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ผูป้ระกอบกำรสถำนทีต่ ัง้

แคมป์ สถำนทีจ่อดรถอำรว์ ี 

สนำมเล่นสก ีและ

นนัทนำกำรกลำงแจง้อืน่ 

 

1 ธนัวำคม 2020 
 

คํำแนะนํำนีอ้อกแบบเพือ่เป็นแนวทำงปฏบิตัสิํำหรบัภำค

ธรุกจิและกจิกรรมต่ำง ๆ ซึง่ไดเ้ปิดทํำกำรในระดบัรฐั 

อย่ำงไรก็ตำม เจำ้หนำ้ทีส่ำธำรณสขุในทอ้งถิน่อำจนํำ

กฎระเบยีบทีเ่ขม้งวดมำกขึน้มำปรบัใชต้ำมสภำวะทำง

ระบำดวทิยำในทอ้งถิน่ ดงันัน้นำยจำ้งควรตรวจสอบ

นโยบำยในระดบัทอ้งถิน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรเปิด

ดํำเนินงำน 



 

ภำพรวม 

เมือ่วนัที ่19 มนีำคม 2020 เจำ้หนำ้ทีส่ำธำรณสุขของรฐัและผูอ้ํำนวยกำรสํำนักงำนสำธำรณสุขของรฐัแคลฟิอรเ์นียได ้

ออกคํำสัง่ทีม่ขีอ้กำํหนดใหป้ระชำชนชำวแคลฟิอรเ์นียส่วนใหญ่อยู่บำ้นเพือ่ยบัยัง้กำรแพรก่ระจำยโรคโควดิ-19 ในหมู่

ประชำกร 

ผลกระทบของโรคโควดิ-19 ต่อสุขภำพของชำวแคลฟิอรเ์นียยงัไม่เป็นทีท่รำบทัง้หมด รำยงำนควำมเจ็บป่วยมตีัง้แต่

อำกำรนอ้ยมำก (บำงคนไม่มอีำกำร) ไปจนถงึขัน้เจ็บป่วยรุนแรงทีอ่ำจส่งผลใหเ้สยีชวีติ คนบำงกลุ่ม ซ ึง่รวมถงึผูม้อีำยุ 65 

ปีขึน้ไป และผูท้ีม่โีรคประจำํตวัรำ้ยแรง เชน่ โรคหวัใจ หรอืโรคปอด หรอืโรคเบำหวำน มคีวำมเสีย่งสูงทีจ่ะเขำ้รกัษำตวัใน

โรงพยำบำลและเกดิภำวะแทรกซอ้นรำ้ยแรง กำรแพรเ่ช ือ้มโีอกำสเกดิไดม้ำกทีสุ่ดเมือ่บุคคลมสีมัผสัใกลช้ดิหรอือยู่ใน

พืน้ทีท่ีม่อีำกำศถ่ำยเทไม่ดกีบัผูท้ีต่ดิเช ือ้ แมว้่ำผูท้ีต่ดิเช ือ้จะไม่มอีำกำรใดหรอืยงัไม่มอีำกำร 

ขอ้มูลทีช่ดัเจนเกีย่วกบัจำํนวนและอตัรำของโควดิ-19 โดยกลุ่มอุตสำหกรรมหรอืกลุ่มอำชพี รวมถงึในหมู่พนักงำน

โครงสรำ้งพืน้ฐำนทีส่ำํคญั ยงัไม่มกีำรสรุปในขณะนี ้มกีำรระบำดหลำยคร ัง้ในสถำนทีท่ํำงำนหลำยต่อหลำยแห่ง แสดงให ้

เห็นว่ำพนักงำนมคีวำมเสีย่งทีจ่ะไดร้บัหรอืแพรก่ระจำยเชือ้โควดิ-19 ตวัอย่ำงของสถำนทีท่ํำงำนเหลำ่นีร้วมถงึโรงพยำบำล  

สถำนกำรดูแลระยะยำว เรอืนจำํ โรงงำนผลติอำหำร คลงัสนิคำ้ โรงงำนแปรรูปเนือ้สตัว ์รำ้นอำหำร และรำ้นขำยของชำํ 

เน่ืองจำกคํำสัง่ใหห้ยุดอยู่บำ้นไดร้บักำรแกไ้ขแลว้ จงึเป็นสิง่จำํเป็นทีต่อ้งดํำเนินกำรตำมขัน้ตอนทัง้หมดทีเ่ป็นไปได ้

เพือ่ใหม้ั่นใจในควำมปลอดภยัของพนักงำนและประชำชน 

หลกัปฏบิตัสิํำคญัในกำรป้องกนัไดแ้ก่: 

✓ ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำมกีำรระบำยอำกำศทีเ่พยีงพอในทกุพืน้ที ่

✓ รกัษำระยะห่ำงระหว่ำงบุคคลใหม้ำกสุดทีเ่ท่ำทีจ่ะเป็นไปได ้

✓ ใหพ้นักงำน (ทีไ่ม่จำํเป็นตอ้งมกีำรป้องกนัระบบทำงเดนิหำยใจ) และลูกคำ้ ใชอุ้ปกรณป้์องกนัใบหนำ้ 

✓ ลำ้งมอืบ่อย ๆ และทํำควำมสะอำดและฆ่ำเช ือ้โรคเป็นประจำํ 

✓ ฝึกอบรมพนักงำนเกีย่วกบัองคป์ระกอบเหล่ำนีแ้ละอืน่ ๆ ของแผนกำรป้องกนั COVID-19 

นอกจำกนี ้สิง่จำํเป็นอย่ำงยิง่คอืตอ้งจดัทํำขัน้ตอนทีเ่หมำะสมเพือ่แจง้กรณีมผีูป่้วยรำยใหม่ในทีท่ํำงำน และเมือ่ระบุตวั

ผูป่้วยไดแ้ลว้ก็จะรบีเขำ้ไปจดักำรอย่ำงรวดเรว็ และทํำงำนรว่มกบัเจำ้หนำ้ทีส่ำธำรณสุขทีจ่ะหยุดกำรแพรก่ระจำยของไวรสั 

  



 

วตัถุประสงค ์
เอกสำรนีใ้หคํ้ำแนะนํำสํำหรบัผูป้ระกอบกำร/ผูใ้หบ้รกิำรสถำนทีต่ ัง้แคมป์ สถำนทีจ่อดรถอำรว์ ีสนำมเล่นสก ี(โปรดดู

หวัขอ้กำรพจิำรณำขอ้กำํหนดเพิม่เตมิสํำหรบัผูป้ระกอบกำรสนำมเล่นสก)ี และนันทนำกำรกลำงแจง้ เพือ่สนับสนุน

สภำพแวดลอ้มทีส่ะอำดสำํหรบัประชำชน พนักงำน พนักงำนฝึกงำนและฝึกอบรม และอำสำสมคัร ธรุกจิใน

อุตสำหกรรมเหล่ำนีเ้ปิดใหบ้รกิำรในทุกระดบั แต่ตอ้งปฏบิตัติำมประกำศแกไ้ขในคํำแนะนํำนี ้ 

หำกตอ้งกำรดูขอ้มูลล่ำสุดเกีย่วกบัสถำนะของระดบัของแต่ละเทศมณฑล โปรดไปที ่Blueprint for a Safer Economy 

(พมิพเ์ขยีวเพือ่เศรษฐกจิทีป่ลอดภยัยิง่ขึน้) โปรดทรำบว่ำหน่วยงำนสำธำรณสุขภำยในทอ้งถิน่อำจมกีฎเกณฑท์ีเ่ขม้งวด

มำกกว่ำรวมทัง้มำตรกำรสัง่ปิดทีแ่ตกต่ำงกนัออกไป คน้หำขอ้มูลประจำํทอ้งถิน่ของเทศมณฑลของคุณ 

หมำยเหตุ: ผูป้ระกอบกำรสถำนทีต่ ัง้แคมป์ สถำนทีจ่อดรถอำรว์ ีสนำมเล่นสก ีและนันทนำกำรกลำงแจง้อืน่ ๆ อำจ

จำํเป็นตอ้งมกีำรดํำเนินงำนในอกีหลำยดำ้นรวมถงึขอ้เสนอเพือ่ใหบ้รกิำรอกีมำกซึง่รวมอยู่ในคํำแนะนํำที ่

นอกเหนือจำกนี ้ซ ึง่มอียู่บนเว็บไซต ์Industry Guidance to Reduce Risk (คํำแนะนํำสํำหรบัภำคธรุกจิเพือ่ลดควำม 

เสีย่ง) ทบทวนคํำแนะนํำเหล่ำนีเ้พือ่นํำระเบยีบปฏบิตัทิีเ่หมำะสมไปใชก้บักำรดํำเนินงำนทุกดำ้น กำรดํำเนินกำรดงักล่ำว

รวมถงึ: 

• บรกิำรอำหำร พืน้ทีเ่ชำ่จำํหน่ำยอำหำร และบำร ์(คํำแนะนํำสํำหรบัรำ้นอำหำร) 

• ผูป้ระกอบกำรรำ้นของทีร่ะลกึ กำรเชำ่อุปกรณ ์และรำ้นคำ้ปลกี (คํำแนะนํำสํำหรบัรำ้นคำ้ปลกี) 

• โรงแรมและทีพ่กั (คํำแนะนํำสํำหรบัโรงแรม ทีพ่กั และกำรเชำ่ระยะสัน้) 

• เกมและกจิกรรม รวมถงึสนำมกอลฟ์เล็กและอำเขต (คํำแนะนํำสํำหรบัศูนยค์วำมบนัเทงิสํำหรบัครอบครวั) 

• สวนสนุกและจดุท่องเทีย่ว (คํำแนะนํำสํำหรบัสวนสนุก) 

• ยมิและฟิตเนส รวมถงึสระว่ำยน้ํำและอ่ำงน้ํำวน (คํำแนะนํำสํำหรบัสถำนทีอ่อกกำํลงักำย) 

• กจิกรรมกลุ่มสํำหรบัเด็กและเยำวชน (แนวทำงสํำหรบักจิกรรมกลุ่ม) 

• กฬีำเยำวชน (คํำแนะนํำสํำหรบักฬีำเยำวชน) 

• ค่ำยกลำงวนั (คํำแนะนํำสํำหรบัค่ำยกลำงวนั) 

• รถรบัส่งและกำรขนส่งอืน่ ๆ (คํำแนะนํำสํำหรบัผูใ้หบ้รกิำรขนส่งมวลชนทัง้ภำครฐัและภำคเอกชน กำร

เดนิทำงและรถไฟโดยสำรระหว่ำงเมอืง) 

o ควรจำํกดับรกิำรรถรบัส่งเมือ่เป็นไปได ้ทว่ำยงัคงตอ้งสอดคลอ้งกบัพนัธะขอ้ผูกพนัของกำรอํำนวย

ควำมสะดวกผูพ้กิำร 

• งำนดูแลสวน ซอ่มบํำรุงอำคำรสถำนที ่และกำรดูแลรกัษำทรพัยส์นิ (คํำแนะนํำสํำหรบับรกิำรเฉพำะบุคคล) 

• โครงสรำ้งช ัว่ครำวสํำหรบักำรดํำเนินธรุกจิกลำงแจง้ (ดูคํำแนะนํำของ CDPH) 

• สนำมเด็กเล่นกลำงแจง้ (ดูคํำแนะนํำสํำหรบัสนำมเด็กเลน่กลำงแจง้ของ CDPH) 

คํำแนะนํำนีไ้ม่ไดม้ไีวส้ํำหรบัคอนเสริต์ กำรแสดง หรอืสถำนบนัเทงิต่ำง ๆ สถำนประกอบกำรเหลำ่น้ันจะยงัคงปิดต่อไป

จนกว่ำจะไดร้บัอนุญำตใหก้ลบัมำดํำเนินกำรปรบัปรุงต่อไปไดห้รอืเปิดเต็มรูปแบบตำมคํำสัง่เปิดหรอืแนวทำงโดยเฉพำะ 

คํำแนะนํำนีไ้ม่มวีตัถุประสงคเ์พือ่กำรเพกิถอนหรอืยกเลกิสทิธขิองพนักงำนไม่ว่ำจะเป็นทำงกฎหมำยระเบยีบขอ้บงัคบัหรอื

กำรต่อรองรว่ม และไม่ครบถว้นสมบูรณเ์น่ืองจำกยงัไม่รวมคํำสัง่ดำ้นสุขภำพของเทศมณฑล และไม่ไดนํ้ำมำใชแ้ทน

ขอ้บงัคบัของระเบยีบดำ้นควำมปลอดภยัและทีเ่กีย่วกบัสุขภำพทีม่อียู่แลว้ อย่ำงเชน่ขอ้บงัคบัของ Cal/OSHA รวมถงึ

มำตรฐำนช ัว่ครำวเพือ่ใชใ้นกรณีฉุกเฉิน ซึง่อยู่ระหว่ำงพจิำรณำแต่คำดว่ำจะนํำมำบงัคบัใชเ้รว็ ๆ นี1้ ตดิตำมข่ำวสำร

https://covid19.ca.gov/safer-economy/
https://covid19.ca.gov/safer-economy/
https://covid19.ca.gov/get-local-information/
https://covid19.ca.gov/industry-guidance/
https://covid19.ca.gov/industry-guidance/
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Use-of-Temporary-Structures-for-Outdoor-Business-Operations.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Outdoor%20Playgrounds%20and%20other%20Outdoor%20Recreational%20Facilities.aspx
https://www.dir.ca.gov/oshsb/documents/COVID-19-Prevention-Emergency-txtbrdconsider.pdf


 

ล่ำสุดเกีย่วกบักำรเปลีย่นแปลงคํำแนะนํำดำ้นสำธำรณสุขและคํำสัง่ของรฐั/ทอ้งถิน่ในขณะทีส่ถำนกำรณโ์ควดิ-19 ยงัคง

ดํำเนินต่อไป Cal/OSHA มีคํำแนะนํำดำ้นสุขภำพและควำมปลอดภยัเพิม่เตมิทีเ่ว็บเพจคํำแนะนํำของ Cal/OSHA 

เกีย่วกบัขอ้กำํหนดในกำรปกป้องพนักงำนจำกโคโรนำไวรสั กรมสวนสำธำรณะและสนัทนำกำรแห่งรฐัแคลฟิอรเ์นียมี 

ศูนยท์รพัยำกรออนไลนส์ํำหรบัสวนสำธำรณะของรฐั และอปัเดตเกีย่วกบักำรปฏบิตังิำน รวมถงึขอ้มูลควำมปลอดภยั และ

เว็บเพจกำรบรกิำรของอุทยำนแห่งชำต ิ CDC มีคํำแนะนํำเพิม่เตมิสํำหรบัผูบ้รหิำรสวนสำธำรณะและสิง่อํำนวยควำม

สะดวกดำ้นนันทนำกำร 

 

กำรก ำหนดใหใ้ชห้น้ำกำกอนำมยั 

อ่ำนคํำแนะนํำในกำรใชห้นำ้กำกอนำมยัของ CDPH ซึง่กำํหนดใหใ้ชห้นำ้กำกอนำมยัทัง้ในกลุ่มคนทั่วไปและ

ผูป้ฏบิตังิำน เมือ่อยู่นอกบำ้นทุกแห่งทัง้ในพืน้ทีส่ำธำรณะและสถำนทีท่ํำงำน อ่ำนรำยละเอยีดทีค่รบถว้น รวมทัง้

ขอ้กำํหนดและขอ้ยกเวน้ทัง้หมดของกฎเกณฑเ์หล่ำนี ้ซ ึง่พบไดใ้นคํำแนะนํำนี ้และควรตรวจสอบเป็นประจำํเพือ่กำร

รบัทรำบขอ้มูลล่ำสุด 

เพือ่ดูขอ้มูลล่ำสุดเกีย่วกบัสถำนกำรณข์องเทศมณฑล โปรดไปที ่Blueprint for a Safer Economy (พมิพเ์ขยีว

เพือ่เศรษฐกจิทีป่ลอดภยัยิง่ขึน้) โปรดทรำบว่ำหน่วยงำนสำธำรณสุขภำยในทอ้งถิน่อำจมกีฎเกณฑท์ีเ่ขม้งวดมำกกว่ำ

รวมทัง้มำตรกำรสัง่ปิดทีแ่ตกต่ำงกนัออกไป คน้หำขอ้มูลประจำํทอ้งถิน่ของเทศมณฑลของคุณ 

  

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.parks.ca.gov/?page_id=30350
https://www.nps.gov/aboutus/news/public-health-update.htm
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/parks-rec/park-administrators.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/parks-rec/park-administrators.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 ใหแ้ละพนักงำนและนักท่องเทีย่วทรำบ 

• ฝึกอบรมและสือ่สำรกบัพนักงำนและตวัแทนพนักงำนเกีย่วกบัแผนกำร และแจกจำ่ย

แผนกำรใหแ้กพ่นักงำนและตวัแทนพนักงำน 

• ประเมนิพืน้ทีทุ่กแห่งอย่ำงสม่ํำเสมอเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัแผนและเอกสำร รวมถงึแกไ้ขขอ้บกพรอ่งที่

พบเจอใหถู้กตอ้ง 

• ตรวจสอบกรณีกำรเจ็บป่วยจำกโควดิ-19 และพจิำรณำว่ำมปัีจจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรทํำงำนใด

หรอืไม่ ซ ึง่อำจมสี่วนกระตุน้ใหเ้กดิควำมเสีย่งของกำรตดิเชือ้ ปรบัปรุงแผนกำรตำมควำม

จำํเป็นเพือ่ป้องกนัไม่ใหม้กีำรตดิเชือ้เพิม่เตมิ 

• นํำขัน้ตอนปฏบิตัแิละระเบยีบกำรทีจ่ำํเป็นมำใชเ้มือ่เกดิกำรระบำดของโรคในทีท่ํำงำน โดยยดึตำม

คํำแนะนํำของ CDPH รวมทัง้คํำสัง่หรอืคํำแนะนํำจำกสํำนักงำนอนำมยัในเขตพืน้ที ่

• พฒันำกระบวนกำรเพือ่นํำมำตรกำรกกักนัมำใชส้ํำหรบัพนักงำนทีอ่ยู่อำศยัในสถำนทีต่ ัง้แคมป์หรอื

สถำนทีจ่อดรถอำรว์ ี

• ระบุรำยชือ่ผูท้ีส่มัผสัใกลช้ดิกบับุคคลทีต่ดิเช ือ้ (อยู่ในระยะหกฟุตเป็นเวลำตัง้แต่ 15 นำทขีึน้ไป

ภำยในชว่งเวลำ 24 ช ัว่โมง) และปฏบิตัติำมขัน้ตอนกำรกกัตวัพนักงำนซึง่มผีลตรวจโควดิ-19 เป็น

บวกและผูท้ีส่มัผสัใกลช้ดิผูต้ดิเช ือ้ 

• แจง้ใหพ้นักงำนทุกคน นำยจำ้งของพนักงำนทีร่บัเหมำชว่ง ทีอ่ำจตดิเชือ้โควดิ-19 ทรำบเป็นลำย

ลกัษณอ์กัษรและ รำยงำนกำรแพรร่ะบำดในสถำนทีท่ํำงำนต่อสํำนักงำนสำธำรณสุขในเขตพืน้ที ่

สํำหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัควำมรบัผดิชอบของนำยจำ้งภำยใต ้AB 685 (Chapter 84, Statutes 

of 2020) โปรดดูทีข่อ้กำํหนดกำรบงัคบัใชแ้ละกำรรำยงำนนำยจำ้งทีไ่ดร้บักำรปรบัปรุงจำก 

Cal/OSHA และคํำถำมจำกนำยจำ้งเกีย่วกบั AB 685 จำก CDPH 

• ปฏบิตัติำมแนวทำงดำ้นล่ำง กำรไม่ดํำเนินกำรดงักล่ำวอำจส่งผลใหเ้กดิควำมเจ็บป่วยในสถำนที่

ทํำงำนทีอ่ำจทํำใหส้ถำนทีไ่ดร้บัผลกระทบช ัว่ครำวหรอืปิดตวั 

 

 

 

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


 

หวัขอ้กำรฝึกอบรมพนกังำน 

• ขอ้มูลเกีย่วกบั โควดิ-19 วธิกีำรป้องกนักำรแพรเ่ช ือ้ และบุคคลทีม่คีวำมเสีย่งสูงทีจ่ะเจ็บป่วย

รุนแรงหรอืเสยีชวีติ 

• กำรตรวจคดักรองตนเองทีบ่ำ้น รวมถงึกำรวดัอุณหภูมแิละ/หรอืสงัเกตอำกำรตำมคํำแนะนํำของ 

CDC 

• ควำมสํำคญัของกำรไม่มำทำํงำน หำก: 

o หำกพนักงำนมอีำกำรของโรคโควดิ-19 ตำมคํำอธบิำยของ CDC อย่ำงเชน่ มไีขห้รอืหนำวสัน่ 

ไอ หำยใจถีห่รอืหำยใจลํำบำก อ่อนเพลยี ปวดตำมกลำ้มเนือ้หรอืรำ่งกำย ปวดศรีษะ กำรสูญเสยี

กำรรบัรูร้สชำตหิรอืกลิน่ เจ็บคอ คดัจมูกหรอืน้ํำมูกไหล คลืน่ไส ้อำเจยีน หรอืทอ้งเสยี หรอื 

o หำกพนักงำนไดร้บักำรวนิิจฉัยว่ำมเีช ือ้โควดิ-19 และยงัไม่ไดถู้กปล่อยตวัจำกกำรกกับรเิวณ หรอื  

o หำกภำยใน 14 วนัทีผ่่ำนมำพนักงำนไดต้ดิต่อกบับุคคลทีไ่ดร้บักำรวนิิจฉัยว่ำมเีช ือ้โควดิ-19 และ

ถูกพจิำรณำว่ำอำจตดิเชือ้ทีอ่ำจเกดิขึน้ (เชน่ ยงัคงถูกกกัตวั) 

• กำรกลบัไปทํำงำนภำยหลงัลกูจำ้งไดร้บักำรวนิิจฉัยว่ำตดิเช ือ้โควดิ-19 จะทํำไดก็้ต่อเมือ่ลูกจำ้งหำย

ดตีำมเกณฑข์องแนวทำงปฏบิตัขิอง CDPH เกีย่วกบักำรกลบัไปทํำงำนหรอืโรงเรยีนหลงักำร

วนิิจฉัยกำรตดิเชือ้โควดิ-19 เท่ำน้ัน 

• ควรไปพบแพทยห์ำกอำกำรรุนแรง รวมถงึอำกำรเจ็บหรอืแน่นหนำ้อกต่อเน่ือง รูส้กึสบัสน หรอื

รมิฝีปำกหรอืใบหนำ้เป็นสคีลํำ้ ขอ้มูลล่ำสุดและรำยละเอยีดเพิม่เตมิมอียู่ในเว็บเพจของ CDC 

• ควำมสํำคญัของกำรลำ้งมอืดว้ยสบู่และน้ํำบ่อยคร ัง้ รวมถงึกำรฟอกสบู่และถูมอืเป็นเวลำ 20 วนิำท ี

(หรอืใชน้ํ้ำยำทํำควำมสะอำดมอืทีม่เีอทำนอล (แนะนํำ) อย่ำงต่ํำ 60% หรอืผลติภณัฑท์ีม่สี่วนผสม

ของไอโซโพรพำนอลอย่ำงต่ํำ 70% (หำกสำมำรถเก็บใหพ้น้มอืเด็กได)้ ในกรณีทีพ่นักงำนไม่

สำมำรถไปลำ้งมอืทีอ่่ำงหรอืจดุลำ้งมอืทีจ่ดัเตรยีมไวใ้หไ้ด ้ตำมคํำแนะนํำของ CDC) หำ้มใชน้ํ้ำยำ

ทํำควำมสะอำดมอืทีม่เีมทำนอลเน่ืองจำกมคีวำมเป็นพษิสูงต่อทัง้เด็กและผูใ้หญ่ 

• ควำมสํำคญัของกำรรกัษำระยะห่ำงทำงกำยภำพ ทัง้ทีท่ำํงำนและนอกเวลำทํำงำน (ดูหวัขอ้

ระยะห่ำงทำงกำยภำพดำ้นลำ่ง) 

• กำรใชห้นำ้กำกอนำมยัอย่ำงเหมำะสม รวมถงึ: 

o หนำ้กำกอนำมยัใหก้ำรปกป้องผูส้วมใส่ไดส้่วนหน่ึงก็จรงิ แต่ไม่ไดอ้อกแบบตำม

มำตรฐำนสํำหรบักำรกรองอนุภำคทีม่ไีวรสั 

o หนำ้กำกป้องกนัใบหนำ้ไม่อำจทดแทนควำมจำํเป็นของกำรเวน้ระยะห่ำงระหวำ่งบุคคลและกำร

ลำ้งมอืใหบ้่อย 

o อุปกรณป์กคลุมใบหนำ้ตอ้งคลุมจมูกและปำก 

o พนักงำนควรลำ้งหรอืฆ่ำเช ือ้ทีม่อืกอ่นและหลงักำรใชห้รอืกำรปรบัหนำ้กำกอนำมยั 

o หลกีเลีย่งกำรสมัผสัดวงตำ จมูก และปำก 

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://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.cdc.gov_coronavirus_2019-2Dncov_symptoms-2Dtesting_symptoms.html&d=DwMFAg&c=Lr0a7ed3egkbwePCNW4ROg&r=C6zqYOEeTf0qw4jl4bz2LIlz4L9ktAavxlnr2reaKRg&m=SYWFwDKGWah8nb0SOVzZublLrfhzYyAD98wPNmZlyMU&s=mXYL2lOPvC3OvIDL98_jDDY1t13DLAcNfmqNJ3phCzM&e=
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 หำ้มใชห้นำ้กำกอนำมยัรว่มกบัผูอ้ืน่ และควรซกัทํำควำมสะอำดหรอืทิง้หลงัจำกเปลีย่นกะทุกคร ัง้ 

• ขอ้มูลทีอ่ยู่ในคํำแนะนํำในกำรใชห้นำ้กำกอนำมยัของ CDPH ไดร้ะบุถงึสถำนกำรณท์ีม่ขีอ้บงัคบัและ

ขอ้ยกเวน้ของกำรสวมหนำ้กำกอนำมยั รวมทัง้นโยบำย กฎกำรทํำงำน และแนวทำงปฏบิตัทิีน่ำยจำ้ง

ไดนํ้ำมำใชเ้พือ่รบัรองว่ำทุกคนสวมใส่หนำ้กำก นอกจำกนีแ้ลว้ก็ควรบรรจกุำรฝึกอบรมไวใ้นนโยบำย

ของนำยจำ้งเกีย่วกบัวธิจีดักำรกบัผูท้ีไ่ดร้บักำรยกเวน้ใหไ้ม่ตอ้งสวมหนำ้กำกอนำมยั 

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำพนักงำนอสิระ พนักงำนช ัว่ครำวหรอืพนักงำนสญัญำจำ้ง หรอือำสำสมคัร 

รวมถงึโฮสตข์องค่ำย ไดร้บักำรฝึกอบรมอย่ำงถูกตอ้งเกีย่วกบันโยบำยกำรป้องกนัโควดิ-19 และมี

อุปกรณท์ีจ่ำํเป็นและอุปกรณป้์องกนัส่วนบุคคลทีพ่รอ้มใชง้ำน หำรอืเกีย่วกบัควำมรบัผดิชอบเหล่ำนี้

ล่วงหนำ้กบับรษิทัผูจ้ดัหำลูกจำ้งช ัว่ครำวและ/หรอืลูกจำ้งตำมสญัญำ 

• ขอ้มูลเกีย่วกบัสทิธปิระโยชนก์ำรลำหยุดโดยไดร้บัค่ำจำ้งซึง่พนักงำนมสีทิธทิีจ่ะไดร้บั อำจจะทํำใหง้ำ่ย

ขึน้ในแง่กำรเงนิสํำหรบักำรตดัสนิใจหยุดอยู่บำ้น ดูขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัโปรแกรมกำรลำป่วยที่

รฐับำลสนับสนุนและค่ำตอบแทนของลูกจำ้งในชว่งโควดิ-19 รวมถงึสทิธกิำรลำป่วยของลูกจำ้งภำยใต ้

กฎหมำย  Families First Coronavirus Response Act (กฎหมำยรบัมอืกบัโคโรนำไวรสัโดย

ครอบครวัตอ้งมำกอ่น) 

มำตรกำรควบคุมและกำรคดักรองรำยบุคคล 

• จดัใหม้กีำรตรวจคดักรองอุณหภูมแิละ/หรอือำกำรสํำหรบัพนักงำนทุกคนตัง้แต่เร ิม่ตน้กะกำรทํำงำน 

และผูข้ำยหรอืผูร้บัเหมำทีเ่ขำ้มำยงัสถำนทีต่ ัง้แคมป์ สถำนทีจ่อดรถอำรว์ ีสนำมเล่นสก ีหรอื

นันทนำกำรกลำงแจง้ ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำผูค้ดักรองอุณหภูมิ/อำกำร ไดห้ลกีเลีย่งกำรสมัผสักบั

พนักงำนอืน่ใหม้ำกทีสุ่ดเท่ำทีจ่ะทํำได ้ 

• หำกจำํเป็นตอ้งทํำกำรคดักรองตนเองทีบ่ำ้น ซ ึง่เป็นทำงเลอืกทีเ่หมำะสมกว่ำกำรคดักรองในสถำน

ประกอบกำร ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำมกีำรคดักรองกอ่นทีพ่นักงำนออกจำกบำ้นสํำหรบักะทํำงำน และได ้

ปฏบิตัติำมคํำแนะนํำของ CDC ตำมทีอ่ธบิำยไวใ้นหวัขอ้สํำหรบักำรฝึกอบรมพนักงำนขำ้งตน้ 

• สนับสนุนใหพ้นักงำนทีป่่วยหรอืแสดงอำกำร COVID-19 พกัอยู่บำ้น 

• นำยจำ้งตอ้งจดัหำและตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำพนักงำนใชอุ้ปกรณป้์องกนัทีจ่ำํเป็นทัง้หมด รวมทัง้กำร

ป้องกนัดวงตำและถุงมอืในกรณีทีจ่ำํเป็น 

• นำยจำ้งควรพจิำรณำกำรใชถุ้งมอืแบบใชแ้ลว้ทิง้แทนกำรลำ้งมอืหรอืใชน้ํ้ำยำทํำควำมสะอำดมอื

บ่อยคร ัง้ ตวัอย่ำงเชน่ ผูป้ฏบิตังิำนทีท่ํำหนำ้ทีค่ดักรองอำกำรของบุคคลอืน่ หรอืกำรทํำงำนทีต่อ้งหยบิ

จบัสิง่ของรว่มกบัผูอ้ืน่ 

• นำยจำ้งตอ้งใชม้ำตรกำรทีเ่หมำะสมเพือ่เตอืนพนักงำนเร ือ่งกำรใชห้นำ้กำกอนำมยัและกำรลำ้งมอืบ่อย 

ๆ ดว้ยสบู่และน้ํำหรอืใชน้ํ้ำยำฆ่ำเช ือ้สํำหรบัมอื 

• นำยจำ้งตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำพนักงำนไดเ้วน้ระยะห่ำงหกฟุตจำกผูอ้ืน่ทุกคร ัง้ทีเ่ป็นไปได ้เมือ่

สำมำรถทํำได ้ควรลดระยะเวลำและควำมถีใ่นกำรมปีฏสิมัพนัธก์บัผูอ้ืน่ใหเ้หลอืนอ้ยทีสุ่ด เมือ่

จำํเป็นตอ้งมกีำรปฏสิมัพนัธเ์ป็นประจำํตำมหนำ้ที ่(เชน่ พนักงำนเสริฟ์) นำยจำ้งควรนํำมำตรกำร

ป้องกนัช ัน้ทีส่อง (เชน่ แผ่นหนำ้กำกใสป้องกนัใบหนำ้หรอืแว่นตำนิรภยั) มำใชส้ํำหรบัพนักงำนที่

ประสงคจ์ะใช ้และอนุญำตใหพ้นักงำนใชอุ้ปกรณท์ีต่นเองเตรยีมมำไดห้ำกตอ้งกำร  

• กอ่นกำํหนดวนัของกำรมำถงึ ควรตดิต่อผูม้ำเทีย่วทีจ่องกำรพกัแรมทีแ่คมป์ สถำนทีจ่อดรถอำรว์ ี

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.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html


 

สนำมเล่นสก ีและนันทนำกำรกลำงแจง้อืน่ เพือ่ยนืยนักำรจองและสอบถำมว่ำผูเ้ขำ้พกัหรอืคนใน

ครอบครวัแสดงอำกำรของโควดิ-19 หรอืไม่ หำกลูกคำ้หรอืผูม้ำเทีย่วยนืยนัว่ำมอีำกำร ใหเ้ปลีย่น

กำํหนดกำร หรอืยกเลกิกำรจอง 

• ควรทํำกำรวดัอุณหภูมแิละ/หรอืสงัเกตอำกำรเมือ่ลูกคำ้เดนิทำงมำถงึ ขอใหใ้ชเ้จลทํำควำมสะอำดมอื 

และตอ้งนํำมำและสวมหนำ้กำกอนำมยั เวน้แต่ไดร้บักำรยกเวน้ตำมคํำแนะนํำในกำรใชห้นำ้กำก

อนำมยัของ CDPH ผูป้ระกอบกำรนันทนำกำรกลำงแจง้ตอ้งยกเลกิกำรจองของลูกคำ้บุคคล/หมู่คณะ

ทีม่อีำกำรและปฏเิสธไม่ใหเ้ขำ้ภำยในสถำนที ่

• ผูม้ำเทีย่วและลูกคำ้ทุกคนตอ้งสวมหนำ้กำกอนำมยัตำมคํำแนะนํำในกำรใชห้นำ้กำกอนำมยัของ 

CDPH ซึง่จำํเป็นตอ้งมสีิง่ปกคลุมใบหนำ้ตลอดเวลำเมือ่อยู่นอกบำ้น โดยมขีอ้ยกเวน้บำงประกำร แจง้

ลูกคำ้ล่วงหนำ้ใหนํ้ำหนำ้กำกปิดจมูกและปำกมำดว้ยเน่ืองจำกนโยบำยระบุไว ้และใหจ้ดัเตรยีม

หนำ้กำกไวส้ํำหรบัลูกคำ้ทีม่ำถงึแต่ไม่ไดนํ้ำหนำ้กำกตดิมำ 

• สํำหรบักจิกรรมนันทนำกำรกลำงแจง้ส่วนใหญ่ ควรสวมหนำ้กำกขณะเล่นหรอืออกกํำลงักำย 

ยกเวน้เมือ่บุคคลสำมำรถรกัษำระยะห่ำงทำงกำยภำพอย่ำงนอ้ยหกฟุตจำกคนอืน่ ๆ ทีไ่ม่ไดอ้ำศยั

อยู่บำ้นเดยีวกนั ตวัอย่ำงเชน่ บุคคลทีม่สี่วนรว่มกจิกรรมสนัทนำกำรอย่ำงจรงิจงั เชน่ กำรขีม่ำ้ 

กำรปีนเขำ กำรเล่นสก ีหรอืกำรเล่นสโนวบ์อรด์กลำงแจง้ ตอ้งปฏบิตัติำมคํำแนะนํำในกำรใช ้

หนำ้กำกอนำมยัของ CDPH โดยบุคคลเหล่ำนีต้อ้งมสีิง่ปกคลุมใบหนำ้ตลอดเวลำและจะตอ้งสวม

เมือ่อยู่ภำยในระยะหกฟุตจำกคนอืน่ ๆ ทีไ่ม่ไดอ้ำศยัอยู่บำ้นเดยีวกนั 

• ผูใ้หบ้รกิำรสถำนนันทนำกำรกลำงแจง้ควรดํำเนินขัน้ตอนต่ำง ๆ เพือ่ใหม้ั่นใจว่ำผูร้ว่มกจิกรรม

ตระหนักถงึนโยบำยและขัน้ตอนใหม่ ๆ ของสถำนทีใ่หบ้รกิำรกอ่นเดนิทำงมำถงึ นโยบำยดงักล่ำวควร

รวมถงึสทิธสิํำหรบัผูป้ระกอบในกำรยกเลกิกำรจองสํำหรบักลุ่มคนทีม่บีุคคลทีแ่สดงอำกำร;  ขัน้ตอน

กำรเชค็อนิใหม่ ขัน้ตอนกำรผ่ำนเขำ้สถำนที;่ ขอ้กำํหนดเร ือ่งกำรสวมหนำ้กำกและกำรรกัษำระยะทำง

กำยภำพ; และตำรำงกำรทำํควำมสะอำดและฆ่ำเช ือ้สำํหรบัทีพ่กั สิง่อํำนวยควำมสะดวก และพืน้ที่

ส่วนกลำง เชน่พืน้ทีเ่ชค็อนิ/ลงทะเบยีน และรำ้นคำ้ทั่วไปของสถำนดํำเนินกำรหรอืศูนยบ์รกิำร

นักท่องเทีย่ว 

• ผูป้ระกอบกำรสนัทนำกำรกลำงแจง้ควรดํำเนินกำรเพือ่ใหป้ระชำชนตระหนักถงึระเบยีบปฏบิตัใิหม่ของ

สถำนทีพ่กั ซ ึง่อำจรวมถงึกำรใชส้ือ่สงัคมออนไลน ์เว็บไซต ์ขอ้ควำม อเีมล จดหมำยข่ำว ฯลฯ ในกำร

สือ่สำรขัน้ตอนทีก่ำํลงัดํำเนินกำรเพือ่ปกป้องลูกคำ้ ผูม้ำเทีย่ว และพนักงำน เพือ่ใหพ้วกเขำคุน้เคยกบั

นโยบำยทีป่รบัปรุงใหม่ (เชน่ กำรใชแ้ผ่นป้องกนัใบหนำ้และขอ้เรยีกรอ้งในกำรรกัษำระยะห่ำงทำง

กำยภำพตลอดเวลำ) กอ่นทีจ่ะมำถงึทีส่ถำนที ่

 

ขอ้ควรพจิำรณำส ำหรบัลูกคำ้และผูม้ำเทีย่วทีเ่ขำ้รว่ม 

กจิกรรมนนัทนำกำรกลำงแจง้ 

• เมือ่ตัง้แคมป์ เล่นสก ีเดนิป่ำ ท่องเทีย่วในเขตทุรกนัดำร หรอืเขำ้รว่มกจิกรรมนันทนำกำรกลำงแจง้อืน่ 

ผูเ้ขำ้พกัควรแน่ใจว่ำไดว้ำงแผนล่วงหนำ้ วำงแผนกำรเดนิทำงของคุณอย่ำงปลอดภยัและอย่ำงมคีวำม

รบัผดิชอบ โปรดทรำบว่ำกำรปฏบิตักิำรในเขตทุรกนัดำรและกำรกูภ้ยัจำํเป็นตอ้งมเีจำ้หนำ้ทีเ่ผชญิ

เหตุฉุกเฉินจำํนวนมำกและควำมตอ้งกำรทรพัยำกรดำ้นกำรดูแลสุขภำพเหล่ำน้ันทํำใหทุ้กคนตกอยู่

ในควำมเสีย่ง 

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://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


 

• เมือ่เป็นไปไดผู้เ้ขำ้พกัควรทํำกำรจองและซือ้ใบอนุญำต ฟืน น้ํำแข็ง และรำยกำรอืน่ ๆ ออนไลนห์รอื

ทำงโทรศพัทก์อ่นทีจ่ะมำถงึในสถำนที ่กำรทํำธรุกรรมแบบไม่ใชเ้งนิสดและสมัผสันอ้ยทีสุ่ดกำํลงัเป็น

ขัน้ตอนกำรปฏบิตัทิ ั่วไปในหลำยสถำนประกอบกำรเพือ่หลกีเลีย่งแถวยำวและกำรปฏสิมัพนัธร์ะหว่ำง

บุคคล วธินีีจ้ะชว่ยคุม้ครองผูเ้ขำ้พกัและผูป้ฏบิตังิำน 

• ผูเ้ขำ้พกัควรเตรยีมตวัเองทีจ่ะไม่สุงสงิและพึง่พำตวัเองใหไ้ดม้ำกทีสุ่ด เตรยีมอุปกรณส์ํำหรบักำรทํำ

กจิกรรมของคุณเองเมือ่มำถงึ ตวัอย่ำงเชน่ สบู่ วสัดุฆ่ำเช ือ้พืน้ผวิ เจลทํำควำมสะอำดมอื กระดำษ

ชำํระ/ผำ้ขนหนูเชด็มอืและกระดำษชำํระ หำกทํำได ้นอกจำกนีย้งัแนะนํำใหใ้ชผ้ำ้เชด็ฆ่ำเช ือ้ทำํควำม

สะอำดมำทํำควำมสะอำดสิง่อํำนวยควำมสะดวกทั่วไปกอ่นและหลงักำรใช ้นํำอุปกรณก์ฬีำของคุณมำ

เอง ผำ้ขนหนู อุปกรณเ์ล่นสก ีอุปกรณป์ฐมพยำบำล และรำยกำรอืน่ ๆ ทีจ่ำํเป็นสํำหรบักำรพกัผ่อน

หย่อนใจกลำงแจง้เมือ่ใดก็ตำมทีเ่ป็นไปได ้ผูม้ำเทีย่วควรนํำผำ้ปูโตะ๊พลำสตกิมำใชส้ำํหรบัโตะ๊ปิคนิคที่

สำมำรถทิง้หรอืนํำกลบัไปลำ้งทีบ่ำ้น 

• ผูเ้ขำ้พกัควรเวน้ระยะห่ำงในกำรตัง้แคมป์หรอืพืน้ทีปิ่กนิก โดยใหห้่ำงจำกพืน้ทีท่ีต่ ัง้แคมป์และปิกนิกที่

ครอบครวัอืน่ตัง้อยู่ใหม้ำกทีสุ่ด 

• ผูเ้ขำ้พกัควรเตรยีมพรอ้มทีจ่ะปฏบิตัติำมกฎและนโยบำยทีป่รบัปรุงใหม่ทัง้หมดทีก่ำํหนดโดย

ผูป้ระกอบกำรสถำนทีต่ ัง้แคมป์ สถำนทีจ่อดรถอำรว์ ีสนำมเล่นสก ีและพืน้ทีนั่นทนำกำรกลำงแจง้อืน่ ๆ 

รวมถงึสวนสำธำรณะ เสน้ทำงเดนิและท่ำจอดเรอื กฎและนโยบำยใหม่เหล่ำนีอ้ำจรวมถงึ: 

o มำทีส่วนหรอืสถำนทีจ่ดัเตรยีมไว ้โปรแกรมและสถำนทีห่ลำยแห่งจะถูกยกเลกิหรอืปิด ดงัน้ันผู ้

เขำ้พกัควรตรวจสอบแหล่งขอ้มูลออนไลนท์ีถู่กอปัเดตไวเ้กีย่วกบักำรเปลีย่นแปลงกฎและกำรปิด

สถำนทีเ่พือ่จะไดรู้ว้่ำเมือ่มำถงึจะพบกบัอะไร ตวัอย่ำงเชน่ บำงพืน้ทีส่ํำหรบักำรนันทนำกำร

กลำงแจง้อำจไม่เปิดทนัทเีน่ืองจำกตอ้งใชเ้วลำทีจ่ะปลดล็อคประตู กำรใหบ้รกิำรในสถำนที ่และ

โอกำสทีจ่ะเกดิฝูงชน 

o สงัเกตมำตรกำรในกำรทํำควำมสะอำดทัง้หมดสํำหรบัสถำนทีแ่บบบรกิำรตนเองและสิง่อํำนวย

ควำมสะดวกกอ่นใชม้นั 

o วำงเฟอรนิ์เจอร ์เชน่ โตะ๊ปิกนิกและเกำ้อีท้ีพ่บ เน่ืองจำกผูป้ฏบิตังิำนสวนอำจจดัวำงใหม้รีะยะห่ำง

ทีเ่หมำะสมเพือ่ส่งเสรมิกำรเวน้ระยะห่ำงทำงกำยภำพ 

o ปฏบิตัติำมป้ำยบอกทศิทำง เชน่ รอถงึครำวของคุณ และปฏบิตัติำมขดีจำํกดัควำมสำมำรถ ซึง่จะ

ส่งเสรมิกำรเวน้ระยะห่ำงทำงกำยภำพในอำคำรทีอ่ำจถูกมองขำ้มและบรเิวณทีแ่คบอืน่ ๆ 

 

ระเบยีบกำรเกีย่วกบักำรระบำยอำกำศ ท ำควำม

สะอำด และกำรฆ่ำเชือ้  

• สถำนประกอบกำรควรทํำใหม้กีำรหมุนเวยีนของอำกำศดขีึน้โดยเปิดหนำ้ต่ำงหรอืประตูหำกเป็นไป

ได ้และเป็นไปตำมมำตรกำรดำ้นควำมปลอดภยัและกำรรกัษำควำมปลอดภยั 

• สํำหรบัพืน้ทีภ่ำยในอำคำร ใหเ้พิม่ปรมิำณอำกำศภำยนอกเขำ้สู่ระบบหมุนเวยีนอำกำศใหม้ำกทีสุ่ด 

ตดิตัง้ตวักรองทีม่ปีระสทิธภิำพสูงสุดซึง่สำมำรถทํำงำนรว่มระบบระบำยอำกำศได ้

• หำกเป็นไปได ้พจิำรณำกำรตดิตัง้เคร ือ่งกรองอำกำศแบบเคลือ่นยำ้ยไดท้ีม่ปีระสทิธภิำพสูง ปรบัปรุง



 

ระบบกรองอำกำศของอำคำรใหม้ปีระสทิธภิำพสูงสุดทีเ่ป็นไปได ้และทํำกำรปรบัเปลีย่นอืน่ ๆ เพือ่

เพิม่ปรมิำณของอำกำศภำยนอก และกำรระบำยอำกำศภำยในสํำนักงำนและพืน้ทีภ่ำยในอำคำร

ส่วนอืน่ ๆ 

• หมั่นตรวจสอบเว็บไซตข์อง CDPH เป็นระยะ ๆ เพือ่รบัทรำบคํำแนะนํำเกีย่วกบัคุณภำพอำกำศ

และกำรระบำยอำกำศภำยในอำคำรเพือ่ป้องกนัโรคทีเ่ช ือ้แพรท่ำงอำกำศซึง่เกดิภำยในอำคำร

ปิด 

• ระเบยีบกำรทํำควำมสะอำดและฆ่ำเช ือ้เป็นสิง่สํำคญัสํำหรบัพืน้ผวิทีม่กีำรสมัผสัสูงในล็อบบี ้พืน้ที่

เชค็อนิ หอ้งน้ํำ รถเข็นกอลฟ์หรอืพวงมำลยัรถ ลฟิทส์กขีองรถกระเชำ้ หรอืพืน้ทีอ่ืน่ ๆ รวมถงึสถำนี

โหลดและพืน้ทีต่่อควิ ทํำควำมสะอำดและฆ่ำเช ือ้พืน้ผวิทัง้หมดทีลู่กคำ้หรอืผูป้ฏบิตังิำนสมัผสับ่อย ๆ 

รวมถงึเคำนเ์ตอรก์ำรเชำ่ พืน้ทีน่ั่งเล่น ฯลฯ 

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำผูป้ฏบิตังิำนมคีวำมสำมำรถเพยีงพอและทํำควำมสะอำดและฆ่ำเช ือ้อุปกรณ์

ทีม่อียู่ เพือ่กำรเปิดดํำเนินงำนกำรเชำ่อุปกรณอ์กีคร ัง้ อุปกรณแ์ละสิง่ของทีเ่ชำ่หรอืใชร้ว่มกนั

ทัง้หมดตอ้งทํำควำมสะอำดและฆ่ำเช ือ้ระหวำ่งกำรใชง้ำนของลูกคำ้ รวมถงึ อุปกรณก์ฬีำ 

อุปกรณส์ก ีแจ็คเกต หมวกกนัน็อก เรอืคำยคั กระดำนโตค้ลืน่ หรอืเรอืพำย เรอืแคนู จกัรยำน 

อุปกรณต์กปลำ เสือ้ชชูพีและรำยกำรอืน่ ๆ 

• ผูป้ระกอบนันทนำกำรกลำงแจง้ควรปรกึษำกบัผูผ้ลติอุปกรณเ์พือ่ตรวจสอบขัน้ตอนกำรฆ่ำเช ือ้ที่

เหมำะสม โดยเฉพำะอย่ำงยิง่สํำหรบัพืน้ผวิอ่อนนุ่ม มรีูพรุน “อุปกรณเ์นือ้นุ่ม” เชน่ เสือ้ชชูพี ชดุ

ว่ำยน้ํำ เชอืกผำ้ฝ้ำยผสม กระเป๋ำอำนมำ้ กระเป๋ำสะพำยหลงั และวสัดุดำ้นในของรองเทำ้สก ี

ตอ้งมขีัน้ตอนกำรทํำควำมสะอำดทีม่ปีระสทิธภิำพตำมทีผู่ผ้ลติแนะนํำ ส่งเสรมิใหผู้เ้ยีย่มชม

เตรยีมและใชอุ้ปกรณข์องตวัเองเมือ่เป็นไปได ้ 

• จดับรเิวณตอ้นรบัลูกคำ้ บรเิวณเชค็อนิ จดุเชำ่อุปกรณ ์สถำนีงำน และพืน้ทีอ่ืน่ ดว้ย

ผลติภณัฑฆ์่ำเช ือ้ทีเ่หมำะสม รวมถงึ น้ํำยำฆ่ำเช ือ้สํำหรบัมอืและผำ้เชด็ทํำควำมสะอำดฆ่ำเช ือ้ 

• หำกเป็นไปได ้ใหห้ลกีเลีย่งกำรทํำธรุกรรมเงนิสดและใชเ้คร ือ่งอ่ำนบตัรเครดติซึง่ลูกคำ้สำมำรถ

เสยีบบตัร/รูดบตัรของตนเองได ้ดงัน้ันพนักงำนจงึไม่จำํเป็นตอ้งทํำให ้หำกเคร ือ่งรูดบตัรเครดติขดั

กบัขอ้บงัคบัใหเ้วน้ระยะห่ำงระหว่ำงบุคคล พนักงำนควรถอยหลงัไปในขณะทีลู่กคำ้รูดชำํระเงนิ 

หำกเป็นไปไดแ้ละเหมำะสม ทํำงำนรว่มกบัพนัธมติรกำรชำํระเงนิเพือ่เพิม่วงเงนิสํำหรบักำรซือ้ทีไ่ม่

จำํเป็นตอ้งใหห้มำยเลขประจำํตวัส่วนบุคคล (PIN) หรอืเซน็สลปิ 

• หำกเป็นไปได ้ณ จดุขำย (POS) แต่ละแห่งใหม้อบหมำยผูป้ฏบิตังิำนไปประจำํเพยีงหน่ึงคน  ทํำ

ควำมสะอำดและฆ่ำเช ือ้สถำนทีร่ะหว่ำงผูใ้ชแ้ต่ละรำยและหลงัจำกจบแต่ละกะกำรทํำงำน หำกมกีำร

มอบหมำยใหพ้นักงำนหลำยคนไปประจำํยงัจดุ POS หน่ึงแห่ง พนักงำนควรลำ้งมอืดว้ยสบู่และน้ํำ 

หรอืใชเ้จลทํำควำมสะอำดมอืกอ่นและหลงักำรใชง้ำนแต่ละคร ัง้ 

• บ่อยคร ัง้ทีห่อ้งน้ํำโดยไม่ตอ้งใชน้ํ้ำ เชน่ สุขำเคลือ่นทีแ่ละหอ้งสุขำหอ้งนิรภยัจะไม่เก็บสต็อกกบั

ผลติภณัฑส์ุขอนำมยัมอื ส่งเสรมิใหผู้เ้ยีย่มชมเตรยีมน้ํำยำฆ่ำเช ือ้สำํหรบัมอืของตวัเองทีม่ี

แอลกอฮอลเ์อทำนอลอย่ำงนอ้ย 60% หรอื isopropyl 70% สํำหรบักำรใชใ้นสถำนทีเ่หล่ำนี ้หำก

มเีตรยีมไว ้ใหแ้น่ใจว่ำสถำนีลำ้งมอืแบบพกพำไดร้บักำรบํำรุงรกัษำและสบู่ผำ้เชด็ตวัและอุปกรณน้ํ์ำ

จะถูกเก็บไวเ้ต็ม 

• ตรวจสอบวำ่เคร ือ่งสุขภณัฑท์ีใ่ชเ้พือ่รกัษำควำมสะอำดยงัคงใชง้ำนไดอ้ยู่ตลอดเวลำ และจดัหำสบู่ 

กระดำษเชด็มอื และน้ํำยำทํำควำมสะอำดมอืเพิม่เตมิหำกจำํเป็นจดัหำอุปกรณท์ีช่ว่ยสนับสนุนกำร

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


 

รกัษำสุขอนำมยัส่วนบุคคล ซึง่รวมถงึกระดำษชำํระ ถงัขยะแบบไรก้ำรสมัผสั สบู่ลำ้งมอื เวลำที่

เพยีงพอสํำหรบักำรลำ้งมอื น้ํำยำทํำควำมสะอำดมอืทีม่แีอลกอฮอล ์ผำ้เชด็ทํำควำมสะอำดฆ่ำเช ือ้ 

และผำ้เชด็ทํำควำมสะอำดแบบใชแ้ลว้ทิง้ 

• จดัใหม้จีดุลำ้งมอืหรอืจดุจำ่ยน้ํำยำทํำควำมสะอำดมอืเพิม่เตมิใหท้ั่วสถำนที ่รวมถงึ ล็อบบี ้จดุเชำ่

อุปกรณ ์เคำนเ์ตอรช์ว่ยเหลอื โตะ๊ใหข้อ้มูล จุดเทีย่วชม หนำ้ต่ำงจำํหน่ำยตั๋ว บรเิวณรบัประทำน

อำหำร รำ้นของทีร่ะลกึ และทำงเขำ้ 

• จดัเตรยีมน้ํำยำทํำควำมสะอำดมอืไวใ้หลู้กคำ้และผูม้ำเทีย่วใชเ้มือ่อุปกรณท์ีท่ํำกจิกรรมไปสมัผสักบั

พืน้ผวิทีใ่ชร้ว่มกบัผูอ้ืน่ หำกทํำได ้ส่งเสรมิใหลู้กคำ้ลำ้งมอืและ/หรอืใชน้ํ้ำยำทํำควำมสะอำดมอืบ่อย 

ๆ ในขณะทีม่กีำรใชอุ้ปกรณแ์ละสิง่ของ เตอืนประชำชน (ดว้ยป้ำยแสดงและ/หรอืวำจำ) ไม่ใหท้ํำ

กำรสมัผสัตำ จมูก และปำกของตนเอง  

• ส่งเสรมิใหลู้กคำ้และผูเ้ยีย่มชมเก็บทุกสิง่ทีนํ่ำมำ ตำมทีเ่ป็นไปได ้เพือ่ลดปรมิำณของขยะทีผู่ ้

ปฏบิตัติอ้งทิง้ในทีต่ ัง้แคมป์ สวน เสน้ทำงเดนิป่ำ หรอืสิง่อํำนวยควำมสะดวกอืน่ ๆ 

• สถำนีเตมิน้ํำสถำนีกำรถ่ำยโอนขอ้มูล RV และสถำนีบรรจโุพรเพนตอ้งทํำควำมสะอำดและฆ่ำ

เช ือ้ในแต่ละวนัและพนักงำนควรเชด็ลงอุปกรณห์ลงัจำกใชแ้ต่ละคร ัง้ ถำ้เป็นไปไดใ้หว้ำงเจลทํำ

ควำมสะอำดมอืใกลส้ิง่อํำนวยควำมสะดวกเหล่ำนีเ้พือ่ใหผู้เ้ยีย่มชมและพนักงำนไดใ้ช ้

• พนักงำนควรหลกีเลีย่งกำรใชเ้คร ือ่งมอืโทรศพัทอ์เิล็กทรอนิกสแ์ละอุปกรณส์ํำนักงำนใหม้ำกทีสุ่ด

เท่ำทีจ่ะทํำไดแ้ละเป็นไปไดใ้หแ้น่ใจว่ำพนักงำนมเีวริก์สเตชนัเฉพำะสํำหรบักำรใชง้ำนส่วนบุคคล

ของพวกเขำ หำ้มใชอุ้ปกรณป้์องกนัส่วนบุคคลรว่มกบัผูอ้ืน่ 

• ยกเลกิกำรใชช้ดุหูฟังและอุปกรณอ์ืน่ ๆ รว่มกนัระหว่ำงพนักงำน เวน้แต่มีกำรฆ่ำเช ือ้อุปกรณน้ั์น

อย่ำงเหมำะสมทุกคร ัง้หลงักำรใชง้ำน ปรกึษำผูผ้ลติอุปกรณเ์พือ่กำํหนดขัน้ตอนกำรฆ่ำเช ือ้ที่

เหมำะสมโดยเฉพำะสำํหรบัพืน้ผวิทีอ่่อนนุ่มและมรีูพรุน เชน่ ทีค่รอบหูโฟม พจิำรณำจดัหำทีค่รอบ

หูฟังแบบใชแ้ลว้ทิง้หำกเป็นไปได ้

• เมือ่เลอืกสำรเคมสีํำหรบัฆำ่เช ือ้ ใชผ้ลติภณัฑท์ีไ่ดร้บักำรอนุมตัใิหใ้ชฆ้่ำเช ือ้โควดิ-19 ตำมรำยกำร

ผลติภณัฑท์ีผ่่ำนกำรอนุมตัจิำก Environmental Protection Agency (EPA) และปฏบิตัติำม

คํำแนะนํำของผลติภณัฑ ์ใชต้ำมทีฉ่ลำกของน้ํำยำฆ่ำเช ือ้อธบิำยเพือ่ใหม้ปีระสทิธภิำพในกำรฆ่ำ

เช ือ้ไวรสัตวัใหม่ เจอืจำงน้ํำยำซกัผำ้ขำวทีใ่ชใ้นครวัเรอืน (5 ชอ้นโตะ๊ต่อน้ํำหน่ึงแกลลอน) หรอื

สำรละลำยทีม่แีอลกอฮอลเ์ป็นส่วนผสมอย่ำงนอ้ย 70% ใหเ้หมำะสมสํำหรบัแต่ละสภำพพืน้ผวิ จดั

ฝึกอบรมใหก้บัพนักงำนเกีย่วกบัอนัตรำยของสำรเคม ีคํำสัง่ของผูผ้ลติ ควำมจำํเป็นทีต่อ้งระบำย

อำกำศ และขอ้กำํหนดของ Cal/OSHA เพือ่กำรใชง้ำนทีป่ลอดภยั พนักงำนทีใ่ชน้ํ้ำยำทํำควำม

สะอำดหรอืน้ํำยำฆ่ำเช ือ้โรคจะตอ้งสวมถุงมอืและอุปกรณป้์องกนัอืน่ ๆ ตำมทีผ่ลติภณัฑน้ั์นกำํหนด

ไว ้ปฏบิตัติำมวธิกีำรทํำควำมสะอำดทีป่ลอดภยัสํำหรบัโรคหอบหดื ทีแ่นะนํำโดยกรมสำธำรณสุข

ของรฐัแคลฟิอรเ์นียและตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำมกีำรระบำยอำกำศทีเ่หมำะสม 

• ปฏบิตัติำมคํำแนะนํำของ CDCเพือ่ใหแ้น่ใจว่ำระบบน้ํำทัง้หมดปลอดภยัทีจ่ะใช ้หลงัจำกปิด

โรงงำนเป็นเวลำนำนเพือ่ลดควำมเสีย่งของโรคลเีจยีนแนรแ์ละโรคอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัน้ํำ 

• จดัสรรใหเ้วลำลูกจำ้งเพือ่กำรทํำควำมสะอำดในระหว่ำงอยู่ในกะกำรทํำงำน ควรมอบหมำยงำนทํำ

ควำมสะอำดในระหว่ำงช ัว่โมงทํำงำนใหเ้ป็นสว่นหน่ึงของหนำ้ทีท่ีต่อ้งปฏบิตั ิพจิำรณำจดัหำบรกิำร

ทํำควำมสะอำดโดยบรษิทับุคคลทีส่ำมในกรณีทีเ่ป็นไปไดแ้ละเหมำะสม 

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.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/building-water-system.html
https://www.cdc.gov/nceh/ehs/elearn/prevent-LD-training.html


 

• ในกรณีทีเ่ป็นไปได ้อย่ำทํำควำมสะอำดพืน้โดยกำรกวำดหรอืกำรใชว้ธิกีำรอืน่ ๆ ทีส่ำมำรถ

กระจำยเชือ้โรคในอำกำศ เวน้แต่ทุกคนทีอ่ยู่ในบรเิวณน้ันจะมอีุปกรณ ์PPE ทีเ่หมำะสม ใช ้

เคร ือ่งดูดฝุ่ นทีม่ตีวักรอง HEPA หำกเป็นไปได ้

• หลงัจำกกำรเขำ้พกัของผูเ้ยีย่มชม สิง่อํำนวยควำมสะดวกแต่ละอย่ำงในสถำนทีต่ ัง้แคมป์และสวน

พกัผ่อนควรไดร้บักำรทํำควำมสะอำดอย่ำงถูกตอ้งโดยกำรเชด็ ทํำควำมสะอำด และฆ่ำเช ือ้ น่ีรวมถงึ

เตำบำรบ์คีวิ เกำ้อี ้ทีน่ั่งสํำรองทัง้หมด (เชน่ ชงิชำ้หรอืมำ้น่ัง) ก็อกน้ํำ และจดุเชือ่มไฟฟ้ำและน้ํำ

สํำหรบั RV 

ค ำแนะน ำกำรเวน้ระยะห่ำงระหวำ่งบุคคล 

• ค ำเตอืน: กำรเวน้ระยะห่ำงทำงกำยภำพเพยีงอย่ำงเดยีวไม่เพยีงพอต่อกำรป้องกนักำรแพรเ่ช ือ้โค

วดิ-19 และสํำหรบักจิกรรมทีอ่อกแรงมำก ขอแนะนํำใหเ้วน้ระยะห่ำงทำงกำยภำพมำกกว่ำหกฟุต   

• ใชม้ำตรกำรต่ำง ๆ เพือ่ใหแ้น่ใจว่ำมกีำรเวน้ระยะห่ำงทำงกำยภำพอย่ำงนอ้ยหกฟุตระหว่ำงพนักงำน ผู ้

เยีย่มชม และบุคคลทีไ่ม่ไดอ้ำศยัอยู่ในบำ้นเดยีวกนั ซ ึง่อำจรวมถงึกำรตดิตัง้แผ่น Plexiglas ระหว่ำง

พนักงำนและผูเ้ยีย่มชมในรำ้นคำ้ ล็อบบี ้บรเิวณแผนกตอ้นรบั หรอืศูนยผ์ูเ้ยีย่มชม หรอืกำรใชภ้ำพ

ชีนํ้ำผูเ้ยีย่มชมใหรู้จ้ดุทีจ่ะยนืหรอืต่อควิ นอกจำกนี ้ควรกำํกบัผูเ้ยีย่มชมและลูกคำ้ว่ำจะยนืตรงไหน 

โดยใชภ้ำพและ/หรอืคํำพูดแนะนํำตำมควำมเหมำะสม เมือ่รอแถวหรอืใชส้ถำนีเตมิน้ํำ สถำนีเทของ

เสยีของ RV สถำนีบรรจแุก็สโพรเพน และสถำนทีใ่หบ้รกิำรอืน่ ๆ ทีค่ลำ้ยกนั 

• เมือ่ใดก็ตำมทีเ่ป็นไปได ้ใหดํ้ำเนินกำรจดัเวลำกะทํำงำนของพนักงำนใหเ้หลือ่มกนั ทํำงำนเป็นทมีที่

ไดร้บัมอบหมำย เหลือ่มเวลำเขำ้และออก จดัเวลำพกัใหเ้หลือ่มกนั โดยใหส้อดคลอ้งกบักฎหมำย

ค่ำจำ้งและระเบยีบช ัว่โมงทำํงำนเพือ่หลกีเลีย่งกำรปฏสิมัพนัธห์รอืกำรรวมกลุ่มในหมู่พนักงำน 

• หลกีเลีย่งกำรจบัมอื ชนหมดั หรอืแตะขอ้ศอก และกำรสมัผสัทำงกำยแบบอืน่ ๆ 

• พจิำรณำตวัเลอืกใหพ้นักงำนทีร่อ้งขอหนำ้ทีอ่ืน่ เพือ่ลดกำรตดิต่อกบัผูเ้ยีย่มชม ลูกคำ้ และพนักงำน

คนอืน่ ๆ (เชน่ กำรจดัสนิคำ้คงคลงั หรอืกำรทํำงำนบรหิำรผ่ำนทำงโทรศพัทแ์ทน) 

• ผูป้ระกอบกำรควรตรวจสอบพืน้ทีท่ีค่นมแีนวโนม้ทีจ่ะรวมตวักนัและตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำมกีำรปฏบิตัิ

ตำมคํำแนะนํำในกำรรกัษำระยะห่ำงทำงกำยภำพและแนวทำงอืน่ ๆ พืน้ทีเ่หล่ำนีอ้ำจรวมถงึสนำมกฬีำ 

ลำนสเก็ต สนำมบำสเกตบอล สนำมเทนนิส เสน้ทำงเทรล พืน้ทีท่ีนิ่ยมใชร้ะหว่ำงวนั และพืน้ทีปิ่กนิก 

ตดิป้ำยเกีย่วกบัขอ้เรยีกรอ้งในกำรรกัษำระยะห่ำงทำงกำยภำพ และกดีกนักลุ่มจำกกำรรวมตวัเป็นกลุ่ม

ใหญ่ทีม่ำกกว่ำทีแ่นะนํำในปัจจบุนั หรอืทีไ่ดร้บัอนุญำตโดยเขตทอ้งถิน่ 

• สํำหรบัสถำนทีท่ีบ่รกิำรกจิกรรมกลำงแจง้แบบเก็บเงนิทีอ่ยู่ในกำรควบคุม ผูป้ระกอบกำรควรใชร้ะบบ

กำรจองเพือ่จำํกดัจำํนวนผูเ้ยีย่มชมในสถำนที ่ 

• พจิำรณำกำรใชต้วัเลอืกกำรเชค็อนิระยะไกลสํำหรบัคนกลุ่มใหม่ทีเ่ดนิทำงมำทีต่ ัง้แคมป์หรอืสวนจอด

รถอำรว์ใีนกรณีทีเ่ป็นไปได ้ตดิป้ำยทีท่ำงเขำ้สวนเพือ่สือ่สำรกบัผูเ้ยีย่มชมเกีย่วกบัสิง่ทีต่อ้งทํำเมือ่

เดนิทำงมำถงึ เชน่ แสดงหมำยเลขโทรศพัทไ์ว ้เพือ่ใหโ้ทรศพัทต์ดิต่อแทนกำรเขำ้ไปในบรเิวณ

ลงทะเบยีน ส่งเสรมิกำรชำํระเงนิออนไลน ์สถำนีชำํระเงนิภำยในสถำนที ่กำรชำํระเงนิผ่ำนบตัรเครดติ 

หรอืกำรชำํระเงนิทำงโทรศพัทใ์นกรณีทีเ่ป็นไปได ้

• หำกไม่สำมำรถเชค็อนิระยะไกลได ้ใหเ้ชค็อนิผูเ้ขำ้พกัทีภ่ำยนอก และส่งใบเสรจ็ทำงอเีมลถำ้เป็นไปได ้

ในกรณีทีจ่ำํเป็น ใหพ้ำหรอืกำํกบัผูเ้ยีย่มชมไปบรเิวณของพวกเขำโดยตรง เมือ่เดนิทำงมำถงึตำมขอ้



 

เรยีกรอ้งในกำรรกัษำระยะห่ำงทำงกำยภำพ ควรใหห้น่ึงครวัเรอืนอยู่ในทีต่ ัง้แคมป์แต่ละทีห่รอืหน่วยที่

พกั และผูเ้ยีย่มชมทีไ่ม่ไดล้งทะเบยีนไม่ควรไดร้บัอนุญำตใหเ้ขำ้ในสถำนทีต่ ัง้แคมป์หรอืสวนจอดรถ

อำรว์ ี

• พจิำรณำกำรใชก้ระบวนกำรเพือ่ใหผู้เ้ยีย่มชมซือ้รำยกำรสนิคำ้ล่วงหนำ้จำกรำ้นคำ้ทั่วไป รวมทัง้ฟืน 

รำยกำรอำหำร หรอืสนิคำ้อืน่ ๆ และใหม้พีนักงำนส่งสนิคำ้ไปทีต่ ัง้แคมป์ของผูเ้ยีย่มชมหรอือำรว์ ี

• พืน้ทีก่ลำงแจง้สํำหรบักำรรวมตวัและกำรทํำงำนกลุ่ม ทีร่วมถงึ ศำลำ รอบกองไฟ หอ้งครวัค่ำยทีเ่ปิด

สำธำรณะ และอฒัจนัทร ์ควรปิดใหบ้รกิำรต่อไป ถอน แยก ตดิตัง้ป้ำยปิด หรอืใชเ้ทปปิดมำ้น่ังทัง้หมด 

โตะ๊ปิคนิคพืน้ทีส่่วนกลำง และทีน่ั่งแบบน่ังหลำยคน (รวมทัง้ทีน่ั่งรอบกองไฟ) เพือ่กดีกนัผูเ้ยีย่มชมจำก

กำรชมุนุมกนั  

• ทีพ่กัปิกนิกขนำดเล็กกว่ำน้ัน เชน่ สถำนทีร่องรบัเฉพำะกลุ่มครอบครวั สำมำรถเปิดบรกิำรได ้โดย

แสดงขอ้จำํกดักำรรกัษำระยะห่ำงทำงกำยภำพทีเ่กีย่วขอ้ง (เชน่ จำํกดักำรใชง้ำนคร ัง้ละหน่ึง

ครอบครวั) 

• ตรวจสอบทีต่ ัง้แคมป์และจดุจอดรถอำรว์เีพือ่ตรวจสอบวำ่จะตอ้งดํำเนินงำนของสวนโดยลดควำมจเุพือ่

รกัษำระยะห่ำงทำงกำยภำพหรอืไม่ 

• ปรบักำรประชมุของพนักงำนทัง้หมดเพือ่ใหแ้น่ใจว่ำมกีำรรกัษำระยะห่ำงทำงกำยภำพ และใชก้ำร

ประชมุกลุ่มเล็กลง เพือ่ปฏบิตัติำมแนวทำงกำรรกัษำระยะห่ำงทำงกำยภำพ จดักำรประชมุกบัพนักงำน

ทำงโทรศพัท ์ผำ่นเว็บ หรอืนอกสถำนทีใ่นกรณีทีเ่ป็นไปได ้พจิำรณำใชก้ำรสมัภำษณแ์ละกำรเตรยีม

ควำมพรอ้มผ่ำนระบบเสมอืนจรงิสํำหรบัพนักงำนรำยใหม่เมือ่เป็นไปได ้

ขอ้ควรพจิำรณำเพิม่เตมิส ำหรบัผูป้ระกอบกำรสนำมเล่นสก ี

• ผูป้ระกอบกำรสนำมเล่นสกตีอ้งจำํกดัควำมจแุละกำรเขำ้ถงึพืน้ทีส่นำมและพืน้ทีนั่นทนำกำร

กลำงแจง้อืน่ ๆ ทัง้หมด ซึง่สำมำรถทํำไดโ้ดยใชม้ำตรกำรต่ำง ๆ รวมถงึ: 

o กำํหนดใหลู้กคำ้ทุกรำยตอ้งมตีั๋วกำรใชล้ฟิตท์ีไ่ม่หมดอำยุ กำรซือ้ล่วงหนำ้ บตัรผ่ำนฤดูกำล หรอื

กำรจองล่วงหนำ้เพือ่รบัสทิธิใ์นกำรเขำ้ถงึพืน้ทีส่นำมและใชล้ฟิตส์กแีละ/หรอืกระเชำ้ลอยฟ้ำ 

o กำรหยุดจำํหน่ำยตั๋วแบบไม่ซือ้ล่วงหนำ้ 

o กำรปรบัเปลีย่นนโยบำยกำรจอดรถ โดยอนุญำตกำรจอดรถเฉพำะผูถ้อืบตัรขึน้รถกระเชำ้เทำ่น้ัน 

o กำํหนดใหม้กีำรซือ้บตัรผ่ำนทีจ่อดรถพรอ้มบตัรขึน้รถกระเชำ้ และจำํกดัควำมจขุองทีจ่อดรถเพือ่

กดีกนัไม่ใหค้นทั่วไปใชส้ิง่อํำนวยควำมสะดวก 

• พจิำรณำปรบันโยบำยกำรจอดรถโดยกำรอนุญำตกำรจอดรถเฉพำะบตัรผ่ำนฤดูกำลหรอืผูถ้อืตั๋ว

ขึน้ลฟิตเ์ท่ำน้ัน และขอ้กำํหนดกำรมบีตัรจอดรถพรอ้มดว้ยบตัรผ่ำนฤดูกำลหรอืตั๋วขึน้ลฟิตเ์ท่ำน้ัน 

จำํกดัควำมจใุนทีจ่อดรถเพือ่ขดัขวำงกำรใชง้ำนสิง่อํำนวยควำมสะดวกทั่วไปโดยผูท้ีไ่ม่มบีตัรผ่ำน

ฤดูกำลหรอืตั๋วขึน้ลฟิต ์

• ใชม้ำตรกำรต่ำง ๆ เพือ่ใหม้ั่นใจว่ำมกีำรเวน้ระยะห่ำงระหว่ำงบุคคลอย่ำงนอ้ยหกฟุตตลอดเวลำ 

ระหว่ำงผูท้ีไ่ม่ไดอ้ยู่บำ้นเดยีวกนั อย่ำงเชน่ เวลำทีแ่ขกรอควิ หรอืน่ังโดยสำรรถรบัส่ง ซ ึง่อำจรวมถงึ

กำรใชฉ้ำกกัน้หรอืเคร ือ่งหมำยภำพ (เชน่ กำรทํำเคร ือ่งหมำยบนพืน้หรอืสญัลกัษณเ์พือ่ระบุ

ตํำแหน่งทีผู่ป้ฏบิตังิำนและตํำแหน่งทีลู่กคำ้ควรยนื)  



 

• กำรจดัควิทัง้หมดทีส่นำมเล่นสกจีะตอ้งดํำเนินกำรในสถำนทีก่ลำงแจง้เท่ำน้ัน ลดกำรรอควิในรม่

สํำหรบัรถกระเชำ้หรอืรถรำง พฒันำระบบกำรรอควิกลำงแจง้กอ่นทีจ่ะเขำ้สู่ภำยในอำคำร ปิดส่วนต่ำง 

ๆ ของสำย/ควิสลบัเพือ่ใหแ้น่ใจว่ำมรีะยะห่ำงทำงกำยภำพทีเ่พยีงพอระหว่ำงลูกคำ้และผูเ้ยีย่มชม 

• กำรใชล้ฟิตท์ีน่ั่งควรจำํกดัเฉพำะผูท้ีอ่ยู่บำ้นเดยีวกนั อำจมขีอ้ยกเวน้สํำหรบับุคคลจำกต่ำงครอบครวั

เมือ่ใชเ้วลำน่ังไม่เกนิ 15 นำท ีและบุคคลจำกต่ำงครอบครวัตอ้งน่ังใหห้่ำงกนัมำกทีสุ่ดเท่ำทีจ่ะทํำได ้ 

ซ ึง่จะตอ้งห่ำงกว่ำหน่ึงทีน่ั่ง  

• พำหนะขนส่งแบบปิด (เชน่ รถกระเชำ้หรอืรถรำงอำกำศ) จะตอ้งจำํกดัเฉพำะผูท้ีอ่ยู่บำ้นเดยีวกนั

สํำหรบัพำหนะขนส่งทีม่คีวำมจไุม่เกนิ 10 คน สํำหรบัพำหนะขนส่งทีส่ำมำรถรองรบัผูโ้ดยสำรได ้

มำกกว่ำ 10 คน จะตอ้งจำํกดัจำํนวนผูโ้ดยสำรไวท้ี ่25% พรอ้มหนำ้ต่ำงทีเ่ปิดได ้แมใ้นสภำพอำกำศที่

เลวรำ้ย และกำรจดัทีน่ั่งจะตอ้งใหก้ำรเวน้ระยะห่ำงทำงกำยภำพหกฟุตระหว่ำงสมำชกิจำกต่ำง

ครอบครวั สมำชกิในครอบครวัเดยีวกนัไม่จำํเป็นตอ้งน่ังห่ำงกนัหกฟุต 

• ปรบัรูปแบบกำรโหลดทีน่ั่งตำมควำมจำํเป็นในลฟิตท์ีน่ั่งและรถกระเชำ้เพือ่ใหเ้ป็นไปตำมขอ้กำํหนด

กำรเวน้ระยะห่ำงระหวำ่งบุคคล ตวัอย่ำงเชน่ กำรจดัทีน่ั่งในพำหนะแบบทีเ่วน้ที ่หรอืแถวเวน้แถว จำํกดั

ควำมจขุองพำหนะเพือ่จะสำมำรถเวน้ระยะห่ำงระหวำ่งกลุ่มทีม่ำเป็นครอบครวั ฯลฯ ใชป้้ำยตดิเพือ่ชว่ย

ใหลู้กคำ้เขำ้ใจว่ำจะน่ังตรงไหน 

• ตำมกฎทั่วไป พนักงำนควรหลกีเลีย่งกำรชว่ยเหลอืทีต่อ้งสมัผสัรำ่งกำย/ชว่ยอุม้ลูกคำ้ หำกลูกคำ้

ตอ้งกำรควำมชว่ยเหลอื ใหข้อควำมชว่ยเหลอืจำกสมำชกิในครวัเรอืนคนอืน่ (พนักงำนอำจยงัตอ้ง

คอยชว่ยเหลอืซึง่ตอ้งสมัผสัตวั/ยกตวัลูกคำ้เมือ่ลุกออกจำกเคร ือ่งเล่น) 

• ผูป้ระกอบกำรสนำมเล่นสกตีอ้งหลกีเลีย่งกจิกรรมทีส่่งเสรมิกำรชมุนุมกลุ่มและควรตระหนักถงึนโยบำย

ของรฐัและทอ้งถิน่สํำหรบัเยำวชนและผูใ้หญ่ในกำรรวบรวมขอ้กำํหนดในกำรตรวจสอบว่ำ ช ัน้เรยีน

กำรเล่นสก ีบทเรยีน กำรฝึกเป็นทมี สำมำรถจดัขึน้ไดห้รอืไม่ 

• ส่งเสรมิใหลู้กคำ้ซือ้ตั๋วทำงออนไลน ์(กอ่นเขำ้ใชบ้รกิำร) หรอืซือ้ผ่ำนแอปเมือ่อยู่ภำยในสนำมเล่นสก ี

เพือ่ลดธรุกรรมกำรชำํระเงนิโดยเขำ้แถวและทีต่อ้งทํำในสถำนที ่หำกเป็นไปได ้ใหห้ลกีเลีย่งตั๋ว

กระดำษซึง่พนักงำนตอ้งถอืตั๋วเหล่ำน้ันขณะสแกน  

• ประเมนิกำรจดักำรล็อกเกอรท์ีลู่กคำ้สำมำรถจดัเก็บของใชส้่วนตวัไดเ้อง เพือ่ใหแ้น่ใจว่ำพืน้ทีเ่หลำ่น้ัน

จะถูกทํำควำมสะอำดและฆ่ำเช ือ้อย่ำงสม่ํำเสมอ และมรีะยะห่ำงทีเ่หมำะสมเพือ่ใหส้ำมำรถเวน้ระยะห่ำง

ระหว่ำงบุคคลได ้พจิำรณำปิดหรอืสลบัสบัเปลีย่นบำงสว่นเพือ่ใหม้กีำรเวน้ระยะห่ำงทำงกำยภำพอย่ำง

เหมำะสมในชว่งเวลำทียุ่่ง ตดิป้ำยเตอืนลูกคำ้ใหเ้วน้ระยะห่ำงระหวำ่งบุคคลอย่ำงนอ้ยหกฟุต และรอให ้

ผูอ้ืน่ออกมำกอ่นทีจ่ะเขำ้ไปใชง้ำนล็อกเกอร ์พจิำรณำจดัใหม้ผีูป้ฏบิตังิำนในพืน้ทีล็่อกเกอรเ์พือ่จำํกดั

จำํนวนคนทีจ่ะอยู่ในพืน้ทีใ่นเวลำเดยีวกนั ทํำควำมสะอำดและฆ่ำเช ือ้ตูล็้อคเกอรร์ะหว่ำงกำรใชง้ำนแต่

ละคร ัง้ หรอืใหก้ระเป๋ำเพือ่ใหลู้กคำ้ใชใ้ส่ของส่วนตวัไวใ้นถุงกอ่นทีจ่ะใส่ไวใ้นตูล็้อคเกอรอ์กีท ี 

• ในกรณีฉุกเฉิน ผูป้ระกอบกำรสนำมเล่นสกคีวรพิจำรณำและวำงแผนใหม้กีำรเวน้ระยะห่ำงระหว่ำง

บุคคลในบรเิวณทำงเขำ้/ออก และบรเิวณพกัของลูกคำ้ 

• ระเบยีบกำรทํำควำมสะอำดและฆ่ำเช ือ้เป็นสิง่สํำคญัสํำหรบัพืน้ผวิทีม่กีำรสมัผสัสูงบนลฟิตท์ีน่ั่ง รถ

กระเชำ้ รถรำง หรอืพืน้ทีอ่ืน่ ๆ รวมถงึสถำนีโหลดและพืน้ทีร่อควิ ทํำควำมสะอำดและฆ่ำเช ือ้พืน้ผวิ

ทัง้หมดทีลู่กคำ้หรอืผูป้ฏบิตังิำนสมัผสับ่อย ๆ เป็นประจำํ รวมถงึบรเิวณทีน่ั่งของพำหนะขนส่ง รำวจบั 

ทีว่ำงแขน อุปกรณด์งึร ัง้ มอืจบั และรำวจบั ฯลฯ 



 

• เพิม่ควำมถีแ่ละปรบัปรุงขัน้ตอนทํำควำมสะอำดและฆ่ำเช ือ้ตำมคํำแนะนํำของผลติภณัฑท์ํำควำม

สะอำด และคํำแนะนํำของผูผ้ลติยำนพำหนะ ลติฟ์ หรอืรถรำง และเลอืกใชต้ำมประเภทของพืน้ผวิที่

จะทํำควำมสะอำด ตอ้งแน่ใจว่ำไดพ้จิำรณำเวลำกำรฆ่ำไวรสัและเวลำกำรเป่ำแหง้กอ่นเปิดเกำ้อีย้ก

ของ รถกระเชำ้ ฯลฯ ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำลฟิตท์ีน่ั่งหรอืรถกระเชำ้ของมคีวำมปลอดภยั (รวมถงึกำร

ล็อคเพือ่ควำมปลอดภยัตำมควำมจำํเป็น) เพือ่ใหผู้ป้ฏบิตังิำนสำมำรถเขำ้ถงึพืน้ทีท่ีต่อ้งกำรทํำ

ควำมสะอำดไดอ้ย่ำงปลอดภยั  

ขอ้ควรพจิำรณำเพิม่เตมิส ำหรบันนัทนำกำรกลำงแจง้อืน่ 

• กจิกรรมและกฬีำทีม่กีำรจดัระเบยีบส่วนใหญ่ เชน่ บำสเก็ตบอล เบสบอล ฟุตบอล และฟุตบอล

อเมรกินั ซ ึง่จดัขึน้ในสนำมกลำงแจง้ พืน้ทีเ่ปิดโล่ง และสนำม จะจำํกดัเฉพำะคํำแนะนํำสํำหรบักฬีำ

เยำวชนเท่ำน้ัน อำ้งองิขอ้มูลจำกคํำแนะนํำสํำหรบักฬีำเยำวชน และเจำ้หนำ้ทีส่ำธำรณสุขใน

ทอ้งถิน่เพือ่กำํหนดขอบเขตทีโ่คช้และนักกฬีำทีไ่ม่ไดอ้ยู่บำ้นเดยีวกนัหรอืทีอ่ยู่อำศยัเดยีวกนั ไดร้บั

อนุญำตใหอ้ยู่ใกลก้นัได ้สมำชกิในครวัเรอืนเดยีวกนัสำมำรถรว่มกจิกรรมดงักล่ำวและเล่นกฬีำ

ดว้ยกนัได ้  

• กจิกรรมและกฬีำทีม่กีำรสมัผสัใกลช้ดิและมีควำมเสีย่งสงูในระยะห่ำงนอ้ยกว่ำหกฟุตระหว่ำงคนต่ำง

ครอบครวัควรจะถูกระงบัไวก้อ่น ซึง่รวมถงึกจิกรรมกฬีำกลุ่ม บำสเก็ตบอลสนำมเล็ก กจิกรรมกฬีำส ี

กำรแข่งขนั หรอืกำรเตน้รำํ โปรดดูคํำแนะนํำสํำหรบักฬีำเยำวชน สํำหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบั

กจิกรรมทีไ่ดร้บัอนุญำต 

• ใหจ้ำํกดักจิกรรมนันทนำกำรกลำงแจง้ทีม่กีำรสมัผสักนัใกลช้ดิไวส้ํำหรบัครอบครวัเทำ่น้ัน ซึง่รวมถงึ

กำรเชำ่เรอื บำสเกตบอล และวอลเลยบ์อล สนำมเชอืก และกำํแพงปีนเขำ ในสถำนทีต่ ัง้แคมป์และสวน

จอดรถอำรว์ใีหพ้จิำรณำวำ่เสน้ทำงเดนิชมธรรมชำติ คนืภำพยนตร ์มนิิกอลฟ์ ซอ่นหำ geocaching 

กำรล่ำขมุทรพัย ์หรอืกจิกรรมอืน่ ๆ สำมำรถเตรยีมไวส้ํำหรบัครอบครวัในลกัษณะทีร่กัษำระยะห่ำงทำง

กำยภำพได ้

• ใหป้รบัเปลีย่นกจิกรรมนันทนำกำรกลำงแจง้ในกรณีทีจ่ำํเป็น เพือ่ใหห้ลำยครวัเรอืนใชป้ระโยชนส์ิง่

อํำนวยควำมสะดวกหรอือุปกรณไ์ด ้ขณะทีย่งัรกัษำระยะห่ำงทำงกำยภำพ กำรปรบัเปลีย่นดงักล่ำวจะ

เฉพำะเจำะจงสำํหรบัแต่ละกจิกรรมและขึน้อยู่กบัควำมสำมำรถของสถำนทีอ่ํำนวยควำมสะดวก แต่

ตวัอย่ำงบำงสว่นรวมถงึ: 

o กำรเหลือ่มเวลำออกรอบทีส่นำมกอลฟ์ และกำรใหห้น่ึงครอบครวัใชร้ถกอลฟ์หน่ึงคนั 

o จำํกดัควำมจใุนกลุ่มเล็ก ๆ สํำหรบักลุ่มตกปลำ ล่ำสตัว ์หรอืเชำ่เหมำลำํเรอื หรอืพยำยำมปรบั

ทีน่ั่งบนเรอืหรอืยำนพำหนะอืน่ ๆ 

o กำํหนดตำรำงเวลำของกำรใชง้ำนเพือ่จำํกดัจำํนวนคนในโรงนำหรอืคอกมำ้ ถำ้จำํเป็นตอ้งจดั

ตำรำงเวลำเพือ่รกัษำระยะห่ำงทำงกำยภำพ 

• ปรบัเปลีย่นกจิกรรมนันทนำกำรกลำงแจง้ตำมควำมจำํเป็น เพือ่ใหแ้น่ใจว่ำไดป้รบัใชร้ะเบยีบ

ปฏบิตักิำรทํำควำมสะอำดและฆ่ำเช ือ้มคีวำมเหมำะสม (รวมถงึกำรมุ่งเนน้สุขอนำมยัทีด่ขีองมอืกอ่น

และหลงักำรใชอุ้ปกรณท์ีใ่ชร้ว่มกนัและพืน้ผวิสมัผสับ่อย) มำตรกำรดงักล่ำวจะเฉพำะเจำะจงสำํหรบั

ประเภทของกจิกรรมและควำมจขุองสถำนที ่แต่มตีวัอย่ำงบำงสว่นไดแ้ก่: 

o ส่งเสรมิใหผู้เ้ยีย่มชมนํำอุปกรณม์ำเองทัง้หมด ในกรณีทีเ่ป็นไปได ้เพือ่ลดกำรแบ่งใช ้

อุปกรณ ์

https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-youth-sports--en.pdf
https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-youth-sports--en.pdf


 

o สถำนทีต่ ัง้แคมป์แต่ละจดุควรใหส้มำชกิของครวัเรอืนเดยีวกนัพกัอำศยั 

o ในสถำนทีบ่รกิำรทีเ่กีย่วขอ้งกบัมำ้ ใหท้ํำควำมสะอำดและฆ่ำเช ือ้สลกัประตู หวัฉีดสเปรย ์

อำนผูกขำ้ม เสยีม รถเข็น และรำยกำรของทีใ่ชบ้่อยชิน้อืน่ ๆ อย่ำงเป็นประจำํหรอืหลงักำร

สมัผสักบับุคลำกร 

o กำรจำ้งตกปลำและกำรดํำเนินงำนเชำ่เหมำลํำกลุ่มขนำดเล็กตอ้งใหแ้น่ใจว่ำลูกคำ้สำมำรถ

เขำ้ถงึสิง่อํำนวยควำมสะดวกในกำรลำ้งมอืหรอืเจลทำํควำมสะอำดมอืทีเ่หมำะสมบนเรอืได ้

o ทํำควำมสะอำดและฆ่ำเช ือ้ธนูกอ่นและหลงักำรใชง้ำนในสนำมยงิธนู 

• เมือ่สวมอุปกรณใ์หค้นอืน่ ไม่ว่ำเป็น หมวกกนัน็อก อุปกรณ ์เสือ้ผำ้ป้องกนั เสือ้ชชูพี หรอืรำยกำรอืน่ 

ๆ พนักงำนควรรกัษำระยะห่ำงทำงกำยภำพ ถำ้เป็นไปได ้พนักงำนควรสำธติวธิกีำรสวมและถอด

อุปกรณท์ีถู่กตอ้ง มำกกว่ำกำรเขำ้ไปชว่ยเหลอืและฝ่ำฝืนกำรรกัษำระยะห่ำงทำงกำยภำพ 

ขอ้ควรพจิำรณำเพิม่เตมิส ำหรบัหอ้งน ้ำและหอ้งอำบน ้ำรวม 

• ผูป้ระกอบกำรสถำนทีต่ ัง้แคมป์ สถำนทีจ่อดรถอำรว์ ีสนำมเล่นสก ีและนันทนำกำรกลำงแจง้ ควร

พจิำรณำพนักงำนและควำมจอุืน่ และทรพัยำกรทีจ่ำํเป็น เพือ่ใหแ้น่ใจว่ำหอ้งน้ํำทีใ่ชร้ว่มกนัสำมำรถทํำ

ควำมสะอำดและฆ่ำเช ือ้ตลอดทัง้วนั  

• สิง่อํำนวยควำมสะดวกในหอ้งน้ํำใชร้ว่มกนั ควรทํำควำมสะอำดเป็นประจำํโดยใช ้ สำรฆ่ำเช ือ้ทีผ่ำ่น

กำรอนุมตัจิำก EPA ตลอดทัง้วนั พืน้ผวิทีม่สีมัผสัสูง เชน่ กอ๊กน้ํำ หอ้งสุขำ ลูกบดิประตูและสวทิชไ์ฟ

จะตอ้งทํำควำมสะอำดและฆ่ำเช ือ้บ่อย ๆ พนักงำนควรไดร้บักำรฝึกอบรมเกีย่วกบัอนัตรำยและกำรใช ้

งำนทีเ่หมำะสมของผลติภณัฑใ์หม่ ตำมขอ้เรยีกรอ้งของ Cal/OSHA และตอ้งเตรยีมอุปกรณป้์องกนัที่

จำํเป็นสํำหรบัผลติภณัฑท์ํำควำมสะอำดเฉพำะทีนํ่ำมำใชง้ำน เชน่ กำรป้องกนัดวงตำหรอืถุงมอื 

• สรำ้งและโพสตต์ำรำงกำรทำํควำมสะอำดในทุกสถำนทีห่อ้งน้ํำเปิด แสดงตำรำงกำรทำํควำมสะอำดไว ้

ทีด่ำ้นหนำ้ของประตูเพือ่ใหผู้เ้ขำ้ชมรูช้ว่งเวลำทีส่ำมำรถใช/้ไม่สำมำรถใชห้อ้งน้ํำ ตรวจสอบใหแ้น่ใจ

ว่ำไดปิ้ดหอ้งน้ํำในระหว่ำงกระบวนกำรทํำควำมสะอำดและฆ่ำเช ือ้ 

• พจิำรณำกำรใชร้ำยกำรตรวจสอบหรอืระบบกำรตรวจสอบเพือ่ตดิตำมควำมถีใ่นกำรทํำควำมสะอำดที่

ดํำเนินกำร 

• อนุญำตใหใ้ชห้อ้งอำบน้ํำฝักบวัเฉพำะในกรณีทีม่แีผงกัน้อยู่ในสถำนทีห่รอืมป้ีำยสญัลกัษณท์ีร่ะบุขอ้

กำํหนดกำรเวน้ระยะห่ำงทำงกำยภำพ หำกไม่สำมำรถปิดแผงกัน้หรอืกำํหนดระยะห่ำงทีเ่หมำะสม สิง่

อํำนวยควำมสะดวกเหล่ำนีจ้ะยงัคงปิดต่อไป 

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำสิง่อำํนวยควำมสะดวกดำ้นสุขอนำมยัยงัคงใชง้ำนไดแ้ละมกีำรสะสมอยู่

ตลอดเวลำ จดัหำสบู่ กระดำษชำํระ และเจลทํำควำมสะอำดมอืเพิม่เตมิเมือ่มคีวำมจำํเป็น ตดิตัง้

อุปกรณแ์ฮนดฟ์รถีำ้เป็นไปไดร้วมถงึอ่ำงเซน็เซอรต์รวจจบัควำมเคลือ่นไหวกอ๊กน้ํำ เคร ือ่งจำ่ยสบู ่

เคร ือ่งจำ่ยเจลทำํควำมสะอำด และตูใ้ส่กระดำษชำํระ 

• พจิำรณำปรบัเปลีย่นประตูทำงเขำ้หอ้งน้ํำแบบหลำยตอนใหเ้ป็นประตูเปิดปิดโดยไม่ตอ้งสมัผสัจบั

ลูกบดิประตู อุปกรณท์ีใ่ชเ้ปิดประตู หรอืระบบเปิดปิดบำนประตูทีใ่ชไ้ฟฟ้ำเมือ่ใดก็ตำมทีเ่ป็นไปได ้หำก

ประตูไม่สำมำรถเปิดไดโ้ดยไม่ตอ้งสมัผสัลูกบดิประตู หรอื ระบบเปิดปิดบำนประตู ใหเ้ปิดประตู และ/

หรอืวำงถงัขยะไวข้ำ้งประตู เพือ่ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำสำมำรถทิง้กระดำษชำํระลงในภำชนะรองรบัเมือ่

เปิดหรอืปิดประตู สถำนทีต่ ัง้และตํำแหน่งของถงัขยะตอ้งไม่ขดัขวำงทำงออก กำรอพยพ อุปกรณ์

ฉุกเฉิน หรอืทีพ่กัทีเ่หมำะสมภำยใตก้ฎหมำยบุคคลทุพพลภำพของอเมรกินั ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำมี

กำรเทถงัขยะอย่ำงสม่ํำเสมอ 

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


 

• กำรจดักำรสถำนทีท่ีต่ ัง้แคมป์และสถำนทีจ่อดรถอำรว์คีวรมกีำรส่งเสรมิใหผู้เ้ขำ้พกัอยู่ในยำนพำหนะที่

มหีอ้งสุขำและหอ้งอำบน้ํำแบบฝักบวั/อ่ำงอำบน้ํำเพือ่ใชอ้ปุกรณส์่วนตวัมำกกว่ำแบ่งปันใหผู้อ้ืน่ถำ้

เป็นไปได ้

• ใหข้อ้มูลเกีย่วกบัวธิกีำรลำ้งมอือย่ำงถูกตอ้งรวมทัง้ป้ำยแขวนในหอ้งน้ํำ 

ขอ้ควรพจิำรณำเพิม่เตมิส ำหรบัสระวำ่ยน ้ำและสวนน ้ำ 

• ผูป้ระกอบกำรสถำนทีต่ ัง้แคมป์ สถำนทีจ่อดรถอำรว์ ีสนำมเล่นสก ีและนันทนำกำรกลำงแจง้อืน่ทีม่สีระ

ว่ำยน้ํำ แผ่นเล่นน้ํำ อ่ำงน้ํำอุน่ ซำวน่ำ และหอ้งอบไอน้ํำควรมมีำตรกำรเพิม่เตมิเพือ่รบัรองวำ่สถำน

ประกอบกำรเหล่ำน้ันไดร้บักำรทํำควำมสะอำดอย่ำงถูกตอ้งและปลอดเชือ้สํำหรบักำรใชง้ำนของแยก

ตำมคํำแนะนํำของ CDC 

• สิง่อํำนวยควำมสะดวกทีม่อี่ำงน้ํำรอ้นกลำงแจง้ทีส่ำมำรถเขำ้ถงึไดอ้ย่ำงเปิดเผย ตอ้งตรวจสอบให ้

แน่ใจว่ำมกีำรรกัษำระยะห่ำงอย่ำงนอ้ยหกฟุตตลอดเวลำระหว่ำงผูใ้ชอ้ำ่งน้ํำรอ้นทีไ่ม่ไดม้ำจำก

ครวัเรอืนเดยีวกนัหรอืจำํกดักำรใชใ้หอ้ยู่กลุ่มครวัเรอืนเดยีวกนัในแต่ละคร ัง้ 

o ผูม้ำเยอืนควรถอดหนำ้กำกปิดคลุมใบหนำ้ออกในขณะทีอ่ยู่ในอ่ำงน้ํำรอ้น เน่ืองจำกมโีอกำสที่

พวกเขำจะเปียกได ้แต่จะตอ้งสวมใส่เมือ่จำํเป็นเมือ่อยู่นอกอ่ำงน้ํำรอ้น 

o สถำนประกอบกำรควรจดัหำภำชนะรองรบัสํำหรบัเก็บผำ้เชด็ตวัทีใ่ชแ้ลว้สํำหรบักำรซกัรดี และ

ทํำควำมสะอำดและฆ่ำเช ือ้พืน้ผวิทีม่กีำรสมัผสัสูงอย่ำงสม่ํำเสมอ 

o ตดิป้ำยเกีย่วกบัขอ้กำํหนดกำรเวน้ระยะห่ำงและกำรปิดคลุมใบหนำ้  

o เจำ้หนำ้ทีป่ระจำํสถำนประกอบกำรตอ้งเฝ้ำตดิตำมกำรปฏบิตัติำมขอ้กำํหนดดำ้นกำรเวน้

ระยะห่ำง และถำ้ไม่สำมำรถรกัษำระยะห่ำงไดอ้ย่ำงสม่ํำเสมอ จะตอ้งหยุดกำรใชอ้่ำงน้ํำรอ้น 

• กำรทํำงำนของอำ่งน้ํำรอ้นกบัอ่ำงน้ํำรอ้นกลำงแจง้สว่นตวัสํำหรบัเชำ่ตอ้งจำํกดักำรใชง้ำนใหก้ลุ่ม

ครอบครวัไดค้ร ัง้ละหน่ึงกลุ่ม  

o ผูม้ำเยอืนควรถอดหนำ้กำกปิดคลุมใบหนำ้ออกในขณะทีอ่ยู่ในอ่ำงน้ํำรอ้น เน่ืองจำกมโีอกำสที่

พวกเขำจะเปียกได ้แต่จะตอ้งสวมใส่เมือ่จำํเป็นเมือ่อยู่นอกอ่ำงน้ํำรอ้น  

o ตดิป้ำยเกีย่วกบัขอ้กำํหนดเกีย่วกบัหนำ้กำกอนำมยั 

o ระหว่ำงกำรใชง้ำนอ่ำงน้ํำรอ้น ผูป้ฏบิตังิำนควรเก็บผำ้เชด็ตวัทีใ่ชแ้ลว้สํำหรบักำรซกัรดี ทํำ

ควำมสะอำดและฆ่ำเช ือ้พืน้ผวิทีส่มัผสับ่อย 

• สํำหรบัสระวำ่ยน้ํำในรม่ ตอ้งสวมหนำ้กำกอนำมยัเมือ่ออกจำกน้ํำหรอืพืน้ทีอ่ำบน้ํำ นอกเสยีจำกไดร้บั

กำรยกเวน้จำกคํำแนะนํำของ CDPH หนำ้กำกอนำมยัแบบผำ้อำจทํำใหห้ำยใจลํำบำกเมือ่เปียกน้ํำ 

ควรถอดหนำ้กำกอนำมยัเมือ่ไม่ไดใ้ชง้ำนเพือ่ไม่ใหส้มัผสัหรอืหยบิขึน้มำโดยผูอ้ืน่โดยบงัเอญิ 

• สํำหรบัสระวำ่ยน้ํำ ในรม่ ตอ้งสวมหนำ้กำกอนำมยัเมือ่ออกจำกน้ํำหรอืพืน้ทีอ่ำบน้ํำ นอกเสยีจำกไดร้บั

กำรยกเวน้จำกคํำแนะนํำของ CDPH 

• รกัษำระดบัสำรฆ่ำเช ือ้ทีเ่หมำะสม (คลอรนีอสิระ 1-10 ส่วนต่อลำ้นส่วนหรอืโบรมนี 3-8 ส่วนต่อลำ้น

ส่วน) และค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำง (7.2-8) 

• ปรกึษำกบับรษิทัหรอืวศิวกรทีอ่อกแบบสวนน้ํำเพือ่ตดัสนิใจเลอืกสำรฆำ่เชือ้ N ทีไ่ดร้บักำรอนุมตัโิดย 

EPA ทีด่ทีีสุ่ดสํำหรบัสวนน้ํำ ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำมกีำรใชง้ำนและกำรเก็บรกัษำสำรฆ่ำเช ือ้อย่ำง

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/parks-rec/aquatic-venues.html
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
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ปลอดภยัและถูกตอ้ง รวมถงึกำรจดัเก็บผลติภณัฑอ์ย่ำงปลอดภยัใหพ้น้มอืเด็ก 

• ตดิตัง้ระบบเพือ่ใหเ้ฟอรนิ์เจอรแ์ละอุปกรณ ์(เชน่ เกำ้อีเ้ลำนจ)์ ทีต่อ้งทํำควำมสะอำดและฆ่ำเช ือ้จะถูก

เก็บไวแ้ยกต่ำงหำกจำกเฟอรนิ์เจอรท์ีไ่ดร้บักำรทํำควำมสะอำดและฆ่ำเช ือ้แลว้ ตดิฉลำกภำชนะบรรจุ

สํำหรบัอุปกรณท์ีใ่ชซ้ ึง่ยงัไม่ไดร้บักำรทํำควำมสะอำดและฆ่ำเช ือ้และภำชนะบรรจสุํำหรบัอุปกรณท์ํำ

ควำมสะอำดและฆ่ำเช ือ้แลว้ 

• ส่งเสรมิใหผู้เ้ขำ้พกันํำผำ้ขนหนูของตวัเองมำใช ้หำกมผีำ้ขนหนูใหบ้รกิำร ตอ้งซกัผำ้ขนหนูและ

เสือ้ผำ้ตำมคํำแนะนํำของผูผ้ลติ ใชน้ํ้ำอุ่นทีสุ่ดทีม่อีุณหภูมทิีเ่หมำะสมและทํำใหแ้หง้ทัง้หมด จบั

ผำ้ขนหนูดว้ยถุงมอืใชแ้ลว้ทิง้และสมัผสัใหน้อ้ยทีสุ่ด เชน่ ไม่แกว่งผำ้ขนหนู 

• ไม่แนะนํำใหผู้ค้นแบ่งปันสิง่ของ โดยเฉพำะของใชท้ีย่ำกต่อกำรทํำควำมสะอำดและฆ่ำเช ือ้ หรอืของใช ้

ทีม่กีำรสมัผสักบัใบหนำ้ (เชน่ แว่นตำ คลปิปิดจมูก และแว่นตำดํำน้ํำ) 

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำสถำนทีม่อีุปกรณเ์พยีงพอสํำหรบัลกูคำ้ เชน่ แผ่นโฟมฝึกว่ำยน้ํำ โฟมเสน้สํำหรบั

ฝึกว่ำยน้ํำ และอุปกรณช์ว่ยลอยตวัอืน่ ๆ เพือ่ลดกำรใชร้ว่มกนัเท่ำทีเ่ป็นไปได ้จำํกดักำรใชอุ้ปกรณใ์ห ้

ลูกคำ้หน่ึงรำยในแต่ละคร ัง้และทํำควำมสะอำดและฆ่ำเช ือ้อุปกรณห์ลงัจำกกำรใชง้ำนแต่ละคร ัง้ 

• สํำหรบัสวนน้ํำในรม่ ใหนํ้ำอำกำศจำกภำยนอกมำหมุนเวยีนใหม้ำกทีสุ่ดโดยกำรเปิดหนำ้ต่ำงและ

ประตู โดยใชพ้ดัลมหรอืวธิกีำรอืน่ ๆ อย่ำงไรก็ตำม อย่ำเปิดหนำ้ต่ำงและประตู หำกก่อใหเ้กดิควำม

เสีย่งดำ้นควำมปลอดภยัใหก้บัผูป้ฏบิตังิำน ผูเ้ขำ้พกัหรอืนักว่ำยน้ํำ 

• เปลีย่นเคำ้โครงดำดฟ้ำและพืน้ทีอ่ืน่ ๆ รอบสระว่ำยน้ํำเพือ่ใหแ้น่ใจว่ำพืน้ทีย่นืและทีน่ั่งสำมำรถรองรบั

กำรเวน้ระยะห่ำงทำงกำยภำพ ซึง่อำจรวมถงึกำรยำ้ยเกำ้อีเ้ลำนจอ์อกหรอืใชเ้ทปปิดพืน้ทีเ่พือ่กดีกนั

กำรใชง้ำน 

• จดัใหม้ตีวัช ีนํ้ำหรอืคํำแนะนํำทำงกำยภำพ (เชน่ เสน้เลนในน้ํำ หรอืเกำ้อีแ้ละโตะ๊บนระเบยีง) และตวั

ชีนํ้ำภำพ (เชน่ ตดิเทปบนระเบยีง พืน้ หรอืทำงเทำ้) และสญัญำณเพือ่ใหแ้น่ใจว่ำผูป้ฏบิตังิำน ผูเ้ขำ้

พกั และผูว้่ำยน้ํำห่ำงกนัอย่ำงนอ้ยหกฟุตทัง้ในน้ํำและบนพืน้ทีแ่หง้ 

• สำมำรถตดิตัง้แผงกัน้ทีผ่่ำนไม่ได ้เชน่ เพล็กซกิลำส (Plexiglas) ในสถำนทีท่ีผู่ป้ฏบิตังิำนและลูกคำ้

ตอ้งตดิต่อกนัและกำรเวน้ระยะห่ำงทำงกำยภำพเป็นเร ือ่งทํำไดย้ำก 

• พจิำรณำใชก้ำรจองสํำหรบักำรใชส้ระว่ำยน้ํำหรอืกำรใชก้ลไกอืน่ ๆ เพือ่สนับสนุนกำรเวน้ระยะห่ำง

ทำงกำยภำพ ซึง่อำจรวมถงึกำรสํำรองทัง้ชอ่งวำ่ยน้ํำสํำหรบัหน่ึงคนว่ำย ใหนั้กว่ำยน้ํำมเีลนสลบักนั 

และคร ึง่เลนสํำหรบัใชใ้นแต่ละครอบครวั 

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำเจำ้หนำ้ทีร่กัษำควำมปลอดภยัทีก่ำํลงัปฏบิตังิำนตรวจสอบกำรลำ้งมอื กำรใช ้

อุปกรณส์ํำหรบัป้องกนัใบหนำ้ชนิดผำ้ หรอืกำรเวน้ระยะห่ำงทำงกำยภำพ กำํหนดควำมรบัผดิชอบใน

กำรตรวจสอบนีใ้หก้บัผูป้ฏบิตังิำนอืน่ 

• สวนน้ํำควรหลกีเลีย่งกจิกรรมทีส่่งเสรมิกำรชมุนุมกลุ่มและควรตระหนักถงึนโยบำยของรฐัและทอ้งถิน่

สํำหรบัเยำวชนและผูใ้หญ่ในกำรรวบรวมขอ้กำํหนดในกำรตรวจสอบว่ำ ช ัน้เรยีนออกกำํลงักำยในน้ํำ 

บทเรยีนว่ำยน้ํำ กำรฝึกว่ำยน้ํำเป็นทมี รำยกำรแข่งขนัว่ำยน้ํำ หรอืงำนเลีย้งสระวำ่ยน้ํำสำมำรถจดัขึน้

ไดห้รอืไม่ 

• กฎโมเดลสุขภำพทำงน้ํำของ CDC มคํีำแนะนํำเพิม่เตมิเพือ่ป้องกนักำรเจ็บป่วยและกำรบำดเจ็บทีส่ระ

ว่ำยรำยกำรแข่งขนัว่ำยน้ํำสำธำรณะในสวนสำธำรณะ 
 



 

กำรพจิำรณำเพิม่เตมิส ำหรบัหอ้งโดยสำรและหอ้งเชำ่ 

• คํำแนะนํำเกีย่วกบัอุตสำหกรรมโรงแรมและทีพ่กั รวมถงึกำรแกไ้ขทีจ่ำํเป็นซึง่ขึน้อยู่กบัสถำนะระดบัเทศ

มณฑล สำมำรถดูไดท้ีเ่ว็บไซต ์Blueprint for a Safer Economy (พมิพเ์ขยีวเพือ่เศรษฐกจิที่

ปลอดภยัยิง่ขึน้) 

• ผูป้ระกอบกำรสถำนทีต่ ัง้แคมป์ สถำนทีจ่อดรถอำรว์ ีทีม่หีอ้งโดยสำรหรอืหน่วยเชำ่อืน่ ๆ ควรใช ้

ขัน้ตอนทีเ่หมำะสมในกำรทํำควำมสะอำดและฆ่ำเช ือ้ในพืน้ทีเ่หล่ำน้ันหลงัจำกกำรใชง้ำนแต่ละคร ัง้ ซ ึง่

รวมถงึเชด็และทํำควำมสะอำดรำงเตยีง โตะ๊ รโีมทโทรทศัน ์หวัเตยีง เคำนเ์ตอร ์เคร ือ่งใชใ้นครวั ทีจ่บั

ตูเ้ย็น ลูกบดิเตำ กระจก และรำยกำรอืน่ ๆ 

• ซกัผำ้ปูเตยีงทัง้หมดระหว่ำงกำรเขำ้พกัในแต่ละคร ัง้ รวมทัง้สิง่ของทีดู่เหมอืนว่ำยงัไม่ไดถู้กนํำมำใช ้

เมือ่ทํำควำมสะอำดเตยีง ผำ้ขนหนู หรอืสิง่ของอืน่ ๆ ทีซ่กัในหน่วยใหเ้ชำ่ ใหแ้น่ใจว่ำผูป้ฏบิตังิำนสวม

ถุงมอืแบบใชแ้ลว้ทิง้เมือ่จดักำรผำ้สกปรกแลว้ทิง้หลงัจำกใชแ้ต่ละคร ัง้ ลำ้งมอืดว้ยสบู่หรอืใชน้ํ้ำยำทํำ

ควำมสะอำดมอืทนัทหีลงัจำกทีถ่อดถุงมอืออก อย่ำเก็บผำ้ปูทีน่อนพเิศษไวใ้นหน่วยใหเ้ชำ่ ใหร้ำยกำร

ดงักล่ำวเฉพำะเมือ่รอ้งขอ 

• อย่ำสะบดัผำ้สกปรก ทํำเชน่นีจ้ะลดโอกำสเกดิกำรกระจำยตวัของไวรสัผำ่นอำกำศ ซกัผำ้อย่ำง

เหมำะสมตำมคํำแนะนํำของผูผ้ลติ หำกเป็นไปได ้ซกัฟอกโดยใชก้ำรตัง้อุณหภูมน้ํิำอุ่นทีเ่หมำะสมและ

ตำกใหแ้หง้สนิท ทํำควำมสะอำดและฆ่ำเช ือ้ตะกรำ้ซกัผำ้ตำมคํำแนะนํำในกำรทํำควำมสะอำดพืน้ผวิ

ขำ้งตน้ หำกเป็นไปได ้วำงถุงซบัแบบใชแ้ลว้ทิง้และทิง้หลงัจำกใชแ้ต่ละคร ัง้หรอือำจนํำไปซกัหลงักำร

ใชง้ำนแต่ละคร ัง้ 

• รำยกำรหอ้งครวัรวมทัง้หมอ้กระทะและเคร ือ่งใชจ้ะตอ้งทํำควำมสะอำดอย่ำงละเอยีดดว้ยสบู่และน้ํำรอ้น 

โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ในเคร ือ่งลำ้งจำนระหวำ่งกำรเขำ้พกัของแขกแต่ละคร ัง้ จดัหำสบู่ลำ้งจำนทีเ่พยีงพอ

และฟองน้ํำใหม่ทีไ่ม่ไดใ้ชส้ํำหรบัผูเ้ขำ้พกัแต่ละคนเมือ่เดนิทำงมำถงึ พจิำรณำเปลีย่นชอ้นสอ้มดว้ย

เคร ือ่งครวัแบบใชค้ร ัง้เดยีวถำ้เป็นไปได ้

• พจิำรณำกำรทำํควำมสะอำดทีพ่กัทีต่ ัง้แคมป์ใด ๆ รวมทัง้หน่วยเชำ่ 24 ช ัว่โมงหลงัจำกผูเ้ขำ้พกั

เชค็เอำท ์

• ไม่ควรเปิดหน่วยเชำ่ใด ๆ ทีม่ไีวส้ํำหรบักำรชมุนุมขนำดใหญ่รวมทัง้กำรประชมุหรอืกำรประชมุจนกว่ำ

กำรดํำเนินงำนดงักล่ำวสำมำรถดํำเนินกำรต่อ 

ขอ้ควรพจิำรณำเพิม่เตมิส ำหรบัอำหำรและกำรรบัประทำนอำหำร 

• คํำแนะนํำเกีย่วกบัอุตสำหกรรมรำ้นอำหำร รวมถงึกำรแกไ้ขทีจ่ำํเป็นซึง่ขึน้อยู่กบัสถำนะระดบัเทศ

มณฑล สำมำรถดูไดท้ีเ่ว็บไซต ์Blueprint for a Safer Economy (พมิพเ์ขยีวเพือ่เศรษฐกจิที่

ปลอดภยัยิง่ขึน้) 

• รำ้นอำหำรแบบน่ังทำนในรำ้น บำร ์บำรข์องว่ำงและรำ้นคำ้อืน่ ๆ ตอ้งทํำตำมคํำสัง่และแนวทำงใน

ปัจจบุนัสํำหรบัสถำนประกอบกำรดงักล่ำว ในเว็บไซต ์Blueprint for a Safer Economy (พมิพ ์

เขยีวเพือ่เศรษฐกจิทีป่ลอดภยัยิง่ขึน้) สถำนีอำหำรแบบบรกิำรตนเองทัง้หมดควรจะปิด รวมทัง้เคร ือ่งชง

กำแฟ ตูก้ดน้ํำอดัลม หรอืเคร ือ่งป้ิงขนมปัง 

• หำกเป็นไปได ้ลูกคำ้และผูเ้ขำ้พกัควรสัง่อำหำรออนไลนห์รอืทำงโทรศพัท ์และอำหำรควรจะมบีรกิำร

สํำหรบัทำนนอกรำ้น บำรอ์ำหำรวำ่งหรอืบรกิำรอำหำรสํำหรบัทำนเล่นควรมใีหเ้ลอืกรบัของทีส่ ัง่
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ล่วงหนำ้ หำกไม่สำมำรถสัง่ซ ือ้ล่วงหนำ้ได ้ใหท้ํำใหแ้น่ใจว่ำผูเ้ขำ้พกัจะรกัษำกำรเวน้ระยะห่ำงทำง

กำยภำพเมือ่ส ัง่อำหำร 

• บำรอ์ำหำรวำ่งและอำหำรทำนเล่นควรขำยอำหำรบรรจเุสรจ็และห่อเป็นรำยชิน้ถำ้เป็นไปได ้ห่อ

เคร ือ่งเงนิหรอืพลำสตกิแต่ละชิน้ภำยในผำ้เชด็ปำก คนจะไดไ้ม่หยบิออกจำกกลุ่มของภำชนะในตะกรำ้ 

ถว้ยหรอืกล่อง 

• ส่งเสรมิกำรใชบ้ตัรเครดติหรอืรบัชำํระเงนิทำงโทรศพัทถ์ำ้เป็นไปไดส้ํำหรบัรำยกำรอำหำร 

• ผูป้ระกอบกำรนันทนำกำรกลำงแจง้ไม่ควรจดังำนเลีย้งทีม่อีำหำรว่ำงหรอืกำรรบัประทำนในลกัษณะ

ครอบครวัทีเ่พิม่ควำมเสีย่งของกำรปนเป้ือนขำ้ม หำกตอ้งเสริฟ์หรอืแบ่ง ใหใ้ส่ของในภำชนะทีใ่ชแ้ลว้

ทิง้หำกเป็นไปได ้ผูป้ฏบิตังิำนหรอือำสำสมคัรทีใ่หบ้รกิำรอำหำรควรลำ้งมอืบอ่ย ๆ และสวมถุงมอืทีใ่ช ้

แลว้ทิง้ 

ขอ้ควรพจิำรณำเพิม่เตมิส ำหรบัสถำนทีซ่กัรดีในทีต่ ัง้แคมป์และ 

สถำนทีจ่อดรถอำรว์ ี

• ถำ้จำํเป็น ใหป้รบัเวลำเปิดทํำกำรสํำหรบัหอ้งซกัรดีเพือ่ ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำผูป้ฏบิตังิำนมเีวลำ

เพยีงพอในกำรทํำควำมสะอำดและฆ่ำเช ือ้ฝำเคร ือ่งซกัผำ้และประตู แผงดกัเศษฝุ่ น พืน้โตะ๊ และ

เคำนเ์ตอร ์เกำ้อีห้รอืมำ้น่ัง เคร ือ่งจำ่ยสบู่ เคร ือ่งจำํหน่ำยสนิคำ้อตัโนมตั ิเคร ือ่งแลกเงนิ อ่ำงลำ้งมอื และ

พืน้ทีอ่ืน่ ๆ 

• พจิำรณำวำงน้ํำยำฆ่ำเช ือ้สํำหรบัลำ้งมอืและผำ้เชด็ทํำควำมสะอำดฆ่ำเช ือ้ในหอ้งซกัรดีเพือ่ใหผู้เ้ขำ้พกั

สำมำรถเชด็พืน้ทีก่อ่น/หลงัจำกทีพ่วกเขำใชเ้คร ือ่ง 

• นํำเกม หนังสอื โบรชวัร ์หรอืรำยกำรอืน่ ๆ ทัง้หมดออกจำกสถำนทีส่ํำหรบักำรซกัรดี นํำตะกรำ้ซกัผำ้

หรอืถงัขยะออก หำกมีกำรจดัหำให ้

• พจิำรณำพฒันำระบบกำรนัดหมำยสํำหรบัสถำนทีซ่กัรดี เพือ่ใหผู้ป้ฏบิตังิำนทรำบว่ำสถำนทีก่ำํลงัถูก

ใชง้ำนอยู่หรอืไม่ และผูเ้ขำ้พกัจะไดส้ำมำรถหลกีเลีย่งกำรตดิต่อทีไ่ม่จำํเป็น ล็อคสถำนทีซ่กัรดีไว ้

ระหว่ำงกำรนัดหมำยตำมกำํหนดกำรเพือ่ใหแ้น่ใจว่ำมเีวลำเพยีงพอสํำหรบักำรทำํควำมสะอำด 

• หำกไม่สำมำรถทีจ่ะใชร้ะบบกำรนัดหมำย ใหค้งกำรเวน้ระยะห่ำงทำงกำยภำพโดยปิดเคร ือ่งอืน่ ๆ ทุก

เคร ือ่งเพือ่ผูเ้ขำ้พกัสำมำรถเวน้ระยะห่ำงทำงกำยภำพหกฟุตระหว่ำงกนั ส่งเสรมิใหผู้เ้ขำ้พกัรอดำ้น

นอกในขณะทีก่ำํลงัซกัผำ้/อบแหง้ อกีทำงเลอืกหน่ึงคอื ใชต้วัช ีนํ้ำภำพเพือ่นํำทำงผูเ้ขำ้พกัไปจดุทีจ่ะ

ยนื และจำํกดักำรเขำ้ถงึเพือ่ใหผู้เ้ขำ้พกัแต่ละบุคคลสำมำรถใชเ้คร ือ่งหลำย ๆ ทีอ่ยู่ดว้ยกนั กำํหนด

ควำมจสุูงสุดสํำหรบัขนำดของหอ้ง และตดิประกำศป้ำยบนประตูทีร่ะบุว่ำสำมำรถอยู่ในหอ้งไดใ้นเวลำ

เดยีวกนักีค่นพรอ้มกบัตำรำงกำรทํำควำมสะอำดและกำรฆ่ำเช ือ้ 

 

 

 

 

 

 



 

ขอ้ควรพจิำรณำเพิม่เตมิส ำหรบักำรบ ำรุงรกัษำ

ภำคพืน้ดนิและอำคำร 

• ลูกเรอืภำคพืน้ดนิและผูป้ฏบิตังิำนอำคำรควรอำ้งองิคํำแนะนํำเพิม่เตมิเกีย่วกบักำรบรกิำรทีจ่ำํกดัทีม่ใีห ้

บนเว็บไซต ์Blueprint for a Safer Economy (พมิพเ์ขยีวเพือ่เศรษฐกจิทีป่ลอดภยัยิง่ขึน้) 

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำผูป้ฏบิตังิำนทุกคนไดร้บักำรฝึกอบรมใหใ้ชแ้ละมกีำรจดัหำน้ํำยำทํำควำมสะอำด

และสำรฆ่ำเช ือ้ทีจ่ำํเป็นเพยีงพอ ทํำตำมแนวทำงของ CDC ทีส่มบูรณส์ํำหรบักำรทํำควำมสะอำดและ

กำรฆ่ำเช ือ้โรค 

• ทํำควำมสะอำดพืน้ผวิทีส่มัผสัไดร้ะหว่ำงกะหรอืระหวำ่งผูใ้ช ้ไม่ว่ำสิง่ใดจะเกดิขึน้บ่อยกว่ำ รวมทัง้แต่ไม่

จำํกดัเฉพำะพืน้ผวิในกำรทำํงำน เคร ือ่งมอื ทีจ่บัและกลอนประตู และตวัควบคุมเคร ือ่งเขยีนและ

อุปกรณเ์คลือ่นที ่รวมทัง้พืน้ผวิในหอ้งโดยสำรของยำนพำหนะทัง้หมด 

• ลดหรอืกำํจดักำรใชอุ้ปกรณแ์ละเคร ือ่งมอืทีใ่ชร้ว่มกนั หำกมกีำรใชเ้คร ือ่งมอืรว่มกนั ใหฆ้่ำเช ือ้ระหว่ำง

กำรใชง้ำนแต่ละคร ัง้ตำมแนวทำงของ CDC ฆ่ำเช ือ้เคร ือ่งมอืทัง้หมดเมือ่สิน้สุดวนัทํำงำน 

• กำํหนดใหผู้ป้ฏบิตังิำนตอ้งลำ้งมอืหรอืใชน้ํ้ำยำทํำควำมสะอำดมอืระหว่ำงกำรใชอุ้ปกรณท์ีใ่ชร้ว่มกนั 

เชน่ เคร ือ่งมอืเวริค์สเตชนั วทิยุ รถลำกและรำยกำรอืน่ ๆ 

• ผูป้ฏบิตังิำนทํำควำมสะอำดหรอืดูแลควำมสะอำดจะตอ้งไดร้บัแจง้ถำ้พวกเขำจะไปทำํงำนในสถำนที่

เคยมผีูต้ดิเช ือ้อยู่มำกอ่น แนะนํำใหใ้ชบ้รกิำรทํำควำมสะอำดทีม่คุีณสมบตัติำมเกณฑซ์ึง่เป็น

บุคคลภำยนอกสํำหรบักำรกำํจดักำรปนเป้ือนในพืน้ทีท่ีไ่ดร้บัผลกระทบ 

• พืน้ทีใ่ด ๆ ทีผู่ต้ดิเช ือ้เคยอยู่ตอ้งถูกปิดและระบำยอำกำศเป็นเวลำ 24 ช ัว่โมงถำ้เป็นไปได ้กอ่นที่

ผูป้ฏบิตังิำนจะสำมำรถเขำ้ไปทํำควำมสะอำดได ้หำกไม่สำมำรถระบำยอำกำศได ้ใหร้ะบำยอำกำศ

บรเิวณนีเ้ป็นเวลำสงูสุดแต่ไม่เกนิ 3 ช ัว่โมง หรอืพืน้ทีป่นเป้ือนใด ๆ ทีส่ำมำรถจำํกดักำรเขำ้ถงึไดอ้ย่ำง

มปีระสทิธภิำพ สำมำรถปิดไดเ้จ็ดวนัเพือ่ใหไ้วรสัตำย 

• หำกผูป้ฏบิตังิำนทํำควำมสะอำดหรอืดูแลควำมสะอำดไดร้บัคํำขอใหฆ้่ำเช ือ้ในพืน้ทีท่ีท่รำบวำ่มผีูป่้วย

ตดิเชือ้โควดิ-19 ผูป้ฏบิตังิำนจะตอ้งไม่เร ิม่ตน้กำรดํำเนินงำนจนกว่ำจะผูป้ระกอบกำรไดใ้หอุ้ปกรณ์

ป้องกนัทีเ่หมำะสมและใหก้ำรฝึกอบรมเกีย่วกบัสำรอนัตรำยหรอืกำรฝึกอบรมเพือ่ทบทวน ผูป้ฏบิตังิำน

ทํำควำมสะอำดหรอืดูแลควำมสะอำดตอ้งสวมถุงมอืทีใ่ชแ้ลว้ทิง้สํำหรบังำนทัง้หมดในกระบวนกำรทํำ

ควำมสะอำดรวมถงึกำรจดักำรขยะ ผูป้ฏบิตังิำนควรไดร้บักำรเตอืนใหล้ำ้งมอืดว้ยสบูแ่ละน้ํำทนัที

หลงัจำกถอดถุงมอืหรอืใชเ้จลทํำควำมสะอำดมอื อำจจำํเป็นตอ้งใชเ้คร ือ่งมอืและอุปกรณค์วำม

ปลอดภยัเพิม่เตมิ รวมทัง้แวน่ตำ ตำมลกัษณะของผลติภณัฑท์ํำควำมสะอำด/ผลติภณัฑย์ำฆ่ำเช ือ้ที่

ถูกนํำมำใชแ้ละไม่ว่ำจะมคีวำมเสีย่งของกำรกระเด็นหรอืไม่ จะตอ้งจดัใหม้กีำรอบรมและใหข้อ้มูล

เกีย่วกบัอนัตรำยของน้ํำยำทํำควำมสะอำดและน้ํำยำฆ่ำเช ือ้ทีใ่ช ้พรอ้มแผ่นขอ้มูลควำมปลอดภยัที่

จำํเป็น เคร ือ่งมอืและอุปกรณค์วำมปลอดภยัทีจ่ำํเป็น และกำรระบำยอำกำศทีจ่ำํเป็นแกผู่ป้ฏบิตังิำนทํำ

ควำมสะอำด 

• ผูป้ฏบิตังิำนควรมกีำรระบำยอำกำศเพยีงพอ (กำรไหลเวยีนของอำกำศ) ในพืน้ทีท่ีพ่วกเขำทํำควำม

สะอำด หำกทํำควำมสะอำดในหอ้งน้ํำหรอืพืน้ทีข่นำดเล็กอืน่ ๆ ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำประตูและหนำ้ต่ำง

เปิด 

• เพือ่ลดควำมเสีย่งของโรคหอบหดืทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรฆ่ำเช ือ้ โปรแกรมควรมุ่งมั่นทีจ่ะเลอืกผลติภณัฑ ์

ฆ่ำเช ือ้ในรำยกำร N ดว้ยส่วนผสมทีป่ลอดภยัต่อโรคหอบหดื (ไฮโดรเจนเปอรอ์อกไซด,์ กรดซติรกิ 

https://covid19.ca.gov/safer-economy/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/cleaning-disinfection.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/cleaning-disinfection.html
https://www.cdc.gov/handwashing/hand-sanitizer-use.html


 

หรอืกรดแลคตกิ) หลกีเลีย่งผลติภณัฑท์ีผ่สมส่วนผสมเหล่ำนีก้บักรดเปอรอ์ะซติกิ โซเดยีมไฮโปคลอ

ไรต ์(สำรฟอกขำว) หรอืสำรประกอบควอเทอรน์ำรแีอมโมเนียม ซึง่กอ่ใหเ้กดิอำกำรหอบหดื ปฏบิตัิ

ตำมวธิกีำรทํำควำมสะอำดทีป่ลอดภยัต่อโรคหอบหดื ซ ึง่แนะนํำโดยกรมสำธำรณสุขแคลฟิอรเ์นีย 

• ผูป้ฏบิตังิำนทํำควำมสะอำดควรไดร้บัอุปกรณป์ฐมพยำบำล ไดแ้ก ่ผำ้พนัแผลหรอืรำยกำรอืน่ ๆ 

เพือ่ใหค้รอบคลุมกำรบำด รอยขดีข่วน หรอืแผลเปิดบนผวิหนัง และมอีุปกรณเ์พยีงพอทีจ่ะเปลีย่น

ผำ้พนัแผลไดบ้่อย 

• ลูกคำ้และผูม้ำเทีย่วตอ้งไดร้บักำรเตอืนใหร้กัษำระยะห่ำงหกฟุตจำกผูป้ฏบิตังิำนกำรบํำรุงรกัษำ 

ผูป้ฏบิตังิำนทํำควำมสะอำด หรอืเจำ้หนำ้ทีดู่แลในทมีบํำรุงรกัษำ ใชก้ระบวนกำรตรวจสอบอย่ำง

สม่ํำเสมอกบัผูป้ฏบิตังิำนเพือ่ใหแ้น่ใจว่ำผูเ้ขำ้พกัจะทำํตำมมำตรกำรนี ้ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำ

ผูป้ฏบิตังิำนสำมำรถแบ่งปันขอ้มูลดงักล่ำวโดยไม่ตอ้งกลวักำรแกแ้คน้หรอืตอบโต ้

• ผูป้ระกอบกำรนันทนำกำรกลำงแจง้ ควรประเมนิว่ำสวนสุนัขในบรเิวณน้ันมขีนำดใหญ่พอทีจ่ะรองรบัผู ้

เขำ้พกัและสตัวเ์ลีย้งของพวกเขำในขณะทีย่งัคงกำรเวน้ระยะห่ำงทำงกำยภำพทีเ่หมำะสม หำกพืน้ทีไ่ม่

เพยีงพอจะตอ้งขยำยสวนสุนัข จำํกดักำรเขำ้พกั หรอืปิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1ขอ้กำํหนดเพิม่เตมิตอ้งไดร้บักำรพจิำรณำสํำหรบัประชำกรกลุม่เปรำะบำง ผูป้ระกอบกำรสถำนทีต่ ัง้แคมป์ สถำนทีจ่อดรถอำร ์

ว ีสนำมเลน่สก ีและกำรนันทนำกำรกลำงแจง้อืน่จะตอ้งปฏบิตัติำมมำตรฐำนและคํำแนะนํำทัง้หมดของ Cal/OSHA และ

แนวทำงจำกศนูยค์วบคุมและป้องกนัโรค (CDC) และกรมสำธำรณสุขของรฐัแคลฟิอรเ์นีย (CDPH) นอกจำกนี ้นำยจำ้งจะตอ้ง

เตรยีมพรอ้มทีจ่ะปรบัเปลีย่นกำรดํำเนินงำนเมือ่คำํแนะนํำเหล่ำน้ันเปลีย่นแปลงไป 

 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CCDPHP/DEODC/OHB/Pages/OHWMay2020.aspx
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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