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ขอ้มูลสรุป 
เมือ่วนัที ่19 มนีาคม 2020 เจา้หนา้ทีก่ารสาธารณสุขของรฐัและผูอ้ํานวยการกรมการสาธารณสุขแห่ง 
รฐัแคลฟิอรเ์นียไดอ้อกคําสัง่ใหช้าวแคลฟิอรเ์นียส่วนใหญ่อยู่กบับา้น เพือ่ชะลอการแพรร่ะบาดของโควดิ-19 
ในหมู่ประชากร 

ขณะนี ้ยงัไม่เป็นทีท่ราบถงึผลกระทบทัง้หมดทีโ่ควดิ-19 มต่ีอสุขภาพของชาวแคลฟิอรเ์นีย ผูต้ดิเช ือ้ 
อาจมอีาการไม่รุนแรงเลย (บางคนไม่มอีาการเลย) ไปจนถงึอาการรุนแรงถงึขัน้เสยีชวีติได ้คนบางกลุ่ม 
รวมทัง้ผูม้อีายุ 65 ปีขึน้ไปและผูม้โีรคประจาํตวั เชน่ โรคหวัใจ โรคปอด หรอืเบาหวาน มคีวามเสีย่ง 
มากกว่าทีจ่ะตอ้งเขา้รบัการรกัษาตวัในโรงพยาบาลและเกดิภาวะแทรกซอ้นทีรุ่นแรง เป็นไปไดม้ากว่า 
การแพรเ่ช ือ้ของไวรสัตวันีจ้ะเกดิขึน้เมือ่อยู่ใกลช้ดิกนักบัผูต้ดิเช ือ้ในพืน้ทีท่ีไ่ม่มกีารระบายอากาศทีด่ ี
แมผู้ต้ดิเช ือ้น้ันจะไม่มอีาการแต่อย่างใดหรอืยงัไม่ปรากฏอาการก็ตาม 

ขณะนี ้ยงัไม่มขีอ้มูลทีแ่น่ชดัเกีย่วกบัจาํนวนและอตัราของผูต้ดิเช ือ้โควดิ-19 แยกตามอตุสาหกรรมหรอื 
กลุ่มอาชพี รวมทัง้ในหมู่ผูท้ีท่ํางานในหมวดธรุกจิโครงสรา้งพืน้ฐานสาํคญัยิง่ยวด ทีผ่่านมา ไดม้กีาร 
ระบาดของไวรสัชนิดนีเ้กดิขึน้แลว้หลายคร ัง้ในสถานประกอบการหลายประเภท ซึง่แสดงใหเ้ห็นว่า 
ผูท้ํางานมคีวามเสีย่งในการไดร้บัหรอืแพรเ่ช ือ้โควดิ-19 ตวัอย่างของสถานประกอบการเหล่านีไ้ดแ้ก ่โรงพยาบาล 
สถานดูแลผูป่้วยระยะยาว เรอืนจาํ โรงงานผลติอาหาร คลงัสนิคา้ โรงงานแปรรูปเนือ้สตัว ์และซเูปอรม์ารเ์ก็ต 

ขณะทีม่กีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงคําสัง่ใหอ้ยู่กบับา้น เป็นสิง่สําคญัยิง่ทีจ่ะตอ้งปฏบิตัติามขัน้ตอนทีเ่ป็น 
ไปไดท้ัง้หมด เพือ่ใหแ้น่ใจถงึความปลอดภยัของพนักงานและสาธารณชน 

วธิปีฏบิตัทิีส่ําคญัในการป้องกนัไดแ้ก:่ 
 การรกัษาระยะห่างระหว่างบคุคลใหม้ากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะเป็นไปได ้
 การใหพ้นักงานและลูกคา้หรอืผูใ้ชบ้รกิารใชส้ิง่ปกคลุมใบหนา้ (ในกรณีทีไ่ม่มีการ 

บงัคบัใหใ้ชเ้คร ือ่งป้องกนัระบบการหายใจ) 
 การลา้งมอืบ่อย ๆ และการทําความสะอาดและฆ่าเช ือ้เป็นประจาํ 
 การอบรมพนักงานเกีย่วกบัวธิปีฏบิตัเิหล่านีแ้ละส่วนอืน่ ๆ ของแผนป้องกนัโควดิ-19 

นอกจากนี ้ยงัเป็นสิง่สําคญัยิง่ทีค่วรมกีระบวนการทีเ่หมาะสมในการระบุตวัผูต้ดิเช ือ้รายใหม่ในสถาน 
ประกอบการ และเมือ่พบว่าผูใ้ดตดิเชือ้ จะดําเนินการจดัการอย่างรวดเรว็และรว่มมอืกบัหน่วยงานการ 
สาธารณสขุเพือ่หยุดการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสันี ้

ความมุ่งหมาย 
เอกสารฉบบันีใ้หคํ้าแนะนําแกอุ่ตสาหกรรมการเกษตรและปศุสตัว ์เพือ่ส่งเสรมิสภาพแวดลอ้มทีป่ลอดภยั 
และสะอาดสําหรบัพนักงาน จดุมุ่งหมายของคําแนะนํานีไ้ม่ใชเ่พือ่เพกิถอนหรอืยกเลกิสทิธใิด ๆ ของ 
พนักงาน ไม่ว่าจะเป็นสทิธกิารเจรจาต่อรองตามกฎหมาย ตามขอ้บงัคบั หรอืระหว่างนายจา้งและกลุ่ม 
ลูกจา้ง คําแนะนํานีไ้ม่ไดค้รอบคลุมเนือ้หาทัง้หมด เน่ืองจากไม่มคํีาสัง่ดา้นการสาธารณสุขของ 
เทศมณฑลรวมอยู่ในนีด้ว้ย และไม่ไดท้ดแทนขอ้กาํหนดในขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งกบัสุขภาพ เชน่ ขอ้กาํหนดของ 
Cal/OSHA1 โปรดคอยตดิตามอ่านขอ้มูลล่าสุดเกีย่วกบัคําแนะนําดา้นการสาธารณสุข 
และคําสัง่ของรฐัหรอืทอ้งถิน่ ขณะทีส่ถานการณโ์ควดิ-19 ยงัคงดําเนินต่อไป Cal/OSHA มคํีาแนะนํา 
เพิม่เตมิว่าดว้ยความปลอดภยัและสุขภาพในเว็บเพจการป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 สําหรบัอุตสาหกรรม 
การเกษตร ของ Cal/OSHA CDC มขีอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัคําแนะนําของ CDC สําหรบัธรุกจิและผูว้่าจา้ง 

https://www.dir.ca.gov/dosh/Coronavirus/COVID-19-Infection-Prevention-in-Agriculture.pdf
https://www.dir.ca.gov/dosh/Coronavirus/COVID-19-Infection-Prevention-in-Agriculture.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html?CDC_AA_refVal=https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/specific-groups/guidance-business-response.html


การบงัคบัใชส้ิง่ปกคลุมใบหนา้ 
 
เมือ่วนัที ่18 มถุินายน กรมการสาธารณสุขแห่งรฐัแคลฟิอรเ์นีย (CDPH) ไดอ้อกคําแนะนําวา่ดว้ย 
การใชส้ิง่ปกคลุมใบหนา้ โดยกาํหนดอย่างกวา้ง ๆ ใหป้ระชาชนและพนักงานใชส้ิง่ปกคลุมใบหนา้ 
เมือ่อยู่ในทีส่าธารณะและในสถานทีท่ํางานทุกแห่ง ทีซ่ ึง่มคีวามเสีย่งสูงต่อการไดร้บัเช ือ้ไวรสั  
 
คนในรฐัแคลฟิอรเ์นียตอ้งใชส้ิง่ปกคลุมใบหนา้ ขณะทีท่ํางานอยู่ ไม่ว่าจะในสถานทีท่ํางานหรอืขณะ 
ทํางานนอกสถานทีก็่ตาม เมือ่: 

• มปีฏสิมัพนัธก์บับุคคลทั่วไป 

• ทํางานในพืน้ทีท่ีบุ่คคลทั่วไปเขา้มาได ้โดยไม่คํานึงว่าในขณะน้ัน จะมบีคุคลทั่วไปอยู่ในทีน้ั่นดว้ย
หรอืไม่ก็ตาม 

• ทํางานในพืน้ทีส่ําหรบัจดัเตรยีมหรอืบรรจอุาหารเพือ่ขายหรอืแจกจา่ยแกบุ่คคลอืน่ 

• ทํางานในหรอืเดนิผ่านพืน้ทีส่่วนกลาง เชน่ ทางเดนิผา่น บนัได ลฟิต ์และทีจ่อดรถ  

• ในหอ้งใดก็ตามหรอืพืน้ทีปิ่ด ทีซ่ ึง่มบีุคคลอืน่ (ยกเวน้คนทีอ่าศยัในบา้นเดยีวกนักบัตวัเอง) อยู่ดว้ย 
เมือ่ไม่สามารถรกัษาระยะหา่งระหว่างบุคคลได ้

• ขบัขีห่รอืควบคุมระบบขนส่งสาธารณะประเภทใดก็ตาม หรอืรถขนส่งกึง่สาธารณะ (paratransit) แท็กซี ่
หรอืบรกิารรถส่วนตวั หรอืยานพาหนะรว่มเดนิทาง (ride-sharing) เมือ่มผีูโ้ดยสารอยู่ดว้ย 
แมเ้มือ่ไม่มผีูโ้ดยสารอยู่ในยานพาหนะก็ตาม ก็ขอแนะนําอย่างยิง่ใหผู้ข้บัขีใ่ชส้ิง่ปกคลุมใบหนา้ 

 
อ่านรายละเอยีดทีค่รบถว้น รวมทัง้ขอ้กาํหนดและขอ้ยกเวน้ทัง้หมดของกฎเกณฑเ์หล่านีไ้ดใ้น คําแนะนํา 
ขอแนะนําใหใ้ชส้ิง่ปกคลุมใบหนา้ในสภาพการณอ์ืน่ ๆ และผูว้่าจา้งสามารถใชข้อ้กําหนดเพิม่เตมิว่าดว้ย 
การใชส้ิง่ปกคลุมใบหนา้ เพือ่ใหเ้ป็นไปตามหนา้ทีข่องผูว้่าจา้งในการจดัหาสถานทีท่ํางานทีป่ลอดภยั 
และถูกสุขลกัษณะแกลู่กจา้ง ผูว้่าจา้งตอ้งจดัหาสิง่ปกคลุมใบหนา้ใหแ้กพ่นักงาน หรอืชดใชเ้งนิค่าสิง่ 
ปกคลุมใบหนา้ทีพ่นักงานซือ้มาใชค้นืใหแ้กพ่นักงานเป็นจาํนวนทีเ่หมาะสม   
 
ผูว้่าจา้งควรมนีโยบายผ่อนปรนสําหรบัพนักงานทุกคนทีม่คุีณสมบตัติามขอ้ยกเวน้ขอ้ใดขอ้หน่ึงของการใชส้ิง่ปกคลุ
มใบหนา้ หากกาํหนดใหพ้นักงานคนใดตอ้งใชส้ิง่ปกคลุมใบหนา้ เน่ืองจากพนักงานคนน้ันจาํเป็น 
ตอ้งอยู่ใกลก้บับุคคลอืน่บ่อย ๆ แต่พนักงานคนน้ันไม่สามารถกระทําเชน่น้ันได ้เน่ืองจากภาวะทางการ 
แพทย ์ควรจดัหาทางเลอืกอืน่ทีเ่หมาะสมใหแ้กพ่นักงาน เชน่ เคร ือ่งป้องกนัใบหนา้ (face shield) ทีม่ี 
แผ่นผา้ตดิทีข่อบดา้นล่าง (หากเป็นไปได)้ และหากภาวะทางการแพทยข์องบุคคลน้ันอํานวยให ้
 
ธรุกจิทีเ่ปิดใหบ้รกิารต่อสาธารณชนควรทราบถงึขอ้ยกเวน้ของการใชส้ิง่ปกคลุมใบหนา้ทีอ่ยู่ในคําแนะนํา 
ของ CDPH ว่าดว้ยการใชส้ิง่ปกคลุมใบหนา้ และตอ้งไม่กดีกนับุคคลทั่วไปทุกคนทีไ่ม่ใชส้ิง่ปกคลุม 
ใบหนา้ หากบุคคลน้ันปฏบิตัติามคําแนะนําดงักล่าว ธรุกจิต่าง ๆ จาํเป็นตอ้งมนีโยบายในการจดัการกบั 
ขอ้ยกเวน้เหล่านีใ้นหมู่ลูกคา้ ผูใ้ชบ้รกิาร ผูม้าเยอืน และพนักงาน 

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.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.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


 

 

แผนเฉพาะเจาะจงสําหรบัสถานทีท่ํางาน 
• จดัทําแผนป้องกนัโควดิ-19 ทีเ่ฉพาะเจาะจงและเป็นลายลกัษณอ์กัษรสําหรบั 

สถานทีท่ํางานแต่ละแห่งทุกแห่ง ทําการประเมนิความเสีย่งอย่างละเอยีดถีถ่ว้นของ 
พืน้ทีท่ํางานทัง้หมดและของทุกชิน้งาน และมอบหมายใหบุ้คคลหน่ึงในสถานทีท่ํางาน 
แต่ละแหง่เป็นผูนํ้าแผนดงักล่าวไปปฏบิตั ิ

• ผนวกคําแนะนําของ CDPH ว่าดว้ยการใชส้ิง่ปกคลุมใบหนา้ เขา้ไปในแผนเฉพาะเจาะจง 
สําหรบัสถานทีท่ํางานน้ันดว้ย และมีนโยบายสําหรบัการจดัการกบัขอ้ยกเวน้ต่าง ๆ อยู่ใน 
แผนดงักล่าวดว้ย 

• ระบุขอ้มูลตดิต่อแผนกการสาธารณสุขในทอ้งทีท่ีต่ ัง้ของสถานทีท่ํางานน้ัน เพือ่สือ่สาร 
ใหท้ราบเกีย่วกบัการระบาดของโควดิ-19 ในหมู่พนักงาน 

• อบรมและสือ่สารใหพ้นักงานและผูแ้ทนของพนักงานทราบเกีย่วกบัแผนดงักล่าว 
และจดัหาแผนดงักล่าวใหแ้ก่พนักงานและผูแ้ทนของพนักงาน 

• ทําการประเมนิสถานทีท่ํางานเป็นประจาํ เพือ่ใหแ้น่ใจว่าเป็นไปตามแผนดงักล่าว 
รวมทัง้ลงบนัทกึและแกไ้ขขอ้บกพรอ่งต่าง ๆ ทีพ่บ 

• สบืสวนความเจ็บป่วยทัง้หมดอนัเน่ืองมาจากโควดิ-19 และตดัสนิว่ามปัีจจยัใดบา้ง 
หรอืไม่ทีเ่กีย่วขอ้งกบังานซึง่อาจมสี่วนทาํใหเ้กดิความเสีย่งในการตดิเชือ้ ปรบัแกแ้ผน 
ดงักล่าวตามทีจ่าํเป็น เพือ่ป้องกนัการตดิเชือ้ในอนาคต 

• นํากระบวนการและระเบยีบการทีจ่าํเป็นไปปฏบิตั ิเมือ่เกดิการระบาดขึน้ในสถานทีท่ํางาน 
เพือ่ใหเ้ป็นไปตามคําแนะนําของ CDPH 

• ระบุว่าบุคคลใดบา้งทีใ่กลช้ดิ (ภายในระยะหกฟุตหรอือยู่ใกลเ้ป็นเวลาอย่างนอ้ย 15 นาท)ี 
กบัพนักงานทีต่ดิเช ือ้ และดําเนินขัน้ตอนต่าง ๆ เพือ่แยกพนักงานทีต่ดิเช ือ้โควดิ-19 
และบุคคลทีใ่กลช้ดิออกมา 

• ปฏบิตัติามคําแนะนําดา้นล่างนี ้มฉิะน้ันแลว้ อาจทําใหเ้กดิความเจ็บป่วยขึน้ในสถานที ่
ทํางาน และอาจเป็นเหตุใหต้อ้งปิดหรอืจาํกดัการดําเนินงานเป็นการช ัว่คราว 

 

หวัขอ้สําหรบัการอบรมพนกังาน 
• ขอ้มูลเกีย่วกบัโควดิ-19 วธิป้ีองกนัการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสันี ้และโรคประจาํตวั 

อะไรบา้งทีอ่าจทําใหบุ้คคลมคีวามเสีย่งสูงขึน้ในการตดิเชือ้ไวรสัดงักล่าว 

• การคดักรองตวัเองทีบ่า้น รวมทัง้การตรวจวดัอุณหภูมแิละ/หรอืการตรวจอาการ โดยใช ้
คําแนะนําของ CDC 

• ความสําคญัของการไม่มาทาํงาน: 

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


 

o หากพนักงานคนใดมอีาการของโควดิ-19 ตามทีC่DC ไดอ้ธบิายไว ้เชน่ มไีขห้รอื 
หนาวสัน่ ไอ หายใจเหน่ือยหอบหรอืหายใจลําบาก เหน่ือย ปวดเมือ่ยกลา้มเนือ้หรอื 
ลําตวั ปวดศรีษะ สูญเสยีการรบัรสหรอืรบักลิน่ เจ็บคอ คดัจมูกหรอืน้ํามูกไหล คลืน่ไส ้
อาเจยีน หรอืทอ้งเสยี หรอื  

o หากพนักงานไดร้บัการวนิิจฉัยว่าตดิเชือ้โควดิ-19 และยงัอยู่ในระหว่างแยกกกัตวั หรอื 

o หากภายใน 14 วนัทีผ่่านมา พนักงานทีใ่กลช้ดิกบัผูท้ีไ่ดร้บัการวนิิจฉัยว่าตดิเช ือ้ 
โควดิ-19 และถอืวา่อาจแพรเ่ช ือ้ใหค้นอืน่ได ้(น่ันคอื ยงัอยู่ในระหว่างการแยกกกัตวั) 

o พนักงานทีไ่ดร้บัการวนิิจฉัยว่าตดิโควดิ-19 จะกลบัไปทํางานไดก็้ต่อเมือ่เวลาผ่านไป 10 
วนัแลว้เท่าน้ัน นับแต่ทีอ่าการแรกปรากฏขึน้ มอีาการดขีึน้ และไม่มไีขแ้ลว้ 
(โดยไม่ไดใ้ชย้าลดไข)้ ในชว่ง 72 ช ัว่โมงทีผ่่านมา  พนักงานทีไ่ดร้บัวนิิจฉัยว่า 
ตดิเชือ้โควดิ-19 แต่ไม่มอีาการ สามารถกลบัไปทํางานไดก็้ต่อเมือ่เวลาผา่นไป 10 
วนัแลว้เท่าน้ัน นับจากวนัแรกทีต่รวจพบวา่ตดิเชือ้ดงักล่าว 

• การขอความชว่ยเหลอืทางการแพทย ์หากอาการรุนแรง รวมทัง้อาการเจ็บหรอืแน่น 
หนา้อก สบัสน หรอืรมิฝีปากหรอืใบหนา้เป็นสอีอกน้ําเงนิ มขีอ้มูลล่าสุดและรายละเอยีด 
เพิม่เตมิอยู่ในเว็บเพจของ CDC 

• ความสําคญัของการหมั่นลา้งมอืดว้ยสบู่และน้ํา รวมทัง้การถูมอืกบัสบู่เป็นเวลา 20 วนิาท ี
(หรอืใชเ้จลลา้งมอืทีม่สีว่นผสมของเอทานอล (เหมาะสมกว่า) อย่างนอ้ย 60% หรอื 
ไอโซโพรพานอล (หากเด็กทีไ่ม่มผีูใ้หญ่คอยดูแลไม่สามารถหยบิผลติภณัฑนี์ไ้ด)้ 70% 
เมือ่พนักงานไม่สามารถไปทีอ่่างลา้งมอืหรอืสถานทีเ่ฉพาะสาํหรบัลา้งมอืได ้ตามคําแนะนําของ 
CDC) 

• ความสําคญัของการรกัษาระยะห่างระหว่างบุคคล ทัง้ในทีท่ํางานและนอกทีท่ํางาน 
(อ่านสว่นการรกัษาระยะห่างระหว่างบุคคลดา้นล่างนี)้ 

• การใชส้ิง่ปกคลุมใบหนา้อย่างถูกวธิ ีรวมทัง้: 

o สิง่ปกคลุมใบหนา้ไม่ไดป้้องกนัผูใ้ช ้และไม่ใชอุ่ปกรณป้์องกนัส่วนบุคคล (PPE) 

o สิง่ปกคลุมใบหนา้อาจชว่ยป้องกนัผูท้ีอ่ยู่ใกลก้บัผูใ้ช ้แต่ทัง้นีท้ ัง้น้ัน ก็จาํเป็นตอ้ง 
รกัษาระยะห่างระหว่างบคุคลและหมั่นลา้งมอืบ่อย ๆ ดว้ย 

o สิง่ปกคลุมใบหนา้ตอ้งปกคลุมจมูกและปากของผูใ้ช ้

o พนักงานควรลา้งมอืหรอืฆา่เช ือ้โรคทีม่อื ทัง้กอ่นและหลงัการใชห้รอืขยบั 
สิง่ปกคลุมใบหนา้ 

o หลกีเลีย่งการใชม้อืสมัผสัตา จมูก และปาก 

o ตอ้งไม่ใชส้ิง่ปกคลุมใบหนา้รว่มกนั และควรซกัหรอืนําไปทิง้หลงัการทํางานแต่ละกะ 

• ขอ้มูลทีอ่ยู่ในคําแนะนําของ CDPH ว่าดว้ยการใชส้ิง่ปกคลุมใบหนา้ ซึง่กาํหนด 
สถานการณท์ีต่อ้งมกีารใชส้ิง่ปกคลุมใบหนา้และขอ้ยกเวน้ต่าง ๆ ตลอดจนนโยบาย 
กฎเกณฑก์ารทํางาน และวธิปีฏบิตัทิีผู่ว้่าจา้งไดนํ้ามาใช ้เพือ่ใหแ้น่ใจว่ามกีารใชส้ิง่ 

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/handwashing/hand-sanitizer-use.html
https://www.cdc.gov/handwashing/hand-sanitizer-use.html
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Guidance-for-Face-Coverings_06-18-2020.pdf


 

ปกคลุมใบหนา้ เนือ้หาการอบรมยงัควรรวมถงึนโยบายของผูว้า่จา้งเกีย่วกบัวธิจีดัการ 
กบัผูท้ีไ่ดร้บัการยกเวน้จากการใชส้ิง่ปกคลุมใบหนา้ 

• ทําใหแ้น่ใจว่าผูร้บัจา้งอสิระ คนงานช ัว่คราว หรอืคนงานรบัจา้งทีส่ถานทีท่ํางานแห่งน้ัน 
ยงัจะไดร้บัการอบรมอย่างถูกตอ้งเกีย่วกบันโยบายการป้องกนัโควดิ-19 และมสีิง่ของ 
เคร ือ่งใชท้ีจ่าํเป็น รวมทัง้ PPE หารอืถงึความรบัผดิชอบเหล่านีล้่วงหนา้กบัองคก์รที ่
จดัหาคนงานช ัว่คราว/คนงานรบัจา้งให ้

• ขอ้มูลเกีย่วกบัสวสัดกิารการลางานโดยไดร้บัค่าตอบแทนทีค่นงานอาจมสีทิธิไ์ดร้บั 
ซ ึง่จะทําใหส้ภาพการเงนิของพนักงานไม่ลําบากนัก หากตอ้งกกัตวัเองอยู่กบับา้น 
อ่านขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัโปรแกรมของรฐับาลทีส่นับสนุนการลาป่วยและเงนิชดเชยคนงานสําหร ั
บโควดิ-19 รวมทัง้สทิธกิารลาป่วยของคนงานภายใตก้ฎหมาย Families First Coronavirus 
Response และสทิธขิองคนงานในการไดร้บัสวสัดกิารเงนิชดเชยคนงาน 
และขอ้สนันิษฐานของความเกีย่วขอ้งกบังานของโควดิ-19 ตามคําสัง่ฝ่ายบรหิาร N-62-20 
ของผูว้่าการรฐั ขณะทีคํ่าสัง่น้ันมผีลบงัคบัใช ้

 

มาตรการควบคุมและคดักรองสําหรบับุคคล 
• ดําเนินการคดักรองโดยการตรวจวดัอุณหภูมแิละ/หรอืตรวจอาการใหแ้กพ่นักงานทัง้หมดในตอน

ตน้กะของพนักงาน และแกผู่ข้าย ผูร้บัจา้ง หรอืคนงานอืน่ ๆ ทีเ่ขา้มายงัสถานที ่
ทํางานแห่งน้ัน ทําใหแ้น่ใจว่าผูต้รวจวดัอุณหภูมหิรอืตรวจอาการจะหลกีเลีย่งการอยู่ 
ใกลช้ดิกบัพนักงานเท่าทีจ่ะเป็นไปได ้ 

• หากกาํหนดใหท้ําการคดักรองดว้ยตนเองทีบ่า้น ซึง่เป็นทางเลอืกทีเ่หมาะสมแทนการ 
คดักรองในสถานทีท่ํางาน ขอใหแ้น่ใจว่าไดท้ําการคดักรองน้ันกอ่นทีพ่นักงานจะออก 
จากบา้นเพือ่มาทํางานกะของตน และปฏบิตัติามคําแนะนําของ CDC ดงัทีไ่ดอ้ธบิายไว ้
ในส่วนหวัขอ้สําหรบัการอบรมพนักงานขา้งตน้ 

• ขอใหพ้นักงานทีป่่วยหรอืมอีาการของโควดิ-19 หยุดงานและอยู่กบับา้น 

• ผูว้่าจา้งตอ้งจดัหาอุปกรณป้์องกนัส่วนบุคคลทัง้หมดทีจ่าํเป็นใหแ้กพ่นักงาน รวมทัง้ 
อุปกรณป้์องกนัตาและถุงมอื เมือ่จาํเป็น และตรวจใหแ้น่ใจว่าพนักงานใชอุ้ปกรณเ์หลา่น้ัน 

• ผูว้่าจา้งควรพจิารณาว่าเมือ่ใดควรใชถุ้งมอืแบบใชแ้ลว้ทิง้เลย นอกเหนือจากการลา้งมอื 
บ่อย ๆ หรอืการใชเ้จลแอลกอฮอลล์า้งมอื เชน่ พนักงานทีม่หีนา้ทีค่ดักรองและตรวจ 
อาการคนอืน่ หรอืทีต่อ้งสมัผสักบัวตัถุทีม่กีารสมัผสับ่อย ๆ 

 
ระเบยีบการวา่ดว้ยการทําความสะอาดและฆ่าเชือ้ 
• ทําความสะอาดอย่างทัว่ถงึในพืน้ทีท่ีม่ผีูเ้ขา้ไปใชจ้าํนวนมาก เชน่ หอ้งน่ังพกัสําหรบั 

พนักงาน พืน้ทีร่บัประทานอาหารกลางวนั และพืน้ทีเ่ปลีย่นเสือ้ผา้ ตลอดจนพืน้ทีเ่ขา้ออก เชน่ 
ราวจบั หมั่นฆ่าเช ือ้บรเิวณพืน้ผวิทีใ่ชก้นัมาก เชน่ พวงมาลยั ลูกบดิประตู หอ้งน้ํา 
และสถานทีส่ําหรบัลา้งมอื 

https://www.labor.ca.gov/coronavirus2019/#chart
https://www.labor.ca.gov/coronavirus2019/#chart
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
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fsymptoms-testing%2Fsymptoms.html&data=02%7C01%7C%7C0e663c4f0cba4038919508d7f530e0d9%7C56b731a8a2ac4c32bf6b616810e913c6%7C1%7C0%7C637247462597521114&sdata=%2BFs3zTA%2BLulYN7LUIa%2F%2F41%2BfiWhX7yKYbv9ci6ognOw%3D&reserved=0


 

• ระหว่างแต่ละกะหรอืผูใ้ชแ้ต่ละคน แลว้แต่ว่าระยะเวลาใดจะบ่อยกว่า ขอใหท้ําความ 
สะอาดพืน้ผวิทีส่มัผสัได ้รวมทัง้แต่ไม่จาํกดัอยู่แต่เพยีงพืน้ผวิสําหรบัทาํงาน เคร ือ่งมอื 
ต่าง ๆ มอืจบัและกลอน และปุ่ มควบคุมบนอุปกรณช์นิดอยู่กบัทีแ่ละเคลือ่นยา้ยได ้

• ตรวจใหแ้น่ใจว่ายานพาหนะและอุปกรณส์าํหรบัการขนส่งไดร้บัการทําความสะอาดทัง้ 
กอ่นและหลงัเสน้ทางการส่ง และในยานพาหนะและอุปกรณด์งักล่าวมวีสัดุสําหรบัการ 
ฆ่าเชือ้อยู่ดว้ยในระหว่างการขนส่ง 

• อย่าใชโ้ทรศพัท ์เคร ือ่งมอืทาํงานอย่างอืน่ หรอือุปกรณใ์ดก็ตามรว่มกนั ทุกคร ัง้ทีเ่ป็นไปได ้
หา้มใช ้PPE รว่มกนั อุปกรณส์่วนกลาง เชน่ เคร ือ่งมอืและ 
เคร ือ่งจกัรต่าง ๆ ตอ้งไดร้บัการฆ่าเช ือ้กอ่นและหลงัการใช ้เพือ่ลดโอกาสในการ 
แพรเ่ช ือ้ 

• ในระหว่างกะของพนักงาน จดัแบ่งเวลาใหพ้นักงานไดท้ําความสะอาดสิง่ต่าง ๆ 
ควรมอบหมายหนา้ทีก่ารทําความสะอาดในระหว่างเวลางาน ในฐานะส่วนหน่ึงของ 
หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบในงานของพนักงานคนน้ัน จา้งบรษิทัภายนอกใหม้าชว่ยทํา 
ความสะอาด หากตอ้งทําความสะอาดมากยิง่ขึน้ ตามความจาํเป็น 

• ตรวจใหแ้น่ใจว่ามสีบู่ น้ํา กระดาษเชด็มอื และเจลแอลกอฮอลล์า้งมอืในหอ้งอาบน้ํา หอ้งน้ํา 
และสถานทีเ่ฉพาะสาํหรบัลา้งมอื ของสถานทีท่ํางานทุกแห่ง ตรวจใหแ้น่ใจว่าสถานทีเ่หล่านี ้
อยู่ในสภาพทีพ่รอ้มใหเ้ขา้ใชไ้ดเ้สมอ และมสีิง่ของเคร ือ่งใชท้ีจ่าํเป็นตลอดเวลา พรอ้มทัง้ 
จดัหาสิง่ของเคร ือ่งใชเ้พิม่เตมิให ้เมือ่จาํเป็น จดัหาสถานสุขภณัฑเ์พิม่เตมิ (สุขาและอ่าง 
ลา้งมอืเคลือ่นที)่ ให ้หากจาํเป็น 

• หากเป็นไปได ้ใหพ้นักงานทยอยกนัหยุดพกั เพือ่ใหแ้น่ใจว่าจะรกัษาระยะห่างระหวา่ง 
บุคคลได ้และมโีอกาสทีจ่ะทําความสะอาดหอ้งน้ําไดบ้่อย ๆ 

• เมือ่เลอืกสารเคมฆี่าเช ือ้โรค ผูว้่าจา้งควรใชผ้ลติภณัฑท์ีอ่นุมตัใิหใ้ชก้บัโควดิ-19 
ตามทีอ่ยู่ในรายชือ่ทีอ่นุมตัแิลว้โดยหน่วยงานปกป้องสิง่แวดลอ้ม (EPA) และปฏบิตัติาม 
คําแนะนําของผลติภณัฑน้ั์น ใชส้ารฆา่เชือ้ทีม่ฉีลากกาํกบัระบุว่าใชไ้ดผ้ลกบัไวรสัปรสติ 
กอ่โรคอบุตัใิหม่ น้ํายาซกัผา้ขาวเจอืจาง (5 ชอ้นโตะ๊ต่อน้ําหน่ึงแกลลอน) หรอืสารผสม 
แอลกอฮอลท์ีม่แีอลกอฮอลอ์ย่างต่ํา 70% ซึง่เหมาะสมสําหรบัพืน้ผวิน้ัน อบรมให ้
พนักงานทราบถงึอนัตรายของสารเคม ีคําแนะนําของผูผ้ลติ ขอ้กาํหนดเกีย่วกบัการ 
ระบายอากาศ และขอ้กาํหนดของ Cal/OSHA ว่าดว้ยการใชอ้ย่างปลอดภยั พนักงาน 
ทีใ่ชส้ารทําความสะอาดหรอืฆ่าเช ือ้โรคควรสวมถุงมอืตามทีก่าํหนดโดยคําแนะนําของ 
ผลติภณัฑน้ั์น ๆ ปฏบิตัติามวธิทีําความสะอาดใหป้ลอดภยัขึน้จากโรคหอบหดื ทีแ่นะนํา 
โดยกรมการสาธารณสุขแหง่รฐัแคลฟิอรเ์นีย และทําใหแ้น่ใจว่าบรเิวณดงักล่าวมกีาร 
ระบายอากาศอย่างเหมาะสม 

• ปฏบิตัติามประมวลกฎหมายทีม่อียู่เกีย่วกบัขอ้กาํหนดว่าดว้ยการลดปรมิาณเชือ้โรคใหอ้ยู่ในระดั
บทีป่ลอดภยั (ไม่ใชก่ารฆ่าเช ือ้โรค) ทีอ่ยู่บนพืน้ผวิทีส่มัผสักบัอาหาร 

• พนักงานควรตรวจสอบของทีไ่ดร้บัมา และใชม้าตรการฆ่าเช ือ้ทัง้หมดทีจ่าํเป็นและ 
เป็นไปได ้เมือ่รบัสนิคา้ทีดู่เหมอืนว่ามรีอ่งรอยการถูกแกะมาแลว้ 

• พจิารณาตดิตัง้เคร ือ่งฟอกอากาศประสทิธภิาพสูงชนิดเคลือ่นยา้ยไดง้่าย 

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


 

เปลีย่นตวักรองอากาศของอาคารใหเ้ป็นชนิดทีม่ปีระสทิธภิาพสูงทีสุ่ดเทา่ทีจ่ะเป็นไปได ้
และทําการเปลีย่นแปลงอืน่ ๆ เพือ่ใหอ้ากาศภายนอกเขา้มาในอาคารมากขึน้ 
และใหม้กีารระบายอากาศทีด่ขีึน้ในสํานักงานและพืน้ทีส่่วนอืน่ ๆ 

 
คาํแนะนําวา่ดว้ยการรกัษาระยะห่างระหวา่งบุคคล 
• ใชม้าตรการต่าง ๆ เพือ่ใหแ้น่ใจว่าพนักงานรกัษาระยะห่างระหวา่งบุคคลอย่างนอ้ยหกฟุต 

มาตรการเหล่านีอ้าจรวมถงึการใชฉ้ากกัน้หรอืสญัลกัษณท์ีม่องเห็นได ้(เชน่ การทํา 
เคร ือ่งหมายบนพืน้ การใชเ้ทปส ีหรอืสญัลกัษณท์ีร่ะบุตําแหน่งการยนืของพนักงาน) 

• ใชม้าตรการต่าง ๆ ทีจ่ดุชาํระเงนิและสถานทีอ่ืน่ ๆ เมือ่ไม่สามารถรกัษาระยะหา่ง 
ระหว่างบุคคลได ้เพือ่ลดโอกาสการแพรเ่ช ือ้ระหวา่งพนักงานเก็บเงนิและลูกคา้ใหเ้หลอื 
นอ้ยทีสุ่ด เชน่ การใชฉ้ากกัน้ทีท่ําจากพลาสตกิใส  

• พจิารณาทีจ่ะเสนอทางเลอืกต่าง ๆ ใหแ้กพ่นักงานทีข่อทําหนา้ทีอ่ืน่แทน ซึง่ทางเลอืก 
น้ันจะลดโอกาสการใกลช้ดิกบัลูกคา้และพนักงานคนอืน่ (เชน่ จดัการสนิคา้คงคลงัแทน 
การทํางานเป็นพนักงานเก็บเงนิ หรอืจดัการงานดา้นธรุการผ่านทางการทํางานจาก 
ทีบ่า้น) 

• ปรบัเปลีย่นการประชมุเพือ่ความปลอดภยัเพือ่ใหส้ามารถรกัษาระยะหา่งระหว่างบุคคลได ้
และใหแ้บ่งคนงานทีจ่ะเขา้ประชมุออกเป็นกลุ่มทีเ่ล็กลงแทน เพือ่ใหเ้ป็นไปตาม 
คําแนะนําว่าดว้ยการรกัษาระยะหา่งระหว่างบุคคล เปลีย่นไปใชก้ารประชมุทางโทรศพัท ์
หรอืออนไลนแ์ทน หรอืจดัการประชมุภายนอกอาคารหรอืในทีท่ีพ่นักงานแต่ละคน 
สามารถรกัษาระยะห่างระหวา่งบุคคลอย่างนอ้ยหกฟุตได ้

• เมือ่เป็นไปได ้ใชว้ธิปีฏบิตังิานทีล่ดจาํนวนพนักงานทีอ่ยู่ในระยะใกลก้นั น่ีอาจรวมถงึ 
การจดัตารางเวลางาน (เชน่ การทยอยกนัเร ิม่กะ/จบกะงาน) หรอืการสบัเปลีย่น 
หมุนเวยีนใหพ้นักงานเขา้ถงึพืน้ทีห่น่ึงทีก่าํหนดในระหว่างกะหน่ึง ๆ) จดัสถานทีท่ํางาน 
ใหพ้นักงานทยอยกนัทํางาน และจาํกดัการคาบเกีย่วกนัของพนักงาน 

• มขีอ้จาํกดัเพิม่เตมิเกีย่วกบัจาํนวนพนักงานในพืน้ทีปิ่ด เพือ่ใหแ้น่ใจว่าจะสามารถรกัษา 
ระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างต่ําหกฟุตได ้เพือ่ลดโอกาสการแพรเ่ช ือ้ไวรสันี ้
กาํหนดทางเขา้และทางออกคนละทางกนั และตดิป้ายบอกไว ้

• ใหพ้นักงานหยุดพกัในชว่งเวลาทีต่่างกนั เพือ่ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบการวา่ดว้ยการรกัษา 
ระยะห่างระหว่างบุคคล ทัง้นีท้ ัง้น้ันตอ้งเป็นไปตามขอ้บงัคบัว่าดว้ยค่าจา้งและช ัว่โมง 

• ปิดหอ้งน่ังพกัสําหรบัพนักงาน ใชฉ้ากกัน้ หรอืเพิม่ระยะห่างระหวา่งโตะ๊/เกา้อี ้เพือ่แยก 
พนักงานใหห้่างกนั และขอใหพ้นักงานอย่าจบักลุ่มกนั เมือ่เป็นไปได ้จดัพืน้ทีพ่กัสําหรบั 
พนักงานไวน้อกอาคาร โดยใหม้ทีีบ่งัแดดและทีน่ั่ง เพือ่ใหพ้นักงานรกัษาระยะห่าง 
ระหว่างบุคคลได ้

• พนักงานควรนําอาหารกลางวนัมาจากบา้น หรอืซือ้อาหารขา้งนอกมารบัประทาน 
หรอืสัง่อาหารใหม้าส่ง เมือ่มบีรกิารดงักล่าว จดัหาน้ําขวดใหแ้กแ่ต่ละคน แทนการใช ้



 

คูลเลอรน้ํ์าและถว้ย เพือ่ป้องกนัการสมัผสับ่อย ๆ ทีห่วัจา่ยน้ําของคูลเลอร ์

• ใชข้ัน้ตอนต่อไปนีต้ามลําดบัเพือ่ป้องกนัการแพรเ่ช ือ้โควดิ-19 ในพืน้ทีท่ํางาน 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ในทีท่ีย่ากทีจ่ะรกัษาระยะห่างระหว่างบุคคลได ้น่ันคอื การควบคุม 
เชงิวศิวกรรม การควบคุมเชงิการบรหิาร และ PPE 

o การควบคุมเชงิวศิวกรรมรวมถงึการสรา้งฉากกัน้ระหว่างพนักงานแต่ละคน เชน่ 
ฉากกัน้ทีท่ําจากพลาสตกิใส หรอืฉากกัน้ชนิดอืน่ทีแ่ข็งแรงและกนัน้ําได ้

o การควบคุมเชงิการบรหิารรวมถงึการเพิม่จาํนวนกะ เพือ่ลดจาํนวนบุคลากรทีม่า 
ทํางานในชว่งเวลาหน่ึง ๆ และการรกัษาระยะห่างระหว่างบคุคลอย่างเพยีงพอ 

o PPE ไดแ้ก ่เคร ือ่งป้องกนัใบหนา้ หนา้กากบางประเภท และถุงมอืทีก่นัน้ําได ้
โปรดทราบว่าอุปกรณบ์างอย่างทีใ่ชแ้ลว้ทิง้เลย เชน่ เคร ือ่งชว่ยหายใจ ควรไดร้บั 
การใชโ้ดยผูท้ีท่ํางานดา้นการรกัษาพยาบาลและผูท้ีจ่ดัการกบัปรสติกอ่โรคเท่าน้ัน 
และพนักงานไม่ควรใชส้ิง่เหล่าน้ัน 

• กาํหนดจดุรบัสนิคา้โดยเฉพาะ โดยใหจ้ดุดงักล่าวห่างจากบรเิวณในไรท่ีม่ผีูเ้ขา้ไป 
เป็นจาํนวนมาก รกัษาระยะห่างอย่างนอ้ยหกฟุตจากพนักงานส่งของ อย่าทกัทายกนั 
ดว้ยการจบัมอื กอด หรอืใชว้ธิกีารทกัทายทํานองเดยีวกนัทีล่ะเมดิระยะห่างระหว่าง 
บุคคล ตดิตัง้วสัดุชว่ยการเคลือ่นยา้ย เชน่ ช ัน้วางของและกระดานข่าว เพือ่ลดการใชม้อื 
ในการส่งผลผลติจากคนหน่ึงถงึอกีคนหน่ึง โทรศพัทถ์งึผูร้บัของลว่งหนา้ เพือ่แจง้ให ้
ทราบวา่กาํลงัจะมขีองไปถงึ จดัแจงใหข้องมาส่งในจดุรบัทีก่าํหนดไว ้ซึง่เป็นจดุทีผู่ส้่ง 
ไม่ตอ้งใกลช้ดิกบัผูร้บั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://covid19.ca.gov/masks-and-ppe/


 

 

คาํแนะนําเพิม่เตมิ 
สําหรบัคําแนะนําเพิม่เตมิเกีย่วกบัหวัขอ้ต่อไปนี ้โปรดไปทีเ่ว็บไซตโ์ควดิ-19 ของกรมอาหาร 
และเกษตรกรรมแห่งรฐัแคลฟิอรเ์นีย: 

• ตลาดปศุสตัว ์

• ตลาดเกษตรกร 

• ไรแ่ละฟารม์เลีย้งสตัว ์

• รา้นขายตน้ไม ้

• สถานทีอ่ืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

1ตอ้งคํานึงถงึขอ้กาํหนดเพิม่เตมิสําหรบักลุ่มผูท้ีม่คีวามเสีย่งสงู 
อุตสาหกรรมการเกษตรและปศุสตัวต์อ้งปฏบิตัติามมาตรฐานทัง้หมดของCal/OSHA 
และเตรยีมพรอ้มทีจ่ะปฏบิตัติามคําแนะนําของหน่วยงานดงักล่าว ตลอดจนคําแนะนําจากศนูยค์วบคมุและป้องกนัโรค (CDC) 
และกรมการสาธารณสุขแห่งรฐัแคลฟิอรเ์นีย (CDPH) นอกจากนี ้ผูว้่าจา้งตอ้งเตรยีมพรอ้มทีจ่ะแกไ้ขการปฏบิตังิานของตน 
เมือ่คําแนะนําเหลา่นีเ้ปลีย่นแปลงไป 

 
 

https://www.cdfa.ca.gov/coronavirus/#infrastructure
https://www.cdfa.ca.gov/coronavirus/#infrastructure
https://www.dir.ca.gov/
https://www.dir.ca.gov/
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.cdph.ca.gov/programs/cid/dcdc/pages/guidance.aspx
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