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คํำแนะนํำนีอ้อกแบบเพือ่เป็นแนวทำงปฏบิตัสิํำหรบัภำค

ธรุกจิและกจิกรรมต่ำง ๆ ซึง่ไดเ้ปิด 

ทํำกำรในระดบัรฐั อย่ำงไรก็ตำม เจำ้หนำ้ทีส่ำธำรณสขุ

ในทอ้งถิน่อำจนํำกฎระเบยีบทีเ่ขม้งวดมำกขึน้มำปรบั

ใชต้ำมสภำวะทำงระบำดวทิยำในทอ้งถิน่ ดงันัน้นำยจำ้ง

ควรตรวจสอบนโยบำยในระดบัทอ้งถิน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบั

กำรเปิดดํำเนินงำน 



 

ภำพรวม 

เมือ่วนัที ่19 มนีำคม 2020 เจำ้หนำ้ทีส่ำธำรณสุขของรฐัและผูอ้ํำนวยกำรสํำนักงำนสำธำรณสุขของรฐัแคลฟิอรเ์นีย

ไดอ้อกคํำสัง่ทีม่ขีอ้กำํหนดใหป้ระชำชนชำวแคลฟิอรเ์นียส่วนใหญ่อยู่บำ้นเพือ่ยบัยัง้กำรแพรก่ระจำยโรคโควดิ-19 

ในหมู่ประชำกร 

ผลกระทบของโรคโควดิ-19 ต่อสุขภำพของชำวแคลฟิอรเ์นียยงัไม่เป็นทีท่รำบทัง้หมด รำยงำนควำมเจ็บป่วยมตีัง้แต่

อำกำรนอ้ยมำก (บำงคนไม่มอีำกำร) ไปจนถงึขัน้เจ็บป่วยรุนแรงทีอ่ำจส่งผลใหเ้สยีชวีติ  

คนบำงกลุ่ม ซ ึง่รวมถงึผูม้อีำยุ 65 ปีขึน้ไป และผูท้ีม่โีรคประจำํตวัรำ้ยแรง เชน่ โรคหวัใจ หรอืโรคปอด หรอื

โรคเบำหวำน มคีวำมเสีย่งสงูทีจ่ะเขำ้รกัษำตวัในโรงพยำบำลและเกดิภำวะแทรกซอ้นรำ้ยแรง กำร 

แพรเ่ช ือ้มโีอกำสเกดิไดม้ำกทีสุ่ดเมือ่บุคคลมสีมัผสัใกลช้ดิหรอือยู่ในพืน้ทีท่ีม่อีำกำศถ่ำยเทไม่ดกีบัผูท้ี ่

ตดิเชือ้ แมว้่ำผูท้ีต่ดิเช ือ้จะไม่มอีำกำรใดหรอืยงัไม่มอีำกำร 

ขอ้มูลทีช่ดัเจนเกีย่วกบัจำํนวนและอตัรำของโควดิ-19 โดยกลุ่มอุตสำหกรรมหรอืกลุ่มอำชพี รวมถงึในหมู่พนักงำน

โครงสรำ้งพืน้ฐำนทีส่ำํคญั ยงัไม่มกีำรสรุปในขณะนี ้มกีำรระบำดหลำยคร ัง้ในสถำนทีท่ํำงำนหลำยต่อหลำยแห่ง 

แสดงใหเ้ห็นว่ำพนักงำนมคีวำมเสีย่งทีจ่ะไดร้บัหรอืแพรก่ระจำยเชือ้โควดิ-19 ตวัอย่ำงของสถำนทีท่ํำงำนเหลำ่นี้

รวมถงึโรงพยำบำล สถำนกำรดูแลระยะยำว เรอืนจำํ โรงงำนผลติอำหำร คลงัสนิคำ้ โรงงำนแปรรูปเนือ้สตัว ์

รำ้นอำหำร และรำ้นขำยของชำํ 

เน่ืองจำกคํำสัง่ใหห้ยุดอยู่บำ้นไดร้บักำรแกไ้ขแลว้ จงึเป็นสิง่จำํเป็นทีต่อ้งดํำเนินกำรตำมขัน้ตอนทัง้หมดที่

เป็นไปได ้เพือ่ใหม้ั่นใจในควำมปลอดภยัของพนักงำนและประชำชน 

หลกัปฏบิตัสิํำคญัในกำรป้องกนัไดแ้ก่: 

✓ ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำมกีำรระบำยอำกำศทีเ่พยีงพอในทกุพืน้ที ่

✓ เวน้ระยะห่ำงระหวำ่งบุคคลใหไ้ดม้ำกทีสุ่ดเท่ำทีจ่ะทํำได ้

✓ ใหพ้นักงำน (ทีไ่ม่จำํเป็นตอ้งมกีำรป้องกนัระบบทำงเดนิหำยใจ) และลูกคำ้ ใชอุ้ปกรณป้์องกนั

ใบหนำ้ 

✓ ลำ้งมอืบ่อย ๆ และทํำควำมสะอำดและฆ่ำเช ือ้โรคเป็นประจำํ 

✓ กำรฝึกอบรมพนักงำนเกีย่วกบัองคป์ระกอบเหลำ่นีแ้ละอืน่ ๆ ของแผนกำรป้องกนัโควดิ-19 

นอกจำกนี ้สิง่จำํเป็นอย่ำงยิง่คอืตอ้งจดัทํำขัน้ตอนทีเ่หมำะสมเพือ่แจง้กรณีมผีูป่้วยรำยใหม่ในทีท่ํำงำน และเมือ่ระบุ

ตวัผูป่้วยไดแ้ลว้ก็จะรบีเขำ้ไปจดักำรอย่ำงรวดเรว็ และทำํงำนรว่มกบัเจำ้หนำ้ทีส่ำธำรณสุข 

ทีจ่ะหยุดกำรแพรก่ระจำยของไวรสั 

  



 

วตัถุประสงค ์

เอกสำรฉบบันีใ้หคํ้ำแนะนํำเกีย่วกบับำร ์โรงเบยีร ์และโรงกลัน่ขนำดเล็กทีไ่ม่ไดใ้หบ้รกิำรอำหำร บำร ์โรงเบยีร ์

และโรงกลัน่ขนำดเล็กซึง่เปิดดํำเนินกำรรำ้นอำหำรและจำํหน่ำยอำหำรหลกั (ตำมคํำแนะนํำทีอ่อกโดยกรมควบคุม

เคร ือ่งดืม่แอลกอฮอลแ์ห่งรฐัแคลฟิอรเ์นีย รวมถงึคํำแนะนํำเกีย่วกบัสิง่ทีถ่อืว่ำเป็นอำหำร) ตอ้งปฏบิตัติำมคํำแนะนํำ

สํำหรบัรำ้นอำหำร คํำแนะนํำนีม้วีตัถุประสงคเ์พือ่ส่งเสรมิสภำพแวดลอ้มทีป่ลอดภยัและสะอำดสํำหรบัพนักงำนและ

ลูกคำ้ ธรุกจิตอ้งระบุและเฝ้ำตดิตำมระดบัควำมเสีย่งของเทศมณฑลทีต่นประกอบกจิกำรอยู่ และปรบัเปลีย่นตำม

ควำมจำํเป็นของธรุกจิของตน: 

• สมี่วง – แพรอ่ย่ำงกวำ้งขวำง – ระดบั 1: ไม่อนุญำตใหดํ้ำเนินกำรทัง้ในอำคำรและกลำงแจง้  

• สแีดง – หนำแน่น – ระดบั 2: ไม่อนุญำตใหดํ้ำเนินกำรทัง้ในอำคำรและกลำงแจง้ 

• สสีม้ – ปำนกลำง – ระดบั 3: ทำงกำรอนุญำตใหป้ฏบิตังิำนภำยนอกอำคำรได ้แต่ตอ้งปฏบิตัติำม

ประกำศแกไ้ขในคํำแนะนํำฉบบันี ้ไม่อนุญำตใหดํ้ำเนินกำรในอำคำร นักแสดงตอ้งเวน้ระยะห่ำงระหว่ำง

บุคคลจำกผูช้มและนักแสดงคนอืน่ นักแสดงทีร่อ้งเพลง ตะโกน เล่นเคร ือ่งดนตรเีป่ำ หรอืทํำกจิกรรมที่

คลำ้ยกนัโดยไม่มหีนำ้กำกปิดจมูกและปำก จะตอ้งรกัษำระยะห่ำงจำกผูช้มอย่ำงนอ้ยสบิสองฟุต อำจ

จำํเป็นตอ้งมกีำรแกไ้ขเพิม่เตมิสํำหรบักำรแสดง ตำมคํำแนะนํำสํำหรบักำรแสดงสดซึง่มกีำํหนดจดัแสดงใน

เวลำอนัใกล ้

• สเีหลอืง – น้อยทีสุ่ด – ระดบั 4: ทำงกำรอนุญำตใหป้ฏบิตังิำนภำยในอำคำรได ้แต่ตอ้งจำํกดัควำมจขุอง

พืน้ทีไ่ม่ใหเ้กนิ 50% และตอ้งปฏบิตัติำมประกำศแกไ้ขในคํำแนะนํำนี ้สํำหรบักำรแสดงในรม่ นักแสดงตอ้ง

สวมหนำ้กำกอนำมยัตลอดเวลำ และกำรแกไ้ขเพิม่เตมิอืน่ทีจ่ำํเป็นซึง่จะสอดคลอ้งกบัคํำแนะนํำสํำหรบักำร

แสดงสดซึง่มกีำํหนดจดัแสดงในเวลำอนัใกล ้ในระหว่ำงพกักำรแสดง นักแสดงตอ้งสวมหนำ้กำกอนำมยั

ตลอดเวลำและเวน้ระยะห่ำงระหว่ำงบุคคลระหว่ำงผูช้มและนักแสดงคนอืน่เสมอ จะตอ้งมกีำรนับจำํนวน

นักแสดงใหไ้ม่เกนิขดีจำํกดัควำมจภุำยในพืน้ทีว่่ำง 

หำกตอ้งกำรดูขอ้มูลล่ำสุดเกีย่วกบัสถำนะระดบัของแต่ละเทศมณฑล โปรดไปที ่Blueprint for a Safer 

Economy (พมิพเ์ขยีวเพือ่เศรษฐกจิทีป่ลอดภยัยิง่ขึน้) โปรดทรำบว่ำหน่วยงำนสำธำรณสุขภำยในทอ้งถิน่อำจมี

กฎเกณฑท์ีเ่ขม้งวดมำกกว่ำรวมทัง้มำตรกำรสัง่ปิดทีแ่ตกต่ำงกนัออกไป คน้หำขอ้มูลประจำํทอ้งถิน่ของเทศมณฑล

ของคุณ 

หมำยเหตุ: บำร ์โรงบ่มไวน ์และโรงกลัน่ควรอำ้งองิคํำแนะนํำเกีย่วกบัโควดิ-19 จำกกรมควบคุมเคร ือ่งดืม่

แอลกอฮอลแ์ห่งรฐัแคลฟิอรเ์นีย บำร ์โรงบ่มไวน ์และโรงกลัน่ยงัตอ้งมีกำรดํำเนินงำนในอกีหลำยดำ้นรวมถงึขอ้เสนอ

เพือ่ใหบ้รกิำรอกีมำกซึง่รวมอยู่ในคํำแนะนํำทีน่อกเหนือจำกนี ้ซ ึง่มอียู่บนเว็บไซต ์Industry Guidance to 

Reduce Risk (คํำแนะนํำสํำหรบัภำคธรุกจิเพือ่ลดควำมเสีย่ง) สถำนประกอบกำรไม่สำมำรถเปิดกำรดํำเนินงำน

เหล่ำน้ันไดจ้นกว่ำจะไดร้บัอนุญำตตำมพมิพเ์ขยีว และเมือ่จะขออนุญำตตอ้งทบทวนคํำแนะนํำเหล่ำนีเ้พือ่นํำระเบยีบ

ปฏบิตัทิีเ่หมำะสมไปใชก้บักำรดํำเนินงำนทุกดำ้น รวมถงึ:  

• บรกิำรจำํหน่ำยอำหำรหลกัตำมคํำแนะนํำจำกจำกกรมควบคุมเคร ือ่งดืม่แอลกอฮอลแ์ห่งรฐัแคลฟิอรเ์นีย 

(คํำแนะนํำสํำหรบัรำ้นอำหำร) 

• กำรขำยเบยีร ์ไวน ์และสุรำสํำหรบัดืม่นอกสถำนที ่ตำมสทิธทิีอ่นุญำตในสถำนทีท่ีไ่ดร้บัใบอนุญำต 

(แนวทำงสํำหรบัธรุกจิขำยปลกี) 

• กำรผลติเบยีรโ์ดยโรงเบยีร ์หรอืกำรผลติสุรำโดยโรงกลัน่ (คํำแนะนํำสํำหรบัภำคกำรผลติ)  

• สถำนใหบ้รกิำรเล่นเกม เชน่ ลำนโบวล์ิง่ โตะ๊พูล เป็นตน้ (คํำแนะนํำเกีย่วกบัศูนยค์วำมบนัเทงิสํำหรบั

ครอบครวั) 

https://www.abc.ca.gov/what-is-required-to-be-considered-a-meal/
https://covid19.ca.gov/safer-economy/
https://covid19.ca.gov/safer-economy/
https://covid19.ca.gov/get-local-information/
https://covid19.ca.gov/get-local-information/
https://www.abc.ca.gov/law-and-policy/coronavirus19/
https://covid19.ca.gov/industry-guidance/
https://covid19.ca.gov/industry-guidance/


 

 

คํำแนะนํำนีไ้ม่ไดม้ไีวส้ํำหรบัคอนเสริต์ กำรแสดง หรอืสถำนบนัเทงิต่ำง ๆ สถำนประกอบกำรเหลำ่น้ันจะยงัคงปิด

ต่อไปจนกว่ำจะไดร้บัอนุญำตใหก้ลบัมำดํำเนินกำรปรบัปรุงต่อไปไดห้รอืเปิดเต็มรูปแบบตำมคํำสัง่เปิดหรอืแนวทำง

โดยเฉพำะ  

คํำแนะนํำนีไ้ม่มวีตัถุประสงคเ์พือ่กำรเพกิถอนหรอืยกเลกิสทิธขิองพนักงำนไม่ว่ำจะเป็นทำงกฎหมำยระเบยีบขอ้บงัคบั

หรอืกำรต่อรองรว่ม และไม่ครบถว้นสมบูรณเ์น่ืองจำกยงัไม่รวมคํำสัง่ดำ้นสุขภำพของเทศมณฑล และไม่ไดนํ้ำมำใช ้

แทนขอ้บงัคบัของระเบยีบดำ้นควำมปลอดภยัและทีเ่กีย่วกบัสุขภำพทีม่อียู่แลว้ อย่ำงเชน่ขอ้บงัคบัของ Cal/OSHA 

รวมถงึมำตรฐำนช ัว่ครำวเพือ่ใชใ้นกรณีฉุกเฉิน ซึง่อยู่ระหว่ำงพจิำรณำแต่คำดว่ำจะนํำมำบงัคบัใชเ้รว็ ๆ นี1้ ตดิตำม

ข่ำวสำรลำ่สุดเกีย่วกบักำรเปลีย่นแปลงคํำแนะนํำดำ้นสำธำรณสุขและคํำสัง่ของรฐั/ทอ้งถิน่ในขณะทีส่ถำนกำรณโ์ค

วดิ-19 ยงัคงดํำเนินต่อไป Cal/OSHA มคํีำแนะนํำเพิม่เตมิทีค่รบถว้นบนเว็บเพจคํำแนะนํำทั่วไปในกำรปกป้อง

พนักงำนจำกโควดิ-19 ออกโดย Cal/OSHA CDC มขีอ้พจิำรณำเพิม่เตมิสํำหรบัรำ้นอำหำรและบำร ์

 

กำรก ำหนดใหใ้ชห้น้ำกำกอนำมยั 

อ่ำนคํำแนะนํำในกำรใชห้นำ้กำกอนำมยัของ CDPH ซึง่กำํหนดใหใ้ชห้นำ้กำกอนำมยัทัง้ในกลุ่มคนทั่วไปและ

ผูป้ฏบิตังิำน เมือ่อยู่นอกบำ้นทุกแห่งทัง้ในพืน้ทีส่ำธำรณะและสถำนทีท่ํำงำน อ่ำนรำยละเอยีดทีค่รบถว้น รวมทัง้

ขอ้กำํหนดและขอ้ยกเวน้ทัง้หมดของกฎเกณฑเ์หล่ำนี ้ซ ึง่พบไดใ้นคํำแนะนํำนี ้และควรตรวจสอบเป็นประจำํเพือ่

รบัทรำบขอ้มูลล่ำสุด 

เพือ่ดูขอ้มูลล่ำสุดเกีย่วกบัสถำนกำรณข์องเทศมณฑล โปรดไปที ่Blueprint for a Safer Economy (พมิพ ์

เขยีวเพือ่เศรษฐกจิทีป่ลอดภยัยิง่ขึน้) โปรดทรำบว่ำหน่วยงำนสำธำรณสุขภำยในทอ้งถิน่อำจมกีฎเกณฑท์ีเ่ขม้งวด

มำกกว่ำรวมทัง้มำตรกำรสัง่ปิดทีแ่ตกต่ำงกนัออกไป คน้หำขอ้มูลระดบัทอ้งถิน่ของเทศมณฑลของคุณ 

 

  

https://www.dir.ca.gov/oshsb/documents/COVID-19-Prevention-Emergency-txtbrdconsider.pdf
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/organizations/business-employers/bars-restaurants.html
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/guidance-for-face-coverings.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/guidance-for-face-coverings.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/guidance-for-face-coverings.aspx
https://covid19.ca.gov/safer-economy/
https://covid19.ca.gov/safer-economy/
https://covid19.ca.gov/get-local-information/


 

 

แผนกำรเฉพำะส ำหรบัสถำนทีท่ ำงำน 

• สรำ้งแผนกำรป้องกนั COVID-19 ทีเ่ป็นลำยลกัษณอ์กัษรเฉพำะสถำนทีท่ํำงำนในทุกสถำนที่

ดํำเนินกำร ประเมนิควำมเสีย่งทีค่รอบคลุมของพืน้ทีท่ํำงำนและงำนทัง้หมดและกำํหนดบุคคลในแต่

ละสถำนประกอบกำรเพือ่ดํำเนินกำรตำมแผน 

• บรรจแุนวทำงในกำรใชห้นำ้กำกอนำมยัของ CDPH ไวใ้นแผนกำรเฉพำะสํำหรบัสถำนทีท่ํำงำน 

และบรรจนุโยบำยกำรจดักำรขอ้ยกเวน้ต่ำง ๆ ไวด้ว้ย 

• ระบุขอ้มูลกำรตดิต่อของหน่วยงำนสำธำรณสุขภำยในทอ้งถิน่ซ ึง่กำรดํำเนินกจิกำรตัง้อยู่ เพือ่

สือ่สำรขอ้มูลเกีย่วกบักำรระบำดของโควดิ-19 ใหลู้กจำ้งไดท้รำบ 

• ฝึกอบรมและสือ่สำรกบัลูกจำ้งและตวัแทนลูกจำ้งถงึแผนกำร และแจง้แผนกำรใหลู้กจำ้งและตวัแทน

ลูกจำ้งไดร้บัทรำบ 

• ประเมนิสถำนประกอบกำรอย่ำงสม่ํำเสมอเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัแผนและเอกสำร รวมถงึแกไ้ข

ขอ้บกพรอ่งทีพ่บเจอใหถู้กตอ้ง 

• ตรวจสอบกรณีกำรเจ็บป่วยจำกโควดิ-19 และพจิำรณำว่ำมปัีจจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรทํำงำนใด

หรอืไม่ ซ ึง่อำจมสี่วนกระตุน้ใหเ้กดิควำมเสีย่งของกำรตดิเชือ้ ปรบัปรุงแผนกำรตำมควำมจำํเป็นเพือ่

ป้องกนัไม่ใหม้กีำรตดิเชือ้เพิม่เตมิ 

• นํำขัน้ตอนปฏบิตัแิละระเบยีบกำรทีจ่ำํเป็นมำใชเ้มือ่เกดิกำรระบำดของโรคในทีท่ํำงำน โดยยดึตำม

คํำแนะนํำของ CDPH และคํำสัง่หรอืคํำแนะนํำจำกสํำนักงำนอนำมยัในเขตพืน้ที ่

• ระบุรำยชือ่ผูท้ีส่มัผสัใกลช้ดิกบับุคคลทีต่ดิเช ือ้ (อยู่ในระยะหกฟุตเป็นเวลำตัง้แต่ 15 นำทขีึน้ไป

ภำยในชว่งเวลำ 24 ช ัว่โมง) และปฏบิตัติำมขัน้ตอนกำรกกัตวัพนักงำนซึง่มผีลตรวจโควดิ-19 เป็น

บวกและผูท้ีส่มัผสัใกลช้ดิผูต้ดิเช ือ้ 

• แจง้ใหพ้นักงำนทุกคน นำยจำ้งของพนักงำนทีร่บัเหมำชว่ง และผูท้ีอ่ำจตดิเชือ้โควดิ-19 ทรำบเป็น

ลำยลกัษณอ์กัษรและ รำยงำนกำรแพรร่ะบำดในสถำนทีท่ํำงำนต่อสํำนักงำนสำธำรณสุขในเขต

พืน้ที ่สํำหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัควำมรบัผดิชอบของนำยจำ้งภำยใต ้AB 685 (Chapter 84, 

Statutes of 2020) โปรดดูทีข่อ้กำํหนดกำรบงัคบัใชแ้ละกำรรำยงำนนำยจำ้งฉบบัปรบัปรุงจำก 

Cal/OSHA และคํำถำมจำกนำยจำ้งเกีย่วกบั AB 685 จำก CDPH 

• ส ำหรบักำรด ำเนินงำนกลำงแจง้: จดัทํำแผนกำรป้องกนักำรเจ็บป่วยจำกควำมรอ้นทีม่ี

ประสทิธภิำพโดยทํำเป็นลำยลกัษณอ์กัษรทัง้ในภำษำองักฤษและภำษำทีพ่นักงำนส่วนใหญ่เขำ้ใจ 

ทุกไซตง์ำนตอ้งมแีผนนีไ้วส้ํำหรบัพนักงำน ดูหนำ้กำรป้องกนักำรเจ็บป่วยจำกควำมรอ้นของ 

Cal/OSHA ซึง่เป็นแหล่งขอ้มูลทีร่วบรวมคํำถำมทีพ่บบ่อย กำรสมัมนำทำงเว็บ และตวัอย่ำงแผนที่

เขยีนไว ้องคป์ระกอบของแผนป้องกนักำรเจ็บป่วยจำกควำมรอ้นจะตอ้งรวมถงึ: 

o จดัใหม้จีดุจำ่ยน้ํำดืม่แบบเคลือ่นทีซ่ ึง่เขำ้ถงึได ้

o จดัใหม้สีถำนทีห่ลบรอ้นทีเ่ขำ้ถงึได ้

o จดัใหม้กีำรหยุดพกัเพือ่คลำยรอ้น 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/guidance-for-face-coverings.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Workplace-Outbreak-Employer-Guidance.aspx
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billTextClient.xhtml?bill_id=201920200AB685
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/AB6852020FAQs.html
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Employer-Questions-about-AB-685.aspx
https://www.dir.ca.gov/DOSH/HeatIllnessInfo.html
https://www.dir.ca.gov/DOSH/HeatIllnessInfo.html


 

o ขัน้ตอนฉุกเฉินเพือ่รบัมอืกบักรณีเจ็บป่วยจำกควำมรอ้น 

o ขัน้ตอนรบัมอืกบัควำมรอ้นสูงเมือ่อุณหภูมเิกนิ 95 องศำ 

o กำรตรวจสอบพนักงำนทีอ่ยู่ระหว่ำงปรบัตวัใหช้นิในระหวำ่งเกดิคลืน่ควำมรอ้น 

o กำรฝึกอบรมเพือ่ป้องกนัควำมเจ็บป่วยจำกควำมรอ้นและอำกำรต่ำง ๆ 

• ปฏบิตัติำมแนวทำงดำ้นล่ำง กำรไม่ดํำเนินกำรดงักล่ำวอำจทํำใหเ้กดิควำมเจ็บป่วยในสถำนที่

ทํำงำน ซึง่อำจส่งผลใหก้ำรดํำเนินงำนตอ้งถูกปิดช ัว่ครำวหรอืถูกจำํกดั 
 

หวัขอ้กำรฝึกอบรมลูกจำ้ง 

• ขอ้มูลเกีย่วกบัโควดิ-19 วธิป้ีองกนัไม่ใหแ้พรก่ระจำย และบุคคลใดมคีวำมเสีย่งสูงกว่ำสำํหรบัควำม

เจ็บป่วยรุนแรงหรอืเสยีชวีติ 

• กำรตรวจคดักรองตนเองทีบ่ำ้น รวมถงึกำรวดัอุณหภูมแิละ/หรอืสงัเกตอำกำรโดยใชคํ้ำแนะนํำของ 

CDC 

• ควำมสํำคญัของกำรไม่มำทำํงำน หำก: 

o หำกพนักงำนหรอืนักเรยีนมีอำกำรของโควดิ-19 ตำมคํำอธบิำยของ CDC เชน่ มไีขห้รอื

หนำวสัน่ ไอ หำยใจถีห่รอืหำยใจลํำบำก เมือ่ยลำ้ ปวดเมือ่ยกลำ้มเนือ้หรอืตำมรำ่งกำย ปวด

ศรีษะ อำกำรใหม่ของกำรสญูเสยีรสชำตหิรอืกลิน่ เจ็บคอ คดัจมูกหรอืน้ํำมูกไหล คลืน่ไส ้

อำเจยีน หรอืทอ้งเสยี หรอื 

o หำกพนักงำนไดร้บักำรวนิิจฉัยว่ำมเีช ือ้โควดิ-19 และยงัไม่ไดถู้กปล่อยตวัจำกกำรกกับรเิวณ 

หรอื 

o หำกภำยใน 14 วนัทีผ่่ำนมำพนักงำนไดต้ดิต่อกบับุคคลทีไ่ดร้บักำรวนิิจฉัยว่ำตดิเช ือ้โควดิ-

19 และถูกพจิำรณำว่ำอำจตดิเชือ้ทีอ่ำจเกดิขึน้ (เชน่ ยงัคงถูกกกัตวั) 

• กำรกลบัไปทํำงำนภำยหลงัลกูจำ้งไดร้บักำรวนิิจฉัยว่ำตดิเช ือ้โควดิ-19 จะทํำไดก็้ต่อเมือ่ลูกจำ้งหำย

ดตีำมเกณฑข์องแนวทำงปฏบิตัขิอง CDPH เกีย่วกบักำรกลบัไปทํำงำนหรอืโรงเรยีนหลงัจำกกำร

วนิิจฉัยกำรตดิเชือ้โควดิ-19 เท่ำน้ัน 

• ควรไปพบแพทยห์ำกอำกำรรุนแรง รวมถงึอำกำรเจ็บหรอืแน่นหนำ้อกต่อเน่ือง รูส้กึสบัสน หรอืรมิ

ฝีปำกหรอืใบหนำ้มสีคีลํำ้ ขอ้มูลล่ำสุดและรำยละเอยีดเพิม่เตมิมอียู่ในเว็บเพจของ CDC 

• ควำมสํำคญัของกำรลำ้งมอืดว้ยสบู่และน้ํำบ่อยคร ัง้ รวมถงึกำรฟอกสบู่และถูมอืเป็นเวลำ 20 วนิำท ี

(หรอืใชน้ํ้ำยำทํำควำมสะอำดมอืทีม่เีอทำนอล (แนะนํำ) อย่ำงต่ํำ 60% หรอืผลติภณัฑท์ีม่สี่วนผสม

ของไอโซโพรพำนอลอย่ำงต่ํำ 70% (หำกสำมำรถเก็บใหพ้น้มอืเด็กได)้ ในกรณีทีพ่นักงำนไม่

สำมำรถไปลำ้งมอืทีอ่่ำงหรอืจดุลำ้งมอืทีจ่ดัเตรยีมไวใ้หไ้ด ้ตำมคํำแนะนํำของ CDC) หำ้มใชน้ํ้ำยำ

ทํำควำมสะอำดมอืทีม่เีมทำนอลเน่ืองจำกมคีวำมเป็นพษิสูงต่อทัง้เด็กและผูใ้หญ่ 

• ควำมสํำคญัของกำรรกัษำระยะห่ำงทำงกำยภำพ ทัง้ทีท่ำํงำนและนอกเวลำทํำงำน (ดูหวัขอ้ระยะห่ำง

ทำงกำยภำพดำ้นลำ่ง) 

• กำรใชห้นำ้กำกอนำมยัทีเ่หมำะสมน้ันรวมถงึ: 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-at-increased-risk.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/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Guidance-on-Returning-to-Work-or-School-Following-COVID-19-Diagnosis.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Guidance-on-Returning-to-Work-or-School-Following-COVID-19-Diagnosis.aspx
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/handwashing/hand-sanitizer-use.html
https://www.fda.gov/drugs/drug-safety-and-availability/fda-updates-hand-sanitizers-consumers-should-not-use


 

o หนำ้กำกอนำมยัใหก้ำรปกป้องผูส้วมใส่ไดส้่วนหน่ึงก็จรงิ แต่ไม่ไดอ้อกแบบตำมมำตรฐำน

สํำหรบักำรกรองอนุภำคทีม่ไีวรสั 

o หนำ้กำกป้องกนัใบหนำ้ไม่อำจทดแทนควำมจำํเป็นของกำรเวน้ระยะห่ำงระหวำ่งบุคคลและกำร

ลำ้งมอืใหบ้่อย 

o อุปกรณป์กคลุมใบหนำ้ตอ้งคลุมจมูกและปำก 

o พนักงำนควรลำ้งหรอืฆ่ำเช ือ้ทีม่อืกอ่นและหลงักำรใชห้รอืปรบัหนำ้กำกอนำมยัทีส่วมใส่ 

o หลกีเลีย่งกำรสมัผสัดวงตำ จมูก และปำก 

o หำ้มใชห้นำ้กำกอนำมยัรว่มกบัผูอ้ืน่ และควรซกัทํำควำมสะอำดหรอืทิง้หลงัจำกเปลีย่นกะทุก

คร ัง้ 

• ขอ้มูลทีอ่ยู่ในคํำแนะนํำในกำรใชห้นำ้กำกอนำมยัของ CDPH ไดร้ะบุถงึสถำนกำรณท์ีม่ขีอ้บงัคบั

และขอ้ยกเวน้ของกำรสวมหนำ้กำกอนำมยั รวมทัง้นโยบำย กฎกำรทํำงำน และแนวทำงปฏบิตัทิี่

นำยจำ้งไดนํ้ำมำใชเ้พือ่รบัรองว่ำทุกคนสวมใส่หนำ้กำก นอกจำกนีแ้ลว้ก็ควรบรรจกุำรฝึกอบรมไว ้

ในนโยบำยของนำยจำ้งเกีย่วกบัวธิจีดักำรกบัผูท้ีไ่ดร้บักำรยกเวน้ใหไ้ม่ตอ้งสวมหนำ้กำกอนำมยั 

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำผูร้บัจำ้งอสิระ ลูกจำ้งช ัว่ครำวหรอืลกูจำ้งตำมสญัญำ และอำสำสมคัรในสถำน

ปฏบิตังิำนไดร้บักำรฝึกอบรมอย่ำงถูกตอ้งเกีย่วกบันโยบำยกำรป้องกนัโควดิ-19 และมอีุปกรณท์ี่

จำํเป็นและอุปกรณป้์องกนัส่วนบุคคลทีพ่รอ้มใชง้ำน หำรอืเกีย่วกบัควำมรบัผดิชอบเหล่ำนีล้่วงหนำ้

กบับรษิทัผูจ้ดัหำลูกจำ้งช ัว่ครำวและ/หรอืลูกจำ้งตำมสญัญำ 

• ขอ้มูลเกีย่วกบัสทิธปิระโยชนก์ำรลำหยุดโดยไดร้บัค่ำจำ้งซึง่พนักงำนมสีทิธทิีจ่ะไดร้บั อำจจะทํำให ้

ง่ำยขึน้ในแง่กำรเงนิสํำหรบักำรตดัสนิใจหยุดอยู่บำ้น ดูขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบั โปรแกรมกำรลำป่วย

ทีร่ฐับำลสนับสนุนและค่ำตอบแทนของพนักงำนในชว่งโควดิ-19 รวมถงึสทิธกิำรลำป่วยของ

พนักงำนภำยใตก้ฎหมำย  Families First Coronavirus Response Act (กฎหมำยรบัมอืกบัโค

โรนำไวรสัโดยครอบครวัตอ้งมำกอ่น) 
 

มำตรกำรควบคุมและกำรคดักรองรำยบุคคล 

• จดัใหม้กีำรตรวจคดักรองอุณหภูมแิละ/หรอือำกำรสํำหรบัลูกจำ้งทุกคนตัง้แต่เร ิม่ตน้กะกำรทํำงำน 

และผูข้ำย ผูร้บัจำ้ง หรอืลูกจำ้งอืน่ ๆ ทีเ่ขำ้มำยงัสถำนประกอบกำร ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำผูค้ดักรอง

อุณหภูม/ิอำกำร ไดห้ลกีเลีย่งกำรสมัผสักบัพนักงำนอืน่ใหม้ำกทีสุ่ดเท่ำทีจ่ะทํำได ้ 

• หำกจำํเป็นตอ้งทํำกำรคดักรองตนเองทีบ่ำ้น ซ ึง่เป็นทำงเลอืกทีเ่หมำะสมกว่ำกำรคดักรองในสถำน

ประกอบกำร ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำมกีำรคดักรองกอ่นทีพ่นักงำนออกจำกบำ้นสํำหรบักะทํำงำน และ

ไดป้ฏบิตัติำมแนวทำงของ CDC ตำมทีอ่ธบิำยไวใ้นหวัขอ้สํำหรบักำรฝึกอบรมพนักงำนขำ้งตน้ 

• สนับสนุนใหพ้นักงำนทีป่่วยหรอืแสดงอำกำรของโควดิ-19 อยู่บำ้น 

• นำยจำ้งตอ้งจดัหำและดูแลใหพ้นักงำนใชอุ้ปกรณป้์องกนัทีจ่ำํเป็นทัง้หมด รวมถงึอุปกรณป้์องกนั

ดวงตำและถุงมอืในกรณีทีจ่ํำเป็น 

• นำยจำ้งควรพจิำรณำกำรใชถุ้งมอืแบบใชแ้ลว้ทิง้แทนกำรลำ้งมอืหรอืใชน้ํ้ำยำทํำควำมสะอำดมอื

บ่อยคร ัง้ ตวัอย่ำงเชน่ ผูป้ฏบิตังิำนทีท่ํำหนำ้ทีค่ดักรองอำกำรของบุคคลอืน่ หรอืกำรทํำงำนทีต่อ้ง

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/guidance-for-face-coverings.aspx
https://www.labor.ca.gov/coronavirus2019/#chart
https://www.labor.ca.gov/coronavirus2019/#chart
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.dol.gov/agencies/whd/pandemic/ffcra-employee-paid-leave
https://www.dol.gov/agencies/whd/pandemic/ffcra-employee-paid-leave
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html


 

หยบิจบัสิง่ของรว่มกบัผูอ้ืน่ พนักงำนงำนตอ้งสวมถุงมอืเมือ่สมัผสัสิง่ของทีป่นเป้ือนของเหลวจำก

รำ่งกำย 

• พนักงำนทีเ่คลือ่นยำ้ยวตัถุสิง่ของทีใ่ชโ้ดยลูกคำ้ (ถว้ย จำนสกปรก กระดำษเชด็ปำกใชแ้ลว้ เป็น

ตน้) หรอืจดักำรถุงขยะ ควรใชถุ้งมอื (และลำ้งมอืกอ่นใส่ถุงมอืและหลงัถอดถุงมอื) และผำ้กนัเป้ือน

แบบใชแ้ลว้ทิง้และหมั่นเปลีย่นบ่อยคร ัง้ 

• พนักงำนลำ้งจำนควรใชอุ้ปกรณป้์องกนัดวงตำ จมูก และปำก จำกกำรกระเด็นของสิง่ปนเป้ือนโดย

ใชแ้ว่นตำนิรภยั แว่นครอบตำ หรอืแผ่นหนำ้กำกใสป้องกนัใบหนำ้นอกเหนือจำกหนำ้กำกอนำมยั 

พนักงำนลำ้งจำนจะตอ้งไดร้บัผำ้กนัเป้ือนแบบกนัน้ํำและเปลีย่นบ่อย ๆ อุปกรณป้์องกนัทีนํ่ำกลบัมำ

ใชซ้ํำ้ได ้เชน่ แผ่นหนำ้กำกใสป้องกนัใบหนำ้และแว่นตำ ควรไดร้บักำรฆ่ำเช ือ้อย่ำงถูกตอ้งระหว่ำง

กำรใชง้ำนแต่ละคร ัง้ 

• นำยจำ้งตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำพนักงำนไดเ้วน้ระยะห่ำงหกฟุตจำกผูอ้ืน่ทุกคร ัง้ทีเ่ป็นไปได ้เมือ่

สำมำรถทํำได ้ควรลดระยะเวลำและควำมถีใ่นกำรมปีฏสิมัพนัธก์บัผูอ้ืน่ใหเ้หลอืนอ้ยทีสุ่ด เมือ่

จำํเป็นตอ้งมกีำรปฏสิมัพนัธเ์ป็นประจำํตำมหนำ้ที ่(เชน่ พนักงำนเสริฟ์) นำยจำ้งควรนํำมำตรกำร

ป้องกนัช ัน้ทีส่อง (เชน่ แผ่นหนำ้กำกใสป้องกนัใบหนำ้หรอืแว่นตำนิรภยั) มำใชส้ํำหรบัพนักงำนที่

ประสงคจ์ะใช ้และอนุญำตใหพ้นักงำนใชอุ้ปกรณท์ีต่นเองเตรยีมมำไดห้ำกตอ้งกำร  

• สถำนประกอบกำรตอ้งใชม้ำตรกำรทีเ่หมำะสมรวมทัง้กำรตดิตัง้ป้ำยประกำศทีส่ำธำรณะ ในสถำนที่

เชงิกลยุทธแ์ละมองเห็นได ้และในเอกสำรยนืยนักำรจอง เพือ่เตอืนประชำชนว่ำตนตอ้งใชห้นำ้กำก

ปิดคลุมใบหนำ้เมือ่ไม่ไดร้บัประทำนอำหำรหรอืดืม่เคร ือ่งดืม่ (เวน้แต่ไดร้บักำรยกเวน้ตำมคํำแนะนํำ

ในกำรใชห้นำ้กำกอนำมยัของ CDPH) ปฏบิตัติำมกำรเวน้ระยะห่ำงระหว่ำงบุคคล ไม่สมัผสัใบหนำ้ 

และลำ้งมอืใหบ้่อยคร ัง้ดว้ยสบู่และน้ํำเป็นเวลำอย่ำงนอ้ย 20 วนิำท ีและใชน้ํ้ำยำทํำควำมสะอำดมอื 

• เตอืนลูกคำ้ล่วงหนำ้ใหนํ้ำหนำ้กำกตดิตวัมำดว้ยและควรจดัเตรยีมไวใ้หก้บัผูซ้ ึง่ไม่ไดนํ้ำตดิมำ 

หรอืไม่ควรอนุญำตใหเ้ขำ้ไปภำยในสถำนที ่(เวน้แต่ว่ำไดร้บักำรยกเวน้ตำมคํำแนะนํำในกำรใช ้

หนำ้กำกอนำมยัของ CDPH) พจิำรณำจดัเตรยีมหนำ้กำกปิดจมูกและปำกไวใ้หลู้กคำ้ทีอ่ำจมำถงึ

โดยไม่มหีนำ้กำกตดิมำ 

• ลูกคำ้และผูม้ำเยอืนควรไดร้บักำรวดัอุณหภูมแิละ/หรอือำกำรเมือ่เดนิทำงมำถงึ ขอใหใ้ชน้ํ้ำยำทํำ

ควำมสะอำดมอืและหนำ้กำกอนำมยัในระหว่ำงทีไ่ม่ไดร้บัประทำนอำหำรหรอืดืม่เคร ือ่งดืม่ นำยจำ้งมี

สทิธยิกเลกิกำรจองของบุคคล/กลุ่มบุคคลทีม่อีำกำร และปฏเิสธไม่ใหเ้ขำ้สถำนที ่ 

• ตดิป้ำยแสดงกฎทีม่องเห็นไดช้ดัเจนสํำหรบัลูกคำ้และบุคลำกรรำ้นอำหำร วำ่เป็นเงือ่นไขของกำร

เขำ้ใชบ้รกิำร กฎเหล่ำนีอ้ำจรวมถงึคํำแนะนํำในกำรใชน้ํ้ำยำควำมสะอำดมอื กำรรกัษำระยะห่ำงทำง

กำยภำพจำกลูกคำ้อืน่ หลกีเลีย่งกำรสมัผสัพืน้ผวิในรำ้นโดยไม่จำํเป็น ขอ้มูลกำรตดิต่อหน่วยงำน

สำธำรณสุขในทอ้งถิน่ และกำรเปลีย่นแปลงบรกิำรของสถำนดํำเนินกำร ควรมกีำรแสดงกฎแบบ

ดจิทิลัรวมถงึรูปภำพแสดง และรวมอยู่ใน/พรอ้มกบัเมนู หำกเป็นไปได ้
 

 

 

 

 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/guidance-for-face-coverings.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/guidance-for-face-coverings.aspx


 

ระเบยีบปฏบิตัเิร ือ่งกำรระบำยอำกำศ กำรท ำควำม

สะอำด และกำรฆ่ำเชือ้  

• สถำนประกอบกำรควรเพิม่กำรหมุนเวยีนของอำกำศบรสิทุธิ ์โดยเปิดหนำ้ต่ำงหรอืประตูหำกเป็นไป

ได ้และปฏบิตัติำมระเบยีบในกำรรกัษำควำมปลอดภยัและสวสัดภิำพ 

• ตัง้โตะ๊ในอำคำรใหใ้กลก้บัหนำ้ต่ำงและประตูเพือ่เพิม่กำรหมุนเวยีนและกำรระบำยอำกำศใหม้ำก

ทีสุ่ด แต่หลกีเลีย่งจดุซ ึง่มอีำกำศไหลผ่ำนจำกคน ๆ หน่ึงไปยงัอกีคนหน่ึง 

• สํำหรบัพืน้ทีภ่ำยในอำคำร ใหเ้พิม่ปรมิำณอำกำศภำยนอกเขำ้สู่ระบบหมุนเวยีนอำกำศใหม้ำกทีสุ่ด 

ตดิตัง้ตวักรองทีม่ปีระสทิธภิำพสูงสุดซึง่สำมำรถทํำงำนรว่มระบบระบำยอำกำศได ้

• หำกเป็นไปได ้พจิำรณำกำรตดิตัง้เคร ือ่งกรองอำกำศแบบเคลือ่นยำ้ยไดท้ีม่ปีระสทิธภิำพสูง 

ปรบัปรุงระบบกรองอำกำศของอำคำรใหม้ปีระสทิธภิำพสงูสุดทีเ่ป็นไปได ้และทํำกำรปรบัเปลีย่นอืน่ 

ๆ เพือ่เพิม่ปรมิำณของอำกำศภำยนอก และกำรระบำยอำกำศภำยในสํำนักงำนและพืน้ทีอ่ืน่ภำยใน

อำคำร  

• เขำ้เยีย่มชมเว็บไซตข์อง CDPH เป็นระยะ ๆ เพือ่อปัเดตขอ้มูลเกีย่วกบัคุณภำพอำกำศภำยใน

อำคำรและคํำแนะนํำในกำรระบำยอำกำศสำํหรบัโรคทีเ่ช ือ้แพรท่ำงอำกำศในสภำพแวดลอ้มภำยใน

อำคำร 

• หำ้มใหค้อขวดเคร ือ่งดืม่สมัผสักบัภำชนะ เชน่ ถว้ย แกว้ ฯลฯ ระหว่ำงทีเ่ทไวน ์เบยีร ์หรอืสุรำ 

• ดํำเนินกำรทํำควำมสะอำดอย่ำงละเอยีดในพืน้ทีท่ีม่กีำรใชง้ำนสูง เชน่ บรเิวณทีร่อสํำหรบัลูกคำ้

และล็อบบี ้หอ้งพกั หอ้งรบัประทำนอำหำรกลำงวนั และพืน้ทีท่ำงเขำ้-ออก รวมถงึเคำนเ์ตอร ์

พนักงำนตอ้นรบั ทำงเขำ้ ทำงขึน้ลงบนัได บนัไดเลือ่น ทีจ่บัรำวกัน้ และปุ่ มควบคุมในลฟิท ์หมั่นทํำ

กำรฆ่ำเช ือ้พืน้ผวิทีใ่ชบ้่อยรวมทัง้ประตู ทีจ่บัประตู บำรป์ระตู สวติชไ์ฟ เกำ้อีใ้นบรเิวณน่ังรอ เคร ือ่ง

รูดบตัรเครดติ ปุ่ มกดรหสัของเคร ือ่งเอทเีอ็ม ถำดใบเสรจ็รบัเงนิ ภำชนะเก็บจำด ถำดเสริฟ์ 

โทรศพัท ์หอ้งน้ํำ กุญแจรถ และอุปกรณท์ีใ่ชใ้นกำรลำ้งมอื 

• หมั่นทํำควำมสะอำดสิง่ของทีลู่กคำ้สมัผสับ่อย ๆ รวมถงึเคร ือ่งจำํหน่ำยสนิคำ้ ตูเ้กม ตูโ้ชว ์น้ํำพุ

ตกแต่ง ฯลฯ 

• ทํำควำมสะอำดพืน้ผวิสมัผสัระหว่ำงกะหรอืระหวำ่งผูใ้ชแ้ต่ละคน แลว้แต่ว่ำกรณีใดจะบ่อยกว่ำ 

รวมถงึแต่ไม่จำํกดัเฉพำะพืน้ผวิในกำรทํำงำน โทรศพัท ์เคร ือ่งคดิเงนิ ทชัแพด/หนำ้จอสมัผสั แท็บ

เล็ต นำฬกิำจบัเวลำ เคร ือ่งใช ้เคร ือ่งครวัและเคร ือ่งใชแ้ละอุปกรณใ์นบำร ์รถเข็นและตะกรำ้สนิคำ้ 

กุญแจ ฯลฯ 

• หลกีเลีย่งกำรแบ่งปันอุปกรณเ์คร ือ่งเสยีง โทรศพัท ์แท็บเล็ต แล็ปท็อป โตะ๊ทํำงำน ปำกกำ และ

อุปกรณท์ํำงำนอืน่ ๆ หำกเป็นไปได ้หำ้มใชอุ้ปกรณป้์องกนัส่วนบุคคลรว่มกบัผูอ้ืน่ 

• ยกเลกิกำรใชช้ดุหูฟังและอุปกรณอ์ืน่ ๆ รว่มกนัระหว่ำงพนักงำน เวน้แต่มีกำรฆ่ำเช ือ้อุปกรณน้ั์น

อย่ำงเหมำะสมทุกคร ัง้หลงักำรใชง้ำน ปรกึษำผูผ้ลติอุปกรณเ์พือ่กำํหนดขัน้ตอนกำรฆ่ำเช ือ้ที่

เหมำะสมโดยเฉพำะสำํหรบัพืน้ผวิทีอ่่อนนุ่มและมรีูพรุน เชน่ ทีค่รอบหูโฟม 

 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CCDPHP/DEODC/EHLB/IAQ/Pages/Airborne-Diseases.aspx


 

• จดัสรรเวลำใหพ้นักงำนเพือ่กำรทํำควำมสะอำดในระหว่ำงอยู่ในกะกำรทํำงำน มอบหมำยงำนทํำ

ควำมสะอำดในระหว่ำงช ัว่โมงทํำงำนโดยกำํหนดใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของหนำ้ทีข่องพนักงำนทีต่อ้ง

ปฏบิตั ิจดัหำทำงเลอืกสํำหรบับรษิทัทํำควำมสะอำดภำยนอกเพือ่ชว่ยในกำรทํำควำมสะอำดที่

เพิม่ขึน้ตำมควำมจำํเป็น 

• จดัเตรยีมผลติภณัฑท์ํำควำมสะอำดไวใ้นพืน้ทีใ่หบ้รกิำร อย่ำงเชน่ หอ้งชมิ พืน้ทีบ่ำร ์เคำนเ์ตอร ์

พนักงำนตอ้นรบัรวมทัง้น้ํำยำทํำควำมสะอำดมอืและกระดำษเชด็ทํำควำมสะอำดใหก้บัพนักงำนทุก

คนทีใ่หบ้รกิำรลูกคำ้โดยตรง 

• ตรวจสอบวำ่อุปกรณก์ำรรกัษำสุขอนำมยัพรอ้มใชง้ำนตลอดเวลำ และจดัหำสบู่ กระดำษเชด็มอื 

และน้ํำยำทํำควำมสะอำดมอืเพิม่เตมิหำกจำํเป็น 

• เมือ่เลอืกสำรเคมสีํำหรบัฆำ่เช ือ้ ใชผ้ลติภณัฑท์ีไ่ดร้บักำรอนุมตัใิหใ้ชฆ้่ำเช ือ้โควดิ-19 ตำมรำยกำร

ผลติภณัฑท์ีผ่่ำนกำรอนุมตัจิำก Environmental Protection Agency (หน่วยงำนคุม้ครอง

สิง่แวดลอ้ม) (EPA) และปฏบิตัติำมคํำแนะนํำของผลติภณัฑ ์ใชน้ํ้ำยำฆ่ำเช ือ้ซ ึง่คํำอธบิำยบนฉลำก

บ่งชีว้่ำมปีระสทิธภิำพในกำรฆ่ำเช ือ้ไวรสัทีฟั่กตวัใหม่ เจอืจำงน้ํำยำซกัผำ้ขำวทีใ่ชใ้นครวัเรอืน (5 

ชอ้นโตะ๊ต่อน้ํำหน่ึงแกลลอน) หรอืสำรละลำยทีม่แีอลกอฮอลเ์ป็นส่วนผสมอย่ำงนอ้ย 70% ให ้

เหมำะสมสํำหรบัแต่ละสภำพพืน้ผวิ จดัฝึกอบรมใหก้บัพนักงำนเกีย่วกบัอนัตรำยของสำรเคม ีคํำสัง่

ของผูผ้ลติ ควำมจำํเป็นทีต่อ้งระบำยอำกำศ และขอ้กำํหนดของ Cal/OSHA เพือ่กำรใชง้ำนที่

ปลอดภยั พนักงำนทีใ่ชน้ํ้ำยำทํำควำมสะอำดหรอืน้ํำยำฆำ่เชือ้โรคตอ้งสวมถุงมอืและอุปกรณ์

ป้องกนัอืน่ ๆ ตำมทีผ่ลติภณัฑน้ั์นกำํหนดไว ้ปฏบิตัติำมวธิกีำรทํำควำมสะอำดทีป่ลอดภยัสํำหรบั

โรคหอบหดืทีแ่นะนํำโดยกรมสำธำรณสุขของรฐัแคลฟิอรเ์นียและตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำมกีำรระบำย

อำกำศทีเ่หมำะสม 

• ปฏบิตัติำมกฎทีม่อียู่เกีย่วกบัขอ้กำํหนดสํำหรบักำรทํำควำมสะอำด (นอกเหนือจำกกำร 

ฆ่ำเชือ้) พืน้ผวิสมัผสัอำหำร 

• เพือ่ลดควำมเสีย่งของโรคลเีจยีนแนร ์และโรคตดิต่ออืน่ ๆ ทีม่ำกบัน้ํำ ใหป้ฏบิตัติำมขัน้ตอนต่ำง ๆ 

เพือ่ใหแ้น่ใจว่ำระบบน้ํำและอปุกรณป์ระกอบมคีวำมปลอดภยัทีจ่ะใชห้ลงัจำกสถำนประกอบกำรถูก

ปิดเป็นเวลำนำน 

• ถำ้เป็นไปไดอ้ย่ำทํำควำมสะอำดพืน้โดยกวำด หรอืวธิกีำรอืน่ ๆ ทีส่ำมำรถกระจำยเชือ้โรคในอำกำศ 

ใชเ้คร ือ่งดูดฝุ่ นทีม่ีตวักรอง HEPA หำกเป็นไปได ้

• จดัเตรยีมเมนูแบบใชแ้ลว้ทิง้ใหก้บัแขกและเมนูแบบดจิทิลัเพือ่ใหลู้กคำ้สำมำรถดูบนอุปกรณ์

อเิล็กทรอนิกสส์่วนตวัได ้หำกไม่สำมำรถทํำเมนูทีใ่ชแ้ลว้ทิง้ได ้ใหท้ํำกำรฆ่ำเช ือ้เมนูกอ่นและหลงั

กำรใชง้ำนของลูกคำ้อย่ำงเหมำะสม พจิำรณำตวัเลอืกสำํหรบัลูกคำ้สํำหรบักำรสัง่ซ ือ้ล่วงหนำ้ 

• ยกเลกิกำรจดัโตะ๊ล่วงหนำ้ทีม่กีำรวำงผำ้เชด็ปำก เคร ือ่งแกว้ เป็นตน้ ควรดํำเนินกำรโดยกำรจดั

อุปกรณเ์หล่ำนีใ้หลู้กคำ้เป็นรำยบุคคลตำมควำมจำํเป็น อย่ำวำงป้ำย ใบปลวิ ทีใ่ส่กระดำษเชด็ปำก 

หรอืสิง่ของอืน่ ๆ ไวบ้นโตะ๊ 

• สิง่ของของลูกคำ้ทีนํ่ำกลบัมำใชใ้หม่ได ้เชน่ เคร ือ่งแกว้ ตอ้งไดร้บักำรทํำควำมสะอำด ลำ้งน้ํำ และ

ฆ่ำเช ือ้โรคอย่ำงเหมำะสม ชอ้มสอ้มมดี จำนชำม ฯลฯ ตอ้งจดัเก็บอย่ำงถูกตอ้งใหห้่ำงจำกลูกคำ้และ

พนักงำนจนกว่ำจะมกีำรใชง้ำน ใชว้สัดุอุปกรณแ์บบใชแ้ลว้ทิง้ หำกกำรทํำควำมสะอำดอุปกรณท์ี่

สำมำรถนํำกลบัมำใชใ้หม่ไม่สำมำรถทํำได ้

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.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CCDPHP/DEODC/OHB/Pages/OHWMay2020.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CCDPHP/DEODC/OHB/Pages/OHWMay2020.aspx
https://www.cdc.gov/legionella/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/building-water-system.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/building-water-system.html


 

• ผำ้ปูสกปรกทีใ่ชบ้นโตะ๊อำหำร เชน่ ผำ้ปูโตะ๊และผำ้เชด็ปำก ควรเก็บออกหลงักำรใชข้องลูกคำ้แต่

ละรำย และเคลือ่นยำ้ยจำกพืน้ทีร่บัประทำนอำหำรโดยนํำใส่ในถุงทีปิ่ดสนิท ผูป้ฏบิตังิำนควรสวมถุง

มอืเมือ่สมัผสัผำ้สกปรก 

• ทํำควำมสะอำดสถำนทีด่ืม่ของลูกคำ้ทุกคร ัง้หลงักำรใชง้ำนอย่ำงทั่วถงึ ซ ึง่รวมถงึกำรฆ่ำเช ือ้โตะ๊ 

เกำ้อี ้บูธ เป็นตน้ และเผือ่เวลำใหเ้พยีงพอสำํหรบักำรฆำ่เชือ้ทีเ่หมำะสมตำมคํำแนะนํำของ

ผลติภณัฑ ์สำรฆ่ำเช ือ้ทีไ่ดร้บักำรอนุมตัโิดย EPA จำํนวนมำก มขีอ้กำํหนดของเวลำสมัผสัขัน้ต่ํำ 

(หลำยวนิำทถีงึหลำยนำท)ี ในกำรฆ่ำเช ือ้ไวรสัโคโรนำของมนุษย ์

• ปิดพืน้ทีส่ํำหรบัใหบ้รกิำรตนเองทีลู่กคำ้อำจรวมตวัหรอืสมัผสัสิง่ของทีลู่กคำ้คนอืน่อำจใช ้เชน่ ผำ้

เชด็ปำก เหยอืกน้ํำ ฯลฯ เปลีย่นวธิกีำรใหบ้รกิำรอุปกรณด์งักล่ำว โดยจดัใหก้บัลูกคำ้เป็น

รำยบุคคล ทิง้หรอืทํำควำมสะอำด หรอืฆ่ำเช ือ้สิง่ของทีใ่ชร้ว่มกนัหลงัจำกกำรใชง้ำนแต่ละคร ัง้ ตำม

ควำมเหมำะสม  

• อย่ำวำงลูกอมมิน้ท ์ลูกกวำด ของว่ำงหลงัมือ้อำหำร หรอืไมจ้ิม้ฟันสํำหรบัลูกคำ้ทิง้ไวบ้นโตะ๊ 

จดัเตรยีมใหลู้กคำ้พรอ้มใบเสรจ็หรอืใหเ้มือ่มกีำรรอ้งขอ 

• ตดิตัง้ตูน้ํ้ำยำทํำควำมสะอำดมอืแบบไรก้ำรสมัผสัหำกเป็นไปได ้ทีท่ำงเขำ้ของลูกคำ้และผูป้ฏบิตังิำน 

และบรเิวณทีม่กีำรสมัผสั เชน่ ทำงเขำ้-ออกทีจ่อดรถ บรเิวณแผนกตอ้นรบั  

ในหอ้งรบัประทำนอำหำร ใกลท้ีร่อลฟิท ์ทุกจดุในพืน้ทีส่ํำหรบัดืม่ เป็นตน้ 

• ยกเลกิกำรใชอุ้ปกรณเ์พือ่ควำมบนัเทงิทีใ่ชร้ว่มกนัซึง่ยำกในกำรทํำควำมสะอำดและฆ่ำเช ือ้ 

อย่ำงเชน่ เกมกระดำน หนังสอื ฯลฯ หรอืตรวจสอบใหม้ัน่ใจว่ำมกีำรลำ้งมอืหรอืฆ่ำเช ือ้มอืกอ่นและ

หลงักำรใชง้ำน 

ค ำแนะน ำกำรเวน้ระยะห่ำงทำงกำยภำพ 

• ค ำเตอืน: กำรเวน้ระยะห่ำงทำงกำยภำพเพยีงอย่ำงเดยีวไม่เพยีงพอต่อกำรป้องกนักำรแพรเ่ช ือ้โค

วดิ-19  

• จดัระเบยีบทีน่ั่งกลำงแจง้เพือ่ลดกำรเบยีดเสยีดกนัของลูกคำ้ในสภำพแวดลอ้มแบบปิด สถำน

ประกอบกำรสำมำรถขยำยทีน่ั่งกลำงแจง้ไดห้ำกปฏบิตัติำมกฎหมำยและขอ้บงัคบัทอ้งถิน่ 

• อย่ำใชก้ำรสมัผสัแบบตวัต่อตวัสํำหรบักำรส่งมอบสนิคำ้ เมือ่เป็นไปได ้กำํหนดสถำนทีก่ำรส่งมอบ 

โดยใหห้่ำงจำกพืน้ทีท่ีม่กีำรสญัจรคบัคัง่ รกัษำระยะห่ำงทำงกำยภำพอยำ่งนอ้ยหกฟุตกบัพนักงำน

ขบัรถ 

• ส่งเสรมิกำรจองและกำรนัดหมำยเมือ่เป็นไปได ้เพือ่ใหม้เีวลำฆำ่เชือ้โรคบรเิวณทีลู่กคำ้ใชบ้รกิำร 

• พจิำรณำอนุญำตใหลู้กคำ้สัง่ซ ือ้ล่วงหนำ้เพือ่ลดระยะเวลำกำรอยู่ในสถำนทีป่ระกอบกำร ขอให ้

ลูกคำ้น่ังรอในรถยนตส์่วนตวัหรอืนอกสถำนประกอบกำรในขณะทีร่อโตะ๊ หำกเป็นไปได ้ใหแ้จง้

เตอืนลูกคำ้ผ่ำนโทรศพัทม์อืถอืเมือ่โตะ๊ของลูกคำ้พรอ้ม เพือ่หลกีเลีย่งกำรสมัผสัและกำรใช ้“กร ิง่

แบบสัน่” 

• โตะ๊ทีใ่หบ้รกิำรในรม่และกลำงแจง้ตอ้งห่ำงกนัอย่ำงนอ้ยหกฟุต โดยวดัจำกดำ้นหลงัเกำ้อีข้องโตะ๊

หน่ึงไปจนถงึดำ้นหลงัเกำ้อีข้องโตะ๊ทีอ่ยู่ตดิกนัในขณะทีแ่ขกน่ังอยู่ เพิม่ระยะห่ำงระหวำ่งโตะ๊ทีจ่ดัไว ้

ใหร้บัประทำนอำหำรภำยในอำคำรปิด ใหห้่ำงกนัเกนิกว่ำหกฟุตหำกทํำได ้เพือ่ลดควำมเสีย่งจำก

ลูกคำ้ทีร่บัประทำนอำหำรภำยในอำคำรซึง่ไม่ไดส้วมหนำ้กำกอนำมยั  



 

• จำํกดัจำํนวนลูกคำ้ต่อหน่ึงโตะ๊ อนุญำตเฉพำะบุคคลในครอบครวัเดยีวกนัหรอืลูกคำ้ทีไ่ดข้อกำรน่ัง

ดว้ยกนัเท่ำน้ัน กลุ่มคนทีม่ำดว้ยกนัสำมำรถน่ังทีโ่ตะ๊เดยีวกนัโดยไม่จำํเป็นตอ้งเวน้ระยะห่ำงหกฟุต 

สมำชกิทุกคนของกลุ่มทีม่ำดว้ยกนัจะตอ้งแสดงตนกอ่นน่ังและพนักงำนตอ้นรบัจะตอ้งนํำบุคคล

ทัง้หมดไปทีโ่ตะ๊ในคร ัง้เดยีว  

• ใชม้ำตรกำรเพือ่ใหแ้น่ใจว่ำมกีำรเวน้ระยะห่ำงทำงกำยภำพอย่ำงนอ้ยหกฟุตระหว่ำงพนักงำนและ

ลูกคำ้/กลุ่มคนแต่ละกลุ่ม ซ ึง่รวมถงึกำรใชแ้ผงกัน้หรอืสญัลกัษณช์ีนํ้ำ (เชน่ เคร ือ่งหมำยบนพืน้

หรอืสญัลกัษณเ์พือ่ระบุตํำแหน่งทีผู่ป้ฏบิตังิำนและ/หรอืตํำแหน่งทีลู่กคำ้ควรยนื) 

• ตดิตัง้ฉำกกัน้หรอืแผงกัน้ทำงกำยภำพทีจ่ดุชำํระเงนิ บำร ์เคำนเ์ตอรพ์นักงำนตอ้นรบั และพืน้ทีอ่ืน่ 

ๆ ซ ึง่กำรรกัษำระยะห่ำงทำงกำยภำพหกฟุตเป็นสิง่ทีท่ํำไดย้ำก 

• พืน้ทีใ่ดก็ตำมทีม่กีำรยนืต่อควิของลูกคำ้หรอืของผูป้ฏบิตังิำน ควรมเีคร ือ่งหมำยทีช่ดัเจนสํำหรบั

กำรเวน้ระยะห่ำงทำงกำยภำพทีเ่หมำะสม ซึง่รวมถงึจดุชำํระเงนิและบรเิวณทำงเขำ้ออก หอ้งน้ํำ ล็อบ

บีห้นำ้ลฟิต ์เคำนเ์ตอรพ์นักงำนตอ้นรบัและบรเิวณสํำหรบัรอ และบรเิวณอืน่ ๆ ทีลู่กคำ้มกีำรรวมตวั

กนั 

• ควรใชม้ำตรกำรเวน้ระยะห่ำงทำงกำยภำพในพืน้ทีส่ํำนักงำน หอ้งครวั ทีเ่ตรยีมอำหำร หอ้งเก็บ

อำหำรแชแ่ข็ง หรอืบรเิวณทีม่คีนหนำแน่นหรอืกำรสญัจรของคนจำํนวนมำก หำกเป็นไปได ้ 

• ลูกคำ้ควรเขำ้ผ่ำนประตูทีเ่ปิดไวห้รอือตัโนมตัหิำกเป็นไปได ้น้ํำยำทํำควำมสะอำดมอืควรมไีวใ้หใ้ช ้

สํำหรบัแขกทีต่อ้งสมัผสัมอืจบัประตู 

• นํำโตะ๊และเกำ้อีอ้อกจำกพืน้ทีร่บัประทำนอำหำรเพือ่รกัษำระยะห่ำงทำงกำยภำพหกฟตุสํำหรบัลูกคำ้

และผูป้ฏบิตังิำน หำกไม่สำมำรถเคลือ่นยำ้ยโตะ๊ เกำ้อี ้บูธ ฯลฯ ใหใ้ชท้ํำเคร ือ่งหมำย/หรอืจดัวำงไว ้

ในลกัษณะทีไ่ม่สำมำรถนํำมำใชไ้ด ้

• ยกเลกิกำรใหลู้กคำ้น่ังและ/หรอืรวมกลุ่มทีเ่คำนเ์ตอรบ์ำร ์เมือ่ไม่สำมำรถรกัษำระยะอย่ำงนอ้ยหกฟุต

จำกพืน้ทีท่ํำงำน/จดุใหบ้รกิำร 

• งดใชก้ำรเลอืกทีน่ั่งเองและพืน้ทีย่นื สมำชกิทุกคนของกลุ่มทีม่ำดว้ยกนัจะตอ้งแสดงตนกอ่นน่ังและ

พนักงำนตอ้นรบัจะตอ้งนํำบุคคลทัง้หมดไปทีโ่ตะ๊ในคร ัง้เดยีว เมือ่ใดก็ตำมทีเ่ป็นไปได ้ขอใหลู้กคำ้

น่ังและหำ้มกำรยนืเพือ่จำํกดักำรเคลือ่นไหวทีไ่ม่จำํเป็น 

• พนักงำนควรรบัคํำสัง่และเสริฟ์อำหำรและเคร ือ่งดืม่ใหลู้กคำ้ เพือ่จำํกดัจำํนวนคนทีเ่คลือ่นไหวใน

พืน้ทีท่ีใ่ชง้ำนรว่มกนั หำกลูกคำ้จำํเป็นตอ้งสัง่ทีบ่ำร ์ใหก้ำํหนดพืน้ทีใ่หม่เพือ่ใหบ้ำรเ์ทนเดอร ์

พนักงำนคนอืน่ ๆ และลูกคำ้สำมำรถรกัษำระยะห่ำงอย่ำงนอ้ยหกฟุตระหว่ำงกนั 

• ปรบัระดบัเสยีงเพลงเพือ่ใหผู้ป้ฏบิตังิำนสำมำรถรกัษำระยะห่ำงจำกลูกคำ้ขณะรอรบัคํำสัง่ และเพือ่

หลกีเลีย่งไม่ใหค้นในรำ้นพูดคุยกนัดว้ยเสยีงดงัหรอืตอ้งตะโกนใส่กนั 

• ใชข้ัน้ตอนกำรควิสํำหรบัชว่งเวลำทีม่กีำรใชบ้รกิำรสูง รวมถงึใหพ้นักงำนตอ้นรบัคอยเตอืนลูกคำ้ที่

ต่อควิโดยเวน้ระยะห่ำงหกฟุตระหว่ำงกลุ่มบุคคลทัง้นอกหรอืในบรเิวณพืน้ทีร่อ 

• จำํกดัจำํนวนผูป้ฏบิตังิำนทีท่ํำหนำ้ทีใ่หบ้รกิำรแต่ละกลุ่มลูกคำ้ โดยใหส้อดคลอ้งกบักฎเกณฑ ์

ค่ำจำ้งและช ัว่โมงกำรทำํงำน 

• ส่งเสรมิกำรใชบ้ตัรเครดติและระบบกำรชำํระเงนิแบบไรก้ำรสมัผสั 



 

• ผูป้ฏบิตังิำนทุกคนควรลดระยะเวลำทีอ่ยู่ใกลก้บัลูกคำ้ภำยในระยะห่ำงทีน่อ้ยกว่ำหกฟุตใหเ้หลอืนอ้ย

ทีสุ่ด 

• ควรใชม้ำตรกำรเวน้ระยะห่ำงทำงกำยภำพในพืน้ทีส่ํำนักงำน หอ้งครวั ทีเ่ตรยีมอำหำร หอ้งเก็บ

อำหำรแชแ่ข็ง หรอืบรเิวณทีม่คีนหนำแน่นหรอืกำรสญัจรของคนจำํนวนมำก หำกเป็นไปได ้ 

• กำรประชมุกอ่นเปลีย่นกะผูป้ฏบิตังิำนและกำรฝึกอบรมควรจะดํำเนินกำรผ่ำนทำงคอมพวิเตอร ์หรอื

ในพืน้ทีท่ีอ่นุญำตใหม้ีกำรเวน้ระยะห่ำงทำงกำยภำพทีเ่หมำะสมระหว่ำงผูป้ฏบิตังิำน หำ้มแบ่งปัน

อำหำร เคร ือ่งดืม่ อุปกรณใ์ส่อำหำร เป็นตน้ 

• สบัหลกีเวลำพกัสํำหรบัพนักงำน โดยปฏบิตัติำมระเบยีบเกีย่วกบัค่ำจำ้งและช ัว่โมงทํำงำน เพือ่รกัษำ

ระเบยีบกำรเวน้ระยะห่ำงทำงกำยภำพ 

• ตรวจสอบวำ่ลูกจำ้งไดร้กัษำกำรเวน้ระยะห่ำงระหวำ่งบุคคลในหอ้งพกัผ่อนได ้ซ ึง่อำจใชฉ้ำกกัน้ จดั

โตะ๊/เกำ้อีใ้หห้่ำงมำกขึน้เพือ่แยกลูกจำ้งใหอ้ยู่ห่ำงกนั ฯลฯ หำกเป็นไปได ้ใหส้รำ้งพืน้ทีพ่กัแบบ

กลำงแจง้ทีม่หีลงัคำและกำรจดัทีน่ั่งทีม่กีำรเวน้ระยะห่ำงทำงกำยภำพ ป้องกนัไม่ใหพ้นักงำนชมุนุม

กนัในชว่งพกัและตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำไม่มพีนักงำนทีร่บัประทำนอำหำรหรอืดืม่โดยไม่มสีิง่ปิดหนำ้

อยู่ห่ำงกนัต่ํำกว่ำระยะหกฟุต 

• พจิำรณำเสนอทำงเลอืกแกพ่นักงำนทีข่อปรบัเปลีย่นหนำ้ทีเ่พือ่ลดกำรตดิต่อกบัลูกคำ้และพนักงำน

อืน่ ๆ (เชน่ งำนจดักำรสนิคำ้คงคลงัแทนงำนแคชเชยีร ์หรอืจดักำรงำนบรหิำรจดักำรทีจ่ำํเป็นดว้ย

กำรทํำงำนทำงไกล) 

• ปรบัเปลีย่นพืน้ทีส่ํำนักงำน ล็อบบี ้บำรเ์คร ือ่งดืม่ หอ้งครวั จดุตอ้นรบั และพืน้ทีอ่ืน่ ๆ ทีเ่ป็นไปได ้

เพือ่ใหเ้กดิกำรเวน้ระยะห่ำงอย่ำงนอ้ยหกฟุตระหว่ำงคนทีร่บัประทำนอำหำร ทํำงำน และเดนิผ่ำน

พืน้ทีน้ั่น ๆ สํำหรบักำรเขำ้และออก 

• จดัรูปแบบพืน้ทีท่ํำงำนใหม่เพือ่เวน้ระยะห่ำงระหวำ่งบุคคลในพืน้ทีด่งักล่ำวหำกเป็นไปได ้พจิำรณำ

กำรเตรยีมงำนล่วงหนำ้ เพือ่ใหส้ำมำรถเหลือ่มกะเวลำทำํงำนไดแ้ละเพือ่ลดจำํนวนพนักงำนทีอ่ยู่ใน

หอ้งครวัพรอ้มกนั พยำยำมไม่ใหผู้ป้ฏบิตังิำนทีเ่ตรยีมอำหำรเปลีย่นหรอืเขำ้ออกเวริก์สเตชนัของ

พนักงำนอืน่ในระหว่ำงกะ 

• พยำยำมยบัยัง้กำรรวมตวัของผูค้นในบรเิวณทีม่กีำรสญัจรสูง เชน่ หอ้งน้ํำ หอ้งโถง พืน้ทีบ่ำร ์จดุ

ตอ้นรบั และจุดเคร ือ่งรูดบตัรเครดติ เป็นตน้ 

• กำํหนดใหพ้นักงำนหลกีเลีย่งกำรจบัมอืและกำรทกัทำยในลกัษณะเดยีวกนัทีข่ดัต่อกำรเวน้ระยะห่ำง

ทำงกำยภำพ 

• หำกเป็นไปได ้จดัหำวสัดุอุปกรณเ์พือ่ชว่ยในกำรส่งมอบวตัถุ เชน่ ช ัน้วำงของและกระดำนข่ำวเพือ่

ลดกำรยืน่ส่งระหว่ำงบุคคล 

• ยกเลกิกจิกรรมทีส่่งเสรมิกำรเคลือ่นทีแ่ละกำรใชส้ิง่ของรว่มกนัระหว่ำงลูกคำ้ ซ ึง่รวมถงึกจิกรรม

สนัทนำกำร กำรรวมกลุ่มกนั ฯลฯ 

• หยุดบรกิำรและกจิกรรมทีม่ีควำมเสีย่งมำกขึน้จำกกำรตดิเชือ้ เน่ืองจำกกำรแบ่งปันเคร ือ่งดืม่และ

กำรกระเด็น เชน่ เกม และ/หรอืกำรแขง่ขนัดืม่แอลกอฮอล ์กำรดืม่ชอ็ต ฯลฯ 



 

• พจิำรณำจำํกดักำรบรโิภคเคร ือ่งดืม่แอลกอฮอลม์ำกเกนิไป ซึง่อำจทํำใหลู้กคำ้ละเลยกำรปฏบิตัิ

ตำมคํำแนะนํำเหล่ำนี ้

• ปิดพืน้เตน้รำํและยกเลกิกำรแสดงทีส่่งเสรมิกำรชมุนุมเป็นกลุ่มใหญ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
1กำรพจิำรณำขอ้กำํหนดเพิม่เตมิสำํหรบัประชำกรทีต่ดิเชือ้ไดง้่ำย สถำนประกอบกำรตอ้งปฎบิตัติำมมำตรฐำนทัง้หมดของ

Cal/OSHA และเตรยีมพรอ้มทีจ่ะปฏบิตัติำมคํำแนะนํำของหน่วยงำน รวมถงึคํำแนะนํำจำกศูนยค์วบคมุและป้องกนัโรค (CDC) 

และ กรมสำธำรณสุขของรฐัแคลฟิอรเ์นีย (CDPH) นอกจำกนี ้นำยจำ้งจะตอ้งเตรยีมพรอ้มเพือ่ปรบัเปลีย่นกำรดํำเนินงำนเมือ่

คํำแนะนํำเหล่ำน้ันเปลีย่นแปลง 
 

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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