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ภาพรวม 
เมือ่วนัท ่ี 19 มนาคม  2020  ี
เจา้หนา้ท่สีาธารณสขุของรฐัและผ ู้อาํนวยการกรมอนามยัแห่งแคลฟิอรเ์นียออกคาํส่งักาํหนดใหช้าวแคลฟิอรเ์นียสว่นใ 
หญ่อยู่บา้น 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 ้อื 
แมว้า่บคุคลนั้นจะไม่มอีาการใด ๆ หรอืยงัไม่มอีาการ 

ขอ้มูลทช่ีดัเจนเกยวี่ กบจั าํนวนและอตัราของผูต้ดิเชอ้ืโควดิ-19 รายกลมอตุสาหกรรมหรอืกลมุ่อาชพี  
รวมถงึในกลมุ่ผปฏู ้ บิตังิานดา้นโครงสรา้งพนฐื ้ านทส่ีาํคญัไม่อาจหาไดใ้นเวลานี  ้
มกาี รระบาดหลายครง้ัในสถานทท่ีาํ งานหลายตอ่หลายแห่ง  
แสดงใหเ้ห็นวา่คนงานมคีวามเสยงี่ ทจะี่ ไดร้บหรั อืแพรก่ระจายเชอ้ืโควดิ-19 
ตวอย่างของสถานททํางานเหลานรวมถงึโรงพยาบาล  สถานทใ่ีหกา้ รดแูลระยะยาว  เรอืนจาํ  โรงงานผลตอาหาร  
คลงัสนิคา้  โรงงานแปรรปเู นือ้สตัว  ์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 



 

วตัถุประสงค ์
เอกสารฉบบันีใ้หคํ้าแนะนําสาํหรบัอุตสาหกรรมพลงังานและสาธารณูปโภค เพือ่สนับสนุนสภาพแวดลอ้มทีป่ลอดภยั
และสะอาดสําหรบัผูป้ฏบิตังิาน  

หมายเหตุ:นายจา้งทีม่สี่วนในการกอ่สรา้งโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นพลงังานและสาธารณูปโภคควรอา้งองิกบั
แนวทางสําหรบันายจา้งงานกอ่สรา้งทีม่อียู่ทีเ่ว็บไซตแ์ผนการทํางานทีย่ดืหยุ่นสําหรบัโควดิ-19  

คําแนะนําไม่ไดม้วีตัถุประสงคเ์พือ่ยกเลกิหรอืเพกิถอนสทิธแิรงงานใด ๆ ทัง้ตามกฎหมาย กฎระเบยีบ หรอืการรว่ม
เจรจาต่อรอง และไม่ครบถว้นสมบูรณเ์น่ืองจากไม่ไดร้วมคําสัง่สุขภาพของทอ้งที ่และจะไม่เป็นการทดแทนขอ้เรยีกรอ้ง
ทางกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัความปลอดภยัและสุขภาพ เชน่ Cal/OSHA1 ตอ้งตดิตามข่าวการเปลีย่นแปลงเกีย่วกบั
คําแนะนําดา้นสาธารณสุขและคําสัง่ของรฐั/ทอ้งถิน่ตามทีส่ถานการณโ์ควดิ-19 ยงัคงดําเนินต่อไป Cal/OSHA มี
คําแนะนําทีค่รอบคลุมมากขึน้เกีย่วกบัแนวทางทั่วไปเกีย่วกบั การปกป้องผูป้ฏบิตังิานจากหนา้เว็บโควดิ-19 CDC มี
คําแนะนําเพิม่เตมิสําหรบั ธรุกจิและนายจา้ง 

 

กาํหนดใหใ้ชห้น้ากากปิดจมูกปิดปาก 
เมือ่วนัที ่18 มถุินายน CDPH ไดอ้อกแนวทางในการใชห้นา้กากอนามยั ซึง่กวา้ง ๆ มกีารกาํหนดใหใ้ชห้นา้กาก
อนามยัสาํหรบัทัง้คนทั่วไปและลกูจา้ง ในพืน้ทีส่าธารณะและสถานทีท่ํางานทุกแห่งซ ึง่มคีวามเสีย่งสูงวา่เช ือ้จะมกีาร
แพรก่ระจาย  
 
ประชาชนในรฐัแคลฟิอรเ์นียตอ้งสวมหนา้กากอนามยัเมือ่ทํางานอยู่รว่มกนั ไม่ว่าจะในทีท่ํางานหรอืการปฏบิตังิานนอก
สถานทีเ่มือ่: 

• การปฏสิมัพนัธแ์บบตวัต่อตวักบับุคคลอืน่ในสงัคม 

• การทํางานในพืน้ทีซ่ ึง่มสีาธารณชนเขา้ออกตลอด ไม่ว่าในขณะน้ันจะมผีูซ้ ึง่มาจากพืน้ทีส่าธารณะภายนอก
อยู่รว่มดว้ยในเวลาน้ันดว้ยหรอืไม่ก็ตาม 

• การทํางานในพืน้ทีท่ีจ่ดัเตรยีมอาหารหรอืบรรจเุพือ่ขายหรอืแจกจา่ยใหก้บัผูอ้ืน่ 

• การทํางานในหรอืเดนิผา่นพืน้ทีส่่วนกลาง เชน่ หอ้งโถง บนัได ลฟิท ์และทีจ่อดรถ 

• อยู่ภายในหอ้งหรอืพืน้ทีปิ่ดซึง่มบีุคคลอืน่ (ยกเวน้สมาชกิในครวัเรอืนหรอืผูท้ีอ่ยู่อาศยัรว่มกนั) อยู่รว่มดว้ย เมือ่
ไม่สามารถเวน้ระยะห่างระหวา่งบุคคลได ้

• การขบัรถหรอืปฏบิตังิานดา้นการขนส่งมวลชน หรอืรถขนส่งกึง่สาธารณะ รถแท็กซี ่หรอืบรกิารรถยนตส์่วน
บุคคล หรอืยานพาหนะทีใ่ชร้ว่มเดนิทางกบัผูโ้ดยสารคนอืน่ ถงึแมไ้ม่มผีูโ้ดยสาร ก็ควรอย่างยิง่ทีจ่ะตอ้งใช ้
หนา้กากอนามยั 

 
อ่านรายละเอยีดทีค่รบถว้น รวมทัง้ขอ้กาํหนดและขอ้ยกเวน้ทัง้หมดของกฎเกณฑเ์หล่านีไ้ดใ้น คําแนะนํา 
ขอแนะนําใหใ้ชส้ิง่ปกคลุมใบหนา้ในสภาพการณอ์ืน่ ๆ และผูว้่าจา้งสามารถใชข้อ้กําหนดเพิม่เตมิว่าดว้ย 
การใชส้ิง่ปกคลุมใบหนา้ เพือ่ใหเ้ป็นไปตามหนา้ทีข่องผูว้่าจา้งในการจดัหาสถานทีท่ํางานทีป่ลอดภยั 
และถูกสุขลกัษณะแกลู่กจา้ง ผูว้่าจา้งตอ้งจดัหาสิง่ปกคลุมใบหนา้ใหแ้กพ่นักงาน หรอืชดใชเ้งนิค่าสิง่ 
ปกคลุมใบหนา้ทีพ่นักงานซือ้มาใชค้นืใหแ้กพ่นักงานเป็นจาํนวนทีเ่หมาะสม   

https://covid19.ca.gov/roadmap/
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/guidance-business-response.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fspecific-groups%2Fguidance-business-response.html
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Guidance-for-Face-Coverings_06-18-2020.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Guidance-for-Face-Coverings_06-18-2020.pdf


 

 
นายจา้งควรปรบัปรุงนโยบายเกีย่วกบัทีพ่กัสําหรบัลูกจา้งทีม่คุีณสมบตัเิขา้เกณฑข์อ้หน่ึงขอ้ใด ซึง่จะไดร้บัยกเวน้ไม่
ตอ้งใส่หนา้กากอนามยั หากลูกจา้งผูซ้ ึง่จาํเป็นตอ้งสวมหนา้กากอนามยัเพราะไดส้มัผสักบัผูอ้ืน่บ่อย ๆ ไม่สามารถสวม
หนา้กากอนามยัไดเ้น่ืองจากมโีรคประจาํตวั ลูกจา้งกลุ่มน้ันสมควรมทีางเลอืกทีไ่ม่เขม้งวดกวดขนั อย่างเชน่ สวมเฟซ
ชลิดท์ีม่ผีา้ระบายต่อชายทีด่า้นล่างหากทาํได ้และหากไม่มผีลต่อโรคประจาํตวัทีเ่ป็นอยู่ 
 
ธรุกจิซึง่ตอ้งมกีารพบปะผูค้นควรไดร้บัทราบถงึขอ้ยกเวน้ในการสวมหนา้กากทีอ่ยู่ในแนวทางในการใชห้นา้กาก
อนามยัของ CDPH และตอ้งไม่ปิดกัน้ประชาชนทั่วไปเพยีงเพราะไม่สวมหนา้กากอนามยั หากบุคคลผูน้ั้นปฏบิตัติาม
แนวทางดงักล่าว ธรุกจิจะตอ้งกาํหนดนโยบายเพือ่จดัการขอ้ยกเวน้เหล่านีใ้นหมู่ลกูคา้ ผูใ้ชบ้รกิาร ผูเ้ยีย่มชม และ
ผูป้ฏบิตังิาน 

  

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
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แผนการเฉพาะสําหรบัสถานท่ทีํางาน 
• เขยีนแผนการป้องกนัโควดิ-19 ท่ใีชเ้ฉพาะสาํหรบัสถานท่ทีํางานในทุกแห่ง 

ประเมนิความเส่ยีงท่คีรอบคลมุของพ ้นืท่ทีาํงานและเน้ืองานท้งัหมด 
ตลอดจนกาํหนดบุคลากรประจาํสถานประกอบการแตล่ะแห่งเพ่อืรบัผดิชอบดาํเนินการตามแผน 

• รวมแนวทางในการใชห้นา้กากอนามยัของ CDPH ลงในแผนการเฉพาะสาํหรบัสถานท่ทีํางาน 
และรวมนโยบายจดัการกบัขอ้ยกเวน้ตา่ง ๆ เขา้ดว้ย 

• ระบุขอ้มูลการตดิตอ่ของหน่วยงานสาธารณสขุภายในทอ้งถ่นิซ ่งึการดาํเนินกจิการต้งัอยู ่
เพ่อืส่อืสารขอ้มูลเก่ยีวกบัการระบาดของโควดิ-19 ใหล้กูจา้งไดท้ราบ 

• ฝึกอบรมและส่อืสารกบัลกูจา้งและตวัแทนลกูจา้งถงึแผนการ 
และแจง้แผนการใหล้กูจา้งและตวัแทนลกูจา้งไดร้บัทราบ 

• ประเมนิสถานประกอบการอย่างสมํ่าเสมอเพ่อืใหส้อดคลอ้งกบัแผนและเอกสาร 
รวมถงึแกไ้ขขอ้บกพรอ่งท่ถีกูตอ้งระบ ุ

• ตรวจสอบกรณีการเจ็บป่วยจากโควดิ-19 และพจิารณาวา่ปัจจยัใด ๆ 
ท่เีก่ยีวขอ้งกบัการทํางานอาจมสีว่นกระต ้นุใหเ้กดิความเส่ยีงของการตดิเช ้อื 
ปรบัปรงุแผนการตามความจาํเป็นเพ่อืป้องกนัไม่ใหม้กีารตดิเช ้อืเพ่มิเตมิ 

• นําข้นัตอนปฏบิตัแิละระเบยีบมาใชใ้นกรณีท่จีาํเป็น เม่อืเกดิการระบาดของโรคในท่ทีํางาน 
โดยยดึตามคาํแนะนําของ CDPH 

• ระบุรายช่อืผ ู้ท่สีมัผสัใกลช้ดิ (อยู่ในระยะหกฟุตเป็นเวลา 15 นาทหีรอืมากกวา่) 
ของลกูจา้งท่ตีดิเช ้อื และทาํตามข้นัตอนการแยกลกูจา้งซ ่งึมผีลตรวจโควดิ-19 
เป็นบวกและผ ้ทู่สีมัผสัใกลช้ดิออกจากผ ้อู่นื 

• ปฏบิตัติามแนวปฏบิตัทิ่ดีา้นลา่ง 
การไม่ดาํเนินการดงักลา่วอาจทําใหเ้กดิความเจ็บป่วยในสถานท่ทีํางาน 
ซ่งึอาจสง่ผลใหก้ารดาํเนินงานตอ้งถกูปิดช่วัคราวหรอืถกูจาํกดั 

แผนการดาํเนินงานเชงิกลยุทธ 
• บ่งช ้วีา่การตดัสนิใจเพ่มิ/ระงบั/ลดการดาํเนินงานกบัลกูคา้รายหลกัจะสง่ผลตอ่การปรบัสมดลุของง 

านหรอืไม ่

• ตรวจสอบวา่องคก์รไดบ้ง่ช ้ศีนูยอ์าํนวยความสะดวกท่สีาํคญัตอ่การทํางานของกรดิพลงังานไฟฟ้า 
และไดเ้ตรยีมสาํหรบัการแยกตวัในสถานท่เีหลา่นั้น 
(อาหารในสถานท่/ีน้ํา/สขุอนามยั/การแพทย/์บรกิารสาํหรบัครอบครวั/อปุกรณป้์องกนัสว่นบคุค 
ล ฯลฯ) 

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
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• พฒันาแผนงานและกระบวนการสาํหรบัการจดัลาํดบัความสาํคญัของงานในพ ้นืท่ที่เีก่ยีวขอ้งกบักา 
รสมัผสักบัสารอนัตราย รวมถงึ 
การจดัลาํดบัความสาํคญัของคาํส่งังานและคาํรอ้งและเวลาตอบสนองสาํหรบัการร่วัไหล 

• ใชง้านหรอืขยายโครงการท่ใีหค้วามชว่ยเหลอืสาธารณูปโภค เชน่ 
โครงการชว่ยเหลอืดา้นพลงังานสาํหรบับา้นรายไดต้่าํ 
หรอืวธิกีารท่คีลา้ยกนัท่ใีหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิสาํหรบัการใชง้านเคร ่อืงปรบัอากาศท่บีา้น 

หวัขอ้การฝึกอบรมลูกจา้ง 
• ขอ้มูลเก่ยีวกบัโควดิ-19 วธิกีารป้องกนัไม่ใหก้ารแพรก่ระจาย 

และโรคประจาํตวัอะไรบา้งซ่งึอาจทําใหบุ้คคลมอีาการรนุแรงเม่อืสมัผสักบัเช ้อื 

• การตรวจคดักรองตนเองท่บีา้น รวมถงึการวดัอณุหภมูแิละ/หรอืสงัเกตอาการโดยใชแ้นวทางของ 
CDC 

• ความสาํคญัของการไม่มาทาํงาน: 

o หากลกูจา้งมอีาการของโรคโควดิ-19 ตามคาํอธบิายของ CDC อยา่งเชน่ 
มไีขห้รอืหนาวส่นั ไอ หายใจถ่หีรอืหายใจลาํบาก ออ่นเพลยี 
ปวดตามกลา้มเน้ือหรอืรา่งกาย ปวดศรีษะ การสญูเสยีการรบัร ้รูสชาตหิรอืกล่นิ 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 

• ความสาํคญัของการลา้งมอืดว้ยสบู่และน้ําบ่อยคร ้งั รวมถงึการฟอกสบู่และถมูอืเป็นเวลา 20 วนิาท ี
(หรอืใชน้้ํายาทําความสะอาดมอืท่มีเีอทานอล (แนะนํา) อย่างนอ้ย 60% 
หรอืผลติภณัฑท์่มีสีว่นผสมของไอโซโพรพานอล 70% (หากสามารถเก็บใหพ้น้มอืเด็กได)้ 
ในกรณีท่ลีกูจา้งไม่สามารถไปลา้งมอืท่อีา่งหรอืจดุลา้งมอืท่จีดัเตรยีมไวใ้หไ้ด ้ตามแนวทางของ CDC) 

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
https://www.cdc.gov/handwashing/hand-sanitizer-use.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
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• 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 ้ทู่ไีดร้บัการยกเวน้ 
ใหไ้ม่ตอ้งสวมหนา้กากอนามยั 

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ผ ู้รบัจา้งอสิระ 
ลกูจา้งช่วัคราวหรอืลกูจา้งตามสญัญาในสถานปฏบิตังิานไดร้บัการฝึกอบรมอย่างถกูตอ้งเก่ยีวกบัน 
โยบายการป้องกนัโควดิ-19 และมอีปุกรณท์่จีาํเป็นและอปุกรณป้์องกนัสว่นบุคคลไวใ้ช 
หารอืเก่ยีวกบัความรบัผดิชอบเหลา่น้ีลว่งหนา้กบับรษิทัซ ่งึจดัหาลกูจา้งช่วัคราวและ/หรอืลกูจา้งตา 
มสญัญาให 

• ขอ้มูลเก่ยีวกบัสทิธปิระโยชนก์ารลาหยุดโดยไดร้บัคา่จา้งซ ่งึลกูจา้งมสีทิธทิ่จีะไดร้บั 
อาจจะทําใหง้า่ยข ้นึในดา้นการเงนิท่จีะตดัสนิใจอยู่กบับา้น 
ดขูอ้มูลเพ่มิเตมิเก่ยีวกบัโปรแกรมของรฐับาลท่ใีหค้วามชว่ยเหลอืในการลาป่วย 
และเงนิชดเชยของลกูจา้งสาํหรบัโควดิ-19 
รวมท้งัสทิธลิาป่วยของลกูจา้งภายใตก้ฎหมาย Families First Coronavirus Response Act 
และสทิธขิองลกูจา้งในเร ่อืงผลประโยชนช์ดเชย 
รวมท้งัขอ้สนันิษฐานวา่ดว้ยการทํางานท่เีส่ยีงตอ่โควดิ-19 ซ่งึเป็นไปตามคาํส่งั Executive Order 
N-62-20 ออกโดยนายกเทศมนตร ีในขณะท่คีาํส่งันั้นยงัมผีลบงัคบัใช 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Guidance-for-Face-Coverings_06-18-2020.pdf
https://www.dol.gov/agencies/whd/pandemic/ffcra-employee-paid-leave
https://www.labor.ca.gov/coronavirus2019/#chart
https://www.gov.ca.gov/wp-content/uploads/2020/05/5.6.20-EO-N-62-20-text.pdf
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มาตรการควบคมุและการคดักรองรายบุคคล 

• จดัหาการคดักรองวดัอณุหภมูแิละ/หรอือาการของผ ู้ปฏบิตังิานทกุคนเม่อืเร ่มิตน้กะทํางานและพนัก 
งานใด ๆ ท่เีขา้มาในสถานท ี่
คนท่ไีม่ใชผ่ ้ปูฏบิตังิานท่เีขา้ในสถานท่คีวรจาํกดัเฉพาะผ ู้ท่ฝ่ีายการจดัการจดัประเภทเป็นบุคคลสาํ 
คญั และพวกเขาจะตอ้งผ่านการคดักรองอณุหภมูแิละ/หรอือาการกอ่นท่จีะเขา้ไป 
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ผ ู้คดักรองอณุหภมู/ิอาการมกีารหลกีเล่ยีงการสมัผสักบัลกูจา้งคนอ่นื ๆ 
ใหม้ากท่สีดุเท่าท่จีะทําได 

• หากกาํหนดใหค้ดักรองตนเองท่บีา้น 
ซ่งึเป็นทางเลอืกท่เีหมาะสมแทนการคดักรองในสถานประกอบการ 
ตอ้งม่นัใจวา่ไดต้รวจคดักรองกอ่นท่ลีกูจา้งรายนั้นจะออกจากบา้นเพ่อืไปเขา้กะทาํงาน 
และปฏบิตัติามแนวทางของ CDC ตามท่อีธบิายไวใ้นหวัขอ้สาํหรบัการฝึกอบรมลกูจา้งท่ดีา้นบน 

• สนับสนุนใหค้นงานท่ป่ีวยหรอืแสดงอาการของโควดิ-19 อยู่บา้น 

• นายจา้งตอ้งจดัหาและดแูลใหพ้นักงานใชอ้ปุกรณป้์องกนัท่จีาํเป็นท้งัหมด 
รวมถงึอปุกรณป้์องกนัดวงตาและถงุมอืในกรณีท่จีาํเป็น 

• นายจา้งควรพจิารณาวา่การใชถ้งุมอืแบบใชแ้ลว้ท ้งิอาจนํามาใชแ้ทนการลา้งมอืหรอืใชน้้ํายาทําควา 
มสะอาดมอืบ่อยคร ้งั ตวัอยา่งเชน่ ผ ู้ปฏบิตังิานท่ทีําหนา้ท่คีดักรองบุคคลอ่นืเพ่อืดวูา่มอีาการหรอืไม ่
หรอืการทํางานท่ตีอ้งหยบิจบัส่งิของท่สีมัผสัรว่มกบัผ ้อู่นื 

• จดัเตรยีมอปุกรณท์่จีาํเป็นและท่พีกัสาํหรบัทมีในสายงานท่อีาจตอ้งตอบสนองตอ่การหยุดชะงกัขอ 
งกรดิไฟฟ้า 
รวมถงึอปุกรณค์วามปลอดภยัท่จีาํเป็นท้งัหมดสาํหรบัทมีงานท่ปีฏบิตักิารในพ ้นืท่ที่มีกีารตดิเช ้อืจาํ 
นวนมาก 

• ดาํเนินการประชมุสรปุความปลอดภยัทกุวนักอ่นใหพ้นักงานภาคสนามออกไปใหบ้รกิาร 
และพฒันาการส่อืสารภายในท่สีามารถอปัเดตไดต้ลอดเวลาเก่ยีวกบัการใชอ้ปุกรณป้์องกนัสว่นบุค 
คล และขอ้เรยีกรอ้งเพ่อืการบรรเทารปูแบบอ่นื ๆ 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
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ระเบยีบการทําความสะอาดและฆ่าเช ้อื 
• ทําความสะอาดพ ้นืท่กีารจราจรหนาแน่นอย่างละเอยีด เชน่ หอ้งพกัเบรก พ้นืท่อีาหารกลางวนั 

และพ ้นืท่เีปล่ยีนเส ้อืผา้ และพ ้นืท่ทีางเขา้และทางออก รวมถงึบนัได ราวบนัไดเล่อืน 
และปุ่ มควบคมุลฟิต ใหฆ่้าเช ้อืโรคพ ้นืผวิท่ใีชก้นัท่วัไป รวมท้งั ลกูบดิประต ูหอ้งสขุา 
และสถานท่ลีา้งมอื 

• ทําความสะอาดพ ้นืผวิท่สีามารถสมัผสัไดร้ะหวา่งกะหรอืระหวา่งผ ู้ใช ไม่วา่ส่งิใดจะเกดิข ้นึบ่อยกวา่ 
รวมท้งั แตไ่ม่จาํกดั เฉพาะพ ้นืผวิการทํางาน เคร ่อืงมอื มอืจบัและกลอนประต ู
และกลไกควบคมุอปุกรณค์งท ี่มอืถอื และเคล่อืนท ี่รวมท้งัพ ้นืผวิในหอ้งโดยสารของพาหนะ 
วทิยุส่อืสาร เคร ่อืงตรวจจบัแกส๊ มเิตอรไ์ฟฟ้า และกลไกควบคมุในรถกระเชา้ 

• หลกีเล่ยีงการใชโ้ทรศพัทร์ว่มกนั อปุกรณส์่อืสารมอืถอื เคร ่อืงใชส้าํนักงาน เคร ่อืงมอืทํางานอ่นื ๆ 
หรอือปุกรณใ์ดกต็ามในกรณีท่เีป็นไปได อปุกรณต์อ่พ่วงของแตล่ะบคุคล (แป้นพมิพ 
โทรศพัทม์อืถอื หูฟัง เกา้อ ฯลฯ) ควรจดัเตรยีมไวใ้ห ในกรณีท่เีป็นไปได 
หา้มใชอ้ปุกรณป้์องกนัสว่นบุคคลรว่มกบัผ ู้อ่นื 

• ตรวจสอบวา่เคร ่อืงสขุภณัฑท์่ใีชเ้พ่อืรกัษาความสะอาดยงัคงใชง้านไดอ้ยู่ตลอดเวลา 
และจดัหาสบู ่ กระดาษเชด็มอื และน้ํายาทาํความสะอาดมอืเพ่มิเตมิหากจาํเป็น 
เตรยีมส่งิอาํนวยความสะดวกในการทําความสะอาดเพ่มิเตมิ 
หากผ ู้ปฏบิตังิานหลายคนจาํเป็นตอ้งใชห้อ้งน้ําในเวลาเดยีวกนั เชน่ ในชว่งพกัตามกาํหนดเวลา 

• เพ่อืลดความเส่ยีงของโรคเลอจอิองแนร และโรคตดิตอ่อ่นื ๆ ท่มีากบัน้ํา ใหป้ฏบิตัติามข้นัตอน 
เพ่อืใหแ้น่ใจวา่ระบบน้ําและอปุกรณป์ระกอบมคีวามปลอดภยัท่จีะใชห้ลงัจากสถานประกอบการ 
ถกูปิดเป็นเวลานาน 

• จดัสรรใหเ้วลาลกูจา้งเพ่อืการทําความสะอาดในระหวา่งอยู่ในกะการทํางาน 
ควรมอบหมายงานทําความสะอาดในระหวา่งช่วัโมงทํางานใหเ้ป็นสว่นหนึ่งของหนา้ท่ที่ตีอ้งปฏบิ ั
ติ 

• 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 
ลกูจา้งท่ใีชน้้ํายาทําความสะอาดหรอืสารฆ่าเช ้อืควรสวมถงุมอืและอปุกรณป้์องกนัอ่นื ๆ 
ตามขอ้กาํหนดในคาํแนะนําการใชผ้ลติภณัฑ 
ปฏบิตัติามวธิกีารทําความสะอาดเพ่อืใหป้ลอดภยัจากโรคหอบหดื 
ท่แีนะนําโดยกรมอนามยัแห่งรฐัแคลฟิอรเ์นีย และดแูลใหม้กีารหมุนเวยีนอากาศท่เีหมาะสม 

• สาํหรบัชา่งเทคนิคภาคสนามท่ใีชอ้ปุกรณด์งักลา่ว 
ตอ้งฆ่าเช ้อืหมวกแข็งและเฟซชลิดใ์นตอนทา้ยของกะทํางานแตล่ะกะ 

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
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.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
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ทําความสะอาดดา้นในของเฟซชลิดแ์ลว้ทาํดา้นนอกหลงัจากนั้นใหล้า้งมอื 
เตรยีมน้ํายาทาํความสะอาดสาํหรบัมอืใหก้บัพนักงานภาคสนามทุกคน 

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

• พจิารณาการตดิต้งัเคร ่อืงฟอกอากาศประสทิธภิาพสงูแบบพกพาอพัเกรดตวักรองอากาศของอ 
าคารใหม้ปีระสทิธภิาพสงูสดุเท่าท่จีะเป็นไปไดแ้ละทําการแกไ้ขอ่นื ๆ 
เพ่อืเพ่มิปรมิาณอากาศภายนอกและการระบายอากาศในสาํนักงานและพ ้นืท่อี ่นื ๆ 

• ปรบัรปูแบบการบรกิารในโรงอาหาร รวมถงึการใชอ้าหารซ่งึบรรจมุาแลว้ลว่งหนา้ 
และตวัเลอืกเคร ่อืงด่มื เคร ่อืงปรงุท่ปีลอดภยั และอปุกรณบ์นโตะ๊อาหารแบบใชแ้ลว้ท ้งิ 

คาํแนะนําการเวน้ระยะหา่งระหวา่งบุคคล 
• ใชม้าตรการเพ่อืใหม้กีารเวน้ระยะห่างระหวา่งบุคคลอย่างนอ้ยหกฟุตระหวา่งลกูจา้ง 

ซ่งึยงัรวมถงึการใชฉ้ากก้นัระหวา่งบุคคลหรอืทําสญัลกัษณใ์หม้องเห็น (เชน่ 
ทําเคร ่อืงหมายบนพ ้นื หรอืป้ายเพ่อืระบุตาํแหน่งท่ลีกูจา้งควรยนื) 

• พฒันากระบวนการทํางานดว้ยคาํถามและประเด็นสาํหรบัการพูดคยุเพ่อืใหผ้ ู้ปฏบิตังิานใชท้่ปีระ 
ตขูองลกูคา้เพ่อืบ่งช ้ขีอ้กงัวลเก่ยีวกบัโควดิ-19 ท่พีบ 
ลาํดบังานจะใหค้วามยดืหยุน่แกผ่ ้ปูฏบิตังิานในการพจิารณาสถานการณเ์ม่อืการตอบสนองจาํเ 
ป็นตอ้งเขา้ไปในบา้น/อาคาร 

• ตดิตอ่ลกูคา้กอ่นเย่ยีมเพ่อืยนืยนัการนัดหมายและตรวจสอบวา่มคีนตดิเช ้อืในสถานท่นั้ีนหรอืไม ่
ตรวจสอบอกีคร ้งัเม่อืผ ู้ปฏบิตังิานอยู่ท่ปีระต ูขอใหล้กูคา้ใชห้นา้กากอนามยัระหวา่งการเย่ยีม 
และรกัษาระยะห่างท่ปีลอดภยัอย่างนอ้ยหกฟุตจากผ ู้ปฏบิตังิาน 

• พจิารณาเสนอพนักงานท่ขีอตวัเลอืกหนา้ท่แีกไ้ขท่ลีดการตดิตอ่กบัลกูคา้และพนักงานอ่นื 
ๆ (เชน่ จดัการสนิคา้คงคลงัแทนท่จีะทํางานเป็นแคชเชยีร 
หรอืจดัการความตอ้งการดา้นการบรหิารผ่านการทํางานทางไกล) 

• อนุญาตใหพ้นักงานภาคสนามตดัสนิใจ "หยุดเพ่อืความปลอดภยั" 
เม่อืพวกเขาลงัเลท่จีะเขา้สูท่่อียู่อาศยัหรอือาคารอ่นื ๆ 
ผ ู้ปฏบิตังิานภาคสนามควรโทรหาหวัหนา้งานและหารอืเก่ยีวกบังานท่จีาํเป็นตอ้งดาํเนินการทนัท ี
และขอ้ควรระวงัท่เีหมาะสมท่จีะใช 

• จาํกดัการสมัผสัของชา่งเทคนิคภาคสนามและบุคลากรโดยการนํากลยุทธก์ารวนิิจฉัยปัญหาระยะ 
ไกลและการตดิต้งั/ซอ่มแซมดว้ยตนเอง เชน่ การสนับสนุนผ่านวดิโีอคอลและวดิโีอแนะนํา 
ในกรณีท่เีป็นไปได 

• ปรบัการประชมุความปลอดภยัเพ่อืใหม่้นัใจวา่มกีารเวน้ระยะห่างทางกายภาพและการใชก้ารประช ุ
มความปลอดภยัในกลุม่ท่มีขีนาดเล็กลงในสถานท่ทีํางานเพ่อืรกัษาการเวน้ระยะห่างทางกายภาพ 

• เปล่ยีนการประชมุและการสมัภาษณท์้งัหมดไปใชโ้ทรศพัทห์รอืแพลตฟอรม์เสมอืนจรงิ 
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หรอืจดับรเิวณภายนอกหรอืในพ ้นืท่ที่ผี ้ปูฏบิตังิานสามารถเวน้ระยะห่างอย่างนอ้ยหกฟุต 

• ใชห้ลกัปฏบิตัใินการทํางานเม่อืเป็นไปได 
เพ่อืจาํกดัจาํนวนผ ู้ปฏบิตังิานในพ ้นืท่ทีํางานท่ใีชร้ว่มกนัในเวลาเดยีวกนั 
ซ่งึอาจรวมถงึการกาํหนดเวลาทํางาน (เชน่ การสบัหลกีเวลาเร ่มิ/เลกิกะ) 
หรอืหมุนเวยีนการเขา้พ ้นืท่ที่กีาํหนดในระหวา่งกะ 
จดัไซตง์านเพ่อืสบัหลกีเวลาทํางานและจาํกดัจาํนวนทบัซอ้นของเหลา่คนงาน 
วางขอ้จาํกดัเพ่มิเตมิเก่ยีวกบัจาํนวนพนักงานในพ ้นืท่ปิีดลอ้มเพ่อืตอ้งแน่ใจวา่มกีารแยกอย่างน ้
อยหกฟุตเพ่อืจาํกดัการสง่ไวรสั 

• ในกรณีท่ไีม่สามารถรกัษาระยะหา่งทางกายภาพ 
ทมีทํางานท่ตีอบสนองกรณีไฟดบัหรอืการบรกิารอ่นื ๆ ควรใชพ้าหนะแยกกนั หากไม่เป็นไปได 
ตอ้งใหผ้ ู้ปฏบิตังิานเปิดหอ้งโดยสารใหอ้ากาศถา่ยเทไดด้แีละไม่กาํหนดหรอืจดัสรรสมาชกิลกูเรอืไ 
ปดว้ยกนั 

• สบัหลกีเวลาพกัสาํหรบัลกูจา้ง 
โดยปฏบิตัติามระเบยีบเก่ยีวกบัคา่จา้งและช่วัโมงทํางาน 
เพ่อืรกัษาระเบยีบการเวน้ระยะห่างระหวา่งบคุคล 

• ปิดหอ้งพกั ใชฉ้ากก้นั หรอืเพ่มิระยะหา่งระหวา่งโตะ๊/เกา้อ 
เพ่อืแยกลกูจา้งใหอ้ยู่ห่างกนัและไม่สง่เสรมิใหร้วมตวักนัในระหวา่งหยุดพกั หากเป็นไปได 
ใหส้รา้งพ ้นืท่พีกักลางแจง้ท่มีรีม่เงาปกคลมุและท่นั่ีงเพ่อืจะม่นัใจวา่มกีารเวน้ระยะห่างระหวา่งบุคค 
ล 

• กาํหนดทางเขา้และทางออกและตดิป้ายเพ่อืเป้าหมายน ้ี

• กาํหนดล็อกเกอรใ์หม่หรอืจาํกดัหรอืเหล่อืมต ้เูก็บของกนัเพ่อืเพ่มิระยะทางระหวา่งผ ู้ปฏบิตั ิ
งาน 

• ทรพัยากรเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่อืสารควรทํางานไดเ้หมาะสมเพ่อืรองรบัการทํางาน 
ระยะไกลท่มีกีารใชง้านเพ่มิข ้นึ 
สอดคลอ้งกบัแผนความตอ่เนื่องของธรุกจิโดยไม่กระทบตอ่ความปลอดภยั 
ลองพจิารณาทําการทดสอบความเครยีดตามแผนสาํหรบัการเตรยีมการเหลา่น ้ี

• สาํหรบัผ ู้ปฏบิตังิานภาคสนามท่ดีาํเนินงานในพ ้นืท่จีาํกดัหรอืเขตพ ้นืท่กีกักนั 
องคก์รควรพจิารณา: 

o ใหม้ที่พีกัสาํรอง เชน่ บา้นเคล่อืนท ี่และอารว์ ท่มีาพรอ้มเคร ่อืงซกัผา้/เคร ่อืงอบผา้ ฝักบวั 
และหอ้งครวั 

o แบ่งผ ้ปูฏบิตังิานเป็นทมีขนาดเล็กและรกัษาใหท้มีเหลา่นั้นแยกห่างจากกนัดว้ยพาหนะตามกา 
รมอบหมายและบรเิวณตําแหน่งท่ตี ้งัฐานพกั/เตรยีมการท่แีตกต่างกนั 
พจิารณาตวัเลอืกการเชา่เพ่อืใหจ้าํนวนผ ู้ปฏบิตังิานในรถคนัเดยีวอยู่ในระดบัตํ่า 

o ใชก้ารตรวจสขุภาพสามข้นั พรอ้มการคดักรองอณุหภมูแิละ/หรอือาการเม่อืเดนิทางมาถงึ 
ระหวา่งกะทํางาน และเม่อืพน้หนา้ท่ปีฏบิตังิาน พรอ้มแบบสาํรวจสขุภาพ 
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ขอ้ควรพจิารณาเพ่มิเตมิสําหรบัศูนยค์วบคมุก 
ารป้องกนั 
• ระบุผ ู้ปฏบิตังิานท่จีาํเป็นเพ่อืพฒันากลยุทธท์่มีปีระสทิธภิาพในการลดความเส่ยีงของการตดิเช ้อื 

พฒันาแผนหากตอ้งถอนตวัพวกเขาออกจากทมีพนักงาน 

• ควรแบ่งทมีทํางานตามตารางเวลาการทํางาน ผ ู้ประกอบการระบบควรจะแยกกนั 
(กลางวนั/กลางคนื หรอืกะทํางานแตล่ะกะ) ระหวา่งศนูยค์วบคมุหลกัและสาํรอง 
การทํางานกะกลางคนืและกะกลางวนัในสถานท่ที่แีตกตา่งกนัจะทําใหม้หีนา้ตา่ง 12 
ช่วัโมงระหวา่งงานเพ่อืใหท้ําความสะอาดไดเ้พ่มิข ้นึ 

• ผ ู้เย่ยีมชมภายนอกไม่ควรไดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้มาในศนูยค์วบคมุ (เชน่ 
ไม่จดัทวัรห์รอืไม่อนุญาตบุคลากรท่ไีม่มคีวามจาํเป็นจากองคก์รเดยีวกนั) 

• พจิารณาวา่บุคลากรคนใดท่สีามารถปฏบิตังิานของตนในพ ้นืท่ตีดิกบัหอ้งควบคมุท่มีอียู่ไดบ้ ้
าง หากม ี

• ในสถานการณท์่กีารเปล่ยีนแปลงบุคลากรของศนูยค์วบคมุไม่ไดอ้ยู่ในหอ้งเดยีวกนั 
ตอ้งเปิดชอ่งทางการส่อืสารระหวา่งผ ู้ปฏบิตังิานไวต้ลอด ใหช้ดัเจน 
และสามารถเขา้ถงึไดง้่าย 

• ควรจดัสถานีงานใหม้รีะยะห่างอย่างนอ้ยหกฟุตระหวา่งผ ู้ปฏบิตังิาน 
ใหค้าํนึงถงึการออกแบบหอ้งและขอ้จาํกดัดา้นพ ้นืท่ทีางกายภาพอ่นื ๆ 
รวมถงึตาํแหน่งของสายไฟท่อีาจจาํกดัตวัเลอืกตาํแหน่งท่สีถานีทํางาน 
สามารถใชท้่กี ้นัทางกายภาพระหวา่งผ ู้ปฏบิตังิานสาํหรบัการป้องกนัเพ่มิเตมิเม่อืไม่สามารถร ั
กษาระยะห่างหกฟุตได 

• ควรจะคดักรองผ ู้รบัเหมา/ผ ้ขูายดว้ยแบบสอบถามสขุภาพและ/หรอืตรวจสอบอณุหภมูกิอ่น 
ท่จีะอนุญาตใหเ้ขา้ไปในสถานท่เีพ่อืการจดัสง่ การซอ่มแซม ฯลฯ 
ควรจาํกดัการเขา้ถงึไวเ้ฉพาะกจิกรรมท่สีาํคญัเท่านั้น 

• พจิารณาฟังกช์่นัของหอ้งควบคมุท่สีามารถดาํเนินการไดจ้ากระยะไกล เชน่ 
การตรวจตดิตามและการวเิคราะหข์อ้มูล 

• เจา้หนา้ท่สีนับสนุนศนูยค์วบคมุ (วศิวกรรม นัดหมายการสง่สญัญาณ 
การปฏบิตัติามกฎระเบยีบ ฯลฯ) ควรจะไดร้บัอนุญาตใหท้ํางานจากระยะไกล (เชน่ VPN) 
ในระดบัท่ยีอมรบัได 

• ควรพฒันาแผนโลจสิตกิสเ์พ่อืเตรยีมท่อียู่อาศยัสาํหรบัผ ู้ปฏบิตังิานในสถานท ี่รวมท้งัเตยีง 
ส่งิอาํนวยความสะดวกดา้นสขุอนามยั ความบนัเทงิ และอาหาร 



1จะตอ้งพจิาณาขอ้กาํหนดเพ่มิเตมิสําหรบัประชากรกล่มุเส่ยีงท่จีะมอีาการรนุแรงเม่อืตดิเช ้อื 
อตุสาหกรรมพลงังานและสาธารณูปโภคจะตอ้งปฏบิตัติามมาตรฐาน Cal/OSHA 
และเตรยีมพรอ้มปฏบิตัติามแนวทางจากศนูยค์วบคมุโรคและการป้องกนั (CDC) และกรมสาธารณสุขแคลฟิอรเ์นีย (CDPH) 
นอกจากน้ีนายจา้งจะตอ้งเตรยีมพรอ้มท่จีะปรบัเปล่ยีนการดําเนินงานเม่อืคําแนะนําเหลา่นั้นเปล่ยีนแปลงไป 
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