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คําแนะนํานีอ้อกแบบมาเพือ่การรบัมอืในภาคธรุกจิและ

กจิกรรมต่าง ๆ ซึง่ไดเ้ปิดทําการแลว้ทัว่ทัง้รฐั 

อย่างไรก็ตาม 

เจา้หนา้ทีส่าธารณสขุในทอ้งถิน่อาจนํากฎระเบยีบทีเ่ข ้

มงวดมากขึน้มาปรบัใชต้ามสภาวะทางระบาดวทิยาในท ้

องถิน่ 

ดงันัน้นายจา้งควรตรวจสอบนโยบายในระดบัทอ้งถิน่ทีเ่

กีย่วขอ้งกนัการเปิดดําเนินงาน 



ภาพรวม 
เมือ่วนัที ่19 มนีาคม 2020 

เจา้หนา้ทีส่าธารณสุขของรฐัและผูอ้ํานวยการกรมอนามยัแห่งแคลฟิอรเ์นียออกคําสัง่กาํหนดใหช้าวแคลฟิอรเ์นียส่ว

นใหญ่อยู่บา้น เพือ่สกดัการแพรก่ระจายของโควดิ-19 ในหมู่ประชากร 

ผลกระทบของโควดิ-19 ต่อสุขภาพของชาวแคลฟิอรเ์นียยงัไม่เป็นทีท่ราบอย่างเต็มที ่

รายงานความเจบ็ป่วยมตีัง้แต่อาการนอ้ยมาก (บางคนไม่มอีาการ) ไปจนถงึขัน้เจ็บป่วยรุนแรงทีอ่าจส่งผลใหเ้สยีชวีติ 

ในบางกลุ่มคน ซึง่รวมถงึผูม้ีอายุ 65 ปีขึน้ไป และผูท้ีม่โีรคประจาํตวัรา้ยแรง เชน่ โรคหวัใจ หรอืโรคปอด 

หรอืโรคเบาหวาน มคีวามเสีย่งสูงทีจ่ะเขา้รกัษาตวัในโรงพยาบาลและเกดิภาวะแทรกซอ้นรา้ยแรง 

การแพรเ่ช ือ้มโีอกาสเกดิไดม้ากทีสุ่ดเมือ่ผูค้นอยู่ในการตดิต่อใกลช้ดิหรอืในพืน้ทีท่ีม่อีากาศถ่ายเทไม่ดกีบัคนทีต่ดิเ

ช ือ้แมว้่าบุคคลน้ันจะไม่มอีาการใด ๆ หรอืยงัไม่มอีาการ 

ขอ้มูลทีช่ดัเจนเกีย่วกบัจาํนวนและอตัราของ       โควดิ-19 โดยกลุ่มอุตสาหกรรมหรอืกลุ่มอาชพี 

รวมถงึในหมู่พนักงานโครงสรา้งพืน้ฐานทีส่าํคญั ยงัไม่มีสรุปไวใ้นขณะนี ้

มกีารระบาดหลายคร ัง้ในสถานทีท่ํางานหลายต่อหลายแห่ง 

แสดงใหเ้ห็นว่าพนักงานมคีวามเสีย่งทีจ่ะไดร้บัหรอืแพรก่ระจายเชือ้        โควดิ-19 

ตวัอย่างของสถานทีท่ํางานเหล่านีร้วมถงึโรงพยาบาล สถานทีใ่หก้ารดูแลระยะยาว เรอืนจาํ โรงงานผลติอาหาร 

คลงัสนิคา้ โรงงานแปรรูปเนือ้สตัว ์รา้นอาหาร และรา้นขายของชาํ 

เมือ่มกีารปรบัเปลีย่นคําสัง่ทีใ่หอ้ยู่แต่กบับา้น จาํเป็นอย่างยิง่ทีต่อ้งปฏบิตัติามขัน้ตอนทัง้หมดเท่าทีจ่ะทําได ้

เพือ่รบัประกนัความปลอดภยัของลูกจา้งและสาธารณชน 

หลกัปฏบิตัใินการป้องกนัสําคญั ๆ ไดแ้ก:่ 

✓ เวน้ระยะห่างระหวา่งบุคคลใหไ้ดม้ากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะทําได ้

✓ ใชห้นา้กากอนามยัปิดใบหนา้ (ทีไ่ม่จาํเป็นตอ้งป้องกนัระบบทางเดนิหายใจ) 

โดยคนทํางานและลูกคา้ 

✓ ลา้งมอืบ่อย ๆ และทําความสะอาดตามปกตแิละฆ่าเช ือ้โรค 

✓ จดัฝึกอบรมลูกจา้งในเร ือ่งนีแ้ละองคป์ระกอบอืน่ ๆ ของแผนการป้องกนัโควดิ-19 

นอกจากนี ้สิง่จาํเป็นอย่างยิง่คอืตอ้งจดัทําขัน้ตอนทีเ่หมาะสมเพือ่แจง้กรณีมผีูป่้วยรายใหม่ในทีท่ํางาน 

และเมือ่ระบุตวัผูป่้วยไดแ้ลว้ก็จะรบีเขา้ไปจดัการอย่างรวดเรว็ 

และทํางานรว่มกบัเจา้หนา้ทีส่าธารณสุขทีจ่ะหยุดการแพรก่ระจายของไวรสั 

 

 

 

 

 

 



วตัถุประสงค ์
เอกสารนีใ้หแ้นวทางสาํหรบัผูป้ระกอบการศูนยค์วามบนัเทงิของครอบครวัเพือ่สนับสนุนสภาพแวดลอ้มทีป่ลอดภยัแ

ละสะอาดสําหรบัผูป้ฏบิตังิานและลูกคา้ ตวัอย่างของกจิกรรมทีอ่นุญาตตามลําดบัขัน้มรีะบุรายการไวด้งัต่อไปนี ้

อย่างไรก็ตาม กจิกรรมเหล่านีไ้ม่ไดค้รบถว้นสมบูรณ ์

และผูป้ฏบิตังิานควรอา้งองิจากเว็บไซตคํ์าแนะนําเพือ่ลดความเสีย่งสําหรบัอุตสาหกรรม  

เพือ่ดูรายการกจิกรรมเพิม่เตมิทีไ่ม่รวมอยู่ในคําแนะนําฉบบันี ้

ธรุกจิตอ้งระบุและเฝ้าตดิตามระดบัความเสีย่งของเคานต์ีซ้ ึง่กาํลงัประกอบกจิการอยู่ 

และปรบัเปลีย่นตามความจาํเป็นเพือ่ธรุกจิดําเนินต่อไปได:้ 

• สมี่วง – แพรอ่ย่างกวา้งขวาง – ระดบั 1: การปฏบิตังิานภายในอาคารไดร้บัอนุญาต 

แต่ตอ้งคอยเฝ้าตดิตามประกาศแกไ้ขของคําแนะนําฉบบันี ้กจิกรรมภายนอกอาคารอาจรวมถงึ: 

พืน้ทีส่นามเด็กเล่นกลางแจง้ ลานสเก็ตกลางแจง้ 

ลานโรลเลอรส์เก็ตกลางแจง้และสเก็ตน้ําแข็งทีม่ผีูใ้ชบ้รกิาร 25% ของความจ ุเกมเลเซอรก์ลางแจง้ 

เพนทบ์อลกลางแจง้ สนามซอ้มตลีูกเบสบอล การแข่งรถ โกคารท์ กอลฟ์สนามจิว๋ ฯลฯ  

• สแีดง – หนาแน่น – ระดบั 2: การปฏบิตังิานภายในอาคารไดร้บัอนุญาต 

แต่ตอ้งคอยเฝ้าตดิตามประกาศแกไ้ขของคําแนะนําฉบบันี ้

อนุญาตใหเ้ปิดทําการสถานทีท่่องเทีย่วกลางแจง้แบบสแตนดอ์โลนได ้

o สถานทีท่่องเทีย่วสวนสนุกแบบสแตนดอ์โลน หมายถงึ สถานทีท่่องเทีย่วแบบน่ังรถ      (เชน่ 

มา้หมุน ชงิชา้สวรรค ์หรอืรถไฟ) 

ทีดํ่าเนินการโดยอสิระและตัง้อยู่บนพืน้ทีเ่ฉพาะและแยกจากสถานทีท่่องเทีย่วสวนสนุกอืน่ ๆ  

o งานเทศกาล สวนสนุก 

หรอืสถานทีจ่ดังานทีค่ลา้ยคลงึกนัทีม่จีุดท่องเทีย่วดงักล่าวหลายจุดจะไม่ไดร้บัอนุญาต

ภายใตคํ้าแนะนําฉบบันี้ 

• สสีม้ – ปานกลาง – ระดบั 3: 

การปฏบิตังิานภายในอาคารเฉพาะกลุ่มครอบครวัทีม่รีะยะห่างตามธรรมชาต ิ

สามารถทําไดด้ว้ยความจขุองพืน้ทีไ่ม่ใหเ้กนิ 25% อกีทัง้ตอ้งปฏบิตัติามการแกไ้ขในคําแนะนําฉบบันี ้

กจิกรรมทีม่รีะยะห่างโดยธรมชาตอิาจรวมถงึ: รถบมัพใ์นอาคาร สนามซอ้มต ี    เบสบอลในรม่ ลานโบวล์ิง่ 

เอสเคปรูม รถน่ังสําหรบัเด็ก ความจรงิเสมอืน ฯลฯ 

• สเีหลอืง – น้อยทีสุ่ด – ระดบั 4: การปฏบิตักิจิกรรมต่างๆ 

ภายในอาคารทีเ่พิม่การรวมกลุ่มและการเขา้ใกลก้นั สามารถทําไดด้ว้ยความจขุองพืน้ทีไ่ม่ใหเ้กนิ 50% 

อกีทัง้ตอ้งปฏบิตัติามการแกไ้ขในคําแนะนําฉบบันี ้

กจิกรรมทีเ่พิม่การรวมกลุ่มและการเขา้ใกลก้นัอาจรวมถงึ: เกมอาเขต            แทรมโพลนี 

เกมเลเซอรใ์นรม่ ลานโรลเลอรส์เก็ตในรม่และลานสเก็ตน้ําแข็งในรม่ ลานสเก็ตในรม่ สนามเด็กเล่นในรม่ 

ฯลฯ  

ดูขอ้มูลล่าสุดเกีย่วกบัสถานะของระดบัของแต่ละเคานต์ี ้โปรดไปที ่พมิพเ์ขยีวเพือ่เศรษฐกจิทีป่ลอดภยัยิง่ขึน้ 

โปรดทราบว่าหน่วยงานสาธารณสุขภายในทอ้งถิน่อาจมกีฎเกณฑท์ีเ่ขม้งวดมากกว่ารวมทัง้มาตรการสัง่ปิดทีแ่ตก

ต่างกนัออกไป คน้หาขอ้มูลประจาํทอ้งถิน่ของเคานต์ีข้องคุณ  

หมายเหตุ:ศูนยค์วามบนัเทงิสําหรบัครอบครวัยงัตอ้งมกีารดําเนินงานในอกีหลายดา้นรวมถงึขอ้เสนอเพือ่ใหบ้รกิา

รอกีมากซึง่รวมอยู่ในคําแนะนําอืน่ ๆ ทางเว็บไซตI์ndustry Guidance to Reduce Risk 

https://covid19.ca.gov/industry-guidance/
https://covid19.ca.gov/safer-economy/
https://covid19.ca.gov/get-local-information/
https://covid19.ca.gov/industry-guidance/


(คําแนะนําสําหรบัภาคธรุกจิเพือ่ลดความเสีย่ง) 

ผูป้ฏบิตังิานจะตอ้งทบทวนและปฏบิตัติามการปรบัเปลีย่นในคําแนะนําฉบบันี ้การดําเนินการดงักล่าวรวมถงึ: 

• สวนสนุก (คําแนะนําสําหรบัสวนสนุกและธมีพารก์) 

• รา้นอาหาร บรกิารอาหาร บรกิารมือ้อาหาร และพืน้ทีเ่ชา่จาํหน่ายอาหาร (คําแนะนําสําหรบัรา้นอาหาร) 

• บาร ์(คําแนะนําเกีย่วกบับาร ์โรงเบยีร ์และโรงกลัน่สุรา) 

• ผูป้ระกอบการรา้นของทีร่ะลกึและรา้นคา้ปลกี (คําแนะนําสําหรบัรา้นคา้ปลกี) 

• การจดัแสดงทีโ่ตต้อบกบัผูช้ม (คําแนะนําเกีย่วกบัสวนสตัวแ์ละพพิธิภณัฑ)์  

• บรกิารทําความสะอาดและบรกิารดูแลรกัษาทรพัยส์นิ (คําแนะนําบรกิารแบบจาํกดั) 

• สนามเด็กเล่นกลางแจง้ (ดูคําแนะนําสําหรบัสนามเด็กเลน่กลางแจง้ของ CDPH) 

ศูนยค์วามบนัเทงิสําหรบัครอบครวัจะตอ้งหยุดจดัการแสดง เชน่ การแสดงมายากล การแสดงสดละครสตัว ์ฯลฯ 

เวน้เสยีแต่ว่าสามารถปฏบิตัติามโปรโตคอลการเวน้ระยะห่างทางกายภาพและสุขอนามยัได ้

สถานทีท่ีม่พีืน้ทีก่ารประชมุ หอ้งประชมุใหเ้ชา่ พืน้ทีอ่ืน่ ๆ สําหรบักจิกรรมส่วนตวั เชน่ งานเลีย้งวนัเกดิ ฯลฯ 

ควรปิดบรกิารพืน้ทีเ่หล่าน้ันจนกว่ากจิกรรมดงักล่าวจะไดร้บัอนุญาตใหดํ้าเนินการบางส่วนหรอืเต็มรูปแบบผ่านคําสัง่

และแนวทางเพือ่การเปิดใหม่โดยเฉพาะ  

คําแนะนําไม่ไดม้วีตัถุประสงคเ์พือ่ยกเลกิหรอืเพกิถอนสทิธแิรงงานใด ๆ ทัง้ตามกฎระเบยีบขอ้บงัคบัทีก่าํหนด 

หรอืต่อรองโดยรวม และไม่ครบถว้นสมบูรณเ์น่ืองจากไม่ไดร้วมถงึคําสัง่สาธารณสุขของเขต 

และจะไม่เป็นการทดแทนขอ้กาํหนดทีเ่กีย่วขอ้งกบัสุขภาพและความปลอดภยัทีม่อียู่ เชน่ ขอ้กาํหนดของ Cal/ 

OSHA 1 

ใหป้ฏบิตัติามการเปลีย่นแปลงเกีย่วกบัคําแนะนําดา้นสาธารณสุขและคําสัง่ของรฐั/ทอ้งถิน่ในปัจจบุนัเน่ืองจากสถาน

การณโ์ควดิ-19 ยงัคงดําเนินต่อไป Cal/OSHA มีแนวทางเพิม่เตมิทีค่รบถว้นบนเว็บเพจ แนวทางทัว่ไปเกีย่วกบั 

การปกป้องผูป้ฏบิตังิานจากหนา้เว็บโควดิ-19 (แนวทางทั่วไปในการปกป้องลูกจา้งจากโควดิ-19 ออกโดย 

Cal/OSHA) CDC มขีอ้กาํหนดเพิม่เตมิในแนวทางสําหรบัทัง้ธรุกจิและนายจา้ง 

 

กาํหนดใหใ้ชห้น้ากากปิดจมูกปิดปาก 

เมือ่วนัที ่18 มถุินายน CDPH ไดอ้อกแนวทางในการใชห้นา้กากอนามยั ซ ึง่กวา้ง ๆ 

มกีารกาํหนดใหใ้ชห้นา้กากอนามยัสําหรบัทัง้คนทั่วไปและลูกจา้ง 

ในพืน้ทีส่าธารณะและสถานทีท่ํางานทุกแห่งซ ึง่มคีวามเสีย่งสูงว่าเช ือ้จะมกีารแพรก่ระจาย  

อ่านรายละเอยีดทีค่รบถว้น รวมทัง้ขอ้กาํหนดและขอ้ยกเวน้ทัง้หมดของกฎเกณฑเ์หล่านีไ้ดใ้นคําแนะนํา 

คําแนะนําการใชห้นา้กากปิดจมูกปิดปากของ CDPH 

อาจมกีารปรบัปรงุเพิม่เตมิตามความเขา้ใจทางวทิยาศาสตรใ์นปัจจบุนัเกีย่วกบัการแพรเ่ช ือ้ไวรสัทีก่อ่ใหเ้กดิโรคโควดิ-

19 โปรดตรวจสอบเว็บไซต ์CDPH เพือ่ดูเนือ้หาทีม่กีารแกไ้ข 

https://covid19.ca.gov/industry-guidance/
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Outdoor%20Playgrounds%20and%20other%20Outdoor%20Recreational%20Facilities.aspx
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
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Guidance-for-Face-Coverings_06-18-2020.pdf


 

แผนการเฉพาะสําหรบัสถานทีท่าํงาน 

• เขยีนแผนการป้องกนัโควดิ-19 ทีใ่ชเ้ฉพาะกบัสถานทีท่ํางานในทุกแห่งทีดํ่าเนินงาน 

ประเมนิความเสีย่งทีค่รอบคลุมของพืน้ทีท่ํางานและเนือ้งานทัง้หมด 

ตลอดจนกาํหนดบุคลากรประจาํแต่ละแห่งเพือ่รบัผดิชอบการดําเนินการตามแผน 

• รวมแนวทางในการใชห้นา้กากอนามยัของ CDPH ลงในแผนการเฉพาะสําหรบัสถานทีท่ํางาน 

และรวมนโยบายจดัการกบัขอ้ยกเวน้ต่าง ๆ เขา้ดว้ย 

• ระบุขอ้มูลการตดิต่อสําหรบัฝ่ายสาธารณสุขทอ้งถิน่ทีศ่นูยค์วามบนัเทงิสําหรบัครอบครวัตัง้อยู่เพือ่สื่

อสารขอ้มูลเกีย่วกบัการระบาดของโควดิ-19 ระหว่างผูป้ฏบิตังิาน 

• ฝึกอบรมและสือ่สารกบัลูกจา้งและตวัแทนลูกจา้งถงึแผนการ 

และแจง้แผนการใหลู้กจา้งและตวัแทนลูกจา้งไดร้บัทราบ 

• ประเมนิสถานทีอ่ย่างสม่ําเสมอเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัแผนการและบนัทกึและแกไ้ขขอ้บกพรอ่งทีพ่บ 

• ตรวจสอบกรณีการเจ็บป่วยจากโควดิ-19 และพจิารณาว่าปัจจยัใด ๆ 

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทํางานอาจมสี่วนกระตุน้ใหเ้กดิความเสีย่งของการตดิเชือ้ 

ปรบัปรุงแผนการตามความจาํเป็นเพือ่ป้องกนัไม่ใหม้กีารตดิเชือ้เพิม่เตมิ 

• นําขัน้ตอนปฏบิตัแิละระเบยีบมาใชใ้นกรณีทีจ่าํเป็น เมือ่เกดิการระบาดของโรคในทีท่ํางาน 

โดยยดึตามคําแนะนําของ CDPH 

รวมทัง้คําสัง่หรอืคําแนะนําจากหน่วยงานสาธารณสุขภายในทอ้งถิน่ 

• ระบุรายชือ่ผูท้ีส่มัผสัใกลช้ดิ (อยู่ในระยะหกฟุตเป็นเวลา 15 นาทหีรอืมากกว่า) ของลูกจา้งทีต่ดิเช ือ้ 

และทําตามขัน้ตอนการแยกลูกจา้งซึง่มผีลตรวจโควดิ-19 

เป็นบวกและผูท้ีส่มัผสัใกลช้ดิออกจากผูอ้ืน่ 

• ออกหนังสอืแจง้ใหพ้นักงานทุกคนและนายจา้งของพนักงานทีเ่ป็นผูร้บัจา้งชว่งซึง่อาจไดร้บัเช ือ้โควิ

ด-19 ไดท้ราบ และรายงานการระบาดในทีท่ํางานต่อหน่วยงานสาธารณสุขในทอ้งถิน่ 

สําหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัความรบัผดิชอบของนายจา้งภายใต ้AB 685 (Chapter 84, 

Statutes of 2020) 

โปรดดูทีข่อ้กาํหนดการบงัคบัใชแ้ละการรายงานนายจา้งทีไ่ดร้บัการปรบัปรุงจาก Cal/OSHA 

และคําถามจากนายจา้งเกีย่วกบั AB 685 จาก CDPH 

• ปฏบิตัติามแนวปฏบิตัทิีด่า้นล่าง 

การไม่ดําเนินการดงักล่าวอาจทําใหเ้กดิความเจ็บป่วยในสถานทีท่ํางาน 

ซึง่อาจส่งผลใหก้ารดําเนินงานตอ้งถูกปิดช ัว่คราวหรอืถูกจาํกดั 

 

 

 

 

 

 

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://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


หวัขอ้การฝึกอบรมลูกจา้ง 

• ขอ้มูลเกีย่วกบั โควดิ-19 วธิกีารป้องกนัการแพรเ่ช ือ้ 

และบุคคลทีม่ีความเสีย่งสูงทีจ่ะเจ็บป่วยรุนแรงหรอืเสยีชวีติ 

• การตรวจคดักรองตนเองทีบ่า้น รวมถงึการวดัอุณหภูมแิละ/หรอืสงัเกตอาการโดยใชแ้นวทางของ 

CDC 

• ความสําคญัของการไม่มาทาํงาน: 

o หากผูป้ฏบิตังิานมอีาการของโควดิ-19 ตามคําอธบิายของ CDC เชน่ ไขห้รอืหนาวสัน่ ไอ 

หายใจถีห่รอืหายใจลําบาก เมือ่ยลา้ ปวดเมือ่ยกลา้มเนือ้หรอืตามรา่งกาย ปวดศรีษะ 

สูญเสยีของรสชาตหิรอืกลิน่ใหม่ เจ็บคอ คดัจมูกหรอืน้ํามูกไหล คลืน่ไส ้อาเจยีน หรอืทอ้งเสยี 

หรอื 

o หากลูกจา้งไดร้บัการวนิิจฉัยว่ามเีช ือ้โควดิ-19 และยงัไม่ไดถู้กปล่อยตวัจากการกกับรเิวณ หรอื 

o หากภายใน 14 วนัทีผ่่านมาลูกจา้งไดต้ดิต่อกบับุคคลทีไ่ดร้บัการวนิิจฉัยว่ามเีช ือ้โควดิ-19 

และถูกพจิารณาว่าอาจตดิเชือ้ทีอ่าจเกดิขึน้ (เชน่ ยงัคงถูกกกัตวั) 

• การกลบัไปทํางานภายหลงัลกูจา้งไดร้บัการวนิิจฉัยว่าตดิเช ือ้โควดิ-19 

จะทําไดก็้ต่อเมือ่ลูกจา้งหายดตีามเกณฑข์องแนวทางปฏบิตัขิอง CDPH 

เกีย่วกบัการกลบัไปทํางานหรอืโรงเรยีนหลงัการวนิิจฉัยการตดิเชือ้โควดิ-19 

• เพือ่เขา้รบัการรกัษาหากอาการทวคีวามรุนแรงขึน้ 

รวมถงึมอีาการปวดหรอืแน่นหนา้อกเพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ือง งุนงง หรอืรมิฝีปากหรอืใบหนา้เร ิม่คลํา้ขึน้ 

การปรบัปรุงและรายละเอยีดเพิม่เตมิมอียู่ในเว็บเพจของ CDC 

• ความสําคญัของการลา้งมอืดว้ยสบู่และน้ําบ่อยคร ัง้ รวมถงึการฟอกสบู่และถูมอืเป็นเวลา 20 วนิาท ี

(หรอืใชน้ํ้ายาทําความสะอาดมอืทีม่เีอทานอล (แนะนํา) อย่างนอ้ย 60% 

หรอืผลติภณัฑท์ีม่สี่วนผสมของไอโซโพรพานอล 70% (หากสามารถเก็บใหพ้น้มอืเด็กได)้ 

ในกรณีทีลู่กจา้งไม่สามารถไปลา้งมอืทีอ่า่งหรอืจดุลา้งมอืทีจ่ดัเตรยีมไวใ้หไ้ด ้ตามแนวทางของ 

CDC) หา้มใชน้ํ้ายาทําความสะอาดมอืทีม่เีมทานอลเน่ืองจากมคีวามเป็นพษิสูงต่อทัง้เด็กและผูใ้หญ่ 

• ความสําคญัของการเวน้ระยะห่างระหว่างบุคคล ทัง้ในทีท่ํางานและนอกเวลาทาํงาน 

(ดูหมวดการเวน้ระยะห่างระหว่างบุคคลทีด่า้นล่าง) 

• การใชห้นา้กากอนามยัทีเ่หมาะสมน้ันรวมถงึ: 

o อุปกรณป์กคลุมใบหนา้ไม่ใชอุ่ปกรณป้์องกนัส่วนบุคคล (PPE) 

o หนา้กากป้องกนัใบหนา้ไม่อาจทดแทนความจาํเป็นตอ้งเวน้ระยะห่างระหว่างบุคคลและการลา้งมื

อใหบ้่อย 

o หนา้กากอนามยัตอ้งปิดคลุมทัง้จมูกและปาก 

o ลูกจา้งควรลา้งหรอืฆ่าเช ือ้ทีม่อืกอ่นและหลงัการใชห้รอืปรบัหนา้กากอนามยัทีส่วมใส่ 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-at-increased-risk.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Guidance-on-Returning-to-Work-or-School-Following-COVID-19-Diagnosis.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Guidance-on-Returning-to-Work-or-School-Following-COVID-19-Diagnosis.aspx
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/handwashing/hand-sanitizer-use.html
https://www.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 หลกีเลีย่งการสมัผสัดวงตา จมูก และปาก 

o หนา้กากอนามยัไม่ควรใชร้ว่มกบัผูอ้ืน่ 

และควรซกัทําความสะอาดหรอืทิง้หลงัจากเปลีย่นกะทุกคร ัง้ 

• ขอ้มูลทีอ่ยู่ในแนวทางในการใชห้นา้กากอนามยัของ CDPH 

ซึง่ระบุสถานการณท์ีบ่งัคบัใหต้อ้งสวมใส่หนา้กากอนามยัและขอ้ยกเวน้ รวมทัง้นโยบาย 

กฎการทํางาน และแนวทางปฏบิตัทิีน่ายจา้งไดนํ้ามาใช ้

เพือ่จะมั่นใจไดว้่าทุกคนไดส้วมใส่หนา้กากอนามยั 

นอกจากนีก้ารฝึกอบรมก็ควรมอียู่ในนโยบายของนายจา้งเกีย่วกบัวธิจีดัการกบัผูท้ีไ่ดร้บัการยกเวน้ใ

หไ้ม่ตอ้งสวมหนา้กากอนามยั 

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าผูร้บัจา้งอสิระ 

ลูกจา้งช ัว่คราวหรอืลูกจา้งตามสญัญาในสถานปฏบิตังิานไดร้บัการฝึกอบรมอย่างถูกตอ้งเกีย่วกบันโ

ยบายการป้องกนัโควดิ-19 และมอีุปกรณท์ีจ่าํเป็นและอุปกรณป้์องกนัส่วนบุคคลไวใ้ช ้

หารอืเกีย่วกบัความรบัผดิชอบเหล่านีล้ว่งหนา้กบับรษิทัซ ึง่จดัหาลูกจา้งช ัว่คราวและ/หรอืลูกจา้งตาม

สญัญาให ้

• ขอ้มูลเกีย่วกบัสทิธปิระโยชนก์ารลาหยุดโดยไดร้บัค่าจา้งซึง่พนักงานมสีทิธทิีจ่ะไดร้บั 

อาจจะทําใหง้่ายขึน้ในดา้นการเงนิทีจ่ะตดัสนิใจอยู่กบับา้น 

ดูขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัโปรแกรมการลาป่วยทีร่ฐับาลสนับสนุนและค่าตอบแทนของลูกจา้งในชว่งโค

วดิ-19 รวมถงึสทิธกิารลาป่วยของลูกจา้งภายใตก้ฎหมาย Families First Coronavirus 

Response Act  (กฎหมายรบัมอืกบั โคโรนาไวรสัโดยครอบครวัตอ้งมากอ่น) 
 

                มาตรการควบคุมและการคดักรองรายบุคคล 

• จดัใหม้กีารตรวจคดักรองอุณหภูมแิละ/หรอือาการสําหรบัลูกจา้งทุกคนตัง้แต่เร ิม่ตน้กะการทํางาน 

และผูข้าย ผูร้บัจา้ง หรอืลูกจา้งอืน่ ๆ ทีเ่ขา้มายงัสถานประกอบการ 

ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าผูค้ดักรองอุณหภูมิ/อาการมกีารหลกีเลีย่งการสมัผสักบัลูกจา้งคนอืน่ ๆ 

ใหม้ากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะทําได ้ 

• หากกาํหนดใหค้ดักรองตนเองทีบ่า้น 

ซ ึง่เป็นทางเลอืกทีเ่หมาะสมแทนการคดักรองในสถานประกอบการ 

ตอ้งมั่นใจว่าไดต้รวจคดักรองกอ่นทีลู่กจา้งรายน้ันจะออกจากบา้นเพือ่ไปเขา้กะทํางาน 

และปฏบิตัติามแนวทางของ CDC ตามทีอ่ธบิายไวใ้นหวัขอ้สําหรบัการฝึกอบรมลูกจา้งทีด่า้นบน 

• สนับสนุนใหผู้ป้ฏบิตังิานและผูเ้ขา้ใชบ้รกิารทีป่่วยหรอืแสดงอาการของโควดิ-19 อยู่บา้น 

• นายจา้งตอ้งจดัหาและดูแลใหพ้นักงานใชอุ้ปกรณป้์องกนัทีจ่าํเป็นทัง้หมด 

รวมถงึอุปกรณป้์องกนัดวงตาและถุงมอืในกรณีทีจ่าํเป็น 

• นายจา้งควรพจิารณาวา่การใชถุ้งมอืแบบใชแ้ลว้ทิง้อาจนํามาใชแ้ทนการลา้งมอืหรอืใชน้ํ้ายาทําควา

มสะอาดมอืบ่อยคร ัง้ ตวัอย่างเชน่ ผูป้ฏบิตังิานทีท่ําหนา้ทีค่ดักรองบุคคลอืน่เพือ่ดูว่ามอีาการหรอืไม่ 

หรอืการทํางานทีต่อ้งหยบิจบัสิง่ของทีส่มัผสัรว่มกบัผูอ้ืน่ 

ผูป้ฏบิตังิานควรสวมถุงมอืเมือ่ดําเนินการสมัผสัสิง่ของทีป่นเป้ือนของเหลวในรา่งกาย 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Guidance-for-Face-Coverings_06-18-2020.pdf
https://www.labor.ca.gov/coronavirus2019/#chart
https://www.labor.ca.gov/coronavirus2019/#chart
https://www.labor.ca.gov/coronavirus2019/#chart
https://www.labor.ca.gov/coronavirus2019/#chart
https://www.dol.gov/agencies/whd/pandemic/ffcra-employee-paid-leave
https://www.dol.gov/agencies/whd/pandemic/ffcra-employee-paid-leave
https://www.dol.gov/agencies/whd/pandemic/ffcra-employee-paid-leave
https://www.dol.gov/agencies/whd/pandemic/ffcra-employee-paid-leave
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html


• พนักงานทีต่อ้งทํางานทีม่รีะยะห่างจากลูกคา้หรอืเพือ่นรว่มงานภายในระยะไม่ถงึหกฟุต (เชน่ 

การจดัเคร ือ่งแต่งกายและสวมอุปกรณร์กัษาความปลอดภยัใหลู้กคา้) 

ตอ้งสวมอุปกรณป้์องกนัช ัน้ทีส่อง (เชน่ เฟซชลิดห์รอืแว่นตานิรภยั) 

นอกเหนือจากหนา้กากปิดจมูกและปาก 

ผูป้ฏบิตังิานทุกคนควรลดระยะเวลาทีใ่ชใ้นระยะห่างทีน่อ้ยกว่าหกฟุตกบัลูกคา้ใหน้อ้ยทีสุ่ด 

• การใชห้นา้กากปิดคลุมใบหนา้เป็นขอ้บงัคบัทั่วทัง้สถานทีป่ระกอบการในทุกส่วน 

ทัง้ภายในอาคารและภายนอกอาคาร 

ลูกคา้ทีไ่ม่ยนิยอมปฏบิตัติามกฎเกณฑค์วรนําตวัออกไปจากสถานทีโ่ดยทนัท ี

อนุญาตใหลู้กคา้ทีไ่ดร้บัการยกเวน้ไม่ตอ้งสวมหนา้กากปิดจมูกและปากตามทีร่ะบุไวใ้นคําแนะนําการ

ใชห้นา้กากปิดจมูกปิดปากของ CDPH เขา้ภายในได ้

• นายจา้งตอ้งใชม้าตรการทีเ่หมาะสมรวมทัง้การตดิตัง้ป้ายประกาศทีส่าธารณะ 

ในสถานทีเ่ชงิกลยุทธแ์ละมองเห็นได ้และในเอกสารยนืยนัการจอง 

เพือ่เตอืนประชาชนว่าตนตอ้งใชห้นา้กากปิดคลุมใบหนา้เมือ่ใดก็ตามทีไ่ม่ไดร้บัประทานอาหารหรอืดื่

มเคร ือ่งดืม่ รกัษาระยะห่างระหว่างบุคคล ไม่สมัผสัใบหนา้ และลา้งมอืบ่อย ๆ 

ดว้ยสบู่และน้ําเป็นเวลาอย่างนอ้ย 20 วนิาท ีและใชน้ํ้ายาทําความสะอาดมอื 

• เตอืนลูกคา้ล่วงหนา้ใหนํ้าหนา้กากอนามยัตดิตวัไปดว้ย 

ไม่เชน่น้ันก็อาจไม่ไดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้ไปภายในสถานที ่

(นอกเสยีจากไดร้บัการยกเวน้ตามคําแนะนําการใชห้นา้กากปิดจมูกปิดปากของ 

CDPH)พจิารณาจดัเตรยีมหนา้กากปิดจมูกและปากไวใ้หลู้กคา้ทีอ่าจมาถงึโดยไม่มหีนา้กากตดิมา 

• ลูกคา้และผูม้าเยอืนควรไดร้บัการวดัอุณหภูมแิละ/หรอือาการเมือ่เดนิทางมาถงึ 

ขอใหใ้ชน้ํ้ายาทําความสะอาดมอืและสวมทีค่ลุมใบหนา้ในชว่งทีไ่ม่ไดร้บัประทานอาหารหรอืดืม่เคร ือ่ง

ดืม่ นายจา้งมสีทิธยิกเลกิการจองสําหรบับุคคล/กลุ่มลูกคา้ทีม่อีาการ และปฏเิสธการเขา้สถานที ่

• แสดงกฎทีม่องเห็นไดช้ดัเจนสําหรบัลูกคา้และบุคลากรรา้นอาหารวา่เป็นเงือ่นไขของการเขา้ใชบ้รกิา

ร กฎอาจรวมถงึคําแนะนําใหใ้ชห้นา้กากปิดคลุมใบหนา้ตลอดเวลาทัง้ในอาคารและนอกอาคาร 

ยกเวน้ขณะทีร่บัประทานอาหารหรอืดืม่เคร ือ่งดืม่ และใชน้ํ้ายาความสะอาดมอื 

รกัษาระยะห่างทางกายภาพจากลูกคา้ท่านอืน่ ๆ หลกีเลีย่งการสมัผสัพืน้ผวิในรา้นอาหารทีไ่ม่จาํเป็น 

ขอ้มูลการตดิต่อสําหรบัฝ่ายสาธารณสุขทอ้งถิน่ และการเปลีย่นแปลงบรกิาร 

ควรมกีารแสดงกฎแบบดจิทิลัรวมถงึรูปภาพแสดง ฯลฯ หากเป็นไปได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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ระเบยีบวา่ดว้ยการหมุนเวยีนอากาศภายในสถานที ่

การทําความสะอาดและการฆ่าเชือ้ 

• หากเป็นไปได ้พจิารณาการตดิตัง้เคร ือ่งกรองอากาศแบบเคลือ่นยา้ยไดท้ีม่ปีระสทิธภิาพสูง 

ปรบัปรุงระบบกรองอากาศของอาคารใหม้ปีระสทิธภิาพสงูสุดทีเ่ป็นไปได ้และทําการปรบัเปลีย่นอืน่ ๆ 

เพือ่เพิม่ปรมิาณของอากาศภายนอก 

และการระบายอากาศภายในสํานักงานและพืน้ทีภ่ายในอาคารส่วนอืน่ ๆ 

• หากเป็นไปได ้ใหท้ิง้ระยะเวลาอย่างนอ้ย 30 นาท ี

ในการใหบ้รกิารกลุ่มครอบครวัทีแ่ตกต่างกนัภายในอาคาร เพือ่ใหม้กีารระบายอาการทีเ่หมาะสม 

ซึง่อาจรวมถงึการเหลือ่มเวลาการจองกจิกรรมต่างๆ หากเป็นไปได ้

• หมั่นตรวจสอบเว็บไซตข์อง CDPH เป็นระยะ ๆ 

เพือ่รบัทราบคําแนะนําเกีย่วกบัคุณภาพอากาศและการระบายอากาศภายในอาคารเพือ่ป้องกนัโรคทีเ่

ช ือ้แพรท่างอากาศซึง่เกดิภายในอาคารปิด 

• ทําความสะอาดพืน้ทีท่ีม่กีารสญัจรสูง เชน่ พืน้ทีร่อสําหรบัลูกคา้และหอ้งรบัรอง หอ้งพกัพนักงาน 

ฯลฯ และพืน้ทีข่องทางเขา้และออก รวมถงึบนัไดและบรเิวณยนืรอลฟิท ์

หมั่นฆ่าเช ือ้โรคบนพืน้ผวิทีใ่ชก้นับ่อย รวมทัง้เคานเ์ตอร ์เคร ือ่งรูดบตัรเครดติ หนา้จอสมัผสั ปุ่ ม 

ทีจ่บัประตู ทีว่างแขน หอ้งน้ํา อุปกรณล์า้งมอื ตูเ้กมหยอดเหรยีญ ตูก้ดจาํหน่ายสนิคา้ ฯลฯ 

• ทําการฆ่าเช ือ้สิง่ของสาํหรบัใหเ้ชา่หรอืทีใ่ชร้ว่มกนักอ่นจาํหน่าย 

และเมือ่กลบัมาจากการใชข้องลูกคา้ รวมทัง้ลูกโบวล์ิง่ ลกูกอลฟ์ พตัเตอร ์อุปกรณเ์คร ือ่งเขยีน 

คา้งคาว รองเทา้ หมวกกนัน็อก ฯลฯ ปิดพืน้ทีก่ารเลอืกสนิคา้ดว้ยตนเองสําหรบัเกมหรอืกจิกรรม 

เชน่ ลูกบอลโบวล์ิง่บนช ัน้วางทีส่ามารถเขา้ถงึได ้และมอบสิง่ของเหล่านีแ้กลู่กคา้เป็นรายบุคคลไป 

• จดัหาตูน้ํ้ายาทําความสะอาดมอืตลอดพืน้ทีก่จิกรรม หอ้งรบัรอง 

และพืน้ทีใ่หบ้รกิารสําหรบัการใชง้านโดยลูกคา้และพนักงาน 

น้ํายาทําความสะอาดมอืควรจะมไีวใ้หใ้ชไ้ดส้ําหรบัลูกคา้ทีจ่ะใชเ้มือ่สิง่ของทีใ่ชใ้นการทํากจิกรรมมกี

ารสมัผสักบัพืน้ผวิทีใ่ชง้านรว่มกนั (เชน่        ลูกกอลฟ์ และไมก้อลฟ์ ลูกโบวล์ิง่ 

และสายพานลูกโบวล์ิง่ ฯลฯ ) ส่งเสรมิใหลู้กคา้ลา้งมอืและ / หรอืใชน้ํ้ายาทําความสะอาดมอืบ่อย ๆ 

ในขณะทีม่ีการใชอุ้ปกรณแ์ละสิง่ของ เตอืนประชาชน (ดว้ยป้ายแสดงและ/หรอืวาจา) 

ไม่ใหท้ําการสมัผสัตา จมูก และปากของตนเอง 

พจิารณาจดัเตรยีมถุงมอืทีใ่ชแ้ลว้ทิง้ในแต่ละพืน้ทีก่จิกรรมสําหรบัการใชโ้ดยประชาชน 

จดัเตรยีมทีท่ิง้ในแต่ละพืน้ทีท่ีม่กีารจดัเตรยีมถุงมอืไวใ้ห ้

• จดัเตรยีมสิง่ของทีใ่ชแ้ลว้ทิง้หรอืสําหรบัใชค้ร ัง้เดยีวเมือ่ใดก็ตามทีเ่ป็นไปได ้ซ ึง่อาจรวมถงึ 

บตัรคะแนน ดนิสอ ฯลฯ หากไม่สามารถทดแทนดว้ยสิง่ทีใ่ชแ้ลว้ทิง้ได ้ใหท้ําการฆ่าเช ือ้สิง่ของน้ัน ๆ 

กอ่นและหลงัการใชง้านของลูกคา้ 

• ทําความสะอาดอย่างทัว่ถงึและฆ่าเช ือ้บรเิวณทีม่กีารทํากจิกรรมของลูกคา้หลงัจากใชง้านทุกคร ัง้ 

ซ ึง่อาจรวมถงึการฆ่าเช ือ้ โตะ๊ เกา้อี ้เบาะเสรมิ บูธ หนา้จอสมัผสั ปุ่ มกด แท่งควบคุม ลูกบอล ฯลฯ 

ใหใ้ชเ้วลาทีเ่พยีงพอสาํหรบัการฆ่าเช ือ้ทีเ่หมาะสมตามคําแนะนําของผลติภณัฑ ์

สารฆ่าเช ือ้ทีไ่ดร้บัการรบัรองจากหน่วยงานคุม้ครองสิง่แวดลอ้ม กาํหนดใหม้กีารสมัผสั 

(หลายวนิาทถีงึหลายนาท)ี เพือ่ประสทิธภิาพป้องกนัเชือ้ไวรสัโคโรนาในมนุษย ์

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


• ทําความสะอาดและฆ่าเช ือ้พืน้ผวิทีใ่ชร้ว่มกนัเป็นประจาํโดยผูป้ฏบิตังิานระหว่างกะหรอืระหว่างผูใ้ช ้

แลว้แต่ว่าสิง่ไหนบ่อยกว่า รวมทัง้ แต่ไม่จาํกดัเฉพาะพืน้ผวิในการทํางาน นาฬกิาตอกบตัร 

เคร ือ่งถ่ายเอกสาร กุญแจ อุปกรณท์ําความสะอาด ตูเ้กม ฯลฯ หลกีเลีย่งการใชอุ้ปกรณร์ว่มกนั เชน่ 

โทรศพัท ์แท็บเล็ต เคร ือ่งจกัรสํานักงาน และเคร ือ่งมอืต่าง ๆ หากเป็นไปได ้

หา้มใชอุ้ปกรณป้์องกนัส่วนบุคคลรว่มกบัผูอ้ืน่ 

• จดัสรรเวลาใหพ้นักงานเพือ่การทําความสะอาดในระหว่างอยู่ในกะการทํางาน 

มอบหมายใหท้ําความสะอาดในระหว่างช ัว่โมงทํางานโดยกาํหนดใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของหนา้ทีข่องพนัก

งานทีต่อ้งปฏบิตั ิ

จดัหาทางเลอืกสําหรบับรษิทัทําความสะอาดภายนอกเพือ่ชว่ยในการทําความสะอาดทีเ่พิม่ขึน้ตามค

วามจาํเป็น 

• ตดิตัง้เทอรม์นัิล โตะ๊ทํางาน และเคานเ์ตอรใ์หค้วามชว่ยเหลอืดว้ยผลติภณัฑส์ุขอนามยัทีเ่หมาะสม 

รวมทัง้น้ํายาทําความสะอาดมอืและผา้เชด็ทําความสะอาดฆ่าเช ือ้ 

และใหน้ํ้ายาทําความสะอาดมอืส่วนตวักบัพนักงานทุกคนทีใ่หค้วามชว่ยเหลอืลูกคา้โดยตรง 

• ตรวจสอบวา่เคร ือ่งสุขภณัฑท์ีใ่ชเ้พือ่รกัษาความสะอาดยงัคงใชง้านไดอ้ยู่ตลอดเวลา และจดัหาสบู่ 

กระดาษเชด็มอื และน้ํายาทําความสะอาดมอืเพิม่เตมิหากจาํเป็น 

• จดัหาทรพัยากรเพือ่ส่งเสรมิสุขอนามยัส่วนบุคคลของพนักงาน ซึง่รวมถงึกระดาษชาํระ    

ถงัขยะแบบไรก้ารสมัผสั สบู่ลา้งมอื เวลาทีเ่พยีงพอสําหรบัการลา้งมอื 

น้ํายาทําความสะอาดมอืทีม่แีอลกอฮอล ์ผา้เชด็ทําความสะอาดฆ่าเช ือ้ และผา้เชด็ตวัทีใ่ชแ้ลว้ทิง้ 

• เมือ่เลอืกสารเคมสีําหรบัฆา่เช ือ้ ใชผ้ลติภณัฑท์ีไ่ดร้บัการอนุมตัใิหใ้ชฆ้่าเช ือ้โควดิ-19 

ตามรายการผลติภณัฑท์ีผ่่านการอนุมตัจิาก Environmental Protection Agency (EPA) 

lและปฏบิตัติามคําแนะนําของผลติภณัฑ ์

ใชต้ามทีฉ่ลากของน้ํายาฆ่าเช ือ้อธบิายเพือ่ใหม้ปีระสทิธภิาพในการฆ่าเช ือ้ไวรสัตวัใหม่ 

เจอืจางน้ํายาซกัผา้ขาวทีใ่ชใ้นครวัเรอืน (5 ชอ้นโตะ๊ ต่อน้ําหน่ึงแกลลอน) 

หรอืสารละลายทีม่แีอลกอฮอลเ์ป็นส่วนผสมอย่างนอ้ย 70% ใหเ้หมาะสมสําหรบัแต่ละสภาพพืน้ผวิ 

จดัฝึกอบรมใหก้บัพนักงานเกีย่วกบัอนัตรายของสารเคมี คําสัง่ของผูผ้ลติ 

ความจาํเป็นทีต่อ้งระบายอากาศ และขอ้กาํหนดของ Cal/OSHA เพือ่การใชง้านทีป่ลอดภยั 

พนักงานทีใ่ชน้ํ้ายาทําความสะอาดหรอืน้ํายาฆ่าเช ือ้โรคควรสวมถุงมอืและอุปกรณป้์องกนัอืน่ ๆ 

ตามทีผ่ลติภณัฑน้ั์นกาํหนดไว ้ปฏบิตัติามวธิกีารทําความสะอาดทีป่ลอดภยัสําหรบัโรคหอบหดื 

ทีแ่นะนําโดยกรมสาธารณสุขของรฐัแคลฟิอรเ์นียและตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ามกีารระบายอากาศทีเ่หมาะสม 

• เพือ่ลดความเสีย่งของโรคเลอจอิองแนร ์และโรคตดิต่ออืน่ ๆ ทีม่ากบัน้ํา 

ใหป้ฏบิตัติามขัน้ตอนเพือ่ใหแ้น่ใจว่าระบบน้ําและอุปกรณป์ระกอบ (เชน่ ตูก้ดน้ําดืม่, น้ําพุตกแต่ง) 

มคีวามปลอดภยัทีจ่ะใชห้ลงัจากสถานประกอบการถูกปิดเป็นเวลานาน 

• ปรบัหรอืแกไ้ขช ัว่โมงการใหบ้รกิารเพือ่ใหเ้วลาเพยีงพอสาํหรบัการทําความสะอาดทั่วถงึอย่างสม่ําเส

มอ 

• ตดิตัง้และส่งเสรมิการใชบ้ตัรเครดติและอุปกรณท์ีไ่ม่ตอ้งใชม้อืหากเป็นไปได ้เชน่ 

ไฟเซน็เซอรต์รวจจบัการเคลือ่นไหว ระบบการชาํระเงนิแบบไรก้ารสมัผสั 

สบู่อตัโนมตัแิละเคร ือ่งจา่ยกระดาษอตัโนมตั ิและระบบตอกบตัรลงเวลา 

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


• ในกรณีทีเ่ป็นไปได ้อย่าทําความสะอาดพืน้โดยการกวาดหรอืการใชว้ธิกีารอืน่ ๆ 

ทีส่ามารถกระจายเชือ้โรคในอากาศ เวน้แต่ทุกคนทีอ่ยู่ในบรเิวณน้ันจะมอีุปกรณ ์PPE ทีเ่หมาะสม    

ใชเ้คร ือ่งดูดฝุ่ นทีม่ีตวักรอง HEPA หากเป็นไปได ้

 

คาํแนะนําการเวน้ระยะห่างระหวา่งบุคคล 

• คําเตอืน: เวน้ระยะห่างระหว่างบุคคลเพยีงอย่างเดยีวไม่เพยีงพอต่อการป้องกนัการแพรเ่ช ือ้โควดิ-
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• จาํกดักลุ่มลูกคา้อยู่ทีห่น่วยครอบครวั คนจากครอบครวัเดยีวกนัไม่จาํเป็นตอ้งเวน้ระยะห่างหกฟุต 

• ศูนยค์วามบนัเทงิสําหรบัครอบครวัทีม่รีา้นอาหารและเคร ือ่งดืม่ 

ควรส่งเสรมิใหลู้กคา้สัง่ซ ือ้ออนไลนห์รอืทางโทรศพัทเ์มือ่ใดก็ตามทีเ่ป็นไปได ้

และจดัเตรยีมรายการสนิคา้ใหพ้รอ้มสําหรบัการรบัทีเ่คานเ์ตอร ์

ใชต้วัช ีนํ้าภาพเพือ่ใหแ้น่ใจว่าลูกคา้รกัษาระยะห่างทางกายภาพอย่างนอ้ยหกฟุตในขณะทีย่นืรอในแ

ถว ตดิตัง้ฉากกัน้แบบกนัน้ําทีเ่คานเ์ตอรร์า้นคา้หากเป็นไปได ้ 

• หากไม่สามารถรกัษาระยะห่างระหวา่งบุคคลได ้

ใหต้ดิตัง้ฉากกัน้แบบกนัน้ําทางกายภาพหรอืฉากกัน้ระหว่างเกม ทีน่ั่งและพืน้ทีก่จิกรรมประเภทอืน่ ๆ 

เพือ่ลดการสมัผสัระหวา่งลูกคา้ หากไม่สามารถทําได ้ใหง้ดใชพ้ืน้ทีก่จิกรรมเหล่านี ้

(โดยใชเ้คร ือ่งหมายบ่งบอกทีม่องเห็นได ้นําวตัถุออก ฯลฯ)  

• ผูป้ฏบิตังิานควรคํานึงถงึว่ากจิกรรมอาจทําใหลู้กคา้ตอ้งการพืน้ทีเ่พิม่เตมิและทําการปรบัเปลีย่นเพือ่

ใหม้รีะยะห่างทางกายภาพเพยีงพอหรอืไม่ 

• ใชร้ะบบการจองตั๋วทีก่าํหนดเวลาและ/หรอืล่วงหนา้และกาํหนดทีน่ั่งหรอืพืน้ทีก่จิกรรมไวล้่วงหนา้เมือ่

ใดก็ตามทีเ่ป็นไปได ้

เพือ่หลกีการเขา้เยีย่มชมของลูกคา้พรอ้มกนัและชว่ยรกัษาระยะห่างทางกายภาพ 

ขอใหลู้กคา้รอในรถของตนจนกว่าจะถงึเวลาจอง และใหม้าถงึและออกจากสถานทีใ่นกลุ่มเดยีว 

เพือ่ลดการพบปะขา้มกลุ่มของลูกคา้และพนักงาน 

• จดัใหม้พีนักงานจดัการการเคลือ่นไหวของลูกคา้เมือ่กจิกรรมสามารถทําใหก้ารเวน้ระยะห่างนอ้ยกว่

าหกฟุตระหว่างกนั เชน่ ป้องกนัการรวมตวัในพืน้ทีแ่คบ จาํกดักลุ่มคนจากการเล่นตามเสน้ทาง 

• ใชม้าตรการเพือ่ใหแ้น่ใจว่ามกีารเวน้ระยะห่างทางกายภาพอย่างนอ้ยหกฟุตระหว่างคน เชน่ 

ในขณะลูกคา้ยนืรอในแถว ซึง่อาจรวมถงึการใชฉ้ากกัน้หรอืเคร ือ่งหมายภาพ (เชน่ 

การทําเคร ือ่งหมายบนพืน้หรอืสญัลกัษณเ์พือ่ระบุตําแหน่งทีผู่ป้ฏบิตังิานและ/หรอืตําแหน่งทีลู่กคา้คว

รยนื) 

• ตดิตัง้ฉากกัน้แบบกนัน้ําเมือ่ไม่สามารถรกัษาการรกัษาระยะห่างทางกายภาพไดเ้พือ่ลดการสมัผสัระ

หว่างผูป้ฏบิตังิานและลูกคา้ 

• ผูป้ฏบิตังิานทุกคนควรลดระยะเวลาทีใ่ชใ้นระยะห่างทีน่อ้ยกว่าหกฟุตกบัลูกคา้ใหน้อ้ยทีสุ่ด 

• กาํหนดเสน้ทางแยกต่างหากสําหรบัทางเขา้และออกจากสถานที ่พืน้ทีก่จิกรรม พืน้ทีน่ั่งเล่น 

พืน้ทีท่ํางาน ฯลฯ หากเป็นไปได ้



เพือ่ชว่ยรกัษาทางกายภาพการเวน้ระยะห่างทางกายภาพและชว่ยลดเหตุการณท์ีค่นเดนิผ่านกนัอย่า

งใกลช้ดิ หากเป็นไปได ้ใหส้รา้งทางเดนิทศิทางเดยีวและทางเดนิสําหรบัการเดนิเทา้ 

เพือ่ไม่ใหผู้ป้ฏบิตังิานและลูกคา้เดนิผ่านกนั 

• พจิารณาเสนอพนักงานทีข่อตวัเลอืกหนา้ทีแ่กไ้ขทีล่ดการตดิต่อกบัลูกคา้และพนักงานอืน่ ๆ (เชน่ 

จดัการสนิคา้คงคลงัแทนทีจ่ะทํางานเป็นแคชเชยีร ์

หรอืจดัการความตอ้งการดา้นการบรหิารผ่านการทาํงานทางไกล) 

• ไม่ใหม้กีารรวมตวักนัของผูค้นในบรเิวณทีม่กีารสญัจรสูง เชน่ หอ้งน้ํา หอ้งโถง พืน้ทีบ่าร ์

จดุบรกิารการจอง เคร ือ่งรูดบตัรเครดติ ฯลฯ 

• ปรบัเปลีย่นพืน้ทีท่ํางานใหม่หากเป็นไปได ้

เพือ่ใหเ้วน้ระยะห่างระหว่างคนงานแต่ละคนใหไ้ดอ้ย่างนอ้ยหกฟุต 

จดัการประชมุทีม่ขีนาดเล็กกว่าเดมิทีส่ถานทีเ่พือ่รกัษาระยะห่างทางกายภาพและพจิารณาจดัการปร

ะชมุนอกสถานทีห่รอืหรอืผ่านแพลตฟอรม์ออนไลนห์รอืโทรศพัท ์

• ตรวจสอบวา่ลูกจา้งไดร้กัษาการเวน้ระยะห่างระหวา่งบุคคลในหอ้งพกัผ่อนได ้ซ ึง่อาจใชฉ้ากกัน้ 

จดัโตะ๊/เกา้อีใ้หห้่างมากขึน้เพือ่แยกลูกจา้งใหอ้ยู่ห่างกนั ฯลฯ หากเป็นไปได ้

ใหส้รา้งพืน้ทีพ่กัแบบกลางแจง้ทีม่หีลงัคาและการจดัทีน่ั่งทีม่กีารเวน้ระยะห่างทางกายภาพ  

ไม่สนับสนุนใหพ้นักงานรวมกลุ่มกนัในระหว่างการพกัเบรก 

และตรวจสอบว่าไม่ไดร้บัประทานอาหารหรอืดืม่โดยไม่สวมหนา้กากปิดจมูกและปากภายในระยะหก

ฟุตทีอ่ยู่   ห่างกนั 

• สรา้งขอ้จาํกดัเพิม่เตมิเกีย่วกบัจาํนวนผูป้ฏบิตังิานในพืน้ทีปิ่ดลอ้ม เชน่ 

หอ้งจดัหาและบรเิวณเคานเ์ตอรเ์พือ่ใหแ้น่ใจว่ามกีารเวน้ระยะห่างทางกายภาพ 

เพือ่จาํกดัการแพรก่ระจายไวรสั 

• สบัหลกีเวลาพกัสําหรบัลูกจา้ง โดยปฏบิตัติามระเบยีบเกีย่วกบัค่าจา้งและช ัว่โมงทํางาน 

เพือ่รกัษาระเบยีบการเวน้ระยะห่างระหว่างบุคคล 

• ออกแบบทีจ่อดรถใหม่เพือ่จาํกดัจดุรวมตวัและใหแ้น่ใจว่ามกีารแยกทีเ่หมาะสม (เชน่    ชอ่งเวน้ชอ่ง 

การชาํระเงนิแบบไรก้ารสมัผสั ฯลฯ ) 

 
 

 
 

 

 

 
 

1 ตอ้งมกีารพจิารณาขอ้กาํหนดเพิม่เตมิสาํหรบัประชากรกลุ่มเปราะบาง นายจา้งตอ้งปฏบิตัติามมาตรฐาน Cal/OSHA 

และเตรยีมทีจ่ะปฏบิตัติามคําแนะนําและแนวทางจากศนูยค์วบคุมและป้องกนัโรค (CDC) และ กรมสาธารณสุขของรฐัแคลฟิอรเ์นีย 

(CDPH). นอกจากนี ้นายจา้งจะตอ้งเตรยีมพรอ้มทีจ่ะปรบัเปลีย่นการดําเนินงานเมือ่คําแนะนําเหล่าน้ันเปลีย่นแปลงไป

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