสงสยัว่าจะตดิเชือ้ไวรสัโควดิ-19  

นอกจากนี ้ผูท้ างานทีไ่ม่มสีทิธลิาป่วยโดยไดร้บัค่าจา้งเพือ่ไปดูแลสมาชกิในครอบครวั 

อาจมสีทิธิก์ารลาเพือ่ดูแลครอบครวัโดยไดร้บัค่าจา้ง (PFL) สทิธปิระโยชนข์อง PFL 

มใีหส้ าหรบัผูท้ างานทีม่สีทิธิซ์ ึง่สูญเสยีค่าจา้งเมือ่พวกเขาตอ้งหยุดงานเพือ่ดูแลบุตร บดิามารดา 

บดิามารดาคู่สมรส ปู่ ย่าตายาย หลาน พีน่อ้ง คู่สมรส หรอืคู่ทีอ่ยู่กนิดว้ยกนัซึง่จดทะเบยีนอย่างถูกตอ้ง 

เมือ่บุคคลกลุ่มน้ันเจ็บป่วยรุนแรงดว้ยเชือ้โควดิ-19  

ทัง้ DI และ PFL ตอ้งมใีบรบัรองแพทยท์ีย่นืยนัคุณสมบตั ิขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัสทิธปิระโยชน ์DI และ PFL 

สามารถหาไดจ้ากกรมพฒันาการจา้งแรงงาน 

สทิธปิระโยชนต์ามปกตแิละการว่างงานจากโรคระบาด 

บุคคลทีสู่ญเสยีงานหรอืธรุกจิ หรอืตอ้งลดเวลาท างานลงดว้ยเหตุผลทีเ่กีย่วขอ้งกบัโควดิ-19 

อาจจะมสีทิธปิระโยชนก์ารชดเชยค่าจา้งบางสว่นภายใตโ้ปรแกรมประกนัภยัว่างงานตามปกต ิ

หรอืโครงการใหค้วามชว่ยเหลอืผูว้่างงานจากโรคระบาด  

โครงการใหค้วามชว่ยเหลอืการว่างงานจากโรคระบาดมใีหบ้รกิารโดยเฉพาะอย่างยิง่ทีบ่างคนไม่สามารถท างา

นไดเ้น่ืองจากเหตุผลทีเ่กีย่วขอ้งกบัโควดิ-19 รวมถงึเมือ่บุคคลไดร้บัการวนิิจฉัยว่ามเีช ือ้โควดิ-19 

หรอืมอีาการและก าลงัหาทางเขา้รบัการวนิิจฉัย 

หรอืกรณีทีบุ่คคลทีไ่ดร้บัค าแนะน าโดยบุคลากรทางการแพทยใ์หก้กักนัตวัเอง 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัการประกนัการว่างงานและความชว่ยเหลอืการว่างงานจากโรคระบาดขอรบัไดจ้ากกรม

พฒันาการจา้งงาน 

ค่าตอบแทนของผูท้ างาน 

พนักงานทีต่ดิเช ือ้โควดิ-19 จากทีท่ างานอาจมสีทิธิไ์ดร้บัผลประโยชนช์ดเชยผูท้ างาน 

ซึง่มใีหก้บัผูท้ างานพรอ้มกบัรกัษาพยาบาลแกผู่ท้ างานทีจ่ าเป็นเพือ่พกัฟ้ืนจากการบาดเจ็บหรอืความเจ็บป่วย

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท างาน การชดเชยค่าจา้งบางส่วนแทนทีพ่วกเขาสูญเสยีในขณะพกัฟ้ืน 

และชว่ยใหพ้วกเขากลบัมาท างานตามปกต ิภายใตค้ าสัง่บรหิารที ่N-62-20 ผูท้ างานบางรายทีต่ดิเช ือ่โควดิ-

19 และเจ็บป่วยในระหว่างวนัที ่19 มนีาคม ถงึวนัที ่5 กรกฎาคม 2020 

จะถอืว่าเขา้ข่ายการเจ็บป่วยในทีท่ างานจากการตดิเชือ้ 

ซ ึง่จะท าใหพ้วกเขามสีทิธขิอรบัสทิธปิระโยชนช์ดเชยผูท้ างาน   

ขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัค่าตอบแทนของผูท้ างานและผลกระทบของค าสัง่บรหิารที ่N-62-20 

สามารถดูไดจ้ากกรมค่าตอบแทนผูท้ างาน  

https://www.edd.ca.gov/about_edd/coronavirus-2019/faqs/disability-paid-family-leave.htm
https://unemployment.edd.ca.gov/guide/benefits
https://unemployment.edd.ca.gov/guide/benefits
https://www.gov.ca.gov/wp-content/uploads/2020/05/5.6.20-EO-N-62-20-text.pdf
https://www.dir.ca.gov/dwc/Covid-19/
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การบงัคบัใชแ้ละการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ 
ส านักงานบรกิารฉุกเฉินของผูว้่าการรฐัแคลฟิอรเ์นียไดจ้ดัตัง้คณะท างานเฉพาะกจิบงัคบัใชส้ าหรบัโควดิ-19 

เพือ่ตดิตามและบงัคบัใชก้ารละเมดิกฎหมายและค าสัง่ของรฐั  

หน่วยงานของรฐัทีร่วมอยู่ในคณะท างานเฉพาะกจินีไ้ดแ้ก ่กรมควบคุมเคร ือ่งดืม่แอลกอฮอล ์(ABC) 

กรมกจิการผูบ้รโิภค (DCA) กรมอุตสาหกรรมสมัพนัธ ์(DCA) 

รวมถงึกองการรกัษาความปลอดภยัและสุขอนามยัในการประกอบอาชพีของรฐัแคลฟิอรเ์นีย (CAL OSHA) 

และกองบงัคบัใชม้าตรฐานแรงงาน (ส านักงานคณะกรรมการแรงงาน)  สมาชกิอืน่ ๆ 

ประกอบดว้ยหน่วยงานซึง่ไม่ใชห่น่วยงานทีก่ ากบัดูแลโดยตรง 

แต่มคีวามรบัผดิชอบทีมุ่่งเนน้ในการขยายโอกาสและใหก้ารศกึษา 

ภารกจิของคณะท างานเฉพาะกจิบงัคบัใชส้ าหรบัโควดิ-19 

คอืการท าใหแ้น่ใจว่ามกีารรกัษาสภาพแวดลอ้มทีป่ลอดภยั เพือ่ปกป้องนายจา้ง ผูท้ างาน และลูกคา้  

คณะท างานเฉพาะกจินีจ้ะใหค้วามชว่ยเหลอืและสนับสนุนนายจา้งโดยชว่ยจดัการอย่างมปีระสทิธผิลตามการ

ปฏบิตัติามกฎเกณฑแ์ละค าสัง่ รวมถงึการรบัมอื 

และการบงัคบัใชบ้ทบญัญตัใินเร ือ่งการละเมดิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตังิานภายในองคก์ร 

การใชอุ้ปกรณป์กปิดใบหนา้ การเวน้ระยะห่างทางสงัคม และการด าเนินการทางบรหิาร   

นายจา้งสามารถขอความชว่ยเหลอืทางเทคนิคหรอืค าตอบส าหรบัค าถามทีเ่กีย่วขอ้งกบักฎหมายและค าสัง่เกี่

ยวกบัโควดิ-19 รวมถงึค าสัง่จาก ABC ค าสัง่ของส านักงานกรรมาธกิารแรงงาน และของ Cal/OSHA 

รายชือ่ส าหรบัหน่วยงานเหลา่นีม้รีายละเอยีดในภาคผนวก B: 

การบงัคบัใชแ้ละการปฏบิตัติามขอ้บงัคบั 

การใหค้วามรูแ้ก่ผูท้ างาน 

การท าความเขา้ใจโควดิ-19 

โรคโคโรนาไวรสั (โควดิ-19) เป็นโรคทีเ่กดิจากเชือ้ไวรสัทีส่ามารถแพรก่ระจายจากคนสู่คน อาการโควดิ-19 

มตีัง้แต่อาการไม่มาก (หรอืไม่มอีาการ) ไปจนถงึการเจ็บป่วยรุนแรง 

ผูท้ างานทุกคนควรมคีวามเขา้ใจพืน้ฐานของโควดิ-19 วธิกีารทีโ่รคแพรก่ระจาย อาการ 

และวธิป้ีองกนัหรอืลดการแพรก่ระจาย 

การปกป้องตวัคุณเองทีท่ีท่ างาน 

ผูท้ างานควรปฏบิตัติามขัน้ตอนในการป้องกนัตวัเองทีท่ีท่ างาน: 

• ปฏบิตัติามนโยบายและขัน้ตอนของนายจา้งทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเจ็บป่วย 

การท าความสะอาดและการฆ่าเช ือ้ และการประชมุและการเดนิทางทีเ่กีย่วกบังาน 

• อยู่บา้นถา้ป่วย ยกเวน้ออกไปรบัการรกัษาพยาบาล 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-covid-spreads.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/prevention.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fabout%2Fprevention-treatment.html
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• รกัษาการเวน้ระยะห่างทางสงัคม โดยรกัษาระยะห่างจากเพือ่นรว่มงาน ลูกคา้ 

และแขกของบรษิทัอย่างนอ้ย 6 ฟุตเมือ่ท าได ้แมข้ณะอยู่ในหอ้งพกัทานอาหาร 

ในบรเิวณตูก้ดน้ําและ/หรอืพืน้ทีท่ีไ่ม่ใชท้ างาน 

• สวมอุปกรณป์กปิดใบหนา้ทีท่ าจากผา้ โดยเฉพาะอย่างยิง่เมือ่ไม่อาจเวน้ระยะห่างทางสงัคมได ้

อุปกรณป์กปิดใบหนา้ทีท่ าจากผา้มจีดุประสงคเ์พือ่ปกป้องผูอ้ืน่ ไม่สวมใส่ 

• ผูท้ างานควรแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบหากพวกเขาหรอืเพือ่นรว่มงานของพวกเร ิม่มอีาการในทีท่ าง

าน ไม่ควรมใีครก็ตามซึง่มอีาการโควดิ-19 ควรจะอยู่ในสถานทีท่ างาน 

• ลา้งมอืบ่อยคร ัง้ดว้ยสบู่และน้ําอย่างนอ้ย 20 วนิาท ีโดยเฉพาะอย่างยิง่หลงัจากสัง่น ้ามูก ไอ หรอืจาม 

หรอืกลบัมาพืน้ทีส่าธารณะ 

o ใชน้ ้ายาท าความสะอาดมอืทีม่แีอลกอฮอลอ์ย่างนอ้ย 60% หากไม่มสีบู่และน้ํา 

o อย่าใชน้ ้ายาท าความสะอาดมอืทีม่แีอลกอฮอลป์ระเภทเมธลิเน่ืองจากความเป็นพษิสูง 

• หลกีเลีย่งการสมัผสัดวงตา จมูก และปาก 

• หากท าได ้พยายามหลกีเลีย่งการสมัผสับรเิวณทีม่กีารสมัผสับ่อยคร ัง้ในทีส่าธารณะ อย่างเชน่ 

ปุ่ มลฟิท ์มอืจบัประตู ราว (ใหป้ลอดภยัมากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะเป็นไปได)้ เป็นตน้ 

• หากท าได ้หลกีเลีย่งการสมัผสัทางรา่งกายโดยตรง เชน่ การจบัมอืทกัทายกบัผูอ้ืน่ 

• ลดการจบัเงนิสด บตัรเครดติ และอุปกรณเ์คลือ่นที ่หรอือุปกรณอ์เิล็กทรอนิกส ์หากเป็นไปได ้

• หลกีเลีย่งการเดนิทางทีไ่ม่มคีวามจ าเป็นทัง้หมด 

ผูท้ างานทีป่่วยควรปฏบิตัติามขัน้ตอนแนะน าของ CDC เพือ่ป้องกนัการแพรก่ระจายของเชือ้โควดิ-19 

ผูท้ างานตดิเชือ้โควดิ-19 ซึง่อยู่บา้นสามารถออกจากการแยกตวัและกลบัไปท างานไดต้ามปกต ิ

เมือ่ทีเ่ขา้เกณฑข์อ้หน่ึงขอ้ใดต่อไปนี ้โดยดูไดจ้ากทีน่ี่ 

ผูท้ างานทีใ่ชบ้รกิารระบบขนส่งมวลชน การโดยสารรว่มไปกบัผูอ้ืน่ รถแท็กซี ่

หรอืการใชร้ถรว่มกนัเพือ่เดนิทางไปและกลบัจากทีท่ างานควรจะปกป้องตนเอง 

ตอ้งไม่ลมืสวมใส่อุปกรณป์กปิดใบหนา้ เวน้ระยะห่างทางสงัคมเท่าทีจ่ะสามารถท าได ้

ลา้งมอืดว้ยสบู่และน้ําเป็นเวลาอย่างนอ้ย 20 วนิาทกีอ่นและหลงัการใชย้านพาหนะเหล่าน้ัน  

การปกป้องตวัคุณเองทีบ่า้น 

การปกป้องตวัเองและผูอ้ืน่ทีบ่า้นเป็นสิง่ส าคญั 

ผูท้ างานซึง่อยู่รว่มบา้นกบัผูอ้ืน่ควรปฏบิตัติามค าแนะน าเมือ่อยู่ในบา้นของ CDC 

หากอาศยัอยู่ในพืน้ทีปิ่ดหรอือาศยัรว่มกบัผูอ้ืน่ 

นอกจากนี ้คุณหรอืคนทีคุ่ณรูจ้กัอาจก าลงัประสบกบัความเครยีดเพิม่ขึน้ระหว่างชว่งการระบาดของโรค 

การปฏบิตัดิา้นสาธารณสุขอย่าง เชน่ 

การเวน้ระยะห่างทางสงัคมอาจท าใหเ้กดิความรูส้กึวา่ถูกทอดทิง้และโดดเดีย่ว 

ซ ึง่เป็นไปไดท้ีจ่ะท าใหเ้กดิความเครยีดและความวติกกงัวลเพิม่มากขึน้ 

การรบัมอืกบัความเครยีดในอย่างมสีุขภาพด ีจะท าใหคุ้ณ คนทีคุ่ณรกั และชมุชนของคุณแข็งแรงขึน้ 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/symptoms.html
https://www.cdc.gov/healthywater/hygiene/etiquette/coughing_sneezing.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/steps-when-sick.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/sick-with-2019-nCoV-fact-sheet.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/disposition-in-home-patients.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/using-transportation.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/2019-ncov-factsheet.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/at-home.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/living-in-close-quarters.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/shared-housing/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/managing-stress-anxiety.html
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ภาคผนวก A: แหล่งขอ้มูล 

ลงิกแ์หล่งขอ้มูลส าหรบันายจา้ง 

• ค าแนะน าระหว่างกาลส าหรบัธรุกจิและนายจา้งเพือ่รบัมอืกบัโรคโคโรนาไวรสั 2019 (โควดิ-19) 

พฤษภาคม 2020: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-

ncov/community/guidance-business-response.html 

• แหล่งขอ้มูลเกีย่วกบัโคโรนาไวรสั 2019 (โควดิ-19) ส าหรบันายจา้งและผูท้ างาน: 

https://www.labor.ca.gov/coronavirus2019/ 

• สทิธปิระโยชนส์ าหรบัผูท้ างานทีไ่ดร้บัผลกระทบจากโควดิ-19: 

https://www.labor.ca.gov/coronavirus2019/#chart 

• ค าแนะน าเกีย่วกบัแนวทางปฏบิตัทิีเ่ป็นมติรกบัครอบครวัส าหรบันายจา้ง: 

https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-familyfriendlypracticesemployers.pdf 

ลงิกแ์หล่งขอ้มูลส าหรบัผูท้ างาน 

• ค าถามทีพ่บบ่อยเกีย่วกบัธรุกจิทั่วไป โดย CDC (โควดิ-19): 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/general-business-

faq.html 

• อาการของโคโรนาไวรสัโดย CDC: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-

ncov/symptoms-testing/symptoms.html 

• วธิป้ีองกนัตวัเองและผูอ้ืน่ โดย CDC: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-

ncov/prevent-getting-sick/prevention.html 

• จะท าอย่างไรหากคุณป่วย โดย CDC: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-

you-are-sick/steps-when-sick.html 

• การรบัมอืกบัความเครยีดและความชว่ยเหลอืในวกิฤตเรง่ด่วน โดย CDC: 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/managing-stress-

anxiety.html 

ค าแนะน า 
CAL /  OSHA CDC CDPH  

ค าแนะน าส าหรบัอุตสาหกร

รมทั่วทัง้รฐั โดย 

Cal/OSHA 

โปรแกรมดูแลเด็ก โรงเรยีน และเยาวชน (การวางแผน 

เตรยีมความพรอ้ม และรบัมอื) 

ค าแนะน าเพือ่ลดความเสีย่งส าหรบัอุตส

าหกรรม  

ค าแนะน าทั่วไปส าหรบัอุตส

าหกรรม 
ขอ้มูลส าหรบันายจา้งเกีย่วกบัอาคารส านักงาน  

ค าแนะน าแบบเจาะจงอุตสาหกรรม 

(เพือ่ลดความเสีย่ง) 

ค าแนะน าส าหรบัอุตสาหกร

รมเฉพาะ 
ค าแนะน าส าหรบัธรุกจิและผูท้ างานเพื่อการรบัมอืกบัโควดิ-19 

ค าแนะน าส าหรบัอุตสาหกรรมอืน่ ๆ 

(ขอ้ควรพจิารณาเร ือ่งความแตกต่างขอ

งเทศมณฑล)  

 ค าแนะน าส าหรบัผูแ้ปรรูปเนือ้สตัวแ์ละเนือ้สตัวปี์ก  
ค าแนะน าและรายการตรวจสอบแบบเจา

ะจงอุตสาหกรรม 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html
https://www.labor.ca.gov/coronavirus2019/
https://www.labor.ca.gov/coronavirus2019/#chart
https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-familyfriendlypracticesemployers.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/general-business-faq.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/general-business-faq.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.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/managing-stress-anxiety.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/managing-stress-anxiety.html
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/Health-Care-General-Industry.html
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/Health-Care-General-Industry.html
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/Health-Care-General-Industry.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/index.html
https://covid19.ca.gov/industry-guidance/
https://covid19.ca.gov/industry-guidance/
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/General-Industry.html
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/General-Industry.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/office-buildings.html
https://covid19.ca.gov/industry-guidance/
https://covid19.ca.gov/industry-guidance/
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/Health-Care-General-Industry.html
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/Health-Care-General-Industry.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fspecific-groups%2Fguidance-business-response.html
https://covid19.ca.gov/roadmap-counties/
https://covid19.ca.gov/roadmap-counties/
https://covid19.ca.gov/roadmap-counties/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/meat-poultry-processing-workers-employers.html
https://covid19.ca.gov/industry-guidance/
https://covid19.ca.gov/industry-guidance/
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CAL /  OSHA CDC CDPH  

 โรคประจ าตวัทีม่เีสีย่งสูง แผนยุทธศาสตรเ์พือ่ความยดืหยุ่น 

 ขอ้มูลส าหรบัผูท้ างานรา้นขายของช าและรา้นขายอาหาร 
การขนส่งและรบัส่ง (การวางแผน 

เตรยีมความพรอ้ม และรบัมอื) 

 

ค าแนะน าช ัว่คราวในเร ือ่งการรกัษาและยดือายุอุปกรณป้์องกนัทางเ

ดนิหายใจแบบมแีผ่นกรอง 

ส าหรบัภาคธรุกจิทีไ่ม่เกีย่วกบัการดูแลสุขภาพ  

ค าแนะน าในการใชอุ้ปกรณป์กปิดใบหน้

า 

 ค าแนะน าช ัว่คราวส าหรบัธรุกจิและนายจา้ง  

 
หนา้เร ิม่ตน้ส าหรบัค าแนะน าดา้นความปลอดภยัของผูท้ างานแบบเ

จาะจงอุตสาหกรรม (วางแผน เตรยีมความพรอ้ม และรบัมอื) 
 

 
หนา้เร ิม่ตน้ส าหรบัสถานทีป่ระกอบการ (วางแผน 

เตรยีมความพรอ้ม และรบัมอื) 
 

 
การรกัษาความปลอดภยัของผูท้ างานและการสนับสนุนส าหรบัธรุกิ

จขนาดเล็ก 
 

 

ค าแนะน าเกีย่วกบัสถานทีท่ีคุ่ณอาศยัอยู่ ท างาน เรยีนรู ้

ท ากจิกรรมทางศาสนา และเล่น (ชุมชน โรงเรยีน 

สถานทีป่ระกอบการ และกจิกรรม) 
 

 

ขอ้มูลอา้งองิในคู่มอืการวางแผนกลยุทธนี์ ้
ชือ่เร ือ่ง   แหล่งทีม่า  

ขอ้มูลเพิม่เตมิ 

บรกิารเพิม่เตมิ CA.gov 

การลาป่วยเมือ่ตดิเชือ้โควดิ-19 CA.gov 

ค าถามทีพ่บบ่อยของ DFHI CA.gov 

บนัทกึการบาดเจ็บหรอืเจ็บป่วยจากงานอาชพีของทางนายจา้ง CA.gov 

หน่วยงานสาธารณสุขภายในทอ้งถิน่ (LHD) CA.gov 

ความชว่ยเหลอืผูว้่างงานจากโรคระบาด CA.gov 

การลาป่วยโดยไดร้บัค่าจา้งซึง่มรีะยะเวลานานขึน้ส าหรบัผูท้ างานในภาคธุรกจิอาหาร CA.gov 

ค่าตอบแทนของผูท้ างาน CA.gov 

ค าแนะน าการคดักรองตนเอง CDC 

ขอ้มูลการตดิต่อ 

ขอ้มูลการตดิต่อส านกังานเขต Cal/OSHA 

กล่องจดหมายเขา้เพือ่รายงานอุบตัเิหตุของ Cal/OSHA Cal/OSHA 

ค าส ัง่ของรฐับาล 

ค าส ัง่บรหิาร CA.gov 

ระเบยีบสาธารณสุข CA.gov 

ระเบยีบขอ้บงัคบั 

ระเบยีบของกองการรกัษาความปลอดภยัและสุขอนามยัในการประกอบอาชพีของรฐัแคลฟิอรเ์นีย 

(CAL/OSHA) - ค าจ ากดัความ  
Cal/OSHA 

การรายการเสยีชวีติและการบาดเจ็บรุนแรงทีเ่ชือ่มโยงกบัการท างาน 

 
Cal/OSHA 

กฎหมายรบัมอืกบัโคโรนาไวรสัโดยครอบครวัตอ้งมาก่อน DOL.gov 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/index.html
https://covid19.ca.gov/roadmap/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/grocery-food-retail-workers.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/transportation/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/transportation/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/conserving-respirator-supply.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/conserving-respirator-supply.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/conserving-respirator-supply.html
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/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Guidance-for-Face-Coverings_06-18-2020.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fspecific-groups%2Fguidance-business-response.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/worker-safety-support/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/worker-safety-support/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/businesses-employers.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/businesses-employers.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-small-business.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-small-business.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/index.html
https://www.labor.ca.gov/coronavirus2019/
https://www.dir.ca.gov/dlse/Comparison-COVID-19-Paid-Leave.html
https://www.dfeh.ca.gov/wp-content/uploads/sites/32/2020/03/DFEH-Employment-Information-on-COVID-19-FAQ_ENG.pdf
https://www.dir.ca.gov/T8/ch7sb1a2.html
https://www.cdph.ca.gov/Pages/LocalHealthServicesAndOffices.aspx
https://www.edd.ca.gov/about_edd/coronavirus-2019/pandemic-unemployment-assistance.htm
https://www.dir.ca.gov/dlse/FAQ-for-PSL.html
https://www.labor.ca.gov/coronavirus2019/#chart
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fsymptoms-testing%2Findex.html
https://www.dir.ca.gov/dosh/districtoffices.htm
mailto:caloshaaccidentreport@tel-us.com
https://www.gov.ca.gov/wp-content/uploads/2020/05/5.4.20-EO-N-60-20.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/SHO%20Order%205-7-2020.pdf
https://www.dir.ca.gov/title8/330.html
https://www.dir.ca.gov/title8/330.html
https://www.dir.ca.gov/title8/342.html
https://www.dol.gov/agencies/whd/pandemic/ffcra-employee-paid-leave
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ค าแนะน าส าหรบันายจา้งและผูท้ างานในการบงัคบัใชข้อ้ก าหน

ดการสวมหน้ากาก 

ผูท้ างานควรหลกีเลีย่งการเขา้ใกลเ้พือ่นรว่มงานหรอืประชาชนคนทั่วไปทีไ่ม่ไดส้วมอุปกรณป์กปิดใบหนา้ 

ดว้ยจดุประสงคท์ีจ่ะบงัคบัใชค้ าแนะน าหรอืขอ้ก าหนดการสวมใส่อุปกรณป์กปิดใบหนา้ 

ในกรณีเหล่านี ้ผูท้ างานควรรกัษาระยะห่างอย่างนอ้ย 6 ฟุตจากผูอ้ืน่ และน าขอ้วติกกงัวลใด ๆ 

ไปพูดคุยกบัหวัหนา้งานของพวกเขา 

หวัหนา้งานควรปรกึษาหารอืเกีย่วกบัขอ้วติกกงัวลใด ๆ 

กบัฝ่ายทรพัยากรบุคคลเพือ่ใหค้ าปรกึษาในการจดัการสถานการณเ์หล่านี ้

นายจา้งควรจดัการฝึกอบรมใหผู้ท้ างานถงึขอ้ควรปฏบิตัใินสถานการณด์งักล่าว 

รวมถงึวธิกีารลดความเสีย่งของความรุนแรงในสถานทีป่ระกอบการ 

และขอ้ควรปฏบิตัเิพือ่ขอรบัการสนับสนุนเมือ่ความพยายามในการบรรเทาปัญหาทีไ่ม่ประสบผลส าเรจ็ 

บางคร ัง้อาจมสีถานการณซ์ึง่ไม่บ่อยคร ัง้นักทีน่ายจา้งจะตอ้งเขา้ไปมสี่วนในการพจิารณาการรว่มกบัผูท้ างาน

และ/หรอืลูกคา้ทีอ่า้งเหตุผลเน่ืองจากความผดิปกตทิางรา่งกายจงึไม่สามารถสวมหนา้กากได ้

เพือ่ดูว่ามกีารปรบัการท างานใหเ้หมาะซึง่มปีระสทิธผิลในการรกัษาความปลอดภยัของสถานทีป่ระกอบการหรื

อไม่   

พจิารณาเลอืกใชข้อ้ความต่อไปนี:้ 

• "การปฏบิตัติามค าแนะน า (เร ือ่งสวมอุปกรณป์กปิดใบหนา้หรอืการรกัษาระยะห่างทางสงัคม) 

ชว่ยปกป้องคุณและผูอ้ืน่ ดงัน้ันเราจงึขอใหคุ้ณไดท้ าตาม" 

• "ถา้คุณไม่มอีุปกรณป์กปิดใบหนา้ ทางเรายนิดจีดัหาให ้(ถา้ม)ี” 

• ส าหรบัลูกคา้และแขกของสถานทีป่ระกอบการ: "เราเสยีใจทีคุ่ณไม่เต็มใจทีจ่ะปฏบิตัติามค าแนะน า 

โปรดใหเ้วลาเราสกันิดเพือ่จดัการพืน้ทีท่ีจ่ะสามารถเวน้ระยะห่างระหว่างบุคคลระหว่างคุณและเพือ่นร่

วมงานของเราได"้ 

ในทุกกรณี เป็นสิง่ส าคญัทีจ่ะมุ่งเนน้ในการลดความเสีย่งและการปฏบิตัมิาตรการเพือ่บรรเทาปัญหา: 

• พูดดว้ยเสยีงเรยีบ ๆ ความดงัตามปกต ิ

และสือ่สารดว้ยท่าทางและการแสดงออกว่าบุคคลน้ันไดร้บัความเคารพ  

• ตัง้รบัดว้ยวธิกีารขอรบัความสนับสนุนจากหน่วยงานรกัษาความปลอดภยัหรอืหน่วยงานบงัคบัใชก้ฎ

หมายหากจ าเป็น 
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ภาคผนวก B: 

การบงัคบัใชแ้ละการปฏบิตัติามขอ้บงัคบั 
ตาราง1: รายชือ่ตดิต่อหน่วยงานควบคุมเครือ่งดืม่ทีม่ีแอลกอฮอล ์

ส านกังาน เทศมณฑล ชือ่ผูต้ดิต่อ หมายเลขตดิต่อ 

กองงานทางตอนใต ้

(ส านักงานบรหิาร) 

เทศมณฑลในรฐัแคลฟิอรเ์นียทางตอน

ใตท้ัง้หมด 

Kathleen Barnes 

หวัหนา้กอง 
562-677-5235 

เบเคอรส์ฟิลด ์ Inyo, Kern, Mono Victoria Wood 661-395-2734 

เซอรโิทส ตอนกลางของลอสแอนเจลสิ Gerry Sanchez 562-865-6501 

โมโรเวยี ตะวนัออกเฉียงเหนือลอสแอนเจลสิ Jeannine Peregrina 626-359-2568 

เลควูด ตะวนัตกเฉียงใตข้องลอสแอนเจลสิ Brad Beach 562-982-1390 

ปาลม์ ดเิสริต์ 
อมิพเีรยีลและพืน้ทีท่ะเลทรายของรเิวอ

รไ์ซดแ์ละซานเบอรน์าดโิน 
Eric Burlingame 760-324-2869 

รเิวอรไ์ซด ์ รเิวอรไ์ซดแ์ละซานเบอรน์าดโิน Sean Ramos 951-782-4403 

ซานดเิอโก ทางตอนใตข้องซานดเิอโก Melissa Ryan 619-525-4605 

ซานมารโ์คส ์ ทางเหนือของซานดเิอโก Jennifer Hill 760-510-1260 

ซานตาอานา ออรเ์รนจ ์ Truc Vo 657-205-3479 

ซานลุยสโ์อบสิโป 
ซานลุยสโ์อบสิโปและทางตอนเหนือขอ

งซานตา บารบ์ารา 
Nick Sartuche 805-289-0103 

แวนนายส ์
ทางเหนือและตะวนัตกเฉียงเหนือของล

อสแอนเจลสิ 
Enrique Alcala 818-901-5009 

เวนทูรา 
เวนทูราและทางตอนใตข้องซานตา 

บารบ์ารา 
Nick Sartuche 805-289-0103 

กองงานทางตอนเหนือ 

(ส านักงานบรหิาร) 

เทศมณฑลในรฐัแคลฟิอรเ์นียทางตอนเ

หนือทัง้หมด 

Joseph McCullough 

หวัหนา้กอง 
916-870-2004 

คอนคอรด์ 

อาลาเมดา, คอนตรา 

คอสตา, ซานฟรานซสิโก, 

ซานมาเทโอ และโซลาโน 

Erik Szakacs 925-602-7712 

ยูเรกา้ เดลนอรเ์ตแ้ละฮมัโบลดต ์ Tony Carrancho 707-576-2207 

เฟรสโน เฟรสโน, คงิส,์ มาเดรา และทูลาเร ่ Jason Montgomery 559-243-4030 

เรดดิง้ 

บุตเต, เกลน, ลาสเซน, โมด็อค, 

พูลมาส, แชสตา, ซสิสกยี,ู เทฮามา 

และทรนิิตี ้

Luke Blehm 530-224-4832 

แซคราเมนโต 

อลัไพน,์ อมาดอร,์ เอลโดราโด, 

เพลเซอร,์ แซคราเมนโต, โยโล, 

โคลซูา, เนวาดา, เซยีรร์า, ซตุเตอร ์

และ 

ยูบา 

Luke Blehm 530-224-4832 

ซาลนิาส 

มอนเทอเรย,์ ซานเบอรนิ์โต 

และซานตาครูซ 

 

Summer Johst 831-755-1993 
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ส านกังาน เทศมณฑล ชือ่ผูต้ดิต่อ หมายเลขตดิต่อ 

ซานโฮเซ ่ ซานตา คลารา และซานมาเทโอ Summer Johst 408-277-3309 

ซานตาโรซา 
เลค, มารนิ, เมนโดซโิน, นาปา และ 

โซโนมา 
Tony Carrancho 707-576-2207 

สต็อกตนั 

คาลาเวราส,์ มารโิปซา, เมอรเ์ซด็, 

ซานโจควนิ, สตานิสลาอุส 

ทูโอลูมเน 

Paul Fuentes 209-948-7999 

 

ตาราง2: รายชือ่ผูต้ดิต่อประจ าส านักงานของ Labor Commissioner 

ส านกังาน ชือ่ผูต้ดิต่อ หมายเลขตดิต่อ 

แคลฟิอรเ์นียทางตอนเหนือ Benny Cheng 
408-422-1797 

bcheng@dir.ca.gov 

แคลฟิอรเ์นียทางตอนใต ้ Jesus Covarrubias 
714-715-5065 

jcovarrubias@dir.ca.gov 

 

ตาราง3: ตดิต่อผูจ้ดัการ Cal/OSHA 

ภูมภิาค หมายเลขตดิต่อ 

ภูมภิาคที ่1 
415-557-0300  

 

ภูมภิาคที ่2 
916-263-2803  

 

ภูมภิาคที ่3 714-558-4300 

ภูมภิาคที ่4 
626-471-9122 

 

หน่วยการจดัการความปลอดภยักระบวนการผลติ (PSM) 
925-602-2665 

 

หน่วยใหค้ าปรกึษา 
559-445-6806 

 

 

 

 

 

mailto:bcheng@dir.ca.gov
mailto:jcovarrubias@dir.ca.gov
https://www.dir.ca.gov/dosh/districtoffices.htm


รูป!ะ ภูมิภาค Cal/OSHA

ภูมิภาคที ่1
415-557-0300

ภูมิภาคที ่2
916-263-2803

ภูมิภาคที ่3
714-558-4300

ภูมิภาคที ่4
626-471-9122

ภูมิภาค 5 (ที่วที่งรัธ)

หน่วยเหมืองแร่และอุโมงค์' (M&T) 
916-574-2540

ภูมิภาค 6 (ท่ีวทั้งริ!ธ)
หน่วยอันตรายสูงและหน่วยกองกำอังบังคบใช้'เกียวกิ'บแรงงา

น (LETF)
714-558-4415

หน่วยการจัคการความปลอคภัย เนกระบวนการ 

(PSM) (ทั้วทั้งริธ)

แซดราเมนโต - 916-263-2800
โมเดสโต-209-545-7310
เฟรสโน- 559-445-5302
เรดดิง-530-224-4743

ซานดิเอโก-619-767-2280
ซานเบอร์นาติโน - 909-383-4321
ซานตาอานา-714-558-4451
ลองปีซ-562-506-0810

เบเดอร"สฟิลด"'- 661 -588-6400
สอสแอนเจลิส - 213-576-7451
แวนนายส่'-818-901-5403
มอนโรเวีย -626-239-0369

ซานฟรานซีสโก - 415-557-0100 
เฟรมอนต?ซานโอเซี - 510-794-2521 
ฟอสเตอร์ซีด- 650-573-3812
โอ๊กแลนด้- 510-622-2916
อเมริกันแดนยอน - 707-649-3700
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ภาคผนวก C: กรณีศกึษา  

บรษิทัอาหารส าเรจ็รูป  

บรษิทัอาหารส าเรจ็รูปในพืน้ทีเ่ซน็ทรลัวลัเลยข์องรฐัแคลฟิอรเ์นียตรวจสอบตดิตามผูท้ างานและผูข้ายทุกราย

ดว้ยการตรวจวดัอุณหภูม ิการท าแบบสอบถาม และการฆ่าเช ือ้ทีม่อืเมือ่มาถงึยงัสถานทีป่ระกอบการณ ์

พืน้ทีผ่ลติ/บรรจอุาหารมแีผน่พลาสตกิใสกัน้ระหว่างแถวคนงาน 

บรษิทัไดส้ ัง่ใหค้นงานในแถวฝ่ังเดยีวกนัตอ้งเวน้ระยะห่างระหว่างกนัใหม้ากขึน้ 

ปัจจบุนัพวกเขาไดร้บัอนุญาตใหอ้ยู่ห่างกนั 6 ฟุต คนงานยงัตอ้งสวมหนา้กากดว้ย 

ขึน้อยู่กบัพืน้ทีก่ารผลติดว้ยเชน่กนั บางคนตอ้งสวมทีค่รอบหนา้พรอ้มดว้ยหนา้กาก 

ในขณะทีบ่างคนสวมแว่นตา 

แต่คนงานทัง้หมดในสว่นการผลติจะตอ้งสวมชดุคลุมแบบทีใ่ชใ้นหอ้งปฏบิตักิารทีม่คีวามสะอาดทบัเสือ้ผา้ขอ

งพวกเขาอกีช ัน้ หน่ึงในพืน้ทีซ่ ึง่บรษิทัขอค าแนะน าจาก LHD 

คอืบรเิวณทีม่เีคร ือ่งจกัรซึง่ตอ้งใชผู้ค้วบคุมเคร ือ่งสองคน บรษิทัไม่อนุญาตใหเ้วน้ระยะห่างทางสงัคม 6 ฟุต 

หรอืมแีผ่นพลาสตกิใสกัน้ ในกรณีนี ้คนงานจะตอ้งสวมหนา้กากพรอ้มกบัครอบหนา้ และ LHD 

ยงัแนะน าว่าพวกเขาควรทดสอบว่าการสวมหนา้กากแบบ N95 มคีวามเหมาะกบัพืน้ทีน้ั่นหรอืไม่   

บรษิทัยงัมกีารหารอืกบัผูท้ างานในหวัขอ้การใชร้ถรว่มกนัเพือ่ไปทีเ่ดยีวกนั และความเสีย่งอืน่ ๆ 

ของผูท้ างานนอกการท างาน พวกเขาไดน้ าเกา้อีอ้อกจากโตะ๊รบัประทานอาหารเพือ่ใหม้รีะยะห่างระหว่างกนั 

และจดัโตะ๊แต่ละตวัตัง้ห่างกนั  น าแผ่นพลาสตกิใสมากัน้ระหว่างโตะ๊เป็นแถว ๆ  

บรษิทัเต็มใจพจิารณาหยุดด าเนินการเพือ่รบัมอืกบัการไม่ปฏบิตัติามค าสัง่ดา้นสาธารณสุข  

โดยสรุปบรษิทัฯ ไดด้ าเนินการดงัต่อไปนีภ้ายในสถานทีป่ระกอบการของตน:  

• ตดิตัง้ฉากกัน้ในบรเิวณทีย่ากต่อการเวน้ระยะห่างทางสงัคม 

• วางเคร ือ่งจา่ยน ้ายาท าความสะอาดมอืไวต้ามจดุต่าง ๆ ในพืน้ทีท่ างาน 

• เผือ่เวลาใหผู้ท้ างานท าความสะอาดกอ่นและหลงักะท างาน 

• จดัหาอุปกรณป์กปิดใบหนา้และทีค่รอบหนา้ใหก้บัผูท้ างานไวส้วมใส ่

• น าเกา้อีอ้อกจากโตะ๊เพือ่จ ากดัจ านวนคนน่ัง 

• ป้ายโปสเตอรท์ีน่ายจา้งจดัท าตดิไวใ้หท้ั่วบรเิวณ และ  

• ฝ่ายจดัการก าลงัตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าผูท้ างานสวมอุปกรณป์กปิดใบหนา้อย่างถูกวธิี 

o ผูท้ีไ่ม่ปฏบิตัติามทุกคนจะไดร้บัหนังสอืเตอืนและอาจตอ้งตกงานหากไม่ยอมอยู่ในระเบยีบปฏิ

บตั ิ

บทบาทของสาธารณสุขทอ้งถิน่ 

เจา้หนา้ทีก่รมสาธารณสุขทีพู่ดไดส้องภาษามาบรรยายทีบ่รษิทัใน Stockton หวัขอ้ทีบ่รรยายน้ันรวมถงึ:  

• สถานะของการแพรร่ะบาดของโรคภายในเทศมณฑล 

• ไวรสัแพรก่ระจายไดอ้ย่างไร 

• ความส าคญัของการเวน้ระยะห่างทางสงัคม 
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• ท าไมเราตอ้งสวมหนา้กาก 

• วธิกีารสวมหนา้กากอย่างปลอดภยัและการท าความสะอาด  

• หลกีเลีย่งการใชข้องส่วนตวัรว่มกนั  

• ความส าคญัของการฆ่าเช ือ้พืน้ผวิทีม่กีารสมัผสับ่อยคร ัง้  

• ความส าคญัของการลา้งมอืใหบ้่อย  

• ภาคธรุกจิใดจะไดเ้ปิดโดยเทยีบกบัภาคทีไ่ม่ไดเ้ปิดใน SJC  

• แจง้ขอ้มูลเว็บไซตข์องกรมสาธารณสุขและทีอ่ยู่อเีมลเพือ่ใชค้น้หาขอ้มูล  

• มชีว่งค าถามและค าตอบกบัผูท้ างาน 

ซูเปอรม์ารเ์ก็ตแบบเครอืข่าย  

ทมีท างานซึง่ท างานรว่มกบัซเูปอรม์ารเ์ก็ตแบบเครอืข่ายในเขตเซน็ทรลัวลัเลยข์องรฐัแคลฟิอรเ์นียระบุจ านวน

ของบทเรยีนทีม่กีารเรยีนรูล้ดลงอนัเน่ืองจากการอพยพหนีภยัโควดิ-19: 

• ความรุนแรงในสถานทีป่ฏบิตังิาน: 

จะก าหนดระดบัของการมสี่วนรว่มทีจ่ าเป็นจากพนัธมติรในระดบัเทศมณฑลและรฐั 

o ตวัอย่าง: คลงัสนิคา้ของบรษิทัมคีนงานทัง้หมด 1,000 คน 

สถานทีแ่ห่งนีเ้ป็นศูนยก์ลางการกระจายสนิคา้ไปยงัซเูปอรม์ารเ์ก็ตในเครอืข่ายถงึคร ึง่หน่ึงขอ

งรฐั 

• แผนการตดิตามผูส้มัผสัเชือ้: นายจา้งควรจดัท าแผนการตดิตามผูส้มัผสัเช ือ้ 

บรษิทัไดพ้ฒันาแผนกอ่นการระบาดของโรคแลว้ 

ซ ึง่เป็นส่วนส าคญัของแนวทางแกปั้ญหาอย่างมไีดผ้ล 

• ขอ้มูล: 

จ าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะตอ้งมขีอ้มูลทีถู่กตอ้งเพือ่จะประเมนิระดบัของการระบาดของโรคและสือ่สารกบัคนง

าน มนัอาจจะยากทีจ่ะประเมนิจ านวนของจ านวนผูท้ีม่ผีลตรวจเป็นบวก 

ผูท้ างานทีไ่ม่อยู่อาจไม่ไดร้ายงานสาเหตุทีต่นขาดงานเสมอไปทุกราย 

o นายจา้งอาจอยู่ในสถานะทีด่กีว่าถา้จะมขีอ้มูลทีถู่กตอ้ง 

การใชข้อ้มูลสาธารณสุขของทางเทศมณฑลอาจเป็นเร ือ่งยาก 

เน่ืองจากผูท้ างานมกัจะท างานในพืน้ทีห่น่ึงและอาศยัอยู่อกีทีห่น่ึง 

และแต่ละเทศมณฑลมขีอ้มูลส าหรบัประชากรในพืน้ทีข่องตนเท่าน้ัน 

• การสือ่สาร: ตอ้งมขีอ้มูลทีถู่กตอ้งและวางแผนทีจ่ะแบ่งปันกบัผูท้ างาน 

การขาดขอ้มูลจะน าไปสู่ความสบัสน ความกลวั และความวติกกงัวล และอาจส่งผลใหเ้กดิเจ็บป่วย 

• การใหค้วามรูแ้ก่ผูท้ างาน: 

จ าเป็นตอ้งพยายามใหค้วามรูก้บัผูท้ างานเกีย่วกบัการปฏบิตัแิละพฤตกิรรมเพือ่ป้องกนัการตดิเชือ้อย่

างต่อเน่ือง 

• องคป์ระกอบทีส่ าคญัอืน่ ๆ: 

o จดัหาอุปกรณป้์องกนัอนัตรายส่วนบุคคล (PPD) มอบใหผู้ท้ างานละคนอย่างเพยีงพอ 

o จดัเตรยีมจดุดูแลท าความสะอาดในสถานทีป่ฏบิตังิาน 

o ด าเนินการดดัแปลงเคร ือ่งมืออุปกรณเ์สยีใหม่เพือ่ใหเ้กดิการเวน้ระยะห่างทางสงัคม 



 

คู่มอืการวางแผนกลยุทธส์ าหรบันายจา้งโควดิ-19  33 

• พนัธมติรของหน่วยงานของมลรฐั: 

o Cal/OSHA มบีทบาทส าคญัในการบงัคบัใชข้อ้ก าหนดดา้นความปลอดภยั 

การตรวจสอบในสถานทีเ่ป็นสิง่ทีจ่ าเป็น 

o CDPH มบีทบาทส าคญัในการใหค้วามชว่ยเหลอืดา้นเทคนิคและการสือ่สารกบันายจา้ง 

CDPH ยงัใหค้วามชว่ยเหลอืดา้นเทคนิคและการสนับสนุนหน่วยงานสาธารณสุขในทอ้งถิน่ 
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