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คําแนะนํานีอ้อกแบบมาเพือ่การรบัมอืในภาคธรุกจิและ

กจิกรรมต่าง ๆ ซึง่ไดเ้ปิดทําการแลว้ทัว่ทัง้รฐั 

อย่างไรก็ตาม 

เจา้หนา้ทีส่าธารณสขุในทอ้งถิน่อาจนํากฎระเบยีบทีเ่ข ้

มงวดมากขึน้มาปรบัใชต้ามสภาวะทางระบาดวทิยาในท ้

องถิน่ 

ดงันัน้นายจา้งควรตรวจสอบนโยบายในระดบัทอ้งถิน่ทีเ่

กีย่วขอ้งกนัการเปิดดําเนินงาน 



 

ภาพรวม 
เมือ่วนัที ่19 มนีาคม 2020 

เจา้หนา้ทีส่าธารณสุขของรฐัและผูอ้ํานวยการสํานักงานสาธารณสุขของรฐัแคลฟิอรเ์นียไดอ้อกคําสัง่ทีก่าํหนดใหป้ระ

ชาชนแคลฟิอรเ์นียส่วนใหญ่อยู่บา้นเพือ่ทําลายการแพรก่ระจายโรคโควดิ-19 ในหมู่ประชากร 

ผลกระทบของโรคโควดิ-19 ต่อสุขภาพของชาวแคลฟิอรเ์นียยงัไม่เป็นทีท่ราบอย่างเต็มที ่

รายงานความเจบ็ป่วยมตีัง้แต่อาการนอ้ยมาก (บางคนไม่มอีาการ) ไปจนถงึขัน้เจ็บป่วยรุนแรงทีอ่าจส่งผลใหเ้สยีชวีติ 

ในบางกลุ่มคน ซึง่รวมถงึผูม้ีอายุ 65 ปีขึน้ไป และผูท้ีม่โีรคประจาํตวัรา้ยแรง เชน่ โรคหวัใจ หรอืโรคปอด 

หรอืโรคเบาหวาน มคีวามเสีย่งสูงทีจ่ะเขา้รกัษาตวัในโรงพยาบาลและเกดิภาวะแทรกซอ้นรา้ยแรง 

การแพรเ่ช ือ้มโีอกาสเกดิไดม้ากทีสุ่ดเมือ่ผูค้นอยู่ในการตดิต่อใกลช้ดิหรอืในพืน้ทีท่ีม่อีากาศถ่ายเทไม่ดกีบัคนทีต่ดิเช ื ้

อแมว้่าบุคคลน้ันจะไม่มอีาการใด ๆ หรอืยงัไม่มอีาการ 

ขอ้มูลทีช่ดัเจนเกีย่วกบัจาํนวนและอตัราของโควดิ-19 โดยกลุ่มอุตสาหกรรมหรอืกลุ่มอาชพี 

รวมถงึในหมู่พนักงานโครงสรา้งพืน้ฐานทีส่าํคญั ยงัไม่มีสรุปไวใ้นขณะนี ้

มกีารระบาดหลายคร ัง้ในสถานทีท่ํางานหลายต่อหลายแห่ง 

แสดงใหเ้ห็นว่าพนักงานมคีวามเสีย่งทีจ่ะไดร้บัหรอืแพรก่ระจายเชือ้โควดิ-19 

ตวัอย่างของสถานทีท่ํางานเหล่านีร้วมถงึโรงพยาบาล สถานทีใ่หก้ารดูแลระยะยาว เรอืนจาํ โรงงานผลติอาหาร 

คลงัสนิคา้ โรงงานแปรรูปเนือ้สตัว ์รา้นอาหาร และรา้นขายของชาํ 

เมือ่คําสัง่ใหห้ยุดอยู่บา้นไดร้บัการแกไ้ขแลว้ จงึเป็นสิง่จาํเป็นทีต่อ้งดําเนินการตามขัน้ตอนทัง้หมดทีเ่ป็นไปได ้

เพือ่ใหม้ั่นใจในความปลอดภยัของพนักงานและประชาชน 

หลกัปฏบิตัสิําคญัในการป้องกนัไดแ้ก่: 

✓ รกัษาระยะห่างระหว่างบุคคลใหม้ากสุดทีเ่ท่าทีจ่ะเป็นไปได ้

✓ ใหพ้นักงาน (ทีไ่ม่จาํเป็นตอ้งมกีารป้องกนัระบบทางเดนิหายใจ) และลูกคา้/ลูกคา้ ใชอุ้ปกรณป้์องกนัใบหนา้ 

✓ ลา้งมอืบ่อย ๆ และทําความสะอาดปกตแิละฆ่าเช ือ้โรค 

✓ จดัฝึกอบรมลูกจา้งในเร ือ่งนีแ้ละองคป์ระกอบอืน่ ๆ ของแผนการป้องกนัโควดิ-19  

นอกจากนีเ้ป็นสิง่สําคญัมากทีจ่ะมกีระบวนการทีเ่หมาะสมในการระบุกรณีการเจ็บป่วยใหม่ในทีส่ถานทีท่ํางานและเมือ่

มเีหตุการณด์งักล่าว เพือ่จะไดม้กีารดําเนินการอย่างรวดเรว็และ 

ประสานงานกบัเจา้หนา้ทีส่าธารณสุขเพือ่หยุดการแพรก่ระจายของไวรสั 

  



 

วตัถุประสงค ์
เอกสารฉบบันีใ้หคํ้าแนะนําสําหรบัรา้นทําผมและรา้นตดัผมชายเพือ่สนับสนุนสภาพแวดลอ้มทีป่ลอดภยัและสะอาดสํ

าหรบัผูป้ฏบิตังิานและลูกคา้ รา้นทําผมและรา้นตดัผมชายจะเปิดใหบ้รกิารในทุกระดบั แต่ตอ้งปฏบิตัติามคําแนะนํานี ้

เจา้ของหรอืผูป้ระกอบการรา้นทําผมหรอืรา้นตดัผมชายตอ้งยอมรบัว่าผูเ้ชา่ควรดําเนินกจิการต่อเมือ่มคีวามพรอ้มเ

ท่าน้ันและสามารถใชม้าตรการดา้นความปลอดภยัทีจ่าํเป็นเพือ่ใหค้วามปลอดภยัแกต่นเองและลูกคา้ 

หากตอ้งการดูขอ้มูลล่าสุดเกีย่วกบัสถานะของระดบัของแต่ละเคานต์ี ้โปรดไปที ่

พมิพเ์ขยีวเพือ่เศรษฐกจิทีป่ลอดภยัยิง่ขึน้ 

โปรดทราบว่าหน่วยงานสาธารณสุขภายในทอ้งถิน่อาจมกีฎเกณฑท์ีเ่ขม้งวดมากกว่ารวมทัง้มาตรการสัง่ปิดทีแ่ตกต่

างกนัออกไป คน้หาขอ้มูลประจาํทอ้งถิน่ของเคานต์ีข้องคุณ 

คําแนะนําไม่ไดม้วีตัถุประสงคเ์พือ่ยกเลกิหรอืเพกิถอนสทิธแิรงงานใด ๆ ทัง้ตามกฎระเบยีบขอ้บงัคบัทีก่าํหนด 

หรอืต่อรองโดยรวม และไม่ครบถว้นสมบูรณเ์น่ืองจากไม่ไดร้วมถงึคําสัง่สาธารณสุขของเขต 

และจะไม่เป็นการทดแทนขอ้กาํหนดทีเ่กีย่วขอ้งกบัสุขภาพและความปลอดภยัทีม่อียู่ เชน่ ขอ้กาํหนดของ 

Cal/OSHA หรอืคณะกรรมการแคลฟิอรเ์นียของการตดัผมและเคร ือ่งสําอางวทิยา1 

ใหป้ฏบิตัติามการเปลีย่นแปลงเกีย่วกบัคําแนะนําดา้นสาธารณสุขและคําสัง่ของรฐั/ทอ้งถิน่ในปัจจบุนัเน่ืองจากสถา

นการณโ์ควดิ-19 ยงัคงดําเนินต่อไป Cal/OSHA มคํีาแนะนําทีค่รอบคลุมมากขึน้เกีย่วกบัแนวทางทั่วไปเกีย่วกบั 

การปกป้องผูป้ฏบิตังิานจากหนา้เว็บโควดิ-19 CDC มขีอ้กาํหนดเพิม่เตมิในแนวทางสําหรบัทัง้ธรุกจิและนายจา้ง 

กาํหนดใหใ้ชห้น้ากากปิดจมูกปิดปาก 

เมือ่วนัที ่18 มถุินายน CDPH ไดอ้อกคําแนะนําในการใชห้นา้กากอนามยั 

ซ ึง่มกีารกาํหนดใหใ้ชห้นา้กากอนามยัสําหรบัทัง้คนทั่วไปและพนักงาน 

ในพืน้ทีส่าธารณะและสถานทีท่ํางานทุกแห่งซ ึง่มคีวามเสีย่งสูงว่าเช ือ้จะมกีารแพรก่ระจาย อ่านรายละเอยีดทีค่รบถว้น 

รวมทัง้ขอ้กาํหนดและขอ้ยกเวน้ทัง้หมดของกฎเกณฑเ์หล่านีไ้ดใ้นคําแนะนํา  

 

คําแนะนําการใชห้นา้กากปิดจมูกปิดปากของ CDPH  

อาจมกีารปรบัปรงุเพิม่เตมิตามความเขา้ใจทางวทิยาศาสตรใ์นปัจจบุนัเกีย่วกบัการแพรเ่ช ือ้ไวรสัทีก่อ่โรคโควดิ-19 

โปรดตรวจสอบเว็บไซต ์CDPH เพือ่ดูเนือ้หาทีม่กีารแกไ้ข 

 

 

 

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

• จดัทําแผนการป้องกนัโควดิ-19 เฉพาะสําหรบัสถานทีท่าํงานทีเ่ป็นลายลกัษณอ์กัษรในทุก ๆ สถานที ่

ดําเนินการประเมนิความเสีย่งทีค่รอบคลุมในบรเิวณทีท่ํางาน และชิน้งานทัง้หมด 

และมอบหมายแผนงานใหแ้ต่ละบุคคลเพือ่ดําเนินการในแต่ละสถานที ่

• รวมคําแนะนําการใชห้นา้กากปิดจมูกปิดปากของ CDPH ลงในแผนการเฉพาะสําหรบัสถานทีท่ํางาน 

และรวมนโยบายจดัการกบัขอ้ยกเวน้ต่าง ๆ เขา้ไวด้ว้ย 

• ระบุขอ้มูลการตดิต่อสําหรบัฝ่ายสาธารณสุขทอ้งถิน่ทีส่ถานทีน้ั่น ๆ ตัง้อยู่ 

เพือ่สือ่สารขอ้มูลเกีย่วกบัการระบาดของโรคโควดิ-19 ระหว่างพนักงานหรอืลูกคา้ 

• ฝึกอบรมและสือ่สารกบัลูกจา้งและตวัแทนลูกจา้งถงึแผนการ 

และแจง้แผนการใหลู้กจา้งและตวัแทนลูกจา้งไดร้บัทราบ 

• ประเมนิสถานทีอ่ย่างสม่ําเสมอเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัแผนการและบนัทกึและแกไ้ขขอ้บกพรอ่งทีพ่บ 

• ตรวจสอบกรณีการเจ็บป่วยจากโควดิ-19 และพจิารณาว่าปัจจยัใด ๆ 

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทํางานอาจมสี่วนกระตุน้ใหเ้กดิความเสีย่งของการตดิเชือ้ 

ปรบัปรุงแผนการตามความจาํเป็นเพือ่ป้องกนัไม่ใหม้กีารตดิเชือ้เพิม่เตมิ 

• นําขัน้ตอนปฏบิตัแิละระเบยีบการมาใชใ้นกรณีทีจ่าํเป็น เมือ่เกดิการระบาดของโรคในทีท่ํางาน 

โดยยดึตามคําแนะนําของ CDPH 

รวมทัง้คําสัง่หรอืคําแนะนําจากหน่วยงานสาธารณสุขภายในทอ้งถิน่ 

• ระบุรายชือ่ผูท้ีส่มัผสัใกลช้ดิ (อยู่ในระยะหกฟุตเป็นเวลา 15 นาทหีรอืมากกว่า) ของพนักงานทีต่ดิเช ือ้ 

และทําตามขัน้ตอนการแยกพนักงานซึง่มผีลตรวจโควดิ-19 

เป็นบวกและผูท้ีส่มัผสัใกลช้ดิออกจากผูอ้ืน่ 

• ออกหนังสอืแจง้ใหพ้นักงานทุกคนและนายจา้งของพนักงานทีเ่ป็นผูร้บัจา้งชว่งซึง่อาจไดร้บัเช ือ้โควิ

ด-19 ไดท้ราบ และรายงานการระบาดในทีท่ํางานต่อหน่วยงานสาธารณสุขในทอ้งถิน่ 

สําหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัความรบัผดิชอบของนายจา้งภายใต ้AB 685 (Chapter 84, 

Statutes of 2020) 

โปรดดูทีข่อ้กาํหนดการบงัคบัใชแ้ละการรายงานนายจา้งทีไ่ดร้บัการปรบัปรุงจาก Cal/OSHA 

และคําถามจากนายจา้งเกีย่วกบั AB 685 จาก CDPH 

• ปฏบิตัติามแนวทางดา้นล่าง 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 รวมถงึการตรวจสอบอุณหภูมแิละ/หรอือาการตามแนวทางของ CDC 

• ความสําคญัของการไม่มาทาํงาน: 

o หากพนักงานมอีาการของโรคโควดิ-19 ตามคําอธบิายของ CDC อย่างเชน่ มไีขห้รอืหนาวสัน่ 

ไอ หายใจถีห่รอืหายใจลําบาก อ่อนเพลยี ปวดตามกลา้มเนือ้หรอืรา่งกาย ปวดศรีษะ 

การสูญเสยีการรบัรูร้สชาตหิรอืกลิน่ เจ็บคอ คดัจมูกหรอืน้ํามูกไหล คลืน่ไส ้อาเจยีน 

หรอืทอ้งเสยี หรอื 

o หากพนักงานไดร้บัการวนิิจฉัยว่ามเีช ือ้โควดิ-19 และยงัไม่ไดถู้กปล่อยตวัจากการกกับรเิวณ 

หรอื  

o หากภายใน 14 วนัทีผ่่านมาพนักงานไดต้ดิต่อกบับุคคลทีไ่ดร้บัการวนิิจฉัยว่ามเีช ือ้โควดิ-19 

และถูกพจิารณาว่าอาจตดิเชือ้ทีอ่าจเกดิขึน้ (เชน่ ยงัคงถูกกกัตวั) 

• การกลบัไปทํางานภายหลงัลกูจา้งไดร้บัการวนิิจฉัยว่าตดิเช ือ้โควดิ-19 

จะทําไดก็้ต่อเมือ่ลูกจา้งหายดตีามเกณฑข์องแนวทางปฏบิตัขิอง CDPH 

เกีย่วกบัการกลบัไปทํางานหรอืโรงเรยีนหลงัการวนิิจฉัยการตดิเชือ้โควดิ-19 

• ควรไปพบแพทยห์ากอาการรุนแรงรวมถงึอาการเจ็บหรอืรูส้กึกดดนัทีห่นา้อกต่อเน่ือง รูส้กึสบัสน 

หรอืรมิฝีปากหรอืใบหนา้เป็นสคีลํา้ ขอ้มูลใหม่และรายละเอยีดเพิม่เตมิมอียู่ในเว็บเพจของ CDC 

• ความสําคญัของการลา้งมอืดว้ยสบู่และน้ําบ่อยคร ัง้ รวมถงึการฟอกสบู่และถูมอืเป็นเวลา 20 วนิาท ี

(หรอืใชน้ํ้ายาทําความสะอาดมอืทีม่เีอทานอล (แนะนํา) อย่างนอ้ย 60% 

หรอืผลติภณัฑท์ีม่สี่วนผสมของไอโซโพรพานอล 70% (หากสามารถเก็บใหพ้น้มอืเด็กได)้ 

ในกรณีทีพ่นักงานไม่สามารถไปลา้งมอืทีอ่่างหรอืจดุลา้งมอืทีจ่ดัเตรยีมไวใ้หไ้ด ้ตามคําแนะนําของ 

CDC) หา้มใชน้ํ้ายาทําความสะอาดมอืทีม่เีมทานอลเน่ืองจากมคีวามเป็นพษิสูงต่อทัง้เด็กและผูใ้หญ่ 

• ความสําคญัของการรกัษาระยะห่างทางกายภาพ ทัง้ทีท่าํงานและนอกเวลาทํางาน 

(ดูหวัขอ้ระยะห่างทางกายภาพดา้นล่าง) 

• การใชอุ้ปกรณค์ลุมใบหนา้ทีเ่หมาะสมน้ันรวมถงึ: 

o อุปกรณค์ลุมใบหนา้ไม่ใชอุ่ปกรณป้์องกนัส่วนบุคคล (PPE) 

o หนา้กากป้องกนัใบหนา้ไม่อาจทดแทนความจาํเป็นตอ้งเวน้ระยะห่างระหว่างบุคคลและการลา้งมอืใ

หบ้่อย 

o อุปกรณป์กคลุมใบหนา้ตอ้งคลุมจมูกและปาก 

o พนักงานควรลา้งหรอืฆ่าเช ือ้ทีม่อืกอ่นและหลงัการใชห้รอืปรบัหนา้กากอนามยัทีส่วมใส่ 

o หลกีเลีย่งการสมัผสัดวงตา จมูก และปาก 

o หนา้กากอนามยัไม่ควรใชร้ว่มกบัผูอ้ืน่ 

และควรซกัทําความสะอาดหรอืทิง้หลงัจากเปลีย่นกะทุกคร ัง้ 

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.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


 

• ขอ้มูลทีอ่ยู่ในคําแนะนําในการใชห้นา้กากอนามยัของ CDPH 

ซึง่ระบุสถานการณท์ีบ่งัคบัใหต้อ้งสวมใส่หนา้กากอนามยัและขอ้ยกเวน้ รวมทัง้นโยบาย 

กฎการทํางาน และแนวทางปฏบิตัทิีน่ายจา้งไดนํ้ามาใช ้เพือ่จะมั่นใจไดว้่าทุกคนไดส้วมใส่หนา้กาก 

นอกจากนีก้ารฝึกอบรมก็ควรมอียู่ในนโยบายของนายจา้งเกีย่วกบัวธิจีดัการกบัผูท้ีไ่ดร้บัการยกเวน้ให ้

ไม่ตอ้งสวมหนา้กากอนามยั 

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าผูท้าํสญัญาอสิระ 

ลูกจา้งช ัว่คราวหรอืตามสญัญายงัไดร้บัการฝึกฝนอย่างถูกตอ้งว่าดว้ยนโยบายการป้องกนัโควดิ- 19 

และมวีสัดุอุปกรณท์ีจ่าํเป็นและอุปกรณป้์องกนัส่วนบุคคล 

หารอืเกีย่วกบัความรบัผดิชอบเหล่านีล้ว่งหนา้กบับรษิทัซ ึง่จดัหาลูกจา้งช ัว่คราวและ/หรอืลูกจา้งตามสั

ญญาให ้

• ขอ้มูลเกีย่วกบัสทิธปิระโยชนก์ารลาหยุดโดยไดร้บัค่าจา้งซึง่พนักงานมสีทิธทิีจ่ะไดร้บั 

อาจจะทําใหง้า่ยขึน้ในดา้นการเงนิทีจ่ะตดัสนิใจอยู่กบับา้น 

ดูขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัโปรแกรมการลาป่วยทีร่ฐับาลสนับสนุนและค่าตอบแทนของลูกจา้งในชว่งโควิ

ด-19 รวมถงึสทิธกิารลาป่วยของลูกจา้งภายใตก้ฎหมาย  Families First Coronavirus Response 

Act (กฎหมายรบัมอืกบัโคโรนาไวรสัโดยครอบครวัตอ้งมากอ่น)  

มาตรการควบคุมและการคดักรองรายบุคคล 

• จดัใหม้กีารตรวจคดักรองอุณหภูมแิละ/หรอือาการสําหรบัลูกจา้งทุกคนตัง้แต่เร ิม่ตน้กะการทํางาน 

และผูข้าย ผูร้บัจา้ง หรอืลูกจา้งอืน่ ๆ ทีเ่ขา้มายงัสถานประกอบการ 

ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าผูค้ดักรองอุณหภูมิ/อาการมกีารหลกีเลีย่งการสมัผสักบัลูกจา้งคนอืน่ ๆ 

ใหม้ากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะทําได ้ 

• หากกาํหนดใหค้ดักรองตนเองทีบ่า้น 

ซ ึง่เป็นทางเลอืกทีเ่หมาะสมแทนการคดักรองในสถานประกอบการ 

ตอ้งมั่นใจว่าไดต้รวจคดักรองกอ่นทีพ่นักงานรายน้ันจะออกจากบา้นเพือ่ไปเขา้กะทํางาน 

และปฏบิตัติามแนวทางของ CDC ตามทีอ่ธบิายไวใ้นหวัขอ้สําหรบัการฝึกอบรมพนักงานทีด่า้นบน 

• สนับสนุนใหลู้กจา้งและลูกคา้ทีป่่วยหรอืแสดงอาการของโรคโควดิ-19 อยู่บา้น 

• ผูป้ระกอบการรา้นทําผมหรอืรา้นตดัผมชายตอ้งจดัเตรยีมอุปกรณป้์องกนัทีจ่าํเป็นใหผู้ป้ฏบิตังิานและต

รวจสอบว่าผูป้ฏบิตังิานใชอุ้ปกรณป้์องกนัทีจ่าํเป็นทัง้หมดรวมทัง้การป้องกนัดวงตา 

เฟซชลิดแ์ละถุงมอืป้องกนัเมือ่จาํเป็น 

• ผูป้ระกอบการรา้นทําผมหรอืรา้นตดัผมชายควรพจิารณาว่าการใชถุ้งมอืทีใ่ชแ้ลว้ทิง้อาจเป็นประโยชน์

เสรมิกบัการลา้งมอืบอ่ย ๆ หรอืการใชน้ํ้ายาทําความสะอาดมอื 

ตวัอย่างสําหรบัผูป้ฏบิตังิานทีก่าํลงัคดักรองผูอ้ืน่สําหรบัอาการหรอืการจดัการสิง่ของทีม่กีารสมัผสับ่อ

ย ๆ 

• ถุงมอืทีใ่ชแ้ลว้ทิง้ควรสวมใสส่ําหรบับรกิารทีก่าํหนด (เชน่ การใชส้ารเคมใีนการทําผม) 

การสวมถุงมอืควรจะทํารว่มกบัการลา้งมอืเป็นประจาํและไม่ไดท้ดแทนการลา้งมอืตามปกติ 

• ผูป้ฏบิตังิานควรพจิารณาการใส่แว่นตา แว่นตาในขณะปฏบิตักิาร หรอืเฟซชลิด ์

นอกเหนือจากหนา้กากอนามยัในระหว่างการใหบ้รกิารโดยเฉพาะอย่างยิง่ในระหว่างการเผชญิหนา้ 

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


 

• ตดิต่อลูกคา้กอ่นเขา้ใชบ้รกิารเพือ่ยนืยนัการนัดหมายและสอบถามหากลูกคา้หรอืคนในครอบครวัมกี

ารแสดงอาการใด ๆ ของโควดิ-19 หากลูกคา้ยนืยนัตอบรบัการนัดหมาย 

ขอใหลู้กคา้นําหนา้กากอนามยัมาใชร้ะหว่างการรบับรกิาร หากเหมาะสมสาํหรบัการบรกิาร 

ขอใหลู้กคา้สระผมมากอ่นเขา้รบับรกิาร เพือ่ทีจ่ะลดเวลาการใชบ้รกิาร ควรขอใหลู้กคา้ไม่พาเด็ก ๆ 

หรอืผูอ้ืน่มาในการนัดหมาย 

• เตอืนลูกคา้ล่วงหนา้ใหนํ้าหนา้กากอนามยัตดิตวัไปดว้ย 

ไม่เชน่น้ันก็ไม่ควรไดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้ไปภายในสถานที ่

(นอกเสยีจากไดร้บัการยกเวน้ตามคําแนะนําการใชห้นา้กากปิดจมูกปิดปากของ CDPH) 

พจิารณาจดัเตรยีมหนา้กากปิดจมูกและปากไวใ้หแ้ขกทีอ่าจมาถงึโดยไม่มหีนา้กากตดิมา 

• ลูกคา้ควรไดร้บัการคดักรองเมือ่เดนิทางมาถงึ 

เตรยีมพรอ้มทีจ่ะยกเลกิหรอืทําการนัดหมายใหม่หากลูกคา้ระบุว่ามสีญัญาณใด ๆ 

ของการเจ็บป่วย 

ผูใ้หบ้รกิารมสีทิธิย์กเลกิการจองของลูกคา้บุคคล/หมู่คณะทีแ่สดงอาการป่วยและปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ภ

ายในสนาม 

• ตดิป้ายแสดงแนวทางในการปฏบิตัทิีจ่ะเป็นเงือ่นไขสําหรบัลูกคา้ทีจ่ะเขา้รบับรกิาร 

แนวทางทีต่อ้งมคํีาแนะนําในการสวมใส่หนา้กากอนามยั ใชน้ํ้ายาความสะอาดมอื 

รกัษาระยะห่างทางทางกายภาพจากลูกคา้ท่านอืน่ 

และควรมกีารสือ่สารการเปลีย่นแปลงการใหบ้รกิารกบัลูกคา้ 

ควรตดิประกาศแนวทางในการปฏบิตัใินสถานทีท่ีม่องเห็นไดช้ดัเจนรวมทัง้ทีท่างเขา้ รูปภาพแสดง 

และแบบดจิทิลั (เชน่ ผ่านทางอเีมล) 

ระเบยีบการเกีย่วกบัการระบายอากาศ 

ทําความสะอาด และการฆ่าเชือ้  

• หากเป็นไปไดต้ดิตัง้เคร ือ่งฟอกอากาศประสทิธภิาพสูงแบบเคลือ่นยา้ยได ้

ปรบัปรุงระบบกรองอากาศของอาคารใหม้ปีระสทิธภิาพสงูสุดเท่าทีจ่ะเป็นไปได ้และทําการปรบัปรุงอืน่ 

ๆ เพือ่เพิม่ปรมิาณอากาศภายนอกและการระบายอากาศในสํานักงานและพืน้ทีใ่นรม่อืน่ ๆ 

• หมั่นตรวจสอบเว็บไซตข์อง CDPH เป็นระยะ ๆ 

เพือ่รบัทราบคําแนะนําเกีย่วกบัคุณภาพอากาศและการระบายอากาศภายในอาคารเพือ่ป้องกนัโรคทีเ่ช ื ้

อแพรท่างอากาศซึง่เกดิภายในอาคารปิด 

• ประสานงานกบัเพือ่นรว่มงาน เพือ่นผูเ้ชา่ ผูเ้ชา่บูธ และ/หรอืผูป้ฏบิตังิาน 

และมกีารวางแผนไวใ้นการทําความสะอาดทีจ่ดุเร ิม่ตน้และจดุสิน้สุดของการเปลีย่นกะแต่ละกะ 

และระหว่างลูกคา้ ทําความสะอาดพืน้ทีท่ีม่กีารสญัจรสูง เชน่ บรเิวณรบัแขก 

พืน้ทีท่างเขา้และทางเขา้ออก รวมทัง้บนัได และทีจ่บัราวกัน้ 

• หมั่นทําการฆ่าเช ือ้โรคในพืน้ผวิทีใ่ชร้ว่มกนักนับ่อย เชน่ เคร ือ่งรูดบตัรเครดติ เคานเ์ตอร ์

ทีน่ั่งบรเิวณแผนกตอ้นรบั มือจบัประตู สวติชไ์ฟ โทรศพัท ์หอ้งน้ํา 

และสิง่อํานวยความสะดวกในการลา้งมอื 

• ส่งเสรมิการใชบ้ตัรเครดติและระบบการชาํระเงนิแบบไรก้ารสมัผสั 

หากไม่สามารถชาํระเงนิอเิล็กทรอนิกสห์รอืผ่านบตัรได ้ลูกคา้ควรชาํระเป็นเงนิสดหรอืเชค็ได ้

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/CCDPHP/DEODC/EHLB/IAQ/Pages/Airborne-Diseases.aspx


 

• พจิารณาการอพัเกรดกอ๊กน้ําแบบไรก้ารสมัผสั สบู่และตูจ้า่ยกระดาษเชด็มอื 

และเพิม่ตูจ้า่ยน้ํายาทําความสะอาดมอือตัโนมตัแิบบไรก้ารสมัผสั นําผลติภณัฑท์ีไ่ม่จาํเป็นใด ๆ 

ทีไ่ม่ไดอ้ยู่ในหอ้งน้ําออก เชน่ เทยีนหรอือุปกรณค์วามงาม 

และตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ามกีารเตมิตูจ้า่ยสบู่และตูจ้า่ยกระดาษเชด็มอืเป็นประจาํ 

• เพือ่ลดความเสีย่งของโรคลเีจยีนแนรแ์ละโรคอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัน้ํา 

ใหท้ําตามขัน้ตอนเพือ่ใหม้ั่นใจว่าระบบน้ําและคุณสมบตัทิัง้หมดมคีวามปลอดภยัในการใชง้านหลงัจา

กปิดโรงงานเป็นเวลานาน 

• จดัพืน้ทีต่อ้นรบัและสถานทีท่ํางานดว้ยผลติภณัฑอ์นามยัทีเ่หมาะสม 

รวมทัง้น้ํายาทําความสะอาดมอืและผา้เชด็ทําความสะอาด 

• ทําความสะอาดพืน้ทีแ่สดงผลติภณัฑร์วมทัง้ช ัน้วางและตูจ้ดัแสดงสนิคา้ทัง้หมด นําผลติภณัฑ ์

"ทดสอบ" ทีเ่ปิดอยู่ออกและทิง้ไป และหยุดการใชผ้ลติภณัฑท์ดสอบเพือ่ลดการปนเป้ือน 

เพิม่ป้ายแสดงทีพ่ืน้ทีนี่ ้เพือ่แจง้ใหลู้กคา้ทราบว่ามกีารทาํความสะอาดและฆ่าเช ือ้ทุกวนั 

• จะตอ้งทําความสะอาดบรเิวณทีท่ํางานเป็นประจาํและบ่อยคร ัง้ 

รวมถงึระหว่างการนัดหมายของลูกคา้แต่ละราย ทําความสะอาดและฆ่าเช ือ้เคานเ์ตอร ์รถเข็น ลิน้ชกั 

กระจกมอืถอื ผลติภณัฑดู์แลเสน้ผมและผลติภณัฑอ์ืน่ ๆ และภาชนะบรรจแุละให ้

ชดุคลุมใหม่หรอืผา้คลุมสําหรบัลูกคา้แต่ละราย 

• ทําความสะอาดและฆ่าเช ือ้กรรไกรโดยการนําเศษทีม่องเห็นทัง้หมดออก 

ทําความสะอาดดว้ยสบู่และน้ําและเชด็หรอืสเปรยด์ว้ยสารฆ่าเช ือ้ทีไ่ดร้บัการลงทะเบยีนโดย EPA 

ทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึฤทธิก์ารฆ่าเช ือ้แบคทเีรยี เช ือ้รา และไวรสั ไดร้บัการอนุมตัสิําหรบัโควดิ-19 

• ทําความสะอาดและฆ่าเช ือ้เคร ือ่งมอืทีไ่ม่ใชไ่ฟฟ้าทัง้หมดโดยการนําเศษทีม่องเห็นออก 

ทําความสะอาดดว้ยสบู่และน้ํา 

อบแหง้เคร ือ่งมอืและจากน้ันแชเ่คร ือ่งมอืเหล่าน้ันในสารฆ่าเช ือ้ทีไ่ดร้บัการลงทะเบยีนโดย EPA 

เคร ือ่งมอืทีค่วรไดร้บัการฉีดพ่นหรอืแช ่และทิง้ไวเ้พือ่ไดร้ะยะเวลาเต็มทีก่าํหนดโดยผูผ้ลติสารฆ่าเช ือ้ 

สิง่ของทีต่อ้งแช ่ไดแ้ก ่หวหีรอืแปรง 

ควรถอดออกเมือ่สิน้สุดเวลาสมัผสัลา้งและทําใหแ้หง้ดว้ยกระดาษเชด็ 

หรอืผา้เชด็ทีเ่พิง่ผ่านการซกัมาใหม่ 

• ทําความสะอาดเคร ือ่งมอืไฟฟ้าทัง้หมด เชน่ กรรไกรตดัเล็มผม 

โดยการนําเศษทีม่องเห็นทัง้หมดออกและการฆ่าเช ือ้ดว้ยสเปรยฆ์่าเช ือ้ ทีไ่ดร้บัการลงทะเบยีนโดย 

EPA หรอืผา้เชด็ทีม่ฤีทธิฆ์่าเช ือ้แบคทเีรยี เช ือ้รา และเชือ้ไวรสั และไดร้บัการอนุมตัสิําหรบัโควดิ-19 

• ทําความสะอาดและฆ่าเช ือ้ ทีจ่บั ท่อหวัฉีด หวัฉีด และอุปกรณอ์ืน่ ๆ 

ทัง้กอ่นและหลงัการใชง้านกบัลูกคา้ เกา้อี ้ทีว่างศรีษะ ชามแชมพู และรายการอืน่ ๆ 

ควรจะทําความสะอาดอย่างละเอยีดและทําใหป้ราศจากเชือ้ระหว่างการใชง้านแต่ละคร ัง้ 

• ใหล้องเพิม่ฝาครอบกระดาษ แผ่น 

หรอืผา้เชด็ตวัทีส่ะอาดทีส่ามารถกาํจดัหรอืทําความสะอาดไดง้่ายสําหรบัการใชง้านระหว่างลูกคา้เมือ่เ

หมาะสม 

• สิง่ของทีใ่ชเ้พยีงคร ัง้เดยีวทัง้หมด เชน่ ปลอกกระปุกแวกซแ์บบใชแ้ลว้ทิง้ แถบคอผา้ฝ้าย 

และกา้นสําหรบัป้าย จะตอ้งใชค้ร ัง้เดยีวและทิง้ทนัท ีหา้มใชผ้ลติภณัฑต์วัอย่าง รวมถงึ 

อุปกรณแ์ต่งหนา้ 

https://www.cdc.gov/legionella/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/building-water-system.html


 

• ผา้ใชแ้ลว้ทีส่กปรกทัง้หมด รวมทัง้ผา้เชด็ตวั ชดุคลุม และผา้คลุมทีนํ่ามาใชใ้หม่ได ้

ควรจะเก็บอยู่ในภาชนะปิดและไม่ใชซ้ํา้จนกว่าจะมกีารนําไปซกัอย่างเหมาะสม 

ไม่ว่าจะเป็นโดยรา้นคา้บรกิารซกัรดีหรอืกระบวนการซกัรดีซึง่รวมถงึการแชใ่นน้ําอุณหภูมอิย่างนอ้ย 

160 องศาฟาเรนไฮตเ์ป็นเวลาอย่างนอ้ย 25 นาท ีจดัเก็บผา้ทีส่ะอาดทัง้หมดไวใ้นทีส่ะอาดและมดิชดิ 

ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าผูป้ฏบิตังิานทีจ่ดัการผา้สกปรกหรอืซกัรดีมกีารสวมถุงมอื 

• ในกรณีทีเ่ป็นไปได ้อย่าทําความสะอาดพืน้โดยการกวาดหรอืการใชว้ธิกีารอืน่ ๆ 

ทีส่ามารถกระจายเชือ้โรคในอากาศ เวน้แต่ทุกคนทีอ่ยู่ในบรเิวณน้ันจะมอีุปกรณ ์PPE ทีเ่หมาะสม 

ใชเ้คร ือ่งดูดฝุ่ นทีม่ีตวักรอง HEPA หากเป็นไปได ้ 

• จดัสรรใหเ้วลาลูกจา้งเพือ่การทําความสะอาดในระหว่างอยู่ในกะการทํางาน 

ควรมอบหมายงานทําความสะอาดในระหว่างช ัว่โมงทาํงานใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของหนา้ทีท่ีต่อ้งปฏบิตั ิ

• เมือ่เลอืกสารเคมสีําหรบัฆา่เช ือ้ ใชผ้ลติภณัฑท์ีไ่ดร้บัการอนุมตัใิหใ้ชฆ้่าเช ือ้โควดิ-19 

ตามรายการผลติภณัฑท์ีผ่่านการอนุมตัจิาก Environmental Protection Agency (EPA) 

และปฏบิตัติามคําแนะนําของผลติภณัฑ ์

ใชต้ามทีฉ่ลากของน้ํายาฆ่าเช ือ้อธบิายเพือ่ใหม้ปีระสทิธภิาพในการฆ่าเช ือ้ไวรสัตวัใหม่ 

เจอืจางน้ํายาซกัผา้ขาวทีใ่ชใ้นครวัเรอืน (5 ชอ้นโตะ๊ต่อน้ําหน่ึงแกลลอน) 

หรอืสารละลายทีม่แีอลกอฮอลเ์ป็นส่วนผสมอย่างนอ้ย 70% ใหเ้หมาะสมสําหรบัแต่ละสภาพพืน้ผวิ 

จดัฝึกอบรมใหก้บัพนักงานเกีย่วกบัอนัตรายของสารเคมี คําสัง่ของผูผ้ลติ 

ความจาํเป็นทีต่อ้งระบายอากาศ และขอ้กาํหนดของ Cal/OSHA เพือ่การใชง้านทีป่ลอดภยั 

พนักงานทีใ่ชน้ํ้ายาทําความสะอาดหรอืน้ํายาฆ่าเช ือ้โรคจะตอ้งสวมถุงมอืและอุปกรณป้์องกนัอืน่ ๆ 

ตามทีผ่ลติภณัฑน้ั์นกาํหนดไว ้ปฏบิตัติามวธิกีารทําความสะอาดทีป่ลอดภยัสําหรบัโรคหอบหดื 

ทีแ่นะนําโดยกรมสาธารณสุขของรฐัแคลฟิอรเ์นียและตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ามกีารระบายอากาศทีเ่หมาะ

สม 

• ผูป้ฏบิตังิานรา้นทําผมหรอืรา้นตดัผมชายควรหลกีเลีย่งการใชง้านโทรศพัท ์แท็บเล็ต แล็ปท็อป 

โตะ๊ทํางาน ปากกา อุปกรณท์ํางานอืน่ ๆ รว่มกนัเมือ่ใดก็ตามทีเ่ป็นไปได ้

หา้มใชอุ้ปกรณป้์องกนัส่วนบุคคลรว่มกบัผูอ้ืน่ 

• นอกเหนือจากมาตรการทําความสะอาดและฆ่าเช ือ้ดงักล่าวขา้งตน้ รา้นทําผม รา้นตดัผมชาย 

และธรุกจิความงามอืน่ 

ๆตอ้งปฏบิตัติามกฎคณะกรรมการของคณะกรรมการชา่งตดัผมและเคร ือ่งสําอางวทิยาแคลฟิอรเ์นีย 

แนวทางการเวน้ระยะห่างทางกายภาพ 

• คําเตอืน: เวน้ระยะห่างระหว่างบุคคลเพยีงอย่างเดยีวไม่เพยีงพอต่อการป้องกนัการแพรเ่ช ือ้โควดิ-19  

• ใชม้าตรการเพือ่ใหแ้น่ใจว่ามกีารรกัษาระยะห่างทางกายภาพอย่างนอ้ยหกฟุต 

ระหว่างและในหมู่ผูป้ฏบิตังิานและลูกคา้ ยกเวน้เมือ่ใหบ้รกิารตดัผมและบรกิารอืน่ ๆ 

ทีต่อ้งมกีารใกลช้ดิ ซ ึง่อาจรวมถงึการใชฟิ้สคิลัพารต์ชินัหรอืควิภาพ (เชน่ เคร ือ่งหมายบนพืน้ 

เทปสหีรอืเคร ือ่งหมายเพือ่ระบุตําแหน่งทีพ่นักงานและ/หรอืลูกคา้ควรยนื) 

• ใชม้าตรการทีแ่ผนกตอ้นรบัหรอืพืน้ทีอ่ืน่ ๆ 

ทีไ่ม่สามารถรกัษาระยะห่างทางกายภาพเพือ่ลดการสมัผสัระหว่างผูป้ฏบิตังิานและลูกคา้ เชน่ 

เพล็กซกิลาส (Plexiglas) หรอือุปกรณข์วางกัน้อืน่ ๆ 

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


 

• พจิารณาเสนอใหลู้กจา้งทีร่อ้งขอปรบัเปลีย่นหนา้ทีเ่พือ่ลดการตดิต่อกบัลูกคา้และลูกจา้งคนอืน่ ๆ 

(เชน่ การจดัการสนิคา้คงคลงั หรอืการจดัการสิง่ทีจ่าํเป็นดา้นการบรหิารผ่านระบบเทเลเวริค์) 

• จดัการนัดหมายไม่ใหต้รงกนัเพือ่ลดความแออดัทีแ่ผนกตอ้นรบัส่วนหนา้และใหแ้น่ใจว่ามเีวลาทีเ่หมาะ

สมสําหรบัการทําความสะอาดและสุขอนามยัระหว่างทีลู่กคา้มาใชบ้รกิารแต่ละราย 

พจิารณาการใหบ้รกิารลูกคา้นอ้ยลงในแต่ละวนัหรอืขยายเวลาใหบ้รกิารเพือ่ใหม้เีวลามากขึน้ระหว่าง

ลูกคา้ ระงบัการเขา้รบับรกิารแบบไม่ไดนั้ดหมาย 

• หากเป็นไปได ้

ใหใ้ชเ้ทคโนโลยกีารเชค็อนิผ่านระบบคอมพวิเตอรเ์พือ่ใหแ้น่ใจว่าผูป้ฏบิตังิานจะไดร้บัแจง้เมือ่ลูกคา้มา

ถงึ ขอใหลู้กคา้รอขา้งนอกหรอืในรถยนตส์่วนตวั 

แทนทีจ่ะเป็นการรวมตวักนัในรา้นเสรมิสวยหรอืรา้นตดัผมชาย ในพืน้ทีข่นาดใหญ่ 

พืน้ทีต่อ้นรบัควรมลีูกคา้คร ัง้ละหน่ึงรายหรอืปรบัเปลีย่นพืน้ทีส่ําหรบัการเวน้ระยะห่างทางกายภาพอย่าง

เพยีงพอ รวมถงึการนําเกา้อีแ้ละโซฟาออกจาํนวนหน่ึง 

• หากเป็นไปไดค้วรเปิดประตูทิง้ไวห้ากไม่เปิดและปิดโดยอตัโนมตั ิ

• กาํหนดใหผู้ป้ฏบิตังิานหลกีเลีย่งการจบัมอื กอดและการทกัทายทีค่ลา้ย ๆ กนัหรอืพฤตกิรรมอืน่ ๆ 

ทีจ่ะทําลายระยะห่างทางกายภาพ 

• ไม่สนับสนุนใหผู้ป้ฏบิตังิานชมุนุมในพืน้ทีท่ีม่ีการสญัจรไปมาของคนสูง เชน่ หอ้งน้ํา หอ้งโถง 

หรอืเคร ือ่งรูดบตัรเครดติ 

• ตรวจสอบวา่ลูกจา้งไดร้กัษาการเวน้ระยะห่างระหวา่งบุคคลในหอ้งพกัผ่อนได ้ซ ึง่อาจใชฉ้ากกัน้ 

จดัโตะ๊/เกา้อีใ้หห้่างมากขึน้เพือ่แยกลูกจา้งใหอ้ยู่ห่างกนั ฯลฯ หากเป็นไปได ้

ใหส้รา้งพืน้ทีพ่กัแบบกลางแจง้ทีม่หีลงัคาและการจดัทีน่ั่งทีม่กีารเวน้ระยะห่างทางกายภาพ 

ไม่สนับสนุนใหพ้นักงานรวมกลุ่มกนัในระหว่างการพกัเบรก 

และตรวจสอบว่าไม่ไดร้บัประทานอาหารหรอืดืม่โดยไม่สวมหนา้กากปิดจมูกและปากภายในระยะหกฟุ

ตทีอ่ยู่ห่างกนั 

• ปรบัการประชมุพนักงานเพือ่ใหม้ั่นใจไดถ้งึการเวน้ระยะห่างทางกายภาพ 

จดัการประชมุทางโทรศพัทห์รอืผ่านทางการสมัมนาผ่านเว็บสําหรบัผูป้ฏบิตังิานเมือ่ใดก็ตามทีเ่ป็นไปไ

ด ้
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ตอ้งมกีารพจิารณาขอ้กาํหนดเพิม่เตมิสาํหรบัประชากรทีม่คีวามเสีย่ง รา้นทําผมและรา้นตดัผมชายตอ้งปฏบิตัติามมาตรฐาน 

Cal/OSHA ทัง้หมดและเตรยีมทีจ่ะปฏบิตัติามคําแนะนําและแนวทางจากศูนยค์วบคมุและป้องกนัโรค (CDC) และ 

กรมสาธารณสุขของรฐัแคลฟิอรเ์นีย (CDPH) 

นอกจากนีน้ายจา้งจะตอ้งเตรยีมพรอ้มทีจ่ะปรบัเปลีย่นการดําเนินงานเมือ่คาํแนะนําเหล่าน้ันเปลีย่นแปลงไป 

 

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
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