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ภาพรวม 
เมือ่วนัท ่ี 19 มนาคม  2020  ี
เจา้หนา้ท่สีาธารณสขุของรฐัและผ ู้อาํนวยการกรมอนามยัแห่งแคลฟิอรเ์นียออกคาํส่งักาํหนดใหช้าวแคลฟิอรเ์นียสว่นให 
ญ่อยู่บา้น เพ่อืสกดัการแพรก่ระจายของโควดิ-19 ในหมู่ประชากร 

ผลกระทบของโควดิ-19 ตอ่สขุภาพของชาวแคลฟิอรเ์นียยงัไม่เป็นท่ทีราบอย่างเต็มท ี่
รายงานความเจ็บป่วยมตี้งัแตอ่าการนอ้ยมาก (บางคนไม่มอีาการ) ไปจนถงึข้นัเจ็บป่วยรนุแรงท่อีาจสง่ผลใหเ้สยีชวีติ 
ในบางกล่มุคน ซ่งึรวมถงึผูม้อีาย ุ 65 ปีข ้นึไป และผ ู้ท่มีโีรคประจาํตวัรา้ยแรง เชน่ โรคหวัใจ หรอืโรคปอด 
หรอืโรคเบาหวาน มคีวามเส่ยีงสงูท่จีะเขา้รกัษาตวัในโรงพยาบาลและเกดิภาวะแทรกซอ้นรา้ยแรง 
การแพรเ่ช ้อืมโีอกาสเกดิไดม้ากท่สีดุเม่อืผ ู้คนอยู่ในการตดิตอ่ใกลช้ดิหรอืในพ ้นืท่ที่มีอีากาศถา่ยเทไม่ดกีบัคนท่ตีดิเช ้อืแม ้
วา่บุคคลนั้นจะไม่มอีาการใด ๆ หรอืยงัไม่มอีาการ 

ขอ้มูลท่ชีดัเจนเก่ยีวกบัจาํนวนและอตัราของผ ู้ตดิเช ้อืโควดิ-19 รายกล่มุอตุสาหกรรมหรอืกล่มุอาชพี 
รวมถงึในกล่มุผ ู้ปฏบิตังิานดา้นโครงสรา้งพ ้นืฐานท่สีาํคญัไม่อาจหาไดใ้นเวลาน ้ี
มกีารระบาดหลายคร ้งัในสถานท่ทีํางานหลายตอ่หลายแห่ง 
แสดงใหเ้ห็นวา่คนงานมคีวามเส่ยีงท่จีะไดร้บัหรอืแพรก่ระจายเช ้อืโควดิ-19 
ตวัอย่างของสถานท่ทีํางานเหลา่น้ีรวมถงึโรงพยาบาล สถานท่ใีหก้ารดแูลระยะยาว เรอืนจาํ โรงงานผลติอาหาร คลงัสนิคา้ 
โรงงานแปรรปูเน้ือสตัว และรา้นขายของชาํ 

เม่อืมกีารปรบัเปล่ยีนคาํส่งัท่ใีหอ้ยู่แตก่บับา้น จาํเป็นอยา่งย่งิท่ตีอ้งปฏบิตัติามข้นัตอนท้งัหมดเท่าท่จีะทําได 
เพ่อืรบัประกนัความปลอดภยัของลกูจา้งและสาธารณชน 

หลกัปฏบิตัใินการป้องกนัสาํคญั ๆ ไดแ้ก:่ 
 เวน้ระยะห่างระหวา่งบุคคลใหไ้ดม้ากท่สีดุเท่าท่จีะทําได 
 ใชห้นา้กากอนามยัปิดใบหนา้ (ท่ไีม่จาํเป็นตอ้งป้องกนัระบบทางเดนิหายใจ) โดยคนทํางานและลกูคา้ 
 ลา้งมอืบ่อย ๆ และทําความสะอาดตามปกตแิละฆ่าเช ้อืโรค 
 จดัฝึกอบรมลกูจา้งในเร ่อืงน้ีและองคป์ระกอบอ่นื ๆ ของแผนการป้องกนัโควดิ-19 

นอกจากน ้ี ส่งิจาํเป็นอย่างย่งิคอืตอ้งจดัทําข้นัตอนท่เีหมาะสมเพ่อืแจง้กรณีมผี ู้ป่วยรายใหม่ในท่ทีํางาน 
และเม่อืระบุตวัผ ู้ป่วยไดแ้ลว้ก็จะรบีเขา้ไปจดัการอยา่งรวดเรว็ 
และทํางานรว่มกบัเจา้หนา้ท่สีาธารณสขุท่จีะหยุดการแพรก่ระจายของไวรสั 
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วตัถปุระสงค 
เอกสารน้ีใหแ้นวทางสาํหรบัการรบัประทานอาหารในรา้นอาหาร บรวิผบั โรงกล่นัขนาดเล็ก โรงเบยีร บาร ผบั 
และโรงบม่ไวน ์เพ่อืสง่เสรมิส่งิแวดลอ้มท่สีะอาดและปลอดภยัสาํหรบัผ ู้ปฏบิตังิานและลกูคา้ 
แนวทางปฏบิตัไิม่ไดม้วีตัถปุระสงคเ์พ่อืยกเลกิหรอืเพกิถอนสทิธแิรงงานใด ๆ ท้งัตามกฎหมาย 
กฎระเบยีบหรอืการตอ่รองราคารวม 
และไม่ครบถว้นสมบูรณเ์นื่องจากไม่ไดร้วมถงึคาํส่งัดา้นสขุภาพของเขตและไม่ไดม้ไีวแ้ทนท่ขีอ้กาํหนดกฏระเบยีบดา้นคว 
ามปลอดภยัท่เีก่ยีวกบัสขุภาพท่มีอียู ่ เชน่ ขอ้กาํหนดของ Cal/OSHA1 

ใหป้ฏบิตัติามการเปล่ยีนแปลงเก่ยีวกบัคาํแนะนําสาธารณสขุดา้นสขุภาพและคาํส่งัของรฐั/ทอ้งถ่นิชว่งท่สีถานการณโ์คว ิ
ด-19 ยงัคงดาํเนินอย ู่ Cal/OSHA มคีาํแนะนําท่คีรอบคลมุมากข ้นึเก่ยีวกบัแนวทางท่วัไปของ Cal/OSHA 
เก่ยีวกบัการปกป้องผ ู้ปฏบิตังิานจากหนา้เว็บเพจโควดิ-19. 

องคก์ารอาหารและยาของสหรฐัอเมรกิาไดม้แีนวทางสาํหรบัรา้นอาหาร และ CDC 
มขีอ้กาํหนดเพ่มิเตมิในแนวทางสาํหรบัการประกอบการธรุกจิและนายจา้ง 

• บรวิผบั โรงเบยีร บาร ผบั โรงกล่นัขนาดเล็ก 
และโรงบม่ไวนจ์ะยงัคงปิดจนกวา่สถานประกอบการเหลา่นั้นไดร้บัอนุญาตใหก้ลบัมาเปิดปรบัปรงุบางสว่นหรอืเปิด 
เต็มรปูแบบ เวน้แตว่า่จะมกีารบรกิารใหน่้งัรบัประทาน 
สามารถทําการขายเคร ่อืงด่มืแอลกอฮอลไ์ดเ้ชน่เดยีวกบัการขายอาหารเท่าน้นั 

• บรวิผบั โรงเบยีร ผบั โรงกล่นัขนาดเล็ก 
และโรงบม่ไวนใ์นเขตท่เีจา้หนา้ท่สีาธารณสขุใหก้ารอนุมตัเิปิดบรกิารอกีคร ้งัตอ้งปฏบิตัติามคาํแนะนําสาํหรบัรา้น 
อาหาร โรงบ่มไวน ์และบารบ์นผนการทํางานเคานต์ ้สีาํหรบัโควดิ-19 

• รา้นอาหารแบบนั่งรบัประทาน บรวิผบั โรงเบยีร บาร ผบั 
โรงกล่นัขนาดเล็กและโรงบม่ไวนท์่ใีหบ้รกิารแบบนั่งรบัประทานควรปฏบิตัติามคาํแนะนําของรา้นอาหารดา้นลา่งแ 
ละควรสง่เสรมิการซ ้อือาหารกลบับา้นและบรกิารจดัส่งหากเป็นไปได ้

• บรวิผบั โรงเบยีร บาร ผบั โรงกล่นัขนาดเล็ก และโรงบม่ไวน ์ท่ไีม่ไดใ้หบ้รกิารแบบนั่งรบัประทาน 
สามารถตดิตอ่ทําสญัญากบัผ ู้ขายอ่นืเพ่อืใหบ้รกิารนั่งรบัประทานได 
หากผ ู้ประกอบการท้งัสองปฏบิตัติามคาํแนะนําดา้นลา่งและดาํเนินการขายแอลกอฮอลใ์นเชน่เดยีวกบัการขายอา 
หารเท่านั้น 

• สถานท่ซี ่งึไดร้บัอนุญาตใหข้ายเบยีรไ์วนแ์ละสรุาท่จีะนํากลบับา้นไดใ้นปัจจบุนัเพ่อืนําไปบรโิภคนอกสถานท่แีละไ 
ม่ไดใ้หบ้รกิารแบบนั่งรบัประทานอาหารในรา้นควรปฏบิตัติามแนวทางสาํหรบัการดาํเนินการสาํหรบัรา้นคา้ปลกี 
และใหด้าํเนินการขายแบบรบัสนิคา้เท่านั้นจนกวา่กฎระเบยีบทอ้งถ่นิและ/หรอืรฐัอนุญาตใหด้าํเนินการคา้ปลกีย่อ 
ยเพ่มิเตมิ 

• ผูผ้ลติเบยีร ไวน ์และสรุาควรปฏบิตัติามแนวทางสาํหรบัการดาํเนินการประกอบการผลติ 

• คาํแนะนําน้ีไม่ไดม้ไีวส้าํหรบัคอนเสริต์ การแสดง หรอืสถานบนัเทงิตา่ง ๆ 
สถานประกอบการเหลา่นั้นจะยงัคงปิดจนกวา่จะไดร้บัอนุญาตใหก้ลบัมาเปิดปรบัปรงุบางสว่นหรอืเปิดเต็มรปูแบบ 
ตามคาํส่งัเปิดเฉพาะหรอืแนวทาง 
สถานประกอบการท่ใีหบ้รกิารอาหารเต็มรปูแบบตอ้งยุตปิระเภทของความบนัเทงิน้ีจนกวา่ประเภทของกจิกรรมเห 
ลา่น้ีไดร้บัอนุญาตใหเ้ปิดปรบัปรงุบางสว่นหรอืเต็มรปูแบบ 

https://www.fda.gov/food/food-safety-during-emergencies/best-practices-retail-food-stores-restaurants-and-food-pick-updelivery-services-during-covid-19
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fspecific-groups%2Fguidance-business-response.html
https://covid19.ca.gov/roadmap-counties/
https://covid19.ca.gov/pdf/guidance-retail.pdf
https://covid19.ca.gov/pdf/guidance-retail.pdf
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/General-Industry.html
https://covid19.ca.gov/pdf/guidance-manufacturing.pdf
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กาํหนดใหใ้ชห้น้ากากปิดจมูกปิดปาก 
เม่อืวนัท ี่18 มถินุายน CDPH ไดอ้อกแนวทางในการใชห้นา้กากอนามยั ซ่งึกวา้ง ๆ 
มกีารกาํหนดใหใ้ชห้นา้กากอนามยัสาํหรบัท้งัคนท่วัไปและลกูจา้ง 
ในพ ้นืท่สีาธารณะและสถานท่ทีํางานทุกแห่งซ ่งึมคีวามเส่ยีงสงูวา่เช ้อืจะมกีารแพรก่ระจาย 

ประชาชนในรฐัแคลฟิอรเ์นียตอ้งสวมหนา้กากอนามยัเม่อืทํางานอยู่รว่มกนั 
ไม่วา่จะในท่ทีํางานหรอืการปฏบิตังิานนอกสถานท่เีม่อื: 

• การปฏสิมัพนัธแ์บบตวัตอ่ตวักบับุคคลอ่นืในสงัคม 

• การทํางานในพ ้นืท่ซี ่งึมสีาธารณชนเขา้ออกตลอด 
ไม่วา่ในขณะนั้นจะมผี ้ซู ่งึมาจากพ ้นืท่สีาธารณะภายนอกอยู่รว่มดว้ยในเวลานั้นดว้ยหรอืไม่ก็ตาม 

• การทํางานในพ ้นืท่ที่จีดัเตรยีมอาหารหรอืบรรจเุพ่อืขายหรอืแจกจา่ยใหก้บัผ ู้อ่นื 

• การทํางานในหรอืเดนิผ่านพ ้นืท่สีว่นกลาง เชน่ หอ้งโถง บนัได ลฟิท และท่จีอดรถ 

• อยู่ภายในหอ้งหรอืพ ้นืท่ปิีดซ ่งึมบีุคคลอ่นื (ยกเวน้สมาชกิในครวัเรอืนหรอืผ ู้ท่อียู่อาศยัรว่มกนั) อยู่รว่มดว้ย 
เม่อืไม่สามารถเวน้ระยะห่างระหวา่งบุคคลได 

• การขบัรถหรอืปฏบิตังิานดา้นการขนสง่มวลชน หรอืรถขนสง่ก่งึสาธารณะ รถแท็กซ ี่
หรอืบรกิารรถยนตส์ว่นบคุคล หรอืยานพาหนะท่ใีชร้ว่มเดนิทางกบัผ ู้โดยสารคนอ่นื ถงึแมไ้ม่มผี ู้โดยสาร 
ก็ควรอย่างย่งิท่จีะตอ้งใชห้นา้กากอนามยั 

อา่นรายละเอยีดท่คีรบถว้น รวมท้งัขอ้กาํหนดและขอ้ยกเวน้ท้งัหมดของกฎเกณฑเ์หลา่น้ีไดใ้น คาํแนะนํา 
ขอแนะนําใหใ้ชส้่งิปกคลมุใบหนา้ในสภาพการณอ์่นื ๆ และผ ู้วา่จา้งสามารถใชข้อ้กาํหนดเพ่มิเตมิวา่ดว้ย 
การใชส้่งิปกคลมุใบหนา้ เพ่อืใหเ้ป็นไปตามหนา้ท่ขีองผ ้วูา่จา้งในการจดัหาสถานท่ทีํางานท่ปีลอดภยั 
และถกูสขุลกัษณะแกล่กูจา้ง ผ ู้วา่จา้งตอ้งจดัหาส่งิปกคลมุใบหนา้ใหแ้กพ่นักงาน หรอืชดใชเ้งนิคา่ส่งิ 
ปกคลมุใบหนา้ท่พีนักงานซ ้อืมาใชค้นืใหแ้กพ่นักงานเป็นจาํนวนท่เีหมาะสม 

นายจา้งควรปรบัปรงุนโยบายเก่ยีวกบัท่พีกัสาํหรบัลกูจา้งท่มีคีณุสมบตัเิขา้เกณฑข์อ้หนึ่งขอ้ใด 
ซ่งึจะไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งใสห่นา้กากอนามยั หากลกูจา้งผ ู้ซ ่งึจาํเป็นตอ้งสวมหนา้กากอนามยัเพราะไดส้มัผสักบัผ ้อู่นืบอ่ย 
ๆ ไม่สามารถสวมหนา้กากอนามยัไดเ้นื่องจากมโีรคประจาํตวั ลกูจา้งกลุม่นั้นสมควรมทีางเลอืกท่ไีม่เขม้งวดกวดขนั 
อย่างเชน่ สวมเฟซชลิดท์่มีผีา้ระบายตอ่ชายท่ดีา้นลา่งหากทําได และหากไม่มผีลตอ่โรคประจาํตวัท่เีป็นอยู ่

ธรุกจิซ ่งึตอ้งมกีารพบปะผ ู้คนควรไดร้บัทราบถงึขอ้ยกเวน้ในการสวมหนา้กากท่อียูใ่นแนวทางในการใชห้นา้กากอนามยัข 
อง CDPH และตอ้งไม่ปิดก้นัประชาชนท่วัไปเพยีงเพราะไม่สวมหนา้กากอนามยั 
หากบุคคลผ ้นัู้นปฏบิตัติามแนวทางดงักลา่ว ธรุกจิจะตอ้งกาํหนดนโยบายเพ่อืจดัการขอ้ยกเวน้เหลา่น้ีในหมู่ลกูคา้ 
ผ ู้ใชบ้รกิาร ผ ้เูย่ยีมชม และผูป้ฏบิตังิาน 

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


 

 

 
  

 
 

    
   

 
 

  
 

  
 

    
 

 

   
  

    
 

  
 

 

 
 

แผนการเฉพาะสําหรบัสถานท่ทีํางาน 
• เขยีนแผนการป้องกนัโควดิ-19 ท่ใีชเ้ฉพาะสาํหรบัสถานท่ทีํางานในทุกแห่ง 

ประเมนิความเส่ยีงท่คีรอบคลมุของพ ้นืท่ทีาํงานและเน้ืองานท้งัหมด 
ตลอดจนกาํหนดบุคลากรประจาํสถานประกอบการแตล่ะแห่งเพ่อืรบัผดิชอบดาํเนินการตามแผน 

• รวมแนวทางในการใชห้นา้กากอนามยัของ CDPH ลงในแผนการเฉพาะสาํหรบัสถานท่ทีํางาน 
และรวมนโยบายจดัการกบัขอ้ยกเวน้ตา่ง ๆ เขา้ดว้ย 

• ระบุขอ้มูลการตดิตอ่สาํหรบัฝ่ายสาธารณสขุทอ้งถ่นิท่รีา้นอาหารต้งัอยู่เพ่อืส่อืสารขอ้มูลเก่ยีวกบัการระ 
บาดของโควดิ-19 ระหวา่งผ ู้ปฏบิตังิานหรอืลกูคา้ 

• ฝึกอบรมและส่อืสารกบัลกูจา้งและตวัแทนลกูจา้งถงึแผนการ 
และแจง้แผนการใหล้กูจา้งและตวัแทนลกูจา้งไดร้บัทราบ 

• ประเมนิสถานประกอบการอย่างสมํ่าเสมอเพ่อืใหส้อดคลอ้งกบัแผนและเอกสาร 
รวมถงึแกไ้ขขอ้บกพรอ่งท่ถีกูตอ้งระบุ 

• ตรวจสอบกรณีการเจ็บป่วยจากโควดิ-19 และพจิารณาวา่ปัจจยัใด ๆ 
ท่เีก่ยีวขอ้งกบัการทํางานอาจมสีว่นกระต ้นุใหเ้กดิความเส่ยีงของการตดิเช ้อื 
ปรบัปรงุแผนการตามความจาํเป็นเพ่อืป้องกนัไม่ใหม้กีารตดิเช ้อืเพ่มิเตมิ 

• นําข้นัตอนปฏบิตัแิละมาตรการมาใชใ้นกรณีท่จีาํเป็น เม่อืเกดิการระบาดของโรคในท่ทีํางาน 
โดยยดึตามแนวทางของ CDPH 

• ระบุรายช่อืผ ู้ท่สีมัผสัใกลช้ดิ (อยู่ในระยะหกฟุตเป็นเวลา 15 นาทหีรอืมากกวา่) ของลกูจา้งท่ตีดิเช ้อื 
และทําตามข้นัตอนการแยกลกูจา้งซ ่งึมผีลตรวจโควดิ-19 เป็นบวกและผ ู้ท่สีมัผสัใกลช้ดิออกจากผ ้อู่นื 

• ปฏบิตัติามแนวปฏบิตัทิ่ดีา้นลา่ง 
การไม่ดาํเนินการดงักลา่วอาจทําใหเ้กดิความเจ็บป่วยในสถานท่ทีํางาน 
ซ่งึอาจสง่ผลใหก้ารดาํเนินงานตอ้งถกูปิดช่วัคราวหรอืถกูจาํกดั 

หวัขอ้การฝึกอบรมลูกจา้ง 
•  ขอ้มูลเกย่ีวกบัโควดิ-19  วธิกาี รป้องกนไั ม่ใหกา้ รแพรกระ่ จาย  

และโรคประจาํตวัอะไรบา้งซง่ึอาจทาํ ใหบุ้ คคลมอีาการรนแุ รงเมอ่ืสมัผสกั บเั ชอ้ื  

•  การตรวจคดักรองตนเองทบ่ีา้น  รวมถงึการวดัอณุหภมูแิละ/หรอืสงัเกตอาการโดยใชแ้นวทางของ  
CDC  

•  ความสาคญของการไมมาทาํงาน:  

o  หากผปฏู ้ บิตักิารมอีาการของโควดิ-19 ตามคาอธบายของ  CDC  เชน่  ไขหร้ อืหนาวสนั่  ไอ  
หายใจถหรี่ อืหายใจลาํบาก  เมือ่ยลา้  ปวดเมอยกลามเนอหรอตามรางกาย  ปวดศรษะ  

ํ ั ่

ํ ิ
่ื ้ ้ื ื ่ ี

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Guidance-for-Face-Coverings_06-18-2020.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Workplace-Outbreak-Employer-Guidance.aspx
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
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สญูเสยีของรสชาตหิรอืกล่นิใหม ่ เจ็บคอ คดัจมูกหรอืน้ํามูกไหล คล่นืไส ้ อาเจยีน หรอืทอ้งเสยี 
หรอื 

o หากลกูจา้งไดร้บัการวนิิจฉัยวา่มเีช ้อืโควดิ-19 และยงัไม่ไดถ้กูปลอ่ยตวัจากการกกับรเิวณ หรอื 

o หากภายใน 14 วนัท่ผ่ีานมาลกูจา้งไดต้ดิตอ่กบับุคคลท่ไีดร้บัการวนิิจฉัยวา่มเีช ้อืโควดิ-19 
และถกูพจิารณาวา่อาจตดิเช ้อืท่อีาจเกดิข ้นึ (เชน่ ยงัคงถกูกกัตวั) 

• การจะกลบัไปทํางานไดนั้้น หลงัจากลกูจา้งไดร้บัการวนิิจฉัยวา่มเีช ้อืโควดิ-19 หากผ่านไปแลว้ 10 
วนันับต้งัแตอ่าการแรกเร ่มิปรากฏ แลว้ลกูจา้งมอีาการดขี ้นึและไม่มไีข (โดยไม่ตอ้งใชย้าลดไข)้ 
ตลอดชว่ง 72 ช่วัโมงท่ผ่ีานมา ลกูจา้งท่ไีม่มอีาการแมจ้ะไดร้บัรบัการวนิิจฉัยวา่มเีช ้อืโควดิ-19 
ก็สามารถกลบัไปทํางานได หากผ่านไปแลว้ 10 วนันับจากวนัท่ทีดสอบโควดิ-19 ผลเป็นบวกคร ้งัแรก 

• เพ่อืเขา้รบัการรกัษาหากอาการทวคีวามรนุแรงข ้นึ 
รวมถงึมอีาการปวดหรอืแน่นหนา้อกเพ่มิข ้นึอย่างตอ่เนื่อง งุนงง หรอืรมิฝีปากหรอืใบหนา้เร ่มิคล ้าํข ้นึ 
การปรบัปรงุและรายละเอยีดเพ่มิเตมิมอียู่ในเว็บเพจของ CDC 

• ความสาํคญัของการลา้งมอืบ่อยดว้ยสบูแ่ละน้ํารวมถงึการขดัดว้ยสบู่เป็นเวลา 20 วนิาท ี
(หรอืใชน้้ํายาทําความสะอาดมอืท่มีเีอทานอลอย่างนอ้ย 60% หรอืไอโซโพรพานอล 70% 
หากผ ู้ปฏบิตังิานไม่สามารถไปท่อีา่งลา้งมอืหรอืสถานีสาํหรบัลา้งมอืตามแนวทางของ CDC) 

• ความสาํคญัของการเวน้ระยะห่างระหวา่งบคุคล ท้งัในท่ทีาํงานและนอกเวลาทํางาน 
(ดหูมวดการเวน้ระยะห่างระหวา่งบุคคลท่ดีา้นลา่ง) 

• การใชห้นา้กากอนามยัท่เีหมาะสมนั้นรวมถงึ: 

o หนา้กากอนามยัท่ไีม่ปกป้องผ ู้สวมใส ่และไม่ใชอ่ปุกรณป้์องกนัอนัตรายสว่นบคุคล 
(PPE) 

o หนา้กากอนามยัสามารถชว่ยปกป้องผ ู้ซ ่งึอยู่ใกลผ้ ู้สวมใสไ่ด 
แตก่็ไม่อาจทดแทนความจาํเป็นท่จีะตอ้งเวน้ระยะห่างระหวา่งบุคคลและการลา้งมอืบ่อย ๆ 

o หนา้กากอนามยัตอ้งปิดคลมุท้งัจมูกและปาก 

o ลกูจา้งควรลา้งหรอืฆ่าเช ้อืท่มีอืกอ่นและหลงัการใชห้รอืปรบัหนา้กากอนามยัท่สีวมใส ่

o หลกีเล่ยีงการสมัผสัดวงตา จมูก และปาก 

o หนา้กากอนามยัไม่ควรใชร้ว่มกบัผ ู้อ่นื และควรซกัทําความสะอาดหรอืท ้งิหลงัจากเปล่ยีนกะทุกคร ้งั 

• ขอ้มูลท่อียู่ในแนวทางในการใชห้นา้กากอนามยัของ CDPH 
ซ่งึระบุสถานการณท์่บีงัคบัใหต้อ้งสวมใสห่นา้กากอนามยัและขอ้ยกเวน้ รวมท้งันโยบาย กฎการทํางาน 
และแนวทางปฏบิตัทิ่นีายจา้งไดนํ้ามาใช เพ่อืจะม่นัใจไดว้า่ทุกคนไดส้วมใสห่นา้กากอนามยั 
นอกจากน้ีการฝึกอบรมก็ควรมอียู่ในนโยบายของนายจา้งเก่ยีวกบัวธิจีดัการกบัผ ้ทู่ไีดร้บัการยกเวน้ให ้
ไม่ตอ้งสวมหนา้กากอนามยั 

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ผ ู้รบัจา้งอสิระ ลกูจา้งช่วัคราวหรอืลกูจา้งตามสญัญา 
และอาสาสมคัรในสถานปฏบิตังิานไดร้บัการฝึกอบรมอย่างถกูตอ้งเก่ยีวกบันโยบายการป้องกนัโควดิ-

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/handwashing/hand-sanitizer-use.html
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Guidance-for-Face-Coverings_06-18-2020.pdf
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19 และมอีปุกรณท์่จีาํเป็นและอปุกรณป้์องกนัสว่นบุคคลไวใ้ช 
หารอืเก่ยีวกบัความรบัผดิชอบเหลา่น้ีลว่งหนา้กบับรษิทัซ ่งึจดัหาลกูจา้งช่วัคราวและ/หรอืลกูจา้งตามส ั
ญญาให 

• ขอ้มูลเก่ยีวกบัสทิธปิระโยชนก์ารลาหยดุโดยไดร้บัคา่จา้งซ ่งึลกูจา้งมสีทิธทิ่จีะไดร้บั 
อาจจะทําใหง้า่ยข ้นึในดา้นการเงนิท่จีะตดัสนิใจอยู่กบับา้น 
ดขูอ้มูลเพ่มิเตมิเก่ยีวกบัโปรแกรมของรฐับาลท่สีนับสนุนการลาป่วยและเงนิชดเชยใหก้บัผ ้ปูฏบิตังิานส ํ
าหรบัโควดิ-19 รวมท้งัสทิธลิาป่วยของผ ้ปูฏบิตักิารภายใต พระราชบญัญตั ิFamilies First 
Coronavirus Response Act และคาํส่งั Executive Order N-51-20 ของผูว้า่ฯ 
และสทิธขิองแรงงานตอ่ผลประโยชนก์ารชดเชยและขอ้สนันิษฐานของงานท่เีก่ยีวขอ้งกบัโควดิ-19 
ตามคาํส่งั Executive order N-62- 20 ของผูว้า่ฯ ในขณะท่คีาํส่งันั้นยงัมผีลอย ู่

มาตรการควบคมุและการคดักรองรายบุคคล 
• จดัใหม้กีารตรวจคดักรองอณุหภมูแิละ/หรอือาการสาํหรบัลกูจา้งทกุคนต้งัแตเ่ร ่มิตน้กะการทํางาน 

และผูข้าย ผ ู้รบัจา้ง หรอืลกูจา้งอ่นื ๆ ท่เีขา้มายงัสถานประกอบการ 
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ผ ู้คดักรองอณุหภมู/ิอาการมกีารหลกีเล่ยีงการสมัผสักบัลกูจา้งคนอ่นื ๆ 
ใหม้ากท่สีดุเท่าท่จีะทําได 

• หากกาํหนดใหค้ดักรองตนเองท่บีา้น 
ซ่งึเป็นทางเลอืกท่เีหมาะสมแทนการคดักรองในสถานประกอบการ 
ตอ้งม่นัใจวา่ไดต้รวจคดักรองกอ่นท่ลีกูจา้งรายนั้นจะออกจากบา้นเพ่อืไปเขา้กะทาํงาน 
และปฏบิตัติามแนวทางของ CDC ตามท่อีธบิายไวใ้นหวัขอ้สาํหรบัการฝึกอบรมลกูจา้งท่ดีา้นบน 

• สนับสนุนใหค้นงานท่ป่ีวยหรอืแสดงอาการของโควดิ-19 อยู่บา้น 

• นายจา้งตอ้งจดัหาและตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่พนักงานใชอ้ปุกรณป้์องกนัท่จีาํเป็นท้งัหมด 
รวมถงึหนา้กากอนามยัและถงุมอืในกรณีท่จีาํเป็น 

• นายจา้งควรพจิารณาวา่การใชถ้งุมอืแบบใชแ้ลว้ท ้งิอาจนํามาใชแ้ทนการลา้งมอืหรอืใชน้้ํายาทําควา 
มสะอาดมอืบ่อยคร ้งั ตวัอยา่งเชน่ ผ ู้ปฏบิตังิานท่ทีําหนา้ท่คีดักรองบคุคลอ่นืเพ่อืดวูา่มอีาการหรอืไม ่
หรอืการทํางานท่ตีอ้งหยบิจบัส่งิของท่สีมัผสัรว่มกบัผ ้อู่นื 
ผ ู้ปฏบิตังิานควรสวมถงุมอืเม่อืดาํเนินการสมัผสัส่งิของท่ปีนเปื้อนของเหลวในรา่งกาย 

• พนักงานบรกิาร พนักงานเสริฟ์ และผ ู้ปฏบิตังิานอ่นื ๆ ท่เีคล่อืนยา้ยส่งิของท่ใีชโ้ดยลกูคา้ 
(ถว้ยสกปรก จาน กระดาษเชด็ปาก ฯลฯ) หรอืจดัการถงุขยะควรใชถ้งุมอืท่ใีชแ้ลว้ท ้งิ 
(และลา้งมอืกอ่นใสถ่งุมอืและหลงัถอดถงุมอื) ใชผ้า้กนัเปื้อนและหม่นัเปล่ยีนบ่อยคร ้งั 

• คนลา้งจานควรใชอ้ปุกรณป้์องกนัดวงตา จมูก และปาก 
จากการกระเด็นของส่งิปนเปื้อนโดยใชแ้วน่ตาป้องกนั แวน่ตาสวมขณะทํางาน 
หรอืเฟซชลิดน์อกเหนือจากหนา้กากอนามยั 
คนลา้งจานจะตอ้งใสผ่า้กนัเปื้อนแบบกนัน้ําและเปล่ยีนบอ่ย ๆ อปุกรณป้์องกนัท่นํีามาใชใ้หม่ได 
เชน่ เฟซชลิดแ์ละแวน่ตา ควรไดร้บัการฆ่าเช ้อือย่างถกูตอ้งระหวา่งการใชง้าน 

https://www.gov.ca.gov/wp-content/uploads/2020/04/4.16.20-EO-N-51-20.pdf
https://www.labor.ca.gov/coronavirus2019/#chart
https://www.dol.gov/agencies/whd/pandemic/ffcra-employee-paid-leave
https://www.gov.ca.gov/wp-content/uploads/2020/05/5.6.20-EO-N-62-20-text.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
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• สถานท่ปีระกอบการตอ้งใชม้าตรการท่เีหมาะสมรวมท้งัการวางป้ายท่ทีางเขา้ท้งัหมดและในสถานท่เี 
ชงิกลยทุธแ์ละมองเห็นไดง้่ายและในการยนืยนัการจอง 
เพ่อืเตอืนประชาชนวา่ตนเองตอ้งใชห้นา้กากอนามยัในชว่งเวลาท่ไีม่ไดร้บัประทานอาหารและด่มื 
และการรกัษาระยะห่างทางกายภาพ และใหล้า้งมอืของตวัเองบ่อยคร ้งัดว้ยสบู่เป็นเวลาอย่างนอ้ย 20 
วนิาทโีดยใชน้้ํายาทําความสะอาดมอื และไม่สมัผสัใบหนา้ 

• เตอืนผ ู้มาใชบ้รกิารลว่งหนา้ใหนํ้าหนา้กากอนามยัตดิตวัมา 
และจดัเตรยีมหนา้กากอนามยัไวส้าํหรบัผ ู้มาใชบ้รกิารท่ไีม่ไดเ้ตรยีมมาหากเป็นไปได 

• แขกและผูท้่มีาใชบ้รกิาร ควรไดร้บัการคดักรองอณุหภมูแิละ/หรอือาการเม่อืเดนิทางมาถงึ 
ใชน้้ํายาทําความสะอาดมอืและสวมท่คีลมุใบหนา้ในชว่งท่ไีม่ไดร้บัประทานอาหารหรอืด่มื 
นายจา้งมสีทิธยิกเลกิการจองสาํหรบับุคคล/กลุม่บุคคลท่มีอีาการ 

• แสดงกฎท่มีองเห็นไดช้ดัเจนสาํหรบัลกูคา้และบุคลากรรา้นอาหาร 
วา่เป็นเง่อืนไขของการเขา้ใชบ้รกิาร กฎอาจรวมถงึคาํแนะนําในการใชน้้ํายาความสะอาดมอื 
การรกัษาระยะห่างทางกายภาพจากลกูคา้ท่านอ่นื ๆ 
หลกีเล่ยีงการสมัผสัพ ้นืผวิในรา้นอาหารท่ไีม่จาํเป็น 
ขอ้มูลการตดิตอ่สาํหรบัฝ่ายสาธารณสขุในทอ้งถ่นิ และการเปล่ยีนแปลงบรกิารรา้นอาหาร 
ควรมกีารแสดงกฎแบบดจิทิลัรวมถงึรปูภาพแสดง และรวมอยู่ใน/พรอ้มกบัเมน ู หากเป็นไปได 

ระเบยีบการทําความสะอาดและฆ่าเช ้อื 
• ดาํเนินการทําความสะอาดอย่างละเอยีดในพ ้นืท่ที่มีกีารใชง้านสงู เชน่ 

บรเิวณท่รีอสาํหรบัลกูคา้และล็อบบ ีหอ้งพกั หอ้งรบัประทานอาหารกลางวนั และพ ้นืท่ทีางเขา้-ออก 
รวมถงึจดุยนืรบัแขก ทางเขา้ ทางข ้นึลงบนัได บนัไดเล่อืน ท่จีบัราวก้นั และปุ่มควบคมุในลฟิท 
หม่นัทําการฆ่าเช ้อืพ ้นืผวิท่ใีชบ้่อยรวมท้งัประต ูท่จีบัประต ูบารป์ระต ูสวติชไ์ฟ เกา้อ ้ใีนบรเิวณนั่งรอ 
เคร ่อืงรดูบตัรเครดติ บตัรเอทเีอ็ม ถาดใบเสรจ็รบัเงนิ ถาดเก็บจาด ถาดเสริฟ์ โทรศพัท หอ้งน้ํา 
และอปุกรณท์่ใีชใ้นการลา้งมอื 

• หม่นัทําความสะอาดส่งิของท่สีมัผสับ่อยโดยผ ู้มาใชบ้รกิาร โดยเฉพาะส่งิของท่ดีงึดดูเด็ก ๆ เชน่ ลกูอม 
ต ้กูดของเลน่ ต ้ปูลา ตูโ้ชว น้ําตกท่ใีชต้กแตง่ ฯลฯ 

• ทําความสะอาดพ ้นืผวิสมัผสัระหวา่งกะการทํางาน หรอืระหวา่งผ ู้ใช ส่งิใดก็ตามท่มีกีารสมัผสับอ่ย 
รวมถงึ แตไ่ม่จาํกดัเฉพาะพ ้นืผวิในการทํางาน โทรศพัท ท่เีก็บเงนิ แผ่นสมัผสั/หนา้จอสมัผสั แท็บเล็ต 
นาฬกิาตอกบตัร อปุกรณเ์คร ่อืงใชใ้นครวั เคร ่อืงมอืตา่ง ๆ ท่เีปิดเตาอบ ท่ยี่าง และดา้มจบัประต ู
รถเข็นประเภทตา่ง ๆ กญุแจ ฯลฯ 

• หลกีเล่ยีงการแบง่ปันอปุกรณเ์คร ่อืงเสยีงโทรศพัทแ์ท็บเล็ตแล็ปท็อปโตะ๊ทํางานปากกาและอปุกรณท์ําง 
านอ่นื ๆ หากเป็นไปได หา้มใชอ้ปุกรณป้์องกนัสว่นบุคคลรว่มกบัผ ู้อ่นื 

• ยุตกิารใชช้ดุหูฟังเสยีงและอปุกรณอ์่นื ๆ 
รว่มกนัระหวา่งพนักงานเวน้แตจ่ะสามารถฆ่าเช ้อือปุกรณไ์ดอ้ย่างเหมาะสมหลงัการใชง้าน 
ปรกึษาผ ้ผูลติอปุกรณเ์พ่อืพจิารณาข้นัตอนการฆ่าเช ้อืท่เีหมาะสมโดยเฉพาะอย่างย่งิสาํหรบัพ ้นืผวิท่นี ่ิ
มและมรีพูรนุ เชน่ ท่ปิีดหูโฟม 
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• จดัสรรใหเ้วลาลกูจา้งเพ่อืการทําความสะอาดในระหวา่งอยู่ในกะการทํางาน 
ควรมอบหมายงานทําความสะอาดระหวา่งช่วัโมงทํางานซ่งึเป็นสว่นหนึ่งของหนา้ท่งีานของพนักงาน 

• จดัหาตวัเลอืกสาํหรบับรษิทัทําความสะอาดภายนอกเพ่อืชว่ยเพ่มิความตอ้งการการทําความสะอาดตา 
มความจาํเป็น 

• จดัเตรยีมผลติภณัฑท์ําความสะอาดไวใ้นพ ้นืท่ใีหบ้รกิาร เชน่ หอ้งรบัประทานอาหาร พ้นืท่บีาร 
จดุยนืรบัแขก และหอ้งครวั 
รวมท้งัเจลทําความสะอาดมอืและผา้เชด็ทาํความสะอาดใหก้บัพนักงานทุกคนท่ใีหบ้รกิารลกูคา้โดยตรง 

• ตรวจสอบวา่เคร ่อืงสขุภณัฑท์่ใีชเ้พ่อืรกัษาความสะอาดยงัคงใชง้านไดอ้ยู่ตลอดเวลา และจดัหาสบู ่
กระดาษเชด็มอื และน้ํายาทาํความสะอาดมอืเพ่มิเตมิหากจาํเป็น 

• เม่อืเลอืกสารเคมสีาํหรบัฆ่าเช ้อื นายจา้งควรใชผ้ลติภณัฑท์่ไีดร้บัการอนุมตัใิหใ้ชฆ่้าเช ้อืโควดิ-19 
ตามรายการผลติภณัฑท์่ผ่ีานการอนุมตัจิาก Environmental Protection Agency (EPA) 
และปฏบิตัติามคาํแนะนําผลติภณัฑ 
ใชต้ามท่ฉีลากของน้ํายาฆ่าเช ้อือธบิายเพ่อืใหม้ปีระสทิธภิาพในการฆ่าเช ้อืไวรสัตวัใหม ่
เจอืจางน้ํายาซกัผา้ขาวท่ใีชใ้นครวัเรอืน (5 ชอ้นโตะ๊ตอ่น้ําหนึ่งแกลลอน) 
หรอืสารละลายท่มีแีอลกอฮอลเ์ป็นสว่นผสมอย่างนอ้ย 70% ใหเ้หมาะสมสาํหรบัแตล่ะสภาพพ้นืผวิ 
จดัฝึกอบรมใหก้บัลกูจา้งเก่ยีวกบัอนัตรายของสารเคม ีคาํส่งัของผูผ้ลติ 
ความจาํเป็นท่ตีอ้งระบายอากาศ และขอ้กาํหนดของ Cal/OSHA เพ่อืการใชง้านท่ปีลอดภยั 
ผ ู้ปฏบิตังิานท่ใีชน้้ํายาทําความสะอาดหรอืสารฆ่าเช ้อืควรสวมถงุมอืตามคาํแนะนําผลติภณัฑแ์ละใหแ้น ่
ใจวา่มกีารระบายอากาศท่เีหมาะสม 

• ปฏบิตัติามกฎท่มีอียู่เก่ยีวกบัขอ้กาํหนดสาํหรบัการทําความสะอาด (นอกเหนือจากการฆ่าเช ้อื) 
พ้นืผวิสมัผสัอาหาร 

• เพ่อืลดความเส่ยีงของการตดิเช ้อืแบคทเีรยีท่ทีําใหป้อดอกัเสบ และโรคอ่นื ๆ ท่เีก่ยีวขอ้งกบัน้ํา 
ทําตามข้นัตอนเพ่อืใหม่้นัใจวา่ระบบน้ําและคณุสมบตัทิ ้งัหมดมคีวามปลอดภยัในการใชง้านหลงัจากป ิ
ดโรงงานเป็นเวลานาน 

• รา้นอาหารควรทําใหม้กีารหมุนเวยีนของอากาศดขี ้นึโดยเปิดหนา้ตา่งหรอืประตหูากเป็นไปได 
และเป็นไปตามมาตรการดา้นความปลอดภยัและการรกัษาความปลอดภยั 

• ถา้เป็นไปไดอ้ย่าทําความสะอาดพ ้นืโดยกวาด หรอืวธิกีารอ่นื ๆ ท่สีามารถกระจายเช ้อืโรคในอากาศ 
ใชเ้คร ่อืงดดูฝุ่ นท่มีตีวักรอง HEPA หากเป็นไปได 

• พจิารณาการตดิต้งัเคร ่อืงทาํความสะอาดอากาศท่มีปีระสทิธภิาพสงูแบบพกพา 
การอปัเกรดตวักรองอากาศของอาคารใหม้ปีระสทิธภิาพสงูสดุท่เีป็นไปได และทําการปรบัเปล่ยีนอ่นื ๆ 
เพ่อืเพ่มิปรมิาณของอากาศภายนอกและการระบายอากาศในทุกพ ้นืท่ทีํางาน 

• จดัเตรยีมเมนูแบบใชแ้ลว้ท ้งิใหก้บัแขกและเมนูแบบดจิทิลัเพ่อืใหล้กูคา้สามารถดบูนอปุกรณอ์เิล็กทรอ 
นิกสส์ว่นตวัได หากไม่สามารถทําเมนูท่ใีชแ้ลว้ท ้งิได 
ใหท้ําการฆ่าเช ้อืเมนูกอ่นและหลงัการใชง้านของลกูคา้อยา่งเหมาะสม 
พจิารณาถงึตวัเลอืกสาํหรบัลกูคา้ท่จีะทําการส่งัซ ้อืลว่งหนา้ 

https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
https://www.cdc.gov/legionella/index.html
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/building-water-system.html
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• ยกเลกิการจดัโตะ๊ลว่งหนา้ท่มีกีารวางผา้เชด็ปาก อปุกรณท์่ใีชใ้นการรบัประทานอาหาร เคร ่อืงแกว้ 
อปุกรณจ์านชาม ฯลฯ 
ควรดาํเนินการโดยการจดัอปุกรณเ์หลา่น้ีใหล้กูคา้เป็นรายบุคคลตามความจาํเป็น อย่าวางท่วีางบตัร 
ใบปลวิ ท่วีางกระดาษเชด็ปาก หรอืส่งิของอ่นื ๆ ไวบ้นโตะ๊ 

• ยกเลกิการใชว้ตัถปุรงุอาหารท่ใีชร้ว่มกนั เชน่ ขวดเคร ่อืงปรงุรส ขวดเกลอืและพรกิไทย ฯลฯ 
และจดัเตรยีมอาหารเหลา่น้ีในภาชนะเสริฟ์เด่ยีว หากเป็นไปได ในกรณีท่ไีม่สามารถทําได 
ส่งิของท่ใีชร้ว่มกนั เชน่ ขวดเคร ่อืงปรงุรส ขวดพรกิไทยหรอืเกลอืตา่ง ๆ ฯลฯ 
ควรจะจดัเตรยีมไวใ้หต้ามความตอ้งการของลกูคา้และฆ่าเช ้อืหลงัจากใชแ้ตล่ะคร ้งั 

• ห่ออปุกรณเ์คร ่อืงใชใ้นผา้เชด็ปากกอ่นใชโ้ดยลกูคา้ 
ผูป้ฏบิตังิานตอ้งลา้งมอืกอ่นห่ออปุกรณเ์คร ่อืงใชใ้นผา้เชด็ปาก 
ควรเก็บห่ออปุกรณเ์คร ่อืงใชใ้นภาชนะท่สีะอาด หลงัจากท่ลีกูคา้นั่งโตะ๊ 
ควรวางห่ออปุกรณเ์คร ่อืงใชบ้นโตะ๊โดยผ ้ปูฏบิตังิานท่เีพ่งิลา้งมอื 

• ส่งิของท่สีามารถนํากลบัมาใชใ้หม ่ รวมถงึ อปุกรณเ์คร ่อืงใช เคร ่อืงอาหาร ตะกรา้ขนมปัง 
จะตอ้งมกีารทาํความสะอาด ลา้งน้ํา และฆ่าเช ้อือย่างเหมาะสม ชอ้มสอ้มมดี เคร ่อืงแกว้ จานตา่ง ๆ ฯลฯ 
ท่ทีําความสะอาดแลว้จะตอ้งไดร้บัการจดัเก็บอยา่งถกูตอ้งจากลกูคา้และพนักงานจนกวา่จะมกีารใชง้า 
น ส่งิของท่ใีชแ้ลว้ท ้งิถงึแมว้า่มกีารทําความสะอาดแลว้อย่างถกูตอ้ง ไม่สามารถนํามาใชใ้หม่ได 

• การนําอาหารกลบับา้นจะตอ้งมกีารบรรจลุงภาชนะเองโดยลกูคา้และจะสามารถทําไดเ้ม่อืมกีารรอ้งขอเ 
ท่านั้น 

• ผา้ปูท่สีกปรกท่ใีชบ้นโตะ๊อาหาร เชน่ ผา้ปโูตะ๊และผา้เชด็ปาก ควรถอดออกหลงัลกูคา้แตล่ะรายใช 
และเคล่อืนยา้ยจากพ ้นืท่รีบัประทานอาหารโดยใสใ่นถงุท่ปิีดสนิท 
ผูป้ฏบิตังิานควรสวมถงุมอืเม่อืมกีารสมัผสัผา้ปูท่สีกปรก 

• ทําความสะอาดสถานท่รีบัประทานอาหารของลกูคา้แตล่ะหลงัการใชง้านทุกคร ้งัอยา่งท่วัถงึ 
ซ่งึรวมถงึการฆ่าเช ้อื โตะ๊ เกา้อ เบาะเสรมิ เกา้อ ้เีด็ก บธู ฯลฯ 
และชว่ยใหม้เีวลาเพยีงพอสาํหรบัการฆ่าเช ้อืท่เีหมาะสมตามคาํแนะนําของผลติภณัฑ 
ยาฆ่าเช ้อืท่ไีดร้บัการอนุมตัโิดย EPA จาํนวนมากตอ้งใชเ้วลาสมัผสันอ้ยท่สีดุ (วนิาทถีงึหนึ่งนาท)ี 
กบัเช ้อืไวรสัโคโรนาของมนุษย 

• พจิารณาใชผ้า้คลมุท่นั่ีงแบบใชแ้ลว้ท ้งิ โดยเฉพาะอย่างย่งิบนพ ้นืผวิท่มีรีพูรนุ 
ท ้งิและเปล่ยีนท่คีลมุท่นั่ีงระหวา่งการใชง้านแตล่ะคร ้งั 
ใหใ้ชผ้า้คลมุท่ใีชแ้ลว้ท ้งิหรอืแบบซกัไดก้บัหมอนท่ใีชใ้นพ ้นืท่นั่ีงเลน่ 
และเปล่ยีน/ซกัหลงัการใชง้านแตล่ะคร ้งั 

• ปิดพ ้นืท่ที่ลีกูคา้อาจมกีารรวมตวัหรอืสมัผสัอาหารหรอือปุกรณเ์คร ่อืงใชก้บัอาหารท่แีขกผ ู้อ่นือาจใช 
ปรบัเปล่ยีนการสง่อาหารโดยสง่มอบอาหารใหก้บัลกูคา้เป็นรายบุคคล 
แปลงการใหบ้รกิารเป็นแบบโรงอาหาร ฯลฯ ท ้งิหรอืทําความสะอาด ฆ่าเช ้อื 
หรอืทําใหส้่งิของท่ใีชร้ว่มกนัปลอดเช ้อืหลงัจากใชแ้ตล่ะคร ้งั ตามความเหมาะสม 
พ้นืท่ที่คีวรจะดาํเนินการปิดรวมถงึ แตไ่ม่จาํกดัเฉพาะ: 

o พ้นืท่บีรกิารตนเองท่มีตีะกรา้เคร ่อืงปรงุอาหาร ตะกรา้ใสช่อ้นสอ้ม ตะกรา้ใสผ่า้เชด็ปาก ฝา 
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หลอด เหยอืกน้ํา ภาชนะนํากลบับา้น ฯลฯ 

o ต ้บูรกิารตนเองรวมท้งัน้ําแข็ง โซดา ต ้จูาํหน่ายโยเกริต์แชแ่ข็ง ฯลฯ 

o พ้นืท่อีาหารแบบบรกิารตนเอง เชน่ บุฟเฟ่ต ์  บารซ์ลัซา่ บารส์ลดั ฯลฯ 

• หยุดการเตรยีมอาหารท่โีตะ๊ และการนําเสนออาหาร เชน่ 
รถเข็นขายอาหารและสายพานลาํเลยีงอาหาร การเตรยีม guacamole ฯลฯ 

• อย่าวางลกูอมม ้นิท ลกูอม ของวา่ง หรอืไมจ้ ้มิฟันหลงัม ้อือาหารสาํหรบัลกูคา้ท ้งิไว 
จดัเตรยีมใหล้กูคา้พรอ้มใบเสรจ็หรอืใหเ้ม่อืมกีารรอ้งขอ 

• ตดิต้งัต ้นู้ํายาทําความสะอาดมอืแบบไรก้ารสมัผสัหากเป็นไปได ท่ทีางเขา้ของลกูคา้และผูป้ฏบิตังิาน 
และบรเิวณท่มีกีารสมัผสั เชน่ ทางเขา้-ออกรถ บรเิวณแผนกตอ้นรบั ในหอ้งรบัประทานอาหาร 
ใกลท้่รีอลฟิท ฯลฯ 

• หยุดใชข้องใชค้วามบนัเทงิท่ใีชร้ว่มกนั เชน่ เกมกระดาน โตะ๊พูล ต ้เูกมกด เคร ่อืงกดจาํหน่ายสนิคา้ 
ฯลฯ ปิดเกมและพ ้นืท่ใีหค้วามบนัเทงิท่ลีกูคา้ท่อีาจมกีารใชส้่งิของรว่มกนั เชน่ บรเิวณท่หียบิลกูโบวล์่งิ 
ฯลฯ 

คาํแนะนําการเวน้ระยะหา่งระหวา่งบุคคล 
• จดัระเบยีบท่นั่ีงกลางแจง้และบรเิวณท่รีบัสง่ของกลบับา้นเพ่อืลดการเบยีดเสยีดกนัของลกูคา้ในสภาพแ 

วดลอ้มแบบปิด รา้นอาหารสามารถขยายท่นั่ีงกลางแจง้ 
และใหบ้รกิารเคร ่อืงด่มืแอลกอฮอลใ์นพ ้นืท่เีหลา่นั้นหากปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัทอ้งถ ิ่
น 

• ใหท้างเลอืกลกูคา้ในการบรกิารซ ้อืกลบับา้น จดัสง่อาหาร และขบัรถมารบัอาหารหากเป็นไปได 
ควรจดัทํารายการอาหารกลบับา้น โดยใชม้าตรการการรบัและการสง่มอบแบบไรก้ารสมัผสั 

• ขจดัการสมัผสัแบบตวัตอ่ตวัสาํหรบัการสง่มอบสนิคา้เม่อืใดก็ตามท่เีป็นไปได 
กาํหนดสถานท่เีพ่อืการสง่มอบสนิคา้โดยใหห้่างจากพ ้นืท่ที่มีกีารสญัจรสงู 
รกัษาระยะห่างทางกายภาพอย่างนอ้ยหกฟุตกบัคนขบัรถสง่ 

• สง่เสรมิใหม้กีารจองลว่งหนา้เพ่อืใหม้เีวลาเพยีงพอในการฆ่าเช ้อืพ ้นืท่ใีนรา้นอาหาร 
และใหค้าํแนะนําผ่านทางส่อืดจิทิลัใหก้บัลกูคา้สาํหรบัการรกัษาระยะทางกายภาพในขณะอยู่ท่รีา้นอาห 
ารหากเป็นไปได 

• พจิารณาอนุญาตใหล้กูคา้ส่งัอาหารลว่งหนา้เพ่อืนั่งรบัประทานอาหารในรา้นเพ่อืลดระยะเวลาท่ใีชใ้นร ้
านอาหาร ขอใหล้กูคา้นั่งรอในรถยนตส์ว่นตวัหรอืนอกสถานประกอบการในขณะท่รีอโตะ๊ 
หากเป็นไปได ใหแ้จง้เตอืนลกูคา้ผ่านโทรศพัทม์อืถอืเม่อืโตะ๊ของลกูคา้พรอ้ม 
เพ่อืหลกีเล่ยีงการสมัผสัและการใชก้ร ่งิแบบส่นั 

• ปรบักฎจาํนวนผ ู้เขา้รบับรกิารสงูสดุภายในสถานประกอบการ ตามขนาดของสถานท ี่
เพ่อืจาํกดัจาํนวนคนภายในและ/หรอืใชอ้ปุกรณฉ์ากก้นัท่กีนัน้ําไดร้ะหวา่งโตะ๊ท่ใีหบ้รกิารเพ่อืป้องกนัล ู
กคา้ในแตล่ะโตะ๊และจากผ ู้ปฏบิตังิาน 
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สาํหรบัท่นั่ีงกลางแจง้ใหค้งมาตรฐานการเวน้ระยะห่างทางกายภาพอย่างนอ้ยหกฟุตและตามท่รีะบุไวใ้น 
คาํแนะนําน ้ี

• จาํกดัจาํนวนลกูคา้ตอ่หนึ่งโตะ๊ โตะ๊ท่มีาเป็นครอบครวั หรอืลกูคา้ท่ไีดข้อนั่งดว้ยกนั 
คนท่มีาดว้ยกนัสามารถนั่งท่โีตะ๊เดยีวกนัโดยไม่จาํเป็นตอ้งเวน้ระยะหา่งหกฟุต 
สมาชกิทุกคนของกลุม่ท่มีาดว้ยกนัจะตอ้งแสดงตนกอ่นนั่งและเจา้ของสถานท่จีะตอ้งนําบุคคลท้งัหมดไ 
ปท่โีตะ๊ในคร ้งัเดยีว 

• ใชม้าตรการเพ่อืตอ้งแน่ใจวา่มกีารเบ่ยีงเบนทางกายภาพอย่างนอ้ยหกฟุตระหวา่งพนักงานและลกูคา้ 
ซ่งึรวมถงึการใชท้่กี ้นั หรอืตวัช ้นํีาแบบภาพ (เชน่ 
เคร ่อืงหมายพ ้นืหรอืสญัลกัษณเ์พ่อืระบุตําแหน่งท่ผี ู้ปฏบิตังิานและ/หรอืตาํแหน่งท่ลีกูคา้ควรยนื) 

• ตดิต้งัฉากก้นัทางกายภาพหรอืฉากก้นัในบรเิวณท่ชีาํระเงนิ จดุยนืใหบ้รกิารลกูคา้ พ้นืท่อี ่นื ๆ 
ซ่งึการรกัษาระยะห่างทางกายภาพหกฟุตเป็นส่งิท่ทีําไดย้าก 

• พ้นืท่ใีด ๆ 
ท่มีกีารยนืตอ่ควิของลกูคา้หรอืของผ ู้ปฏบิตังิานควรไดร้บัการทําเคร ่อืงหมายอย่างชดัเจนสาํหรบัการเว ้
นระยะหา่งทางกายภาพท่เีหมาะสม ซ่งึรวมถงึเคานเ์ตอรช์าํระเงนิและเคานเ์ตอรส์่งัอาหาร 
เคานเ์ตอรจ์าํหน่ายอาหารและไลนจ์าํหน่ายอาหาร หอ้งน้ํา ล็อบบ ้ลีฟิต จดุบรกิารแขก 
บรเิวณสาํหรบัรอ บรกิารจอดรถและบรเิวณอ่นื ๆ ท่ลีกูคา้มกีารรวมตวักนั 

• ควรมกีารใชม้าตรการเวน้ระยะห่างทางกายภาพในพ ้นืท่สีาํนักงานใด ๆ หอ้งครวั 
บรเิวณรบัประทานอาหาร ต ้แูชแ่ข็งขนาดใหญ ่
หรอืบรเิวณท่มีกีารสญัจรของคนจาํนวนมากหากเป็นไปได 

• การประชมุกอ่นเปล่ยีนกะผ ้ปูฏบิตังิานและการฝึกอบรมควรจะดาํเนินการผ่านทางคอมพวิเตอร 
หรอืในพ ้นืท่ที่อีนุญาตใหม้กีารเวน้ระยะห่างทางกายภาพท่เีหมาะสมระหวา่งผ ู้ปฏบิตังิาน 
หา้มรบัแบ่งปันอาหาร เคร ่อืงด่มื อปุกรณใ์สอ่าหารรว่มกนั 

• สบัหลกีเวลาพกัสาํหรบัลกูจา้ง โดยปฏบิตัติามระเบยีบเก่ยีวกบัคา่จา้งและช่วัโมงทาํงาน 
เพ่อืรกัษาระเบยีบการเวน้ระยะห่างระหวา่งบคุคล 

• พจิารณาเสนอพนักงานท่ขีอตวัเลอืกหนา้ท่แีกไ้ขท่ลีดการตดิตอ่กบัลกูคา้และพนักงานอ่นื ๆ (เชน่ 
จดัการสนิคา้คงคลงัแทนท่จีะทํางานเป็นแคชเชยีร 
หรอืจดัการความตอ้งการดา้นการบรหิารผ่านการทํางานทางไกล) 

• ปรบัเปล่ยีนพ ้นืท่สีาํนักงาน หอ้งรบัรอง บารเ์คร ่อืงด่มื หอ้งครวั และบรเิวณท่ทีํางาน 
พ้นืท่ยีนืใหบ้รกิารลกูคา้และพ ้นืท่อี ่นื ๆ 
ท่ใีดก็ตามท่เีป็นไปไดเ้พ่อืใหเ้กดิการเวน้ระยะหา่งอย่างนอ้ยหกฟุตระหวา่งคนท่รีบัประทานอาหาร 
ทํางาน และเดนิผ่านพ ้นืท่นั้ีน ๆ สาํหรบัการเขา้และออก 

• นําโตะ๊และเกา้อ ้อีอกจากพ ้นืท่รีบัประทานอาหารเพ่อืรกัษาระยะห่างทางกายภาพหกฟุตสาํหรบัลกูคา้แล 
ะผ ู้ปฏบิตังิาน หาก โตะ๊ เกา้อ บูธ ฯลฯ ไม่สามารถเคล่อืนยา้ยได 
ใหต้ดิป้ายภาพแสดงวา่อปุกรณด์งักลา่วไม่สามารถใชง้านได หรอืตดิต้งัเพล็กซกิลาส (Plexiglas) 
หรอืฉากก้นัท่กีนัน้ําชนิดอ่นื ๆ เพ่อืลดการสมัผสัระหวา่งลกูคา้ 
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• ควรปิดการใหบ้รกิารพ ้นืท่บีารก์บัลกูคา้ 

• ยกเลกิการนั่งของลกูคา้ในบรเิวณท่ลีกูคา้ไม่สามารถรกัษาระยะห่างหกฟุตจากผ ู้ปฏบิตังิาน 
พ้นืท่ทีํางาน และพ ้นืท่เีตรยีมอาหารและเคร ่อืงด่มื 

• จาํกดัจาํนวนผ ู้ปฏบิตังิานท่ทีําหนา้ท่ใีหบ้รกิารแตล่ะกลมลกูคาุ้่ 
เพ่อืใหส้อดคลอ้งกบักฎเกณฑค์า่จา้งและช่วัโมงการทํางาน 

• พนักงานรา้นอาหารทุกคนควรลดระยะเวลาท่ใีชใ้นการบรกิารลกูคา้ในรศัมหีกฟุตใหน้อ้ยท่สีดุ 

• ปิดหอ้งพกั ใชฉ้ากก้นั หรอืเพ่มิระยะห่างระหวา่งโตะ๊/เกา้อ 
เพ่อืแยกลกูจา้งใหอ้ยู่ห่างกนัและไม่สง่เสรมิใหร้วมตวักนัในระหวา่งหยุดพกั หากเป็นไปได 
ใหส้รา้งพ ้นืท่พีกักลางแจง้ท่มีรีม่เงาปกคลมุและท่นั่ีงเพ่อืจะม่นัใจวา่มกีารเวน้ระยะหา่งระหวา่งบุคคล 

• ปรบัเปล่ยีนพ ้นืท่หีอ้งครวัเพ่อืรกัษาระยะห่างทางกายภายในพ ้นืท่เีหลา่นั้นหากปฏบิตัไิด 
และหากไม่สามารถปฏบิตัไิดใ้หจ้ดักะการทํางานไม่ใหต้รงกนัเพ่อืใหเ้ขา้ทํางานกอ่นเวลาหากเป็นไปได 

• พยายามไม่ใหผ้ ู้ปฏบิตังิานท่เีตรยีมอาหารเปล่ยีนแปลงหรอืเขา้ส่สูถานท่ทีํางานของผ ู้อ่นืในระหวา่งกะ 

• พยายามไม่ใหเ้กดิการรวมตวักนัของผ ู้คนในบรเิวณท่มีกีารสญัจรสงู เชน่ หอ้งน้ํา หอ้งโถง พ้นืท่บีาร 
การสาํรองหอ้งพกั เคร ่อืงรดูบตัรเครดติ 

• จดัทําโถงทางเดนิและทางเดนิสาํหรบัการจราจรบนถนนหากเป็นไปไดเ้พ่อืกาํจดัพนักงานไม่ใหเ้ดนิทาง 
ผ่านกนั 

• กาํหนดใหล้กูจา้งหลกีเล่ยีงการจบัมอืและการทกัทายในลกัษณะอ่นืท่ขีดัตอ่การเวน้ระยะห่างระหวา่งบุค 
คล 

• ผ ู้มาใชบ้รกิารควรเขา้ผ่านประตทู่เีปิดไวห้รอือตัโนมตัหิากเป็นไปได 
น้ํายาทําความสะอาดมอืควรมไีวใ้หใ้ชส้าํหรบัแขกท่ตีอ้งสมัผสัมอืจบัประต ู

• ปรบัระดบัเสยีงเพลงเพ่อืใหผ้ ู้ปฏบิตังิานสามารถรกัษาระยะห่างจากลกูคา้เพ่อืฟังคาํส่งัซ ้อื 

• ดาํเนินการเดนิควิในชว่งเวลาท่มีกีารใชบ้รกิารสงู 
รวมถงึผ ้ใูหบ้รกิารเพ่อืเตอืนใหล้กูคา้ตอ่ควิโดยมรีะยะห่างหกฟุตระหวา่งกล่มุบุคคลท้งันอกหรอืในบรเิว 
ณพ้นืท่รีอ 

• พนักงานไม่ควรเปิดประตรูถยนตห์รอืรถแท็กซ่ใีหแ้ขก 

• หลกีเล่ยีงการสมัผสัปากกาและคลปิบอรด์ของผ ้อู่นื หากเป็นไปได ใหต้ดิต้งัวสัดชุว่ยเคล่อืนยา้ย เชน่ 
ช ้นัวางของและกระดานขา่วเพ่อืลดการสง่ตอ่คนสูค่น 



1จะตอ้งพจิาณาขอ้กาํหนดเพ่มิเตมิสําหรบัประชากรกล่มุเส่ยีงท่จีะมอีาการรนุแรงเม่อืตดิเช ้อื รา้นอาหารสําหรบันั่งรบัประทาน 
โรงเบยีร ์บรวิผบั โรงกล่นัขนาดเล็กและโรงบ่มไวน ์ท่จีดัเตรยีมอาหารตอ้งปฏบิตัติามมาตรฐาน Cal/OSHA 
และเตรยีมท่จีะปฏบิตัติามคําแนะนําและแนวทางจากศนูยค์วบคมุและป้องกนัโรค (CDC) 
และกรมสาธารณสขุของรฐัแคลฟิอรเ์นีย(CDPH). 
นอกจากน้ีนายจา้งจะตอ้งเตรยีมพรอ้มท่จีะปรบัเปล่ยีนการดําเนินงานเม่อืคําแนะนําเหลา่นั้นเปล่ยีนแปลงไป 

 

 

 
 

  
     

  

 
 
 
 

https://www.dir.ca.gov/
https://www.dir.ca.gov/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html
https://www.cdph.ca.gov/programs/cid/dcdc/pages/guidance.aspx
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