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ภาพรวม  
เมือ่วนัท ่ี 19 มนาคม  2020  
เจา้หนา้ทสาี่ ธารณสขุของรฐัและผอู้าํนวยการกรมอนามยแั ห่งแคลฟิอรเ์นียออกคาํสงั่กาํหนดใหช้าวแคลฟิอรเ์นียสว่นใ 
หญ่อยู่บาน  เพอ่ืสกดัการแพรกระ่ จายของโควดิ-19 ในหม่ประู ชากร  

ี

้

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 

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 

นอกจากนี  ้สงจาเปนอย่างยงคอตองจดทําขนตอนทเหมาะสมเพอแจงกรณมผูปวยรายใหมในททํางาน  
และเมอ่ืระบุตวัผูป่้วยไดแ้ลว้ก็จะรบเี ขา้ไปจดัการอยา่งรวดเรว็  
และทํางานรว่มกบเั จา้หนา้ทสาี่ ธารณสขุทจะี่ หยุดการแพรกระ่ จายของไวรสั  

่ิ ํ ็ ่ิ ื ้ ั ้ั ่ี ่ื ้ ี ี ้ ่ ่ ่ี

วตัถปุระสงค 
เอกสารฉบบนใหแนวทางสาหรบสถาั นทแ่ีปรรปหู รอืบรรจเุนือ้สตัว  ์นม  หรอผลื ติ  
เพอ่ืสนับสนุนสภาพแวดลอ้มทปลอี่ ดภยัและสะอาดสาํหรบผั ูปฏ้ บิตังิาน  
คาํแนะนําไม่ไดมุ่้งหมายทจะี่ ยกเลกหริ อืเพกถอิ นสทิธใิด  ๆ  ของลกจู า้งทง้ัตามกฎหมายและระเบยบี ขอ้บงัคบั  
หรอตื อร่ องเรองผลื่ ประโยชน  ์และไม่ครอบคลมุครบถว้นสมบูรณ  ์เนองจากไมไดรวมคาสงของสาธารสขประจาเคานต  
และไมอาจนามาทดแทนขอกาหนดดานความปลอดภยและกฎระเบยบทางดานสขภาพ  ดงัเชนข่ อ้กาํหนดของ  
Cal/OSHA

ั ้ี ้ ํ

่ื ่ ้ ํ ่ ั ุ ํ ์ ี
่ ํ ้ ํ ้ ั ี ้ ุ

1  คอยตดตามคาแนะนาดานสาธารณสขและคาสงของรฐ/ทอ้งถนทิ่ อ่ีาจมกาี รเปลยนี่ แปลง  
เน่ืองจากสถานการณข์องโควดิ-19 ยงัคงดาํเนินตอ่ไป  Cal/OSHA 
มแนวทางทครบถวนมากกวานใน

ิ ํ ํ ้ ุ ํ ่ ั ั

ี ่ี ้ ่ ้ี แนวทางท่วัไประหวา่งกาลของ Cal/OSHA บน 
เว็บเพจการปกป้องผ ู้ปฏบิตังิานจากโควดิ-19 CDC และ OSHA 
ของรฐับาลกลางมแีนวทางท่เีฉพาะเจาะจงสาํหรบัการแปรรปเู นือ้สตัวแ์ละเนือ้สตัวปี์ก  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/meat-poultry-processing-workers-employers.html
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/General-Industry.html
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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 

นายจางควรปรบปรงนโยบายเกยวี่ กบทั พ่ีกสั าํหรบลั กูจา้งทม่ีคีณุสมบตัเิขา้เกณฑข์อ้หน่ึงขอ้ใด  
ซง่ึจะไดร้บยั กเวนไม้ ่ตอ้งใสหน่ า้กากอนามยั  
หากลกจู า้งผซู้ง่ึจาํเป็นตอ้งสวมหนา้กากอนามยเั พราะไดส้มัผสกั บัผอู้นบ่ื่ อย  ๆ  
ไม่สามารถสวมหนา้กากอนามยไดั เ้น่ืองจากมโรคี ประจาํตวั  ลกจางกลมนนสมควรมทางเลอกทไมเขมงวดกวดขน  
อย่างเชน  สวมเฟซชลดิ ท์ม่ีผีา้ระบายตอ่ชายทด่ีา้นลา่งหากทําได  ้และหากไม่มผีลตอ่โรคประจาํตวัทเ่ีป็นอย ู่ 

้ ั ุ

ู ้ ุ่ ้ั ี ื ่ี ่ ้ ั
่

ธรุกจิซ ่งึตอ้งมกีารพบปะผ ู้คนควรไดร้บัทราบถงึขอ้ยกเวน้ในการสวมหนา้กากท่อียูใ่นแนวทางในการใชห้นา้กากอนาม ั
ยของ CDPH และตอ้งไม่ปิดก้นัประชาชนท่วัไปเพยีงเพราะไม่สวมหนา้กากอนามยั 
หากบุคคลผ ้นัู้นปฏบิตัติามแนวทางดงักลา่ว ธรุกจิจะตอ้งกาํหนดนโยบายเพ่อืจดัการขอ้ยกเวน้เหลา่น้ีในหมู่ลกูคา้ 
ผ ู้ใชบ้รกิาร ผ ้เูย่ยีมชม และผูป้ฏบิตังิา 

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
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แผนการเฉพาะสําหรบัสถานท่ทีํางาน 
• จดัทําแผนป้องกนั COVID-19 

เฉพาะท่ทีํางานเป็นลายลกัษณอ์กัษรในทุกสถานท่ดีาํเนินการประเมนิความเส่ยีงท่คีรอบคลมุของพ ื้
นท่งีานและงานท้งัหมดและกาํหนดบุคคลในแตล่ะสถานประกอบการเพ่อืดาํเนินการตามแผน 

• รวมแนวทางในการใชห้นา้กากอนามยัของ CDPH ลงในแผนการเฉพาะสาํหรบัสถานท่ทํีางาน 
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 

หวัขอ้การฝึกอบรมลูกจา้ง 
•  ขอ้มูลเก่ยีวกบัโควดิ-19 วธิกีารป้องกนัไม่ใหก้ารแพรก่ระจาย 

และโรคประจาํตวัอะไรบา้งซ ่งึอาจทําใหบุ้คคลมอีาการรนุแรงเม่อืสมัผสักบัเช ้อื 

• การตรวจคดักรองตนเองท่บีา้น รวมถงึการวดัอณุหภมูแิละ/หรอืสงัเกตอาการโดยใชแ้นวทางของ 
CDC 

• ความสาํคญัของการไม่มาทาํงาน: 

o หากลกูจา้งมอีาการของโรคโควดิ-19 ตามคาํอธบิายของ CDC อยา่งเชน่ มไีขห้รอืหนาวส่นั 
ไอ หายใจถ่หีรอืหายใจลาํบาก ออ่นเพลยี ปวดตามกลา้มเน้ือหรอืรา่งกาย ปวดศรีษะ 
การสญูเสยีการรบัร ้รูสชาตหิรอืกล่นิ เจ็บคอ คดัจมูกหรอืน้ํามูกไหล คล่นืไส อาเจยีน 

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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หรอืทอ้งเสยี หรอื

o หากลกูจา้งไดร้บัการวนิิจฉัยวา่มเีช ้อืโควดิ-19 และยงัไม่ไดถ้กูปลอ่ยตวัจากการกกับรเิวณ
หรอื 

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

• การจะกลบไปั ทํางานไดน้ั้น  หลงัจากลกจู า้งไดร้บกาั รวนิิจฉัยวา่มเีชอ้ืโควดิ-19
หากผ่านไปแลว้  10 วนนั ับตงั้แตอ่าการแรกเรม่ิปรากฏ  แลว้ลกูจา้งมอีาการดขีน้ึและไม่มไขี   ้
(โดยไม่ตอ้งใชยา้ ลดไข) ้ ตลอดชวง  72
ชวั่โมงทผ่่ีานมา   ลกจู า้งทไ่ีม่มอีาการแมจ้ะไดร้บรั บกาั รวนิิจฉัยวา่มเีชอ้ืโควดิ-19
ก็สามารถกลบไปทั ํางานได  ้หากผ่านไปแลว้  10 วนนั ับจากวนทั ท่ีดสอบโควดิ-19
ผลเป็นบวกครงั้แรก  

่

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

• ความสาคญของการลางมอดวยสบู่และนาบ่อยครง  รวมถงึการฟอกสบู่และถมูอืเป็นเวลา  20 
วนิาท ี (หรอใชนายาทําความสะอาดมอทมเอทานอล  (แนะนํา) อย่างนอย้   60%  
หรอผลื ติภณัฑท์ม่ีสีว่นผสมของไอโซโพรพานอล  70% (หากสามารถเก็บใหพ้นม้ อืเด็กได) ้
ในกรณีทล่ีกจู า้งไม่สามารถไปลา้งมอืทอ่ีา่งหรอืจดุลา้งมอืทจ่ีดัเตรยมี ไวใ้หได้   ้ตาม

ํ ั ้ ื ้ ้ํ ้ั
ื ้ ้ํ ื ่ี ี

แนวทางของ 
CDC)  

• ความสาคญของการเวนระ้ ยะห่างระหวา่งบคุคล ทงในททํางานและนอกเวลาทํางาน  
(ดหมู วดการเวนระ้ ยะห่างระหวา่งบุคคลทด่ีา้นลา่ง)  

ํ ั ้ั ่ี

• การใชห้นา้กากอนามยัท่เีหมาะสมนั้นรวมถงึ:

o หนา้กากอนามยัท่ไีม่ปกป้องผ ู้สวมใส ่และไม่ใชอ่ปุกรณป้์องกนัอนัตรายสว่นบคุคล
(PPE)

o หนา้กากอนามยัสามารถชว่ยปกป้องผ ู้ซ ่งึอยู่ใกลผ้ ู้สวมใสไ่ด 
แตก่็ไม่อาจทดแทนความจาํเป็นท่จีะตอ้งเวน้ระยะห่างระหวา่งบุคคลและการลา้งมอืบ่อย ๆ

o หนา้กากอนามยัตอ้งปิดคลมุท้งัจมูกและปาก

o ลกูจา้งควรลา้งหรอืฆ่าเช ้อืท่มีอืกอ่นและหลงัการใชห้รอืปรบัหนา้กากอนามยัท่สีวมใส่

o หลกีเล่ยีงการสมัผสัดวงตา จมูก และปาก

o หนา้กากอนามยัไม่ควรใชร้ว่มกบัผ ู้อ่นื และควรซกัทําความสะอาดหรอืท ้งิหลงัจากเปล่ยีนกะทุกคร ้งั

• ขอ้มูลท่อียู่ในแนวทางในการใชห้นา้กากอนามยัของ CDPH
ซ่งึระบุสถานการณท์่บีงัคบัใหต้อ้งสวมใสห่นา้กากอนามยัและขอ้ยกเวน้ รวมท้งันโยบาย
กฎการทํางาน และแนวทางปฏบิตัทิ่นีายจา้งไดนํ้ามาใช 

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

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ผ ู้รบัจา้งอสิระ 
ลกูจา้งช่วัคราวหรอืลกูจา้งตามสญัญาในสถานปฏบิตังิานไดร้บัการฝึกอบรมอยา่งถกูตอ้งเก่ยีวกบั 
นโยบายการป้องกนัโควดิ-19 และมอีปุกรณท์่จีาํเป็นและอปุกรณป้์องกนัสว่นบุคคลไวใ้ช 
หารอืเก่ยีวกบัความรบัผดิชอบเหลา่น้ีลว่งหนา้กบับรษิทัซ ่งึจดัหาลกูจา้งช่วัคราวและ/หรอืลกูจา้งตา 
มสญัญาให 

• ขอ้มูลเก่ยีวกบัสทิธปิระโยชนก์ารลาหยุดโดยไดร้บัคา่จา้งซ ่งึลกูจา้งมสีทิธทิ่จีะไดร้บั 
อาจจะทําใหง้า่ยข ้นึในดา้นการเงนิท่จีะตดัสนิใจอยู่กบับา้น 
ดขูอ้มูลเพ่มิเตมิเก่ยีวกบัโปรแกรมของรฐับาลทใหความชวยเหลอในการลาปวย  
และเงนชิ ดเชยของลกจู า้งสาํหรบโคั วดิ-19  

่ี ้ ่ ื ่

รวมท้งัสทิธลิาป่วยของลกูจา้งภายใตก้ฎหมาย Families First Coronavirus Response Act 
และสทิธขิองลกูจา้งในเร ่อืงผลประโยชนช์ดเชย 
รวมท้งัขอ้สนันิษฐานวา่ดว้ยการทํางานท่เีส่ยีงตอ่โควดิ-19 ซ่งึเป็นไปตามคาํส่งั  Executive Order  
N-62-20 ออกโดยนายกเทศมนตร ีในขณะท่คีาํส่งันั้นยงัมผีลบงัคบัใช 

มาตรการควบคมุและการคดักรองรายบุคคล 
• จดัหาการคดักรองวดัอณุหภมูแิละ/หรอือาการของผูป้ฏบิตังิานทกุคนเม่อืเร ่มิตน้กะทํางานและพนัก 

งานใด ๆ ท่เีขา้มาในสถานท ี่
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ผ ู้คดักรองอณุหภมู/ิอาการมกีารหลกีเล่ยีงการสมัผสักบัลกูจา้งคนอ่นื ๆ 
ใหม้ากท่สีดุเท่าท่จีะทําได 

• หากกาํหนดใหค้ดักรองตนเองท่บีา้น 
ซ่งึเป็นทางเลอืกท่เีหมาะสมแทนการคดักรองในสถานประกอบการ 
ตอ้งม่นัใจวา่ไดต้รวจคดักรองกอ่นท่ลีกูจา้งรายนั้นจะออกจากบา้นเพ่อืไปเขา้กะทาํงาน 
และปฏบิตัติามแนวทางของ CDC ตามท่อีธบิายไวใ้นหวัขอ้สาํหรบัการฝึกอบรมลกูจา้งท่ดีา้นบน 

• สนับสนุนใหค้นงานท่ป่ีวยหรอืแสดงอาการของโควดิ-19 อยู่บา้น 

• นายจา้งตอ้งจดัหาและดแูลใหพ้นักงานใชอ้ปุกรณป้์องกนัท่จีาํเป็นท้งัหมด 
รวมถงึอปุกรณป้์องกนัดวงตาและถงุมอืในกรณีท่จีาํเป็น 

• นายจา้งควรพจิารณาวา่การใชถ้งุมอืแบบใชแ้ลว้ท ้งิอาจนํามาใชแ้ทนการลา้งมอืหรอืใชน้้ํายาทําความสะอา 
ดมอืบ่อยคร ้งั ตวัอย่างเชน่ ผ ู้ปฏบิตังิานท่ทีําหนา้ท่คีดักรองบุคคลอ่นืเพ่อืดวูา่มอีาการหรอืไม ่
หรอืการทํางานท่ตีอ้งหยบิจบัส่งิของท่สีมัผสัรว่มกบัผ ้อู่นื 

• คนท่ไีม่ใชผ่ ้ปูฏบิตังิานท่เีขา้ในสถานท่คีวรจาํกดัเฉพาะผ ู้ท่ฝ่ีายการจดัการจดัประเภทเป็นบุคคลสาํ 
คญั และพวกเขาควรผ่านการคดักรองอณุหภมูแิละ/หรอือาการกอ่นท่จีะเขา้ไป ผ ู้รบัเหมา 
คนขบัรถ และผ ู้ตรวจสอบ กระทรวงเกษตรของสหรฐัอเมรกิา (USDA) 
หรอืองคก์รอาหารและยาสหรฐัอเมรกิา (FDA) และเจา้หนา้ท่กีาํกบัดแูลอ่นื ๆ 
ท่เีขา้มาในโรงงานควรสวมหนา้กากอนามยั 

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
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fsymptoms-testing%2Fsymptoms.html&data=02%7C01%7C%7C0e663c4f0cba4038919508d7f530e0d9%7C56b731a8a2ac4c32bf6b616810e913c6%7C1%7C0%7C637247462597521114&sdata
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ระเบยีบการทําความสะอาดและฆ่าเช ้อื 
• ทําความสะอาดพ ้นืท่กีารจราจรหนาแน่นอย่างละเอยีด เชน่ หอ้งพกัเบรก 

พ้นืท่อีาหารกลางวนั พ้นืท่เีปล่ยีนเส ้อืผา้ สถานีทํางาน และพ ้นืท่ทีางเขา้และทางออก 
รวมถงึบนัได ราวบนัไดเล่อืน และปุ่มควบคมุลฟิต ฆ่าเช ้อืพ ้นืผวิท่ใีชก้นัท่วัไปบอ่ย ๆ 
รวมท้งันาฬกิาจบัเวลา อปุกรณใ์นหอ้งน้ํา โตะ๊หอ้งพกัเบรกและเกา้อ ีหอ้งล็อกเกอร 
และต ้จูาํหน่ายสนิคา้ 

• นําข้นัตอนการฆ่าเช ้อืมาใชใ้นพ ้นืท่ที่ไีม่ใชก่ารผลติ (พ้นืท่สีวสัดกิาร, ทางเดนิ ฯลฯ) 
เพ่อืสนับสนุนหลกัปฏบิตัดิา้นสขุอนามยัมอืในระดบัท่สีงูข ้นึ 

• เคร ่อืงมอื อปุกรณ ์และตวัควบคมุท้งัหมดควรทําความสะอาดระหวา่งกะทํางาน หรอืระหวา่งผูใ้ช 
แลว้แตว่า่ขอ้ใดจะบ่อยกวา่ ประสานงานการใชผ้ลติภณัฑท์ําความสะอาดกบั USDA และ/หรอื 
FDA หากใชใ้นพ ้นืท่กีารผลติอาหาร 

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่พาหนะขนสง่และอปุกรณม์กีารทําความสะอาดกอ่นและหลงัการจดัสง่ 
มกีารขนวสัดฆุ่าเช ้อืเพ่มิเตมิระหวา่งการจดัสง่ 
และใชอ้ปุกรณป้์องกนัสว่นบุคคลท่สีะอาดสาํหรบัการจดัสง่แตล่ะจดุ 

• หลกีเล่ยีงการใชโ้ทรศพัท โตะ๊ทํางาน สาํนักงาน หรอืเคร ่อืงมอืและอปุกรณอ์่นื ๆ 
ในการทํางานรว่มกนั เม่อืเป็นไปได หากจาํเป็น 
ใหท้ําความสะอาดและฆ่าเช ้อืกอ่นและหลงัการใชง้านแตล่ะคร ้งั 

• ตอ้งฆ่าเช ้อืหมวกแข็งและเฟซชลิดใ์นตอนทา้ยของกะทํางานแตล่ะกะ 
ทําความสะอาดดา้นในของเฟซชลิดแ์ลว้ทาํดา้นนอกหลงัจากนั้นใหล้า้งมอื 

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มกาี รเตรยมี สง่ิอาํนวยความสะดวกดา้นสขุอนามยั  
(หองน้ ํ ้าและสถานีลางมอดวยสบู่และนายาทําความสะอาดสาหรบมอ) ในสถานททํ่ีางานทงั้หมด  
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่สง่ิอาํนวยความสะดวกเหลา่นีใ้ชง้านไดต้อ่เน่ืองและมขีองใชพ้รอ้มอยู่เสมอ  
โดยเตรยีมสบเพู่ มเติ่ มิ  กระดาษเชดมอ  และเจลทําความสะอาดมอเมอจาเปน  
ควรมการตดตงอางลางมอแบบไม่มกาี รสมัผสั  เครอ่ืงจา่ยสบู่เหลว  เครองจายนายาฆาเชอ  
และเครองจายกระดาษทชชหากทําได  

้ ื ้ ้ํ ํ ั ื

็ ื ื ่ื ํ ็
ี ิ ้ั ่ ้ ื ่ื ่ ้ํ ่ ้ื

่ื ่ ิ ู่

• เพ่อืลดความเส่ยีงของโรคเลอจอิองแนร และโรคตดิตอ่อ่นื ๆ ท่มีากบัน้ํา ใหป้ฏบิตัติามข้นัตอน 
เพ่อืใหแ้น่ใจวา่ระบบน้ําและอปุกรณป์ระกอบมคีวามปลอดภยัท่จีะใชห้ลงัจากสถานประกอบการ 
ถกูปิดเป็นเวลานาน 

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

• จดัสรรใหเ้วลาลกูจา้งเพ่อืการทําความสะอาดในระหวา่งอยู่ในกะการทํางาน 
ควรมอบหมายงานทําความสะอาดในระหวา่งช่วัโมงทํางานใหเ้ป็นสว่นหนึ่งของหนา้ท่ที่ตีอ้งปฏ ิ
บตั ิ

• ใหเ้หล่อืมเวลาพกั และเตรยีมส่งิอาํนวยความสะดวกดา้นสขุอนามยัเพ่มิเตมิ ในกรณีท่เีป็นไปได 
และจาํเป็นตอ้งรกัษาระยะห่างทางกายภาพระหวา่งกาํหนดเวลาพกั 

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
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•  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 

• พจิารณาการตดิต้งัเคร ่อืงฟอกอากาศประสทิธภิาพสงูแบบพกพาอพัเกรดตวักรองอากาศของอ 
าคารใหม้ปีระสทิธภิาพสงูสดุเท่าท่จีะเป็นไปไดแ้ละทําการแกไ้ขอ่นื ๆ 
เพ่อืเพ่มิปรมิาณอากาศภายนอกและการระบายอากาศในสาํนักงานและพ ้นืท่อี ่นื ๆ 

• ถา้มกีารใชพ้ดัลมในสถานท ี่
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่พดัลมเป่าอากาศสะอาดไปท่โีซนหายใจของผ ู้ปฏบิตังิาน 

• ปรบัรปูแบบการบรกิารในโรงอาหาร รวมถงึการใชอ้าหารซ่งึบรรจมุาแลว้ลว่งหนา้ 
และตวัเลอืกเคร ่อืงด่มื เคร ่อืงปรงุท่ปีลอดภยั และอปุกรณบ์นโตะ๊อาหารแบบใชแ้ลว้ท ้งิ 

คาํแนะนําการเวน้ระยะหา่งระหวา่งบุคคล 
• ผ ู้ปฏบิตังิานแปรรปูอาหารมกัจะทํางานใกลช้ดิกบัอปุกรณอ์ตุสาหกรรมและสายงานอตุสาหกรรม 

เพ่อืใหแ้น่ใจวา่ผ ู้ปฏบิตังิานมคีวามปลอดภยั 
จะตอ้งมกีารรกัษาระยะห่างทางกายภาพในสถานท่ทีํางาน ใชม้าตรการตา่ง ๆ 
เพ่อืใหแ้น่ใจวา่มกีารเวน้ระยะห่างทางกายภาพอย่างนอ้ยหกฟุตระหวา่งผ ู้ปฏบิตังิานในกรณีท่เีป็นไป 
ได ซ่งึอาจรวมถงึการใชฉ้ากแผ่นก้นั หรอืสญัลกัษณภ์าพ (เชน่ ทําเคร ่อืงหมายบนพ ้นื เทปส ี
หรอืภาพสญัลกัษณเ์พ่อืระบุจดุท่ผี ู้ปฏบิตังิานควรยนื) 

• ปรบัเปล่ยีนการจดัตาํแหน่งของสถานีงาน รวมถงึตาํแหน่งตามเสน้ทางการแปรรปูดว้ย ถา้เป็นไปได 
เพ่อืใหผ้ ู้ปฏบิตังิานอยู่ห่างกนัอย่างนอ้ยหกฟุตในทุกทศิทาง (เชน่ ดา้นขา้งและเม่อืหนัหนา้ชนกนั) 
ถา้จะใหด้ ใหแ้กไ้ขการจดัตาํแหน่งของสถานีงานเพ่อืใหผ้ ู้ปฏบิตังิานไม่ตอ้งหนัหนา้ชนกนั 
พจิารณาการใชเ้คร ่อืงหมายและสญัลกัษณเ์พ่อืเตอืนใหผ้ ู้ปฏบิตังิานรกัษาตาํแหน่งของตวัเองท่สีถา 
นีของพวกเขาห่างจากกนัและกนั และรกัษาระยะห่างทางกายภาพระหวา่งชว่งพกั 

• ใชส้่งิกดีขวางทางกายภาพ เชน่ ผา้ม่านแถบ เพล็กซกิลาส (Plexiglas) หรอืวสัดทุ่คีลา้ยกนั 
หรอืตวัแบง่หรอืฉากทบึแบบอ่นื ๆ เพ่อืแยกพนักงานบรรจหุรอืแปรรปูออกจากกนัถา้เป็นไปได 

• กาํหนดผ ้ปูฏบิตังิานสาํหรบัการตรวจสอบและอาํนวยความสะดวกในการรกัษาระยะห่างท่ไีลนแ์ปรร ู
ป 

• หากจาํเป็นตอ้งยํา้ใหแ้น่ใจวา่มกีารรกัษาระยะห่างทางกายภาพ ใหเ้พ่มิจาํนวนกะในแตล่ะวนั 

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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ชะลอความเรว็ของไลน ์และเวน้ระยะผ ู้ปฏบิตังิานในพ ้นืท่ตีามแนวทางของ CDC 
ฝึกใชก้ารรกัษาระยะห่างทางกายภาพหกฟุตใหม้ากท่สีดุเท่าท่ทีําได 
แมว้า่จะหมายถงึการผลติชา้ลงก็ตาม 

• นายจา้งอาจพจิารณาวา่การปรบัสายการแปรรปูหรอืการผลติ กะทํางาน 
และเหล่อืมผ ู้ปฏบิตังิานในแตล่ะกะ จะชว่ยรกัษาความสามารถในการบรรจแุละการแปรรปูได 
ในขณะท่ยีงัใชม้าตรการเพ่อืลดการสมัผสักบัไวรสั ตวัอย่างเชน่ 
โรงงานท่ปีกตทิํางานในกะเวลากลางวนัหนึ่งกะ 
สามารถแบ่งผ ้ปูฏบิตังิานออกเป็นสองหรอืสามกะตลอดระยะเวลา 24 ช่วัโมง 
ในโรงงานบรรจหุรอืแปรรปู อาจตอ้งสงวนหนึ่งกะไวส้าํหรบัการทําความสะอาดและการฆ่าเช ้อื 

• พจิารณาเสนอพนักงานท่ขีอตวัเลอืกหนา้ท่แีกไ้ขท่ลีดการตดิตอ่กบัลกูคา้และพนักงานอ่นื ๆ (เชน่ 
จดัการสนิคา้คงคลงัแทนท่จีะทํางานเป็นแคชเชยีร 
หรอืจดัการความตอ้งการดา้นการบรหิารผ่านการทํางานทางไกล) 

• พจิารณาการจดักลมุ่ (รวมกลมุ่ ) ผ ้ปูฏบิตังิาน 
การทําเชน่น้ีสามารถเพ่มิประสทิธภิาพของการเปล่ยีนตารางกะทํางานปกตขิองโรงงาน 
โดยการตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่กล่มุของผ ู้ปฏบิตังิานไดร้บัมอบหมายใหอ้ยู่ในกะทํางานเดยีวกนักบัเพ ื่
อนรว่มงานกล่มุเดมิ การจดักล่มุอาจลดการแพรก่ระจายในสถานท่ทีาํงานได 
โดยการลดจาํนวนบุคคลท่เีขา้มาตดิตอ่ใกลช้ดิกนัตลอดระยะเวลาหนึ่งสปัดาห นอกจากน ้ี
การจดักล่มุอาจลดจาํนวนผ ู้ปฏบิตังิานท่ถีกูกกัตวัเนื่องจากการสมัผสักบัไวรสั 

• วางขอ้จาํกดัเพ่มิเตมิเก่ยีวกบัจาํนวนพนักงานในพ ้นืท่ปิีดลอ้มเพ่อืตอ้งแน่ใจวา่มกีารแยกอย่างนอ้ย 
หกฟุตเพ่อืจาํกดัการสง่ไวรสั 

• ควรจดัทางเดนิแบบเดนิทางเดยีวแบ่งไวเ้พ่อืหลกีเล่ยีงไม่ใหผ้ ู้ปฏบิตังิานเขา้มาใกลช้ดิกนัในทางเดนิ 
แคบ 

• ปรบัเปล่ยีนหรอืเหล่อืมเวลาเร ่มิตน้และหมุนเวยีตาํแหน่งล็อกเกอร 
เพ่อืเพ่มิระยะห่างทางกายภาพภายในหอ้งล็อกเกอรแ์ละนาฬกิาตอกบตัร 

• เนื่องจากวา่ผ ้ปูฏบิตังิานแปรรปูอาหารมกัจะมเีวลาพกัเปล่ยีนเคร ่อืงแบบ 
ซ่งึอาจหมายถงึคนหลายรอ้ยคนท่มีาชมุนุมกนัในหอ้งพกัและพ ้นืท่โีรงอาหารในเวลาเดยีวกนั 
การเหล่อืมเวลาชว่ยทําลายขอ้จาํกดัของจาํนวนผ ้ปูฏบิตังิานในหอ้งพกัหรอืโรงอาหารในเวลาเดยีว 
กนั 

• เพ่มิฉากก้นั เก็บเกา้อ ีหรอืจดัเกา้อ ้แีละโตะ๊ใหม ่ หรอืเพ่มิฉากก้นับนโตะ๊ ในหอ้งพกัเบรก 
และพ ้นืท่อี ่นื ๆ 
ท่ผี ู้ปฏบิตังิานอาจใชง้านบ่อยเพ่อืเพ่มิการแยกผ ้ปูฏบิตังิานและตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ผ ู้ปฏบิตังิานไม ่
ไปพบกนั บง่ช ้พี ้นืท่อี ่นื ๆ เพ่อืรองรบัปรมิาณคนลน้ เชน่ 
การฝึกอบรมและหอ้งประชมุหรอืการใชเ้ต็นทด์า้นนอกเป็นพ ้นืท่พีกัและอาหารกลางวนั 

• จาํกดัจาํนวนบุคคลในการประชมุ 
และจาํกดัจาํนวนผ ู้เขา้รว่มในการวางแผนการจา้งงานใหม่และการฝึกอบรมอ่นื ๆ 
ใชโ้อกาสจากการประชมุและการฝึกอบรมผ่านระบบเสมอืนจรงิในกรณีท่เีป็นไปได 

• บงัคบัใชม้าตรการเพ่อืใหค้นขบัอยู่ในรถบรรทุกของตวัเองขณะอยู่ในสถานท ี่
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จดัหามาตรการในการจดัสง่ท่ไีม่มกีารสมัผสัท่ปีระตรูกัษาความปลอดภยั 

• กาํหนดสถานท่สีง่สนิคา้เพ่อืรบัพสัดอุอกห่างจากพ ้นืท่กีารจราจรหนาแน่นภายในสถานท ี่
รกัษาระยะห่างทางกายภาพอย่างนอ้ยหกฟุตจากคนขบัรถสง่สนิคา้ อย่าจบัมอืกนั 

• โทรศพัทห์าผ ู้รบัลว่งหนา้เม่อืทําการจดัสง่ จดัสง่ไปยงัสถานท่จีดัสง่ท่ยีนืยนัแลว้ 
เพ่อืกาํจดัการสมัผสัทางกายภาพกบัผ ู้รบั 

• สง่เสรมิใหผ้ ู้ปฏบิตังิานหลกีเล่ยีงการใชร้ถรว่มกนัเพ่อืเดนิทางมาทํางานและกลบัจากท่ทีํางาน 
ในกรณีท่เีป็นไปได หากจาํเป็นตอ้งใชร้ถรว่มกนัหรอืใชร้ถรบัสง่ของบรษิทัสาํหรบัผ ้ปูฏบิตังิาน 
ควรใชว้ธิปีฏบิตัคิวบคมุดงัตอ่ไปน้ี: 

o จาํกดัจาํนวนคนตอ่พาหนะแตล่ะคนัใหม้ากท่สีดุ 
ซ่งึอาจหมายถงึการใชพ้าหนะจาํนวนมากข ้นึ 

o สง่เสรมิใหผ้ ู้ปฏบิตังิานรกัษาระยะห่างทางกายภาพมากท่สีดุภายในพาหนะ 

o สง่เสรมิใหผ้ ู้ปฏบิตังิานใชผ้ลติภณัฑส์ขุอนามยัมอืกอ่นท่จีะเขา้ส่พูาหนะและเม่อืเดนิทา 
งถงึท่ปีลายทาง 

o ทําความสะอาดและฆ่าเช ้อืพ ้นืผวิท่สีมัผสักนัท่วัไปหลงัจากการเดนิทางในรถรว่มกนัหรอืเดนิท 
างในรถรบัสง่ (เชน่ มอืจบัประต ูราวจบั เข็มขดันิรภยั หวัเข็มขดันิรภยั) 

o สง่เสรมิใหผ้ ู้ปฏบิตังิานปฏบิตัติามมารยาทท่ดีใีนการไอและจามเม่อือยู่ในรถ 



แนวทางเพ่มิเตมิ 
•  เย่ยีมชมเว็บไซตโ์ควดิ-19 ของกรมอาหารและการเกษตรแคลฟิอรเ์นีย  

สาํหรบัคาํแนะนําเพ่มิเตมิเก่ยีวกบั: 

o ตลาดปศสุตัว ์

o ตลาดเกษตรกร 

o ฟารม์และฟารม์ปศสุตัว ์

o สถานรบัเล ้ยีงเด็ก 

o ส่งิอาํนวยความสะดวกอ่นื ๆ ท่เีก่ยีวขอ้ง 

• ดู อปัเดตของ CDC เก่ยีวกบัศนูยแ์ปรรปูเน้ือสตัวแ์ละสตัวปี์ก เพ่อืดคูาํแนะนําเพ่มิเตมิ 

1จะตอง้ พจิาณาขอก้ าํหนดเพมเติ่ มสํิ าหรบัประชากรกลมเสุ่ ย่ีงทจ่ีะมอาี การรนแุ รงเมอตื่ ดิเชอ้ื  
อตสุ าหกรรมบรรจแุละแปรรปอู าหารจะตอ้งปฏบิตัตามิ มาตรฐาน Cal/OSHA 
และเตรยีมพรอ้มปฏบิตัติามแนวทางจากศนูยค์วบคมุโรคและการป้องกนั (CDC) และกรมสาธารณสุขแคลฟิอรเ์นีย (CDPH) 
นอกจากน ้ี นายจา้งจะตอ้งเตรยีมพรอ้มท่จีะปรบัเปล่ยีนการดําเนินงานเม่อืคําแนะนําเหลา่นั้นเปล่ยีนแปลงไป 

 

 

 

 

  

  

  

  

    

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  
    

  

https://www.cdfa.ca.gov/coronavirus/#infrastructure
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6918e3.htm?s_cid=mm6918e3_w
https://www.dir.ca.gov/
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.cdfa.ca.gov/coronavirus/#infrastructure
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