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ภาพรวม 

แนวทางและขอ้ควรพจิารณาต่อไปนีม้วีตัถุประสงคเ์พือ่ชว่ยใหส้ถาบนัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา (IHE) 

และชมุชนของสถาบนัวางแผนและเตรยีมการเรยีนในช ัน้เรยีน  

แนวทางปฏบิตัฉิบบันีเ้ป็นแนวทางปฏบิตัชิ ัว่คราว 

แนวทางและขอ้ควรพจิารณาเหลา่นีจ้ดัท าขึน้ตามขอ้มูลดา้นสาธารณสุขทีด่ทีีสุ่ดในขณะนี ้

แนวปฏบิตัทิีด่ใีนระดบัสากลทีใ่ชใ้นปัจจบุนั และความเป็นจรงิในทางปฏบิตัขิองการจดัการการด าเนินงาน 

ค าแนะน าจะไดร้บัการปรบัปรุงใหเ้ป็นปัจจบุนัเมือ่มขีอ้มูลใหม่และการปฏบิตัใิหม่ นอกจากนี ้

แนวทางและขอ้ควรพจิารณาไม่ไดส้ะทอ้นใหเ้ห็นปัญหาทีส่ถาบนัการศกึษาระดบัอุดมศกึษาตอ้งจดัการในขอบเขตทีเ่ต็

มรูปแบบ 

การด าเนินการตามแนวทางปฏบิตันีิซ้ ึง่เป็นส่วนหน่ึงของการเปิดเมอืงโดยแบ่งเป็นระยะจะขึน้อยู่กบัสภาวะในทอ้งถิน่ 

รวมทัง้แนวโนม้ทางระบาดวทิยา (เชน่ กรณีโควดิ-19 สายพนัธุใ์หม่ 

และอตัราการเขา้รบัการรกัษาในโรงพยาบาลทีเ่สถยีรอย่างต่อเน่ือง หรอืลดลงอย่างนอ้ย 14 วนั) ความพรอ้มของ IHE 

และทรพัยากรการทดสอบชมุชน และการเตรยีมความพรอ้มของ IHE อย่างเพยีงพอ 

และศกัยภาพดา้นสาธารณสขุเพือ่ตอบสนองต่อกรณีและการตรวจสอบการระบาด  

การตดัสนิใจทัง้หมดเกีย่วกบัการปฏบิตัติามแนวทางปฏบิตันีิค้วรกระท ารว่มกบัเจา้หนา้ทีส่าธารณสุขในทอ้งถิน่และหน่ว

ยงานอืน่ ๆ  

การด าเนินการตามแนวทางปฏบิตันีิค้วรปรบัใหเ้หมาะกบัแต่ละสถานที ่

รวมถงึการพจิารณาโปรแกรมทีด่ าเนินการในแต่ละสถาบนัและความตอ้งการของนักศกึษาและพนักงานอย่างเพยีงพอ 

ผูบ้รหิารควรใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีทีเ่กีย่วขอ้งเขา้มามสี่วนรว่ม ซึง่ไดแ้ก่ นักเรยีน ครอบครวัของนักเรยีน พนักงาน 

และพนัธมติรแรงงานในชมุชนโรงเรยีนเพือ่ก าหนดและด าเนินการตามแผน 

แนวทางปฏบิตันีิไ้ม่ไดม้วีตัถุประสงคเ์พือ่ยกเลกิหรอืเพกิถอนสทิธใิด ๆ ของพนักงาน ทัง้ตามกฎหมาย ระเบยีบขอ้บงัคบั 

หรอืเจรจาต่อรองรว่มกนั และไม่ครบถว้นสมบูรณ ์เน่ืองจากไม่รวมค าสัง่ดา้นสาธารณสุขของทอ้งถิน่ 

และไม่ไดใ้ชแ้ทนทีข่อ้ก าหนดดา้นความปลอดภยัและสุขภาพทีม่อียู่แลว้ เชน่ Cal/OSHA IHE 

ควรตดิตามการเปลีย่นแปลงในแนวทางปฏบิตัทิางสาธารณสุขและค าสัง่ของรฐั/ทอ้งถิน่อย่างต่อเน่ืองเมือ่สถานการณโ์

ควดิ-19 ด าเนินต่อไป1 โดยเฉพาะอย่างยิง่: 

• Cal/OSHA 

ใหแ้นวทางปฏบิตัทิีค่รอบคลุมมากขึน้ส าหรบัการปกป้องพนักงานงานในหนา้เว็บเพจค าแนะน าทั่วไปของ 

Cal/OSHA เกีย่วกบัการปกป้องพนักงานจากโควดิ-19  

• กรมการสาธารณสุขแคลฟิอรเ์นียและ Cal/OSHA 

มแีนวทางปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้งเพิม่เตมิส าหรบัสถาบนัอุดมศกึษารวมถงึ แต่ไม่จ ากดัเพยีง หอ้งออกก าลงักาย, 

ขายปลกี และการดูแลเด็ก 

ทา้ยทีสุ่ด เมือ่มกีารน าแนวทางปฏบิตันีิไ้ปใช ้สถาบนัต่าง ๆ 

ควรประเมนิและบรรเทาปัญหาความเทา่เทยีมกนัและการเขา้ถงึทีอ่าจเกดิขึน้ในการเรยีนในช ัน้เรยีน   

https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/General-Industry.html
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/General-Industry.html
https://covid19.ca.gov/pdf/guidance-fitness--th.pdf
https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-retail--th.pdf
https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-childcare--en.pdf


การก าหนดใหใ้ชห้น้ากากอนามยั 

เมือ่วนัที ่18 มถุินายน CDPH ไดอ้อก แนวทางปฏบิตัดิา้นการใชห้นา้กากอนามยั 

ซ ึง่ก าหนดใหป้ระชาชนและคนงานในวงกวา้งตอ้งสวมหนา้กากอนามยัในสถานทีส่าธารณะและสถานประกอบการทัง้หม

ดทมีคีวามเสีย่งในการตดิเชือ้สูง 

ประชาชนในรฐัแคลฟิอรเ์นียตอ้งสวมหนา้กากอนามยัเมือ่อยู่ในสถานการณท์ีม่คีวามเสีย่งสูงตามรายการดา้นล่าง: 

• ภายในหรอืในแถวทีจ่ะเขา้ไปในพืน้ทีส่าธารณะในอาคาร2  

• การขอรบับรกิารจากภาคการดูแลสุขภาพในสถานที ่รวมถงึ แต่ไม่จ ากดัเฉพาะโรงพยาบาล รา้นขายยา 

คลนิิกแพทย ์หอ้งปฏบิตักิาร แพทย ์หรอืส านักงานทนัตกรรม คลนิิกสตัวแพทย ์หรอืธนาคารเลอืด3  

• รอหรอืโดยสารรถโดยสารสาธารณะหรอืรถโดยสารส าหรบัผูพ้ิการหรอืขณะอยู่ในรถแท็กซี ่บรกิารรถส่วนตวั 

หรอืรถทีใ่ชร้ว่มเดนิทาง 

• เกีย่วขอ้งกบัการท างานไม่วา่ในหรอืนอกสถานทีเ่มือ่: 

o มปีฏสิมัพนัธต์วัต่อตวักบัผูค้นสาธารณะ 

o ท างานในพืน้ทีใ่ดก็ตามทีม่ปีระชาชนเขา้เยีย่มชม ไม่ว่าในขณะน้ันมผีูเ้ขา้ชมหรอืไม่ 

o ท างานในพืน้ทีใ่ดก็ตามทีม่กีารจดัเตรยีมอาหารหรอืบรรจหุบีห่ออาหารเพือ่จ าหน่ายหรอืแจกจา่ยใหก้บั

ผูอ้ืน่ 

o การท างานในหรอืเดนิผ่านพืน้ทีส่่วนกลาง เชน่  หอ้งโถง ทางเดนิ บนัได ลฟิท ์และทีจ่อดรถ 

o ในหอ้งหรอืพืน้ทีท่ีปิ่ดลอ้มทีม่คีนอืน่ (ยกเวน้สมาชกิในบา้นหรอืครวัเรอืนเดยีวกนั) 

อยู่ดว้ยเมือ่ไม่สามารถรกัษาระยะห่างกนัได ้ 

o ขบัรถหรอืควบคุมรถโดยสารสาธารณะหรอืรถโดยสารส าหรบัผูพ้กิาร รถแท็กซี ่หรอืบรกิารรถส่วนตวั 

หรอืรถทีใ่ชร้ว่มเดนิทางเมือ่มผีูโ้ดยสารอยู่ดว้ย ถงึแมไ้ม่มผีูโ้ดยสาร 

ก็ควรอย่างยิง่ทีจ่ะตอ้งสวมหนา้กากอนามยั 

• ขณะอยู่ในพืน้ทีก่ลางแจง้ในทีส่าธารณะเมือ่ไม่สามารถรกัษาระยะห่างหกฟุตจากคนอืน่ได ้

เอกสารแนวทางปฏบิตัขิอง CDPH ยงัระบุบุคคลทีไ่ดร้บัการยกเวน้จากการสวมอุปกรณป์กคลุมใบหนา้ รวมถงึ 

แต่ไม่จ ากดัเฉพาะบุคคลทีม่เีหตุผลทางการแพทย ์สุขภาพจติ 

หรอืความพกิารทีท่ าใหไ้ม่สามารถสวมอุปกรณป์กคลุมใบหนา้ได ้

และบุคคลทีม่ีความบกพรอ่งทางการไดย้นิหรอืการสือ่สารกบับุคคลทีม่ีความบกพรอ่งทางการไดย้นิซ ึง่ทีก่ารมองเห็นปา

กเป็นสิง่จ าเป็นในการสือ่สาร 

อ่านรายละเอยีดทีค่รบถว้น รวมทัง้ขอ้ก าหนดและขอ้ยกเวน้ทัง้หมดของกฎเกณฑเ์หล่านีไ้ดใ้นค าแนะน า 

ขอแนะน าใหส้วมอุปกรณป์กคลุมใบหนา้ในสภาพการณอ์ืน่ ๆ 

และนายจา้งสามารถใชข้อ้ก าหนดเพิม่เตมิเกีย่วกบัอุปกรณป์กคลุมใบหนา้เพือ่ใหเ้ป็นไปตามหนา้ทีข่องนายจา้งในการจั

ดหาสถานทีท่ างานทีป่ลอดภยัและถูกสุขลกัษณะแกลู่กจา้ง นายจา้งตอ้งจดัหาอุปกรณป์กคลุมใบหนา้ใหแ้กพ่นักงาน 

หรอืชดใชเ้งนิค่าอุปกรณป์กคลุมใบหนา้ทีพ่นักงานซือ้มาใชค้นืใหแ้กพ่นักงานในจ านวนทีเ่หมาะสม   

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


นายจา้งควรมนีโยบายผ่อนปรนไม่ตอ้งสวมอุปกรณป์กคลุมใบหนา้ส าหรบัคนงานทีม่คุีณสมบตัติรงตามขอ้ยกเวน้ขอ้ใด

ขอ้หน่ึง 

หากพนักงานทีจ่ะตอ้งสวมอุปกรณป์กคลุมใบหนา้เน่ืองจากตดิต่อกบัผูอ้ืน่บ่อยคร ัง้ไม่สามารถสวมอุปกรณป์กคลุมใบห

นา้ไดเ้น่ืองจากเหตุผลทางการแพทย ์พนักงานน้ันควรมทีางเลอืกทีผ่่อนปรน เชน่ 

สวมเฟซชลิดท์ีม่ผีา้ปิดจากขอบดา้นล่าง ถา้กระท าไดแ้ละไม่ขดัต่อเหตุผลทางการแพทย ์

ธรุกจิทีใ่หบ้รกิารประชาชนควรรบัทราบขอ้ยกเวน้ในการสวมอุปกรณป์กคลุมใบหนา้ในแนวทางปฏบิตัใินการสวมอุปกร

ณป์กคลุมใบหนา้ของ CDPH 

และอาจอนุญาตใหป้ระชาชนบางรายไม่ตอ้งสวมอุปกรณป์กคลุมใบหนา้หากบุคคลผูน้ั้นปฏบิตัติามแนวทางปฏบิตัดิงักล่

าว ธรุกจิจะตอ้งจดัท านโยบายการจดัการขอ้ยกเวน้เหล่านีส้ าหรบัลูกคา้ ผูเ้ขา้ชม และพนักงาน 

สถาบนัการศกึษาระดบัอุดมศกึษาจะตอ้งก าหนดและเสรมิสรา้งการใชอุ้ปกรณป์กคลุมใบหนา้ในหมู่นักศกึษาใหส้อดคล ้

องกบัขอ้ก าหนดส าหรบัพนักงานและประชาชน รวมถงึขอ้ยกเวน้ส าหรบับุคคลทีม่เีหตุผลทางการแพทย ์สุขภาพจติ 

หรอืความพกิารทีท่ าใหไ้ม่สามารถสวมอุปกรณป์กคลุมใบหนา้ได ้

และบุคคลทีม่ีความบกพรอ่งทางการไดย้นิหรอืการสือ่สารกบับุคคลทีม่ีความบกพรอ่งทางการไดย้นิซ ึง่ทีก่ารมองเห็นปา

กเป็นสิง่จ าเป็นในการสือ่สาร  ในระหว่างการเรยีนในช ัน้เรยีน 

อาจารยใ์นหอ้งบรรยายทีร่กัษาระยะห่างหกฟุตหรอืมากกว่าอาจสวมเฟซชลิดท์มีผีา้ปิดจากขอบดา้นล่าง 

ส านักงานบรกิารภาวะฉุกเฉินของผูว้่าการรฐัแคลฟิอรเ์นีย (CalOES) และกรมสาธารณสุข (CDPH) 

ก าลงัด าเนินการเพือ่สนับสนุนการจดัหาและจดัจ าหน่ายอุปกรณค์ลุมใบหนา้ สามารถคน้หาขอ้มูลเพิม่เตมิได ้ทีน่ี่  

พืน้ทีต่่อไปนีไ้ดร้บัการระบุว่าเป็นปัญหาส าคญัเหนือสิง่อืน่ใดทีต่อ้งไดร้บัจดัการในการวางแผนการเพิม่ประชากรของวทิ

ยาเขต 

  

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://covid19.ca.gov/masks-and-ppe/


1. แผนป้องกนัโควดิ-19 

• จดัท าแผนป้องกนัโควดิ-19 เฉพาะวทิยาเขตเป็นลายลกัษณอ์กัษรขึน้มา 

ด าเนินการประเมนิความเสีย่งอย่างครอบคลุมในทุกพืน้ทีท่ างาน งาน และปฏสิมัพนัธก์บันักศกึษา 

และมอบหมายใหบุ้คคลหน่ึงในแต่ละสถานศกึษามหีนา้ทีด่ าเนินการตามแผนน้ัน 

การตดัสนิใจทัง้หมดเกีย่วกบัแผนทีเ่ฉพาะเจาะจงส าหรบั IHE 

ควรท ารว่มกนักบัเจา้หนา้ทีส่าธารณสุขในทอ้งทีแ่ละหน่วยงานอืน่ ๆ   

o รวมแนวทางในการใชอุ้ปกรณป์กคลุมใบหนา้ของ CDPH 

เขา้ไวใ้นแผนเฉพาะสถานประกอบการทีร่วมนโยบายจดัการขอ้ยกเวน้ดว้ย 

• ระบุขอ้มูลตดิต่อส าหรบัหน่วยงานสาธารณสุขภายในทอ้งถิน่ทีส่ถานประกอบการตัง้อยู่เพือ่สือ่สารข ้

อมูลเกีย่วกบัการระบาดของโควดิ-19 ในกลุ่มนักศกึษาและพนักงาน 

• ฝึกอบรมและสือ่สารกบัพนักงานและนักเรยีนเกีย่วกบัแผน 

ท าใหแ้ผนพรอ้มใชง้านและเขา้ถงึไดส้ าหรบัพนักงานและตวัแทนของพนักงาน 

• ประเมนิสถานทีอ่ย่างสม ่าเสมอเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัแผนและจดัท าบนัทกึและแกไ้ขขอ้บกพรอ่งทีพ่บ 

• ตรวจสอบความเจ็บป่วยจากโควดิ-19 และพจิารณาว่าปัจจยัใดบา้งเกีย่วกบัสถาบนั วทิยาเขต 

หรอืกจิกรรมต่าง ๆ ของสถาบนัน้ันทีอ่าจมสี่วนท าใหเ้กดิความเสีย่งในการตดิเชือ้ 

ปรบัปรุงแผนดงักล่าวตามความจ าเป็นเพือ่ป้องกนัไม่ใหม้ผีูต้ดิเช ือ้รายใหม่ 

• ใชก้ระบวนการและเกณฑว์ธิทีีจ่ าเป็นเมือ่สถานประกอบการมกีารระบาดของโรค 

ตามแนวทางปฏบิตัขิอง CDPH  

• ระบุตวัผูต้ดิต่อใกลช้ดิ (ภายในระยะหกฟุตเป็นเวลา 15 นาทขีึน้ไป) 

กบัพนักงานหรอืนักศกึษาทีต่ดิเช ือ้ และด าเนินขัน้ตอนต่าง ๆ 

เพือ่แยกและกกัตวัพนักงานทีต่ดิเช ือ้โควดิ-19 และกกัตวัผูต้ดิต่อใกลช้ดิกบัพนักงาน  

• ปฏบิตัติามแนวทางดา้นล่าง 

การไม่ปฏบิตัติามอาจส่งผลใหเ้กดิการเจ็บป่วยในสถานประกอบการซึง่อาจท าใหต้อ้งปิดกจิการลงช ั่

วคราวหรอืถูกจ ากดั 

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าผูข้าย ผูร้บัเหมาอสิระ และบุคคลอืน่ ๆ 

ทีใ่หบ้รกิารในสถานประกอบการมคีวามรูเ้ร ือ่งแนวทางเหล่านี ้ไดร้บั 

หรอืมวีสัดุและอุปกรณป้์องกนัส่วนบุคคล (PPE) ของตนเองและปฏบิตัติามแนวทางเหล่านี ้

  

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


2. มาตรการทัว่ไป 

• สรา้งและด าเนินการสือ่สารกบัเจา้หนา้ทีใ่นทอ้งถิน่และเจา้หนา้ทีข่องรฐัเพือ่ก าหนดระดบัโรคและมาต

รการควบคุมในชมุชนของคุณ ตวัอย่างเชน่: 

o ดูเว็บไซตข์องหน่วยงานสาธารณสุขในทอ้งทีข่องคุณ 

หรอืปรกึษาหารอืกบัเจา้หนา้ทีส่าธารณสุขในทอ้งทีข่องคุณ หรอืเจา้หนา้ทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมาย 

ผูท้ีส่ามารถคอยตรวจสอบและใหค้ าแนะน าเกีย่วกบัสภาวะต่าง ๆ 

ภายในทอ้งทีแ่ละค าสัง่ดา้นสาธารณสุขภายในทอ้งทีน้ั่น  

ดูไดเรคทอรี ่ทีน่ี่ 

o อ่านขอ้มูลและค าแนะน าล่าสุดจากหน่วยงานของรฐัเป็นประจ า รวมถงึ 

กรมสาธารณสุขของรฐัแคลฟิอรเ์นียและ Cal/OSHA 

• จ ากดับุคคลภายนอกทีเ่ขา้มาในสถานทีแ่ละใชท้รพัยากรของสถานศกึษาเท่าทีก่ฎหมายอนุญาตให ้

กระท าได ้เน่ืองจากจ านวนคนทีเ่พิม่ในสถานที ่และ/หรอืการปะปนกบันักศกึษา คณาจารย ์

และพนักงานเป็นการเพิม่ความเสีย่งต่อแพรก่ระจายเชือ้ไวรสั  

• จดัท าแผนความเป็นไปไดใ้นการปิดช ัน้เรยีน กลุ่ม 

หรอืสถานทีท่ ัง้หมดซ า้เมือ่บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัสถานทีห่รอืในชมุชนป่วยดว้ยโรคโควดิ-19 ดูขอ้ 

10 ดา้นล่าง 

 

3. ส่งเสรมิการปฏบิตัดิา้นสุขอนามยั 

• ส่งเสรมิและสนับสนุนการลา้งมอื หลกีเลีย่งการสมัผสักบัตา จมูก และปาก 

และปิดปากเวลาไอและจามในหมู่นักศกึษาและพนักงาน  

o แนะน าใหนั้กศกึษา คณาจารย ์และพนักงานลา้งมอืดว้ยสบู่ ถูใหท้ั่วเป็นเวลา 20 วนิาท ี

ไม่จ าเป็นและไม่แนะน าใหใ้ชส้บู่ "ตา้นจลุชพี" 

o สนับสนุนใหนั้กเรยีน คณาจารย ์

และพนักงานใชก้ระดาษทชิชหูรอืใชข้อ้ศอกดา้นในปิดปากเวลาไอและจาม 

ควรทิง้กระดาษทชิชทูีใ่ชแ้ลว้ในถงัขยะและลา้งมอืทนัทดีว้ยสบู่และน ้าเป็นเวลาอย่างนอ้ย 20 

วนิาท ี

o นักเรยีนและพนักงานควรใชน้ ้ายาท าความสะอาดมอืเมือ่ไม่สามารถลา้งมอืได ้

ถูน ้ายาท าความสะอาดในมอืไปมาจนกว่าจะแหง้ไปจนหมด  

o อย่าใชน้ ้ายาท าความสะอาดมอืทีอ่าจมเีมทานอลตามค าแนะน าขององคก์ารอาหารและยา 

เมทานอลเป็นอนัตรายทัง้กบัเด็กและผูใ้หญ่ 

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ามอีุปกรณเ์พยีงพอส าหรบัการสนับสนุนสุขอนามยั 

รวมถงึจดุทีจ่ดัไวใ้หล้า้งมอื สบู่ น ้ายาท าความสะอาดมอืทีม่เีอทลิแอลกอฮอลอ์ย่างนอ้ย 60 

เปอรเ์ซน็ต ์กระดาษ 

เชด็มอื กระดาษทชิชู ่ผา้เชด็ท าความสะอาดฆ่าเช ือ้ 

และถงัขยะแบบไม่ตอ้งใชม้อืสมัผสั/แบบใชเ้ทา้เหยยีบเพือ่เปิดฝาถงั 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CCLHO/Pages/CCLHO-Health-Officer-Directory.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Guidance.aspx
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/Health-Care-General-Industry.html
https://www.cdc.gov/handwashing/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention-H.pdf
https://www.cdc.gov/healthywater/hygiene/etiquette/coughing_sneezing.html
https://www.fda.gov/drugs/drug-safety-and-availability/fda-updates-hand-sanitizers-methanol
https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html


• ขอหรอืแนะน าอย่างยิง่ใหนั้กเรยีนและพนักงานทุกคนฉีดวคัซนีป้องกนัไขห้วดัใหญ่ในแต่ละฤดูใ

บไมร้ว่ง เวน้แต่จะมขีอ้หา้มดว้ยเหตุผลทางการแพทยส์่วนบุคคลเพือ่ชว่ย: 

o ปกป้องชมุชนของสถานศกึษา 

o ลดความตอ้งการในการเขา้รบับรกิารในสถานพยาบาล  

o ลดความเจ็บป่วยทีไ่ม่สามารถจ าแนกไดว้่าเกดิจากโควดิ-19 

ดงัน้ันจงึเป็นการกระตุน้มาตรการอย่างกวา้งขวางจาก IHE และหน่วยงานสาธารณสุข 

• ตดิป้าย ในสถานทีท่ีม่องเห็นไดช้ดัเจน (เชน่ ทางเขา้อาคาร หอ้งน ้า พืน้ทีร่บัประทานอาหาร) 

ทีส่่งเสรมิมาตรการป้องกนัในชวีติประจ าวนั และอธบิายวธิกีาร หยุดการแพรก่ระจายเชือ้โรค (เชน่ 

โดยการลา้งมอือย่างถูกตอ้ง การเวน้ระยะห่างทางกายภาพ 

และการสวมอุปกรณป์กคลุมใบหนา้อย่างถูกตอ้ง) 

• รวมขอ้ความ (ตวัอย่างเชน่ วดิโีอ) เกีย่วกบัพฤตกิรรมทีป้่องกนัไม่ใหเ้กดิการแพรก่ระจายเชือ้โควดิ-

19 เมือ่สือ่สารกบัคณาจารย ์พนักงานและนักเรยีน (เชน่ บนเว็บไซต ์IHE ในอเีมล 

และในสือ่สงัคมออนไลน)์ ของ IHE ตามกฎ Clery Act 

 

 

4. การท าความสะอาดแบบล า้ลกึ 

การฆ่าเชือ้และการระบายอากาศ 

การท าความสะอาดและการฆ่าเชือ้ 
 

• ตามทีอ่ธบิายไวด้า้นล่าง ใหท้ าความสะอาด และฆ่าเช ือ้พืน้ผวิสมัผสับ่อย ๆ (เชน่ มือจบัประตู, 

สวติชไ์ฟ, มอืจบัอ่างลา้งจาน, กอ๊กส าหรบัดืม่น ้า, ราวพยุง, ราวจบั, หอ้งอาบน า้, 

โตะ๊รบัประทานอาหาร, ปุ่ มกดลฟิท)์ ภายในสถานที ่IHE ตลอดทัง้วนั  

• การใชว้ตัถุทีใ่ชร้ว่มกนั (เชน่ อุปกรณใ์นหอ้งปฏบิตักิาร, อุปกรณค์อมพวิเตอรโ์ตะ๊ท างาน) 

ควรจ ากดัหากเป็นไปได ้หรอืฆ่าเช ือ้ระหว่างการใชง้านแต่ละคร ัง้ หากมกีารใชย้านพาหนะขนส่ง 

(เชน่ รถโดยสาร) โดย IHE 

ผูข้บัควรปฏบิตัติามมาตรการดา้นความปลอดภยัทัง้หมดและเกณฑว์ธิตีามทีร่ะบุไวส้ าหรบัพนักงาน

คนอืน่ ๆ (เชน่ สุขอนามยัของมอื, อุปกรณป์กคลุมใบหนา้ทีท่ าดว้ยผา้) 

ในการท าความสะอาดและฆ่าเช ือ้รถโดยสาร IHE รถตู ้หรอืยานพาหนะอืน่ ๆ 

โปรดดูค าแนะน าส าหรบัผูป้ระกอบการรบัส่งโดยรถโดยสาร 

ผูข้บัรถควรไดร้บัผา้เชด็ท าความสะอาดฆ่าเช ือ้และถุงมอืแบบใชแ้ลว้ทิง้เพือ่รองรบัการฆ่าเช ือ้โรคขอ

งพืน้ผวิทีส่มัผสับ่อยในระหวา่งวนั 

• จดัท าตารางเวลาส าหรบัการท าความสะอาดและการฆ่าเช ือ้โรคเป็นประจ าทีเ่พิม่ขึน้เพือ่หลกีเลีย่งกา

รใชผ้ลติภณัฑท์ าความสะอาดทีน่อ้ยเกนิไปและมากเกนิไป 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/communication/print-resources.html?Sort=Date%3A%3Adesc
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention-H.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/stop-the-spread-of-germs-11x17-en.pdf
https://www.cdc.gov/handwashing/posters.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/images/face-covering-checklist.jpg
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/communication/videos.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/communication/social-media-toolkit.html
https://www2.ed.gov/admins/lead/safety/campus.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/bus-transit-operator.html


• ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ามกีารระบายอากาศทีเ่หมาะสมระหวา่งการท าความสะอาดและการฆ่าเช ือ้ 

ใหม้กีารน าเอาอากาศบรสิุทธิใ์หม่จากภายนอกเขา้มามากทีสุ่ด เชน่ 

โดยการเปิดหนา้ต่างหากเป็นไปได ้ 

• วางแผนการท าความสะอาดเฉพาะเมือ่ไม่มคีนอยู่ 

ระบายอากาศออกจากพืน้ทีอ่ย่างเต็มทีท่ีผู่ค้นจะกลบัมา หากพืน้ผวิหรอืวตัถุสกปรกอย่างเห็นไดช้ดั 

เร ิม่ตน้ดว้ยสบู่และน ้า หรอืน ้ายาอเนกประสงค ์

ผลติภณัฑท์ าความสะอาดปลอดสารกอ่ภูมแิพท้ีไ่ดร้บัการรบัรองจากส านักงานปกป้องสิง่แวดลอ้มข

องสหรฐัอเมรกิา (EPA) โปรแกรมทางเลอืกทีป่ลอดภยักว่า  

• เลอืกผลติภณัฑฆ์่าเช ือ้ทีไ่ดร้บัการอนุมตัใิหใ้ชก้บัไวรสัทีท่ าใหเ้กดิโควดิ-19 จาก EPA-approved 

List “N" 

o เพือ่ลดความเสีย่งของโรคหอบหดื และผลกระทบต่อสุขภาพอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการฆ่าเช ือ้ 

โปรแกรมควรมุ่งเป้าไปทีก่ารเลอืกผลติภณัฑฆ์่าเช ือ้ใน EPA List “N” 

กบัส่วนผสมทีป่ลอดภยักว่าส าหรบัผูเ้ป็นโรคหดื (ไฮโดรเจนเปอรอ์อกไซด,์ กรดซติรกิ 

หรอืกรดแลคตกิ)  

o หลกีเลีย่งผลติภณัฑท์ีผ่สมส่วนผสมเหล่านีก้บักรดเปอรอ์อกซแิอซตีกิ (เปอรอ์ะซติกิ), 

โซเดยีมไฮโปคลอไรต ์(สารฟอกขาว) 

หรอืสารประกอบควอเทอรน์ารแีอมโมเนียมซึง่กอ่ใหเ้กดิอาการหอบหดื  

o ปฏบิตัติามค าแนะน าในฉลากผลติภณัฑฆ์่าเช ือ้ส าหรบัอตัราการเจอืจางทีเ่หมาะสมและระยะเวล

าสมัผสั จดัใหม้กีารฝึกอบรมใหแ้กพ่นักงานเกีย่วกบัอนัตราย ทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑ ์

ค าแนะน าของผูผ้ลติ ขอ้ก าหนดในการระบายอากาศและขอ้ก าหนดของCal/OSHA 

เพือ่การใชง้านทีป่ลอดภยั  

o ใชผ้ลติภณัฑฆ์่าเช ือ้ตามค าแนะน าจาก California Department of Pesticide 

Regulation  

o เจา้หนา้ทีร่กัษาความปลอดภยัและพนักงานคนอืน่ ๆ 

ทีท่ าความสะอาดและฆ่าเช ือ้ในสถานศกึษาควรตดิตัง้อุปกรณป้์องกนัทีเ่หมาะสม 

รวมถงึถุงมอืป้องกนั อุปกรณป้์องกนัดวงตา อุปกรณป้์องกนัระบบทางเดนิหายใจ 

และอุปกรณป้์องกนัอืน่ ๆ ทีเ่หมาะสมตามค าแนะน าของผลติภณัฑ ์ 

o ก าหนดตารางการท าความสะอาดและฆ่าเช ือ้เพือ่หลกีเลีย่งการใชผ้ลติภณัฑท์ าความสะอาดทัง้

นอ้ยและมากเกนิไป 

• ส่งเสรมิใหนั้กเรยีน คณาจารย ์และพนักงานคอยดูแลรกัษาความสะอาดสิง่ของเคร ือ่งใชส้่วนตวั 

(เชน่ โทรศพัทม์อืถอื, อุปกรณอ์เิล็กทรอนิกสอ์ืน่ ๆ) รวมถงึทีง่านส่วนตวัและพืน้ทีใ่ชส้อยอยู่เสมอ 

สนับสนุนใหนั้กเรยีน คณาจารย ์และพนักงานใชผ้า้เชด็ท าความสะอาดฆา่เชือ้เชด็โตะ๊ 

อุปกรณห์อ้งปฏบิตักิารทีใ่ชร้ว่มกนั และวตัถุและพืน้ผวิอืน่ ๆ ทีใ่ชร้ว่มกนักอ่นใชง้าน 

  

https://www.epa.gov/saferchoice/products
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://cfpub.epa.gov/giwiz/disinfectants/index.cfm
https://www.osha.gov/Publications/OSHA3512.pdf
https://www.cdpr.ca.gov/docs/enforce/cmpliast/antimic.pdf
https://www.cdpr.ca.gov/docs/enforce/cmpliast/antimic.pdf
https://www.cdpr.ca.gov/docs/enforce/cmpliast/antimic.pdf


การระบายอากาศ 
 

• ใหม้กีารน าเอาอากาศบรสิุทธิใ์หม่จากภายนอกเขา้มามากทีสุ่ด: 

o เปิดหนา้ต่างถา้เป็นไปได ้

ควรเปิดสองชอ่งขึน้ไปทีด่า้นตรงขา้มของหอ้งเพือ่ใหม้กีารระบายอากาศตามธรรมชาต ิ

นอกเหนือจากการเปิดหนา้ต่าง 

หรอืเมือ่การเปิดหนา้ต่างกอ่ใหเ้กดิความเสีย่งดา้นความปลอดภยัหรอืต่อสุขภาพ (เชน่ 

ไอเสยีของรถบรรทุกหรอืละอองเกสรดอกไมเ้ขา้มา) ต่อผูท้ีอ่ยู่ในสถานที ่

ใหใ้ชเ้คร ือ่งปรบัอากาศหรอืเคร ือ่งเป่าลมในหอ้งกบัการตัง้ค่า "อากาศบรสิุทธิ"์ 

และเคร ือ่งฟอกอากาศทีม่แีผน่กรองอากาศชนิด HEPA (high-efficiency particulate air) 

ในหอ้ง 

o ส าหรบัอาคารทีม่กีารระบายอากาศโดยวธิกีล 

ใหเ้พิม่การระบายอากาศกลางแจง้โดยปิดใชง้านการระบายอากาศทีค่วบคุมตามความตอ้งการ 

(demand-controlled ventilation) และเปิดแดมเปอรอ์ากาศจากภายนอก 100% 

หรอืในจ านวนทีม่ากทีสุ่ดตามเงือ่นไขของภายในและภายนอก  

o การระบายอากาศดว้ยเคร ือ่งกลจะตอ้งด าเนินการอย่างต่อเน่ืองเมือ่มคีนอยู่ในอาคาร 

o ปรบัการกรองการระบายอากาศในอาคารเป็น MERV-13 หรอืในระดบัสูงสุดทีเ่ป็นไปได ้ 

o ถา้เป็นไปได ้ใหเ้พิม่เคร ือ่งฟอกอากาศในหอ้งแบบพกพากบัแผ่นกรองชนิด HEPA 

โดยค านึงถงึพืน้ทีท่ีแ่นะน าซ ึง่ครอบคลุมโดยเคร ือ่งฟอกอากาศแบบพกพา 

o ส าหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิ ดูค าแนะน าของ ASHRARA_ส าหรบัการเปิดโรงเรยีนใหม่. 

การฆ่าเชือ้ของระบบน ้า 
 

• ท าตามขัน้ตอนเพือ่ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าระบบน ้าและอุปกรณท์ัง้หมด (เชน่ เคร ือ่งกดน ้าดืม่ 

และน ้าพุตกแต่ง) 

ปลอดภยัส าหรบัการใชง้านหลงัจากปิดสถานทีเ่ป็นเวลานานเพือ่ลดความเสีย่งต่อโรคเลอจอิองแนรแ์

ละโรคอืน่ ๆ เกีย่วกบัน ้า 

• หา้มใชเ้คร ือ่งกดน ้าดืม่  คณาอาจารย ์

พนักงานและนักเรยีนควรน าน ้ามาดืม่เองและเตมิน ้าในขวดน ้าส่วนบุคคลจากเคร ือ่งเตมิน ้า 

ควรท าความสะอาดและฆ่าเช ือ้เคร ือ่งเตมิน ้าอย่างสม ่าเสมอ 

ตดิป้ายทีเ่คร ือ่งเตมิน ้าเพือ่สนับสนุนใหผู้ใ้ชล้า้งมอืหรอืฆ่าเช ือ้ทีม่อืของตวัเองหลงัจากทีไ่ดเ้ตมิน ้า 

  

https://www.ashrae.org/file%20library/technical%20resources/covid-19/ashrae-reopening-schools.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/building-water-system.html
https://www.cdc.gov/legionella/index.html


5. การเวน้ระยะห่างในสถานศกึษา 

เคา้โครงที่ปรบัเปลี่ยน 
 

ค าเตอืน: การรกัษาระยะห่างระหว่างบุคคลเพยีงอย่างเดยีวไม่เพยีงพอทีจ่ะป้องกนัการแพรเ่ช ือ้โควดิ-

19 ภายในอาคารได ้ตอ้งมกีารใชอุ้ปกรณป์กคลุมใบหนา้ การระบายอากาศทีด่ ีและมาตรการอืน่ ๆ 

ทีก่ล่าวถงึในแนวทางปฏบิตัเิหล่านีด้ว้ย นอกเหนือจากการรกัษาระยะห่างระหวา่งบุคคล 

เพือ่ชว่ยลดความเสีย่งในการแพรเ่ช ือ้ไวรสั 

• พืน้ทีท่ีน่ั่ง/โตะ๊ท างานตอ้งห่างกนัอย่างนอ้ยหกฟุต จดัช ัน้เรยีนขนาดเล็กในหอ้งขนาดใหญ่ 

• อนุญาตใหม้กีารเรยีนการสอนในหอ้งเรยีนแบบพบตวักนัได ้

ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัระดบัการแพรร่ะบาดของเทศมณฑลน้ัน ๆ 

o สมี่วง – แพรก่ระจาย – ระดบั 1: หา้มการเรยีนการสอนในหอ้งเรยีน  

o สแีดง – มาก – ระดบั 2: อนุญาตใหม้กีารเรยีนการสอนในหอ้งเรยีนได ้

แต่ตอ้งจ ากดัจ านวนนักศกึษาไวท้ีไ่ม่เกนิ 25% ของจ านวนทีห่อ้งรองรบัได ้หรอืไม่เกนิ 

100 คน แลว้แต่ว่าจ านวนใดจะนอ้ยกว่า โดยมกีารปรบัปรุงเปลีย่นแปลง  

o สสีม้ – ปานกลาง – ระดบั 3: อนุญาตใหม้ีการเรยีนการสอนในหอ้งเรยีนได ้

แต่ตอ้งจ ากดัจ านวนนักศกึษาไวท้ีไ่ม่เกนิ 50% ของจ านวนทีห่อ้งรองรบัได ้หรอืไม่เกนิ 

200 คน แลว้แต่ว่าจ านวนใดจะนอ้ยกว่า โดยมกีารปรบัปรุงเปลีย่นแปลง 

o สเีหลอืง – น้อย – ระดบั 4: อนุญาตใหม้กีารเรยีนการสอนในหอ้งเรยีน 

แต่ตอ้งจ ากดัจ านวนนักศกึษาไวท้ีไ่ม่เกนิ 50% ของจ านวนทีห่อ้งรองรบัได ้

โดยมกีารปรบัปรุงเปลีย่นแปลง 

• พจิารณาการใชพ้ืน้ทีท่ีไ่ม่ใชห่อ้งเรยีนส าหรบัการเรยีนการสอนรวมทัง้การใชพ้ืน้ทีก่ลางแจง้อย่างส

ม ่าเสมอ หากอากาศอ านวย  

• เสนอการเรยีนทางไกลแบบซงิโครนัส 

นอกเหนือจากการเรยีนในช ัน้เรยีนเพือ่ชว่ยลดจ านวนผูเ้ขา้เรยีนในช ัน้เมือ่สามารถท าได ้

• จดัระยะห่างทีเ่พยีงพอระหวา่งบุคคลทีเ่ขา้รว่มการเรยีนรูจ้ากประสบการณ ์(เชน่ หอ้งปฏบิตักิาร, 

กจิกรรมเสรมิสรา้งทกัษะอาชพี) 

• เพิม่ระยะห่างระหวา่งนักเรยีนในยานพาหนะของ IHE (เชน่ เวน้แถวใหว้่างไว)้ 

ใหม้ากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะท าได ้และใหแ้น่ใจว่ามกีารสวมอุปกรณป์กคลุมใบหนา้ 

น าเอาอากาศภายนอกเขา้มาโดยการเปิดหนา้ต่างเมือ่เป็นไปได ้

และ/หรอืผ่านระบบระบายอากาศของยานพาหนะ  

• พจิารณาการออกแบบกจิกรรมใหม่ส าหรบักลุ่มขนาดเล็กและการจดัการพืน้ทีใ่หม่เพือ่รกัษาระยะห่า

ง 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html


สิ่งกีดขวางทางกายภาพและค าแนะน า 
 

• ตดิตัง้สิง่กดีขวางทางกายภาพแบบกนัน ้า เชน่ อุปกรณป้์องกนัการจามและฉากกัน้ 

โดยเฉพาะอย่างยิง่ในบรเิวณทีย่ากทีจ่ะใหบุ้คคลอยู่ห่างกนัอย่างนอ้ยหกฟุต (เชน่ 

เคร ือ่งบนัทกึเงนิสด) 

• ใหค้ าแนะน าทางกายภาพและตวัชีน้ า เชน่ เทปบนพืน้ หรอืทางเดนิ และป้ายสญัญาณบนผนัง 

เพือ่ใหแ้น่ใจว่าทุกคนอยู่ห่างกนัอย่างนอ้ยหกฟุตในแถวและในเวลาอืน่ ๆ 

• พจิารณาการก าหนดเสน้ทางส าหรบัการเขา้และออกโดยใชห้ลาย ๆ ทางเขา้เทา่ทีท่ าได ้

วางระเบยีบการอืน่ ๆ ในสถานทีเ่พือ่จ ากดัการตดิต่อกบัผูอ้ืน่โดยตรงใหม้ากทีสุ่ด 

• รกัษาหรอืขยายขัน้ตอนในการส่งงานทีไ่ดร้บัมอบหมายทีล่ดการตดิต่อใหเ้หลอืนอ้ยทีสุ่ด 

พืน้ที่ส่วนกลาง 
 

• จ ากดัผูเ้ยีย่มชมหรอือาสาสมคัรทีไ่ม่จ าเป็นใด ๆ 

เขา้มาในสถานศกึษามหาวทิยาลยัเท่าทีก่ฎหมายอนุญาต 

ไม่อนุญาตใหม้กีารจดักจิกรรมในช ัน้เรยีน 

หรอืการประชมุทีเ่กีย่วขอ้งกบักลุ่มหรอืองคก์รภายนอกโดยเฉพาะอย่างยิง่กบักบับุคคลทีม่าจากพืน้

ทีอ่ืน่ (เชน่ ชมุชน, เมอืงขนาดเล็ก, เมอืงขนาดใหญ่ หรอืเทศมณฑล) ในเวลานี ้

• ปิดพืน้ทีท่ีใ่ชร้ว่มกนัทีไ่ม่จ าเป็น เชน่ หอ้งเล่นเกม และหอ้งรบัรอง ส าหรบัพืน้ทีท่ีใ่ชร้ว่มกนัทีจ่ าเป็น 

ใหส้บัหลกีและจ ากดัจ านวนคนทีไ่ดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้ในเวลาเดยีวกนัเพือ่ใหแ้น่ใจว่าทุกคนอยู่ในระย

ะทีห่่างกนัอย่างนอ้ยหกฟุต และท าความสะอาดและฆ่าเช ือ้ระหว่างการใชง้านแต่ละคร ัง้ 

จดัท าระบบเพือ่บงัคบัใชนี้ ้

• จดัเตรยีมพืน้ทีเ่รยีนส าหรบัการเรยีนรายบุคคลเพือ่ใหนั้กเรยีนน่ังห่างกนัอย่างนอ้ยหกฟุตและตดิตัง้สิ่

งกดีขวางทางกายภาพหากเป็นไปได ้พืน้ทีด่งักล่าวตอ้งจ ากดัจ านวนคนทีอ่ยู่ 25% ของหอ้งหรอื 

100 คน แลว้แต่จ านวนใดจะนอ้ยกว่า 

• เพิม่สิง่กดีขวางทางกายภาพเชน่ สกรนีพลาสตกิทีม่ีความยดืหยุ่นระหว่างอ่างลา้งมอืในหอ้งน ้า 

โดยเฉพาะอย่างยิง่เมือ่ไม่สามารถอยู่ห่างกนันอ้ยหกฟุต เมือ่อ่างลา้งมอืตัง้ใกลก้นันอ้ยกว่าหกฟุต 

ใหปิ้ดการใชง้านอกีอ่างหน่ึงเพือ่ท าใหม้รีะยะห่างมากขึน้ 

• ส่งเสรมิใหนั้กศกึษาใชห้อ้งน ้าและหอ้งอาบน ้าฝักบวัหอ้งเดยีวกนัอย่างสมํ่าเสมอเพือ่ไม่ใหม้กีารแพรเ่

ช ือ้ไปยงัเพือ่นรว่มงาน 

ยิม สระว่ายน ้า และหอ้งออกก าลงักาย 
 

• โปรดดูค าแนะน าเกีย่วกบัหอ้งออกก าลงักายและสระว่ายน ้าในเว็บไซตพ์มิพเ์ขยีวส าหรบัเศรษฐกจิทีป่

ลอดภยักว่า  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/reopen-guidance.html
https://covid19.ca.gov/safer-economy/
https://covid19.ca.gov/safer-economy/


• ตามทีอ่า้งถงึในค าแนะน าเกีย่วกบักรฑีาของวทิยาลยั 

สิง่อ านวยความสะดวกดา้นกฬีาจะตอ้งจ ากดัการเขา้มาใหก้บับุคลากรทีจ่ าเป็นเชน่ ผูเ้ล่น, โคช้, 

ผูฝึ้กสอน ฯลฯ  

บรกิารอาหารและหอ้งอาหาร 
 

• มอีาหารใหเ้ลอืกซือ้กลบัไป หากมกีารใชห้อ้งรบัประทานอาหารตามปกต ิถา้เป็นไปได ้

ใชบ้รกิารบรกิารอาหารจานเดยีว (แทนทีจ่ะเป็นบุฟเฟ่ตห์รอืการบรกิารตวัเอง) 

• ใชอุ้ปกรณส์ าหรบัอาหารทีใ่ชแ้ลว้ทิง้ (เชน่ ภาชนะ, จาน) 

หากไม่ตอ้งการหรอืไม่สามารถใชอุ้ปกรณท์ีใ่ชแ้ลว้ทิง้ 

ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ามกีารใส่ถุงมอืเมือ่จดัการกบัอุปกรณอ์าหารทีไ่ม่ใชแ่บบใชแ้ลว้ทิง้และลา้งดว้ยส

บู่ลา้งจานและน ้ารอ้นหรอืในเคร ือ่งลา้งจาน บุคลากรควรลา้งมอืกอ่นสวมและหลงัจากถอดถุงมอื 

และหลงัจากจดัการอุปกรณบ์รกิารอาหารทีใ่ชแ้ลว้โดยตรง 

• หากมอีาหารใหใ้นทุกกรณี 

ใหม้กีารจดัเตรยีมกล่องบรรจกุอ่นหรอืกระเป๋าส าหรบัผูเ้ขา้รว่มแต่ละคนแทนอาหารบุฟเฟ่ตห์รอือาห

ารแบบครอบครวั หลกีเลีย่งการแบ่งปันอาหารและเคร ือ่งใช ้

และพจิารณาความปลอดภยัของบุคคลทีแ่พอ้าหาร 

• ศูนยอ์าหารควรปฏบิตัติามค าแนะน าทีเ่กีย่วขอ้งตามการอนุมตักิารเปิดอกีคร ัง้ของเจา้หนา้ทีส่าธาร

ณสุขในพืน้ทีท่ีส่ถาบนัตัง้อยู่ ดงันี:้ 

o สมี่วง – แพรก่ระจาย – ระดบั 1: อนุญาตใหด้ าเนินการภายนอกหอ้งอาหารได ้

(ส่ง/ซ ือ้กลบัไป) โดยมกีารปรบัปรุงเปลีย่นแปลง   

o สแีดง – มาก – ระดบั 2: อนุญาตใหร้บัประทานอาหารภายในหอ้งอาหารได ้

แต่ตอ้งจ ากดัจ านวนคนไวท้ีไ่ม่เกนิ 25% ของจ านวนคนทีห่อ้งอาหารรองรบัได ้

หรอืไม่เกนิ 100 คน แลว้แต่ว่าจ านวนใดจะนอ้ยกว่า โดยมกีารปรบัปรุงเปลีย่นแปลง  

o สสีม้ – ปานกลาง – ระดบั 3: อนุญาตใหร้บัประทานอาหารภายในหอ้งอาหารได ้

แต่ตอ้งจ ากดัจ านวนคนไวท้ีไ่ม่เกนิ 50% ของจ านวนคนทีห่อ้งอาหารรองรบัได ้

หรอืไม่เกนิ 200 คน แลว้แต่ว่าจ านวนใดจะนอ้ยกว่า โดยมกีารปรบัปรุงเปลีย่นแปลง  

o สเีหลอืง – น้อย – ระดบั 4: อนุญาตใหร้บัประทานอาหารภายในหอ้งอาหารได ้

โดยมจี านวนคนไม่เกนิ 50% ของจ านวนคนทีห่อ้งอาหารรองรบัได ้โดยมกีารปรบัปรุงเปลีย่นแปลง 

• ปฏบิตัติามค าแนะน าเพิม่เตมิในเว็บไซตพ์มิพเ์ขยีวส าหรบัเศรษฐกจิทีป่ลอดภยักว่า 

ส าหรบับรกิารต่าง ๆ เพิม่เตมิในสถานศกึษา เชน่ รา้นหนังสอื, หอ้งสมุด, สถานดูแลเด็ก, 

ศูนยอ์าหาร ฯลฯ 

 

 

 

https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html
https://www.cdc.gov/healthyschools/foodallergies/pdf/13_243135_A_Food_Allergy_Web_508.pdf
https://covid19.ca.gov/safer-economy/
https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-retail--th.pdf
https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-libraries-en.pdf
https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-childcare--en.pdf


6. จ ากดัการใชร้ว่ม 

• โนม้นา้วไม่ใหม้กีารใชส้ิง่ของรว่มกนัทีย่ากต่อการท าความสะอาดหรอืฆ่าเช ือ้ตามทีอ่ธบิายไวข้า้งตน้ 

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ามอีุปกรณท์ีเ่พยีงพอเพือ่ลดการแบ่งปันวสัดุทีม่กีารสมัผสัสูงใหน้อ้ยทีสุ่ดเท่าทีจ่

ะเป็นไปได ้(เชน่ มอบหมายอุปกรณศ์ลิปะ, อุปกรณห์อ้งแล็บ, 

คอมพวิเตอรข์องตนเองใหนั้กเรยีนแต่ละคน) 

หรอืจ ากดัการใชว้สัดุและอุปกรณข์องนักเรยีนทลีะกลุ่ม 

และท าความสะอาดและฆ่าเช ือ้ระหว่างการใชง้านแต่ละคร ัง้ตามทีอ่ธบิายไวข้า้งตน้ 

• หลกีเลีย่งการใชแ้บ่งปันอุปกรณอ์เิล็กทรอนิกส ์หนังสอื ปากกา และอุปกรณช์ว่ยเรยีนรูอ้ืน่ ๆ รว่มกนั 

 

7. ทีอ่ยู่อาศยัภายใตอ้ านาจของ IHE 

• ตรวจสอบแนวทางภายในสถานศกึษาอืน่ ๆ 

ในเอกสารฉบบันีแ้ละค าแนะน าส าหรบัทีอ่ยู่อาศยัทีใ่ชร้ว่มกนัหรอื Congregate CDC COVID-19 

ล่าสุดเกีย่วกบั: 

o IHE 

ควรประเมนิและบรรเทาปัญหาความเทา่เทยีมและการเขา้ถงึเมือ่จดัล าดบัความส าคญัของทีพ่กั

ทีจ่ ากดัส าหรบันักเรยีนและคณาจารย ์ 

o การแจง้เตอืนเกีย่วกบัการป้องกนัโควดิ-19 เป็นประจ า รวมถงึสุขอนามยัของมอืทีเ่หมาะสม 

(ดว้ยวาจา, โปสเตอร,์ วดิโีอ) กบัน ้ายาท าความสะอาดมอืทีม่อียู่ในพืน้ทีส่่วนกลางและหอ้งทั่วไป 

o การท าความสะอาดและการฆ่าเช ือ้ของพืน้ทีส่ว่นกลางและพืน้ผวิทีม่สีมัผสัสูงตลอดทัง้วนัซ ึง่สอ

ดคลอ้งกบัขอ้ 3  

o ตอ้งสวมอุปกรณป์กคลุมใบหนา้และรกัษาระยะห่างระหว่างบุคคลในพืน้ทีส่่วนกลาง 

o การฝึกอบรมมาตรการดา้นสาธารณสุข และสญัญานรวมถงึอาการแสดงของการตดิเชือ้โควดิ-

19 ส าหรบัผูเ้ช ีย่วชาญทีอ่าศยัอยู่ทัง้หมด ผูอ้ านวยการบณัฑติวทิยาลยั ทีป่รกึษา (RA) และ 

อืน่ ๆ ทีม่บีทบาทคลา้ยคลงึกนั 

o ไม่มกีจิกรรมทางสงัคมหรอืกจิกรรมตามค าสัง่เจา้หนา้ทีส่าธารณสุขในทอ้งถิน่และของรฐัในปัจ

จบุนั  

o ปรบัทีน่ั่งใหม่ในพืน้ทีส่่วนกลางเพือ่ใหม้กีารเวน้ระยะห่างทางกายภาพทีเ่หมาะสม  

• เป็นการยากทีจ่ะรกัษาการเวน้ระยะห่างทางกายภาพในทีพ่กัในสถานศกึษา 

และแมก้ระทั่งการแกไ้ขแนวทางอาจท าไดย้าก อย่างไรก็ตาม 

อย่างไรก็ตามควรพยายามทกุวถิทีางเพือ่ลดความเสีย่งในการสมัผสักบัการจดัเตรยีมทีพ่กัในสถาน

ศกึษาลยัโดยการลดจ านวนผูเ้ขา้พกั รวมถงึ:  

o การก าหนดจ านวนผูเ้ขา้พกัทีอ่นุญาตและแผนพฒันาเพือ่ตดิตามและบงัคบัใช ้

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/clean-disinfect/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/reopen-guidance.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/shared-congregate-house/guidance-shared-congregate-housing.html


o จดัล าดบัความส าคญัของการเขา้พกัหอ้งเดีย่วทุกทีท่ีเ่ป็นไปได ้ยกเวน้ทีพ่กัของครอบครวั 

สิง่นีอ้าจเป็นไปไดห้ากวทิยาลยั/มหาวทิยาลยัมนัีกเรยีนจ านวนจ ากดัในสถานทีส่ าหรบัการเรยี

นในช ัน้เรยีน   เมือ่ตอ้งมนัีกเรยีนสองคนต่อหอ้ง 

ใหแ้น่ใจว่าเตยีงตัง้ห่างกนัอย่างนอ้ยและตอ้งนอนในทศิทางทีต่รงขา้ม (ศรีษะไปเทา้)  

o ลดจ านวนผูอ้ยู่อาศยัทีใ่ชห้อ้งน ้าแต่ละหอ้งรว่มกนัใหเ้หลอืนอ้ยลงทีสุ่ด เมือ่ใชห้อ้งน ้ารวม 

ใหส้บัหลกีเวลาการใชห้อ้งน ้าใหม้ากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะเป็นไปได ้

และท าความสะอาดหอ้งน ้าใหบ้่อยขึน้ 

o จ ากดัการเขา้มาในอาคารของบุคคลภายนอกรวมถงึแขกภายนอก 

พนักงานทีไ่ม่ใชผู่ท้ีพ่กัอาศยั และบุคคลอืน่ ๆ ขอ้จ ากดัเหล่านีอ้าจไม่มผีลกบับางคน เชน่ 

ผูดู้แลส่วนบุคคลส าหรบันักเรยีนทีม่คีวามบกพรอ่งทางรา่งกาย  



8. ฝึกอบรมเจา้หน้าทีแ่ละนกัเรยีน 

• ใหก้ารฝึกอบรมทีม่ปีระสทิธภิาพแกค่ณาจารย ์เจา้หนา้ทีแ่ละนักเรยีนเกีย่วกบัการป้องกนัโควดิ -19 

รวมถงึ: 

o ขอ้มูลเกีย่วกบัโควดิ-19 

วธิป้ีองกนัการแพรร่ะบาดอย่างไรและปัญหาสุขภาพใดบา้งทีท่ าใหค้นมคีวามเสีย่งในการตดิเชือ้

ไดง้่ายกว่าปกต ิ

o แผนป้องกนัโควดิ-19 ของสถานที ่

o การคดักรองดว้ยตนเองทีบ่า้นรวมถงึการวดัอุณหภูมแิละ/หรอืตรวจสอบอาการโดยใชแ้นวทาง

ปฏบิตัขิอง CDC 

o ควรไปพบแพทยห์ากอาการรุนแรงรวมถงึอาการเจ็บหรอืรูส้กึกดดนัทีห่นา้อกต่อเน่ือง 

รูส้กึสบัสน หรอืรมิฝีปากหรอืใบหนา้เป็นสคีล า้ 

หาขอ้มูลล่าสุดและรายละเอยีดเพมิเตมิไดท้ีเ่ว็บเพจของ CDC 

o แนวทางปฏบิตัดิา้นสุขอนามยัทีเ่พิม่ขึน้ 

o ค าแนะน าเกีย่วกบัการเวน้ระยะห่างทางกายภาพ 

o การใชอุ้ปกรณป้์องกนัส่วนบุคคล และการใช ้การถอด 

และการซกัอุปกรณป์กคลุมใบหนา้ทีเ่ป็นผา้ทีเ่หมาะสม รวมถงึ:  

▪ อุปกรณป์กคลุมใบหนา้ไม่ใชอุ่ปกรณป้์องกนัส่วนบุคคล (PPE)  

▪ อุปกรณป์กคลุมใบหนา้ชว่ยป้องกนัคนรอบขา้งผูส้วมใส่ 

แต่ยงัคงตอ้งปฏบิตัริว่มกบัการเวน้ระยะห่างและการลา้งมอืบ่อย ๆ  

▪ อุปกรณค์ลุมใบหนา้ตอ้งคลุมจมูกและปาก  

▪ พนักงานนควรลา้งมอืหรอืท าความสะอาดมอืกอ่นและหลงัใชห้รอืปรบัอุปกรณป์กคลุมใบห

นา้ 

▪ หลกีเลีย่งการสมัผสัดวงตา จมูก และปาก 

▪ ตอ้งไม่ใชอุ้ปกรณป์กคลุมใบหนา้รว่มกบัผูอ้ืน่และควรซกัหรอืทิง้หลงัการการใชแ้ต่ละคร ัง้  

o ขอ้มูลทีม่อียู่ในแนวทางปฏบิตัขิอง CDPH ในการใชอุ้ปกรณป์กคลุมใบหนา้ 

ก าหนดถงึสถานการณท์ีต่อ้งสวมอุปกรณป์กคลุมใบหนา้และสถานการณย์กเวน้ 

รวมถงึนโยบาย กฎและระเบยีบการท างานที ่IHE 

ยอมรบัเพือ่รบัรองว่ามกีารใชอุ้ปกรณป์กคลุมใบหนา้  นอกจากนี ้

การฝึกอบรมควรรวมถงึนโยบายของนายจา้งเร ือ่งวธิจีดัการผูท้ีไ่ดร้บัการยกเวน้ไม่ตอ้งสวมอุป

กรณป์กคลุมใบหนา้  

  

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/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Guidance-for-Face-Coverings_06-18-2020.pdf


o ขอ้มูลเกีย่วกบัสวสัดกิารดา้นการลางานโดยไดร้บัเงนิค่าจา้งทีค่นงานอาจมสีทิธิไ์ดร้บั 

ซ ึง่จะท าใหก้ารหยุดงานอยู่บา้นกระท าไดง้่ายขึน้โดยไม่ตอ้งกงัวลเร ือ่งการเงนิ 

ดูขอ้มูลเพิม่เตมิที ่โปรแกรมของรฐับาลทีส่นับสนุนการลาป่วยโดยไดร้บัเงนิค่าจา้งในกรณีโควิ

ด-19 

รวมถงึสทิธิข์องคนงานในการลาป่วยโดยไดร้บัเงนิค่าจา้งภายใต ้บญัญตักิฎหมายว่าดว้ยความ

ชว่ยเหลอืดา้นไวรสัโคโรนาโดยครอบครวัมากอ่น  

o ความส าคญัของการไม่มาท างานหรอืการขาดเรยีน 

▪ หากพนักงานหรอืนักเรยีนมีอาการของโควดิ-19 ตามค าอธบิายของ CDC เชน่ 

มไีขห้นาวสัน่ ไอ หายใจถี ่หรอื หายใจล าบาก ปวดตามเน่ือตวั ปวดศรีษะ 

เพิง่สูญเสยีการรบัรสหรอืการรบักลิน่ เจ็บคอ คดัจมูก หรอืน ้ามูกไหล คลืน่ไส ้

อาเจยีนหรอืทอ้งรว่ง หรอื 

▪ หากพนักงานหรอืนักเรยีนไดร้บัการวนิิจฉัยว่าเป็นโควดิ-19 และยงัอยู่ในระยะกกัตวั หรอื  

▪ หากภายใน 14 วนัทีผ่่านมา 

พนักงานหรอืนักเรยีนตดิต่อกบัผูท้ีไ่ดร้บัการวนิิจฉัยว่าเป็นโควดิ-19 

และอาจเป็นผูท้ีแ่พรเ่ช ือ้ได ้(เชน่ยงัอยู่ในระยะกกัตวั) 

• พนักงานหรอืนักศกึษาทีไ่ดร้บัการวนิิจฉัยว่าตดิเช ือ้โควดิ-19 

จะกลบัไปท างานหรอืไปเรยีนไดก็้ต่อเมือ่เวลาผ่านไป 10 

วนัแลว้เท่าน้ันนับแต่ทีอ่าการของโรคปรากฏขึน้ อาการดขีึน้แลว้ 

และพนักงานหรอืนักศกึษาไม่มไีขแ้ลว้ (โดยไม่ไดใ้ชย้าลดไข)้ ในชว่งระยะ 24 

ช ัว่โมงทีผ่่านมา  พนักงานหรอืนักศกึษาทีไ่ดร้บัการวนิิจฉัยว่าตดิเช ือ้โควดิ-19 แต่ไม่มอีาการ 

จะกลบัไปท างานหรอืไปเรยีนไดก็้ต่อเมือ่เวลาผ่านไป 10 

วนัแลว้เท่าน้ันนับแต่วนัทีเ่ก็บตวัอย่างส าหรบัการตรวจ 

โควดิ-19 คร ัง้แรกทีผ่ลเป็นบวก 

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าผูร้บัเหมาอสิระะ 

คนงานช ัว่คราวหรอืคนงานตามสญัญาและอาสาสมคัรทีท่ างานในสถานประกอบการไดร้บัการฝึกอ

บรมอย่างถูกตอ้งเร ือ่งนโยบายป้องกนัโควดิ-19 และมอีุปกรณท์ีจ่ าเป็น 

และอุปกรณป้์องกนัส่วนบุคคล (PPE) 

ควรพูดคุยถงึความรบัผดิชอบเหล่านีเ้ป็นการลว่งหนา้กบัองคก์รทีจ่ดัหาคนงานช ัว่คราวและ/หรอืคน

งานตามสญัญาให ้และใหแ้น่ใจว่าพนักงานไดร้บัการฝึกอบรม 

• พจิารณาด าเนินการฝึกอบรมเสมอืนจรงิหรอื ถา้เป็นในช ัน้เรยีน 

ใหแ้น่ใจว่ามกีารเวน้ระยะห่างทางกายภาพหกฟุต  

 

 

 

 

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.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html


9. ตรวจหาสญัญานและอาการ 

• อาการโควดิ-19 ตามทีC่DC อธบิาย ไดแ้ก:่ 

o ไขห้รอืหนาวสัน่ 

o ไอ 

o หายใจถีห่รอืหายใจล าบาก 

o ความเมือ่ยลา้ 

o ปวดเมือ่ยกลา้มเนือ้หรอืรา่งกาย 

o ปวดศรีษะ 

o การสูญเสยีรสหรอืกลิน่ 

o เจ็บคอ 

o คดัจมูกหรอืมีน ้ามูก 

o คลืน่ไสอ้าเจยีน 

o โรคอุจจาระรว่ง  

• หากเป็นไปได ้ใหด้ าเนินการตรวจสุขภาพประจ าวนัหรอืขอใหค้ณาจารย ์เจา้หนา้ที ่

และนักศกึษาท าการตรวจสอบตนเอง (เชน่ การตรวจวดัอุณหภูม ิและ/หรอื ตรวจสอบอาการ) 

• ควรตรวจสุขภาพอย่างปลอดภยัตามค าแนะน าเกีย่วกบัระยะห่างทางกายภาพและเป็นไปตามกฎหมา

ยและขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการรกัษาความลบัและความเป็นสว่นตวัของรฐับาลกลางหรอืรฐั 

อาจใชต้วัอย่างของวธิกีารคดักรองใน ค าถามทีพ่บบ่อยเกีย่วกบัธรุกจิทั่วไป ของ CDC 

10. แผนส าหรบัเมือ่พนกังาน นกัเรยีน 

หรอืผูเ้ขา้ชมป่วย 

แนะน าบุคลากรป่วยจากเกณฑก์ารกกักนัตวัเองที่บา้น 
 

• เตอืนเจา้หนา้ทีแ่ละนักเรยีนทีป่่วยหรอืทีม่กีารตดิต่ออย่างใกลช้ดิกบับุคคลทีเ่ป็นโควดิ-19 อยู่บา้น 

หรอืหากพวกเขาอาศยัอยู่ในทีพ่กัของสถานศกึษา ใหป้ฏบิตัติามขัน้ตอน การกกักนัตวัเอง  

• หากมกีารบาดเจ็บหรอืเจ็บป่วยรา้ยแรง โทร 9-1-1 ทนัท ี

• คณาจารย ์เจา้หนา้ที ่หรอืนักเรยีนทีป่่วยไม่ควรกลบัไปเรยีนในช ัน้เรยีนหรอืสถานที ่IHE 

หรอืกกักนัตวัเองจนกว่าจะพบเกณฑก์ารยุตกิารกกักนัตวัเองทีบ่า้น ของ CDC 

จดัท าแผนเพือ่ใหบ้รกิารรวมถงึอาหารและการดูแลสุขภาพแกเ่รยีนทีอ่าศยัอยู่ในสถานศกึษาทีไ่ดร้บั

การวนิิจฉัยว่าเป็นหรอืมอีาการโควดิ-19 

• จดัท านโยบายทีส่่งเสรมิและเตอืนใหเ้จา้หนา้ทีแ่ละนักเรยีนทีป่่วยอยู่บา้นโดยไม่ตอ้งกลวัการตอบโตแ้

ละดูแลใหเ้จา้หนา้ทีแ่ละนักเรยีนตระหนักถงึนโยบายเหล่านี ้

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/community/general-business-faq.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/public-health-recommendations.html
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Guidance-on-Isolation-and-Quarantine-for-COVID-19-Contact-Tracing.aspx
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html


การกกักนัและการเคลื่อนยา้ยผูป่้วย 
 

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าคณาจารย ์เจา้หนา้ที ่และนักเรยีนทราบวา่ไม่ควรมาที ่IHE หากรูส้กึไม่สบาย 

และควรแจง้ใหเ้จา้หนา้ทีข่องวทิยาลยัทราบ (เชน่ จดุตดิต่อโควดิ-19 ของ IHE) หากป่วยเป็นโควดิ-

19 อาการการทดสอบโควดิ-19 เป็นค่าบวกหรอืไดส้มัผสักบัคนทีม่อีาการของโควดิ-19 

หรอืกรณีทีไ่ดร้บัการยนืยนั 

• แยกคณาจารย ์เจา้หนา้ที ่และนักเรยีนทีม่อีาการโควดิ-19 ทนัท ี(ตามทีร่ะบุไวข้า้งตน้) 

บุคคลทีป่่วยควร:  

o สวมหนา้กากหรอือุปกรณป์กคลุมใบหนา้  

o กลบับา้น หรอืหากพวกเขาอาศยัอยู่ในทีท่ีพ่กัของสถานศกึษา 

ใหป้ฏบิตัติามขัน้ตอนการกกักนัตวั 

หรอืไปทีส่ถานพยาบาลสุขภาพในทอ้งถิน่หรอืในสถานศกึษาขึน้อยู่กบัความรุนแรงของอาการ 

และ 

o ปฏบิตัติามแนวทางปฏบิตัขิอง CDC ในการการดูแลตวัเองและคนอืน่ ๆ ทีป่่วย IHE 

อาจปฏบิตัติามแนวทางปฏบิตัขิอง CDC 

ส าหรบัทีอ่ยู่อาศยัรว่มหรอืรวมกนัส าหรบัผูท้ีอ่าศยัอยู่ในทีพ่กัของ IHE 

• ท างานรว่มกบัผูดู้แล IHE และผูใ้หบ้รกิารดา้นการดูแลสุขภาพเพือ่ระบุหอ้งกกักนั พืน้ที ่

หรอือาคาร/ช ัน้ (ส าหรบัทีพ่กัในสถานศกึษา) เพือ่กกักนัผูใ้ดก็ตามทีม่อีาการตดิเชือ้โควดิ-19 

หรอืการทดสอบเป็นค่าบวกแต่ไม่มอีาการ ผูใ้หบ้รกิารดา้นการดูแลสุขภาพของ IHE 

ตอ้งไดร้บัการคุม้ครองตามขอ้ 8 มาตรา 5199 เมือ่ดูแลผูป่้วย ดู: 

คู่มอืสถานทีท่ างานของรฐัคลฟิอรเ์นียเกีย่วกบัโรคทีแ่พรก่ระจายของละอองลอย 

• ก าหนดขัน้ตอนการเคลือ่นยา้ยผูป่้วยไปทีบ่า้นหรอืสถานพยาบาลอย่างปลอดภยัตามขอ้ 8 มาตรา 

5199 หากคุณก าลงัเรยีกรถพยาบาลหรอืน าคนไปโรงพยาบาล 

ใหโ้ทรแจง้กอ่นว่าบุคคลน้ันอาจตดิเชือ้โควดิ-19 

บรกิารสุขภาพนักศึกษาในเครอื IHE 
 

• ดูค าแนะน าโดยละเอยีดเกีย่วกบัความปลอดภยัของ CDC และ Cal/OSHA 

o บรกิารดา้นสุขภาพแกบุ่คคลทีม่อีาการตดิเชือ้โควดิ-19 และ 

o ปกป้องเจา้หนา้ทีแ่ละนักเรยีนจากโควดิ-19 ในขณะทีไ่ดร้บัการรกัษา 

  ท าความสะอาดและฆ่าเชือ้ 
 

• ปิดพืน้ทีท่ีผู่ป่้วยใชแ้ละหา้มใชพ้ืน้ทีนี่จ้นกว่าจะท าความสะอาดและฆ่าเช ือ้ตามทีอ่ธบิายไวข้า้งตน้ 

• รออย่างนอ้ย 24 ช ัว่โมงกอ่นท าความสะอาดและฆ่าเช ือ้ หากไม่สามารถรอ 24 ช ัว่โมงได ้

ใหร้อนานเท่าทีส่ามารถรอได ้

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/public-health-recommendations.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/shared-congregate-house/guidance-shared-congregate-housing.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/shared-congregate-house/guidance-shared-congregate-housing.html
https://www.dir.ca.gov/title8/5199.html
https://www.dir.ca.gov/title8/5199.html
https://www.dir.ca.gov/dosh/dosh_publications/ATD-Guide.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/hcp/index.html
https://www.dir.ca.gov/dosh/dosh_publications/ATD-Guide.pdf


ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ามกีารใชง้านทีป่ลอดภยัและถูกตอ้งของผลติภณัฑฆ์่าเช ือ้กบัพนักงานทีผ่่านกา

รฝึกอบรม 

ใชอุ้ปกรณป้์องกนัส่วนบุคคลและการระบายอากาศทีแ่นะน าส าหรบัการท าความสะอาดตามทีอ่ธบิาย

ไวข้า้งตน้ เก็บผลติภณัฑฆ์่าเช ือ้ใหห้่างจากเด็ก 

ใชบ้รกิารท าความสะอาดของบุคคลภายนอกทีเ่ช ีย่วชาญในการฆ่าเช ือ้พืน้ทีท่ีต่ดิเช ือ้ 

แจง้เจา้หน้าที่สุขภาพและผูต้ิดต่อใกลช้ิด 
 

• แจง้เจา้หนา้ทีส่าธารณสุขในพืน้ทีแ่ละสมาชกิของชมุชนในสถานศกึษาทนัทเีกีย่วกบักรณีทีม่ค่ีาโควิ

ด-19 เป็นบวกในขณะทีร่กัษาความลบัตามทีก่ าหนดโดยกฎหมายของรฐัและรฐับาลกลางรวมถงึ 

FERPA และ ADA ดูค าแนะน าเพิม่เตมิไดท้ีน่ี่ 

• แจง้ผูท้ีเ่คยมกีารตดิต่อทีใ่กลช้ดิกบับุคคลทีไ่ดร้บัการวนิิจฉัยว่าเป็นโควดิ-19 

ใหอ้ยู่บา้นหรอืในย่านทีอ่ยู่อาศยั และตรวจสอบตนเองเพือ่ดูอาการ 

และปฏบิตัติามแนวทางปฏบิตัขิอง CDC หากมอีาการเพิม่เตมิ 

• บนัทกึ/ตดิตามเหตุการณท์ีอ่าจเกดิขึน้ไดแ้ละแจง้เจา้หนา้ทีส่าธารณสุขในพืน้ที ่

เจา้หนา้ทีท่ีเ่หมาะสม และครอบครวัทนัทเีกีย่วกบักรณีโควดิ-19 

โดยรกัษาความลบัตามทีก่ าหนดภายใต ้FERPA 

และกฎหมายของรฐัว่าดว้ยความเป็นสว่นตวัของทะเบยีนทางการศกึษา ดูค าแนะน าเพิม่เตมิไดท้ีน่ี่ 

เจา้หนา้ทีป่ระสานงานสามารถท าหนา้ทีป่ระสานงานเพือ่รบัประกนัการแจง้ทีร่วดเรว็และรบัผดิชอบ 

• แนะน าเจา้หนา้ทีแ่ละนักเรยีนทีป่่วยไม่ใหก้ลบัมาจนกว่าจะตรงกบัเกณฑ ์CDC 

เพือ่ยุตกิารกกักนัตวัเองทีบ่า้น ซ ึง่ไดแ้ก่การไม่มไีขเ้ป็นเวลา 24 ช ัว่โมง ไม่มอีาการเพิม่เตมิ และ 10 

วนัตัง้แต่อาการทีป่รากฏคร ัง้แรก 

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าไม่มกีารเลอืกปฏบิตักิบันักเรยีนและเจา้หนา้ทีท่ีเ่คยไดร้บัการวนิิจฉัยหรอืไดร้บั

การวนิิจฉัยว่าเป็นโควดิ-19  

  

https://www.epa.gov/sites/production/files/2020-04/documents/disinfectants-onepager.pdf
https://www.osha.gov/Publications/OSHA3512.pdf
https://www.osha.gov/Publications/OSHA3512.pdf
https://studentprivacy.ed.gov/sites/default/files/resource_document/file/FERPA%20and%20Coronavirus%20Frequently%20Asked%20Questions.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/public-health-recommendations.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/quarantine-isolation.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html
https://studentprivacy.ed.gov/sites/default/files/resource_document/file/FERPA%20and%20Coronavirus%20Frequently%20Asked%20Questions.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html


11. คงการด าเนินงานดา้นสขุภาพ 

การคุม้ครองส าหรบับุคคลที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเจ็บป่วยรุนแรงจา

กโควิด-19 
 

• เสนอทางเลอืกส าหรบัคณาจารยแ์ละพนักงานทีม่คีวามเสีย่งต่อการเจ็บป่วยรุนแรงทีสู่งขึน้ 

(รวมถงึผูใ้หญ่และผูสู้งอายุทุกเพศทุกวยัทีม่เีหตุผลการแพทยบ์างอย่าง) 

ทีจ่ ากดัความเสีย่งในการรบัสมัผสั (เชน่ การท างานทางไกล การจดัส่งสนิคา้ทางไกล 

และความรบัผดิชอบงานทีม่กีารปรบัเปลีย่น) 

• เสนอทางเลอืกส าหรบันักเรยีนทีม่คีวามเสีย่งต่อการเจ็บป่วยรุนแรงทีสู่งขึน้ทีจ่ ากดัความเสีย่งในการร ั

บสมัผสั (เชน่ โอกาสในการเรยีนรูเ้สมอืน) 

• ใหโ้อกาสพนักงานทุกคนท างานทางไกลและใหโ้อกาสนักเรยีนในการเรยีนรูเ้สมอืน 

การศกึษาอสิระและตวัเลอืกอืน่ ๆ ตามทีเ่ป็นไปไดเ้พือ่ลดความเสีย่งต่อการตดิเชือ้ 

ความตระหนักในกฎขอ้บงัคบั 
 

• ตระหนักถงึนโยบายของรฐัหรอืหน่วยงานก ากบัดูแลในพืน้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้งกบัการรวมกลุ่มเพือ่พจิารณ

าว่าสามารถจดังานไดห้รอืไม่ 

กิจกรรม 
 

• ส าหรบักจิกรรมเฉพาะของนักศกึษาใน IHE ใหใ้ชว้ธิจีดังานกลุ่ม การชมุนุม 

หรอืการประชมุทางออนไลน ์

หากเป็นไปได ้ การชมุนุมกนัแบบพบตวักนัตอ้งเป็นไปตามแนวทางปฏบิตัต่ิอไปนี:้  

o สมี่วง – แพรก่ระจาย – ระดบั 1: หา้มการชมุนุมกนั  

o สแีดง – มาก – ระดบั 2: อนุญาตใหม้กีารชมุนุมกนัได ้

แต่ตอ้งจ ากดัจ านวนคนไวท้ีไ่ม่เกนิ 25% ของจ านวนทีส่ถานทีร่องรบัได ้หรอืไม่เกนิ 

100 คน แลว้แต่ว่าจ านวนใดจะนอ้ยกว่า โดยมกีารปรบัปรุงเปลีย่นแปลง  

o สสีม้ – ปานกลาง – ระดบั 3: อนุญาตใหม้ีการชมุนุมกนัได ้

แต่ตอ้งจ ากดัจ านวนคนไวท้ีไ่ม่เกนิ 50% ของจ านวนทีส่ถานทีร่องรบัได ้หรอืไม่เกนิ 

200 คน แลว้แต่ว่าจ านวนใดจะนอ้ยกว่า โดยมกีารปรบัปรุงเปลีย่นแปลง  

o สเีหลอืง – น้อย – ระดบั 4: อนุญาตใหม้กีารชมุนุมกนัได ้แต่ตอ้งจ ากดัจ านวนคนไวท้ีไ่ม่เกนิ 

50% ของจ านวนทีส่ถานทีร่องรบัได ้โดยมกีารปรบัปรุงเปลีย่นแปลง 

• ปฏบิตัติามค าแนะน าทีใ่ชบ้งัคบักบักจิกรรมกฬีาและการเขา้รว่มกจิกรรมกฬีาในรูปแบบทีล่ดความเสี่

ยงต่อการตดิเชือ้โควดิ-19 ส าหรบัผูเ้ล่น ครอบครวั โคช้ และชมุชน 

(ดูค าแนะน าเกีย่วกบักรฑีาวทิยาลยัดา้นล่าง) 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-at-higher-risk.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-at-higher-risk.html


• ส าหรบัการชมุนุมอืน่ ๆ ทัง้หมดเชน่ การแสดงต่อหนา้สาธารณะ 

ใหป้ฏบิตัติามค าสัง่เกีย่วกบัค าแนะน าทีใ่ชก้บัการชมุนุมของเจา้หนา้ทีส่าธารณสุขในทอ้งถิน่และขอ

งรฐัทีเ่ผยแพรใ่นปัจจบุนั 

• จ ากดัผูเ้ยีย่มชมหรอือาสาสมคัรทีไ่ม่จ าเป็นใด ๆ 

เขา้มาในสถานศกึษามหาวทิยาลยัเท่าทีก่ฎหมายอนุญาต 

ไม่อนุญาตใหม้กีารจดักจิกรรมในช ัน้เรยีน 

หรอืการประชมุทีเ่กีย่วขอ้งกบักลุ่มหรอืองคก์รภายนอกโดยเฉพาะอย่างยิง่กบักบับุคคลทีม่าจากพืน้

ทีอ่ืน่ (เชน่ ชมุชน เมอืงขนาดเล็ก เมอืงขนาดใหญ่ หรอืเทศมณฑล) ในเวลานี ้

 

การท างานทางไกลและการประชุมและการบรกิารแบบเสมือน  
 

• สนับสนุนการท างานระยะไกลส าหรบัคณาจารยแ์ละพนักงานมากทีสุ่ดเท่าทีเ่ป็นไปได ้

โดยเฉพาะอย่างยิง่แรงงานทีม่คีวามเสีย่งสูงส าหรบัการเจบ็ป่วยรุนแรงจากโควดิ-19 

• แทนทีก่ารประชมุแบบตวัต่อตวัดว้ยการโทรผ่านวดิโีอหรอืการประชมุทางโทรศพัทเ์มือ่ใดก็ตามทีเ่ป็

นไปได ้

• ใหบ้รกิารสนับสนุนนักเรยีนแบบเสมอืนเมือ่เป็นไปได ้

• เมือ่เป็นไปได ้ใหใ้ชไ้ซตก์ารท างานหรอืการเรยีนรูท้ีย่ดืหยุ่น (เชน่ งานทางไกล, 

การเรยีนรูเ้สมอืนจรงิ) และการท างานทีย่ดืหยุ่นหรอืช ัว่โมงการเรยีนรู ้(เชน่ 

การเปลีย่นหรอืช ัน้เรยีนทีส่บัหลกีได)้ 

เพือ่ชว่ยสรา้งนโยบายและแนวทางปฏบิตัสิ าหรบัการท ากจิกรรมทางสงัคม 

การเดินทางและการขนส่ง 
 

• พจิารณาตวัเลอืกส าหรบัการจ ากดัการเดนิทางทีไ่ม่มคีวามจ าเป็นตามระเบยีบของรฐัและทอ้งถิน่และ

ค าแนะน า 

• ส่งเสรมิใหนั้กเรยีนคณาจารยแ์ละพนักงานทีใ่ชร้ะบบขนส่งมวลชนเพือ่พจิารณาใชต้วัเลอืกการขนส่

งอืน่ ๆ (เชน่การเดนิขีจ่กัรยานขบัรถหรอืขีโ่ดยรถยนตค์นเดยีวหรอืกบัสมาชกิในครอบครวัเท่าน้ัน) 

จุดติดต่อโควิด-19 ที่ก าหนด 
 

• ก าหนดผูดู้แลระบบหรอืส านักงานทีจ่ะรบัผดิชอบในการตอบสนองต่อขอ้กงัวลโควดิ-19 นักเรยีน 

คณาจารย ์และพนักงานของ IHE ควรรูว้่าพวกเขาเป็นใครและจะตดิต่อกบัพวกเขาไดอ้ย่างไร 

ผูป้ระสานงานควรไดร้บัการฝึกฝนเพือ่ประสานงานการตรวจสอบเอกสารและการตดิตามความเสีย่ง

ทีเ่ป็นไปไดข้องโควดิ-19 เพือ่แจง้ใหผู้ท้ีต่ดิต่อใกลช้ดิเพือ่กกักนั 

และแจง้เจา้หนา้ทีส่าธารณสขุทอ้งถิน่ พนักงาน 

และครอบครวัในลกัษณะทีร่วดเรว็และมคีวามรบัผดิชอบ 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-at-higher-risk.html


การมีส่วนร่วมในความพยายามในการตอบสนองของชุมชน  
 

• พจิารณาเขา้รว่มกบัหน่วยงานของรฐัหรอืทอ้งถิน่ในการตอบสนองของชมุชนเป็นวงกวา้งเกีย่วกบัโ

ควดิ-19 รวมทัง้การแสวงหาอ านาจทีไ่ดร้บัมอบหมายส าหรบัการตดิตามการตดิต่อ 

การรว่มเป็นคณะกรรมการการตอบสนองของชมุชน และใชห้อ้งปฏบิตักิาร IHE 

และทรพัยากรเมือ่พรอ้มใชง้านเพือ่เพิม่ความสามารถในการทดสอบ 

ระบบการสื่อสาร 
 

• รกัษาระบบการสือ่สารที ่ 

o ใหนั้กศกึษา คณาจารย ์และพนักงาน 

▪ รายงานต่อ IHE หากพวกเขามอีาการของโควดิ-19, ผลทดสอบเชือ้โควดิ-19 เป็นบวก 

หรอืสมัผสักบัคนทีม่โีควดิ-19 ตามกฎระเบยีบทีแ่บ่งปันขอ้มูลสุขภาพส าหรบัโควดิ-19 

และ  

▪ รบัการแจง้เตอืนเมือ่มกีารรบัสมัผสัหรอืการปิด ขณะเดยีวกนัก็รกัษาความลบั 

ตามทีก่ าหนดโดย FERPA 

และกฎหมายของรฐัเกีย่วกบัความเป็นส่วนตวัของระเบยีนดา้นการศกึษา 

สามารถอ่านค าแนะน าเพิม่เตมิไดท้ีน่ี่ 

o แจง้คณะ บุคลากร นักเรยีน ครอบครวั และสาธารณะถงึการปิด IHE และขอ้จ ากดัใดๆ 

เพือ่จ ากดัการสมัผสัรบัโควดิ-19 (เชน่ ช ัว่โมงการท างานทีจ่ ากดั) 

นโยบายการลาและการขาดเรยีนโดยมีเหตุผล 
 

• พฒันานโยบายส าหรบัการกลบัมาเรยีนและสิง่อ านวยความสะดวก IHE หลงัการป่วยจากโควดิ-19 

เกณฑข์อง CDC เพือ่หยุดการแยกตวัเองและกกัตวัเองทีบ่า้น สามารถแจง้นโยบายเหล่านีไ้ด ้

แผนพนักงานส ารอง 
 

• ตรวจสอบการขาดงานของพนักงานและนักเรยีน พนักงานท างานหลายหนา้ที ่

และสรา้งบญัชรีายชือ่ของพนักงานส ารองทีผ่่านการฝึกอบรม 

องคก์รในเครอื 
 

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าองคก์รใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั IHE เชน่ สโมสรนอกวทิยาเขต องคก์รกรกี ฯลฯ 

ยงัปฏบิตัติามแนวทางเหล่านี ้

พฒันาระบบเพือ่บงัคบัใชแ้ละควบคุมใหอ้งคก์รในเครอืรบัผดิชอบในการยดึมั่นในค าแนะน านี ้

  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.hhs.gov/hipaa/for-professionals/special-topics/hipaa-covid19/index.html
https://studentprivacy.ed.gov/sites/default/files/resource_document/file/FERPA%20and%20Coronavirus%20Frequently%20Asked%20Questions.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/quarantine-isolation.html


สนับสนุนการเผชิญหน้าและความยืดหยุ่น  
 

• ส่งเสรมิใหค้นงานและนักเรยีนหยุดพกัจากการดู อ่าน 

หรอืฟังเร ือ่งราวข่าวรวมถงึสือ่สงัคมออนไลนห์ากพวกเขารูส้กึถูกครอบง าหรอืทุกขใ์จ 

• ส่งเสรมิการรบัประทานอาหารเพือ่สุขภาพ การออกก าลงักาย การนอนหลบั และหาเวลาผ่อนคลาย 

• กระตุน้ใหค้นงานและนักเรยีนพูดคุยกบัคนทีพ่วกเขาวางใจเกีย่วกบัความกงัวลของพวกเขาและควา

มรูส้กึของพวกเขา 

• พจิารณาโพสตป้์ายส าหรบัสายด่วนคลายทุกขข์องประเทศ: 1-800-985-5990 หรอืส่งขอ้ความหา 

TalkWithUs ที ่66746 

• โพสตป้์ายหาทรพัยากรในมหาวทิยาลยัเพือ่ชว่ยใหนั้กเรยีนจดัการความเครยีดและเขา้รว่มดูแลสุขภ

าพจติของพวกเขา 

การตรวจ 
 

• พจิารณาทีจ่ะใหนั้กศกึษาและเจา้หนา้ทีเ่ขา้รบัการตรวจคดักรองเพือ่หาการตดิเชือ้โควดิ-19 

เป็นประจ า 

และจดัซือ้จดัหาทรพัยากรเพือ่ท าการตรวจนักศกึษาและเจา้หนา้ทีท่ีไ่ดส้มัผสัหรอืใกลช้ดิกบัผูต้ดิเช ื ้

อ 

ประโยชนข์องการตรวจเบือ้งตน้หรอืเป็นประจ าเพือ่หาแอนตบิอดใีนซรี ัม่หลงัจากการตดิเชือ้ยงัไม่เป็

นทีช่ดัเจนในขณะนี ้ 

 

 

12. ขอ้ควรพจิารณาส าหรบัการปิดบางส่วนหรอืท ัง้หมด 

• ตรวจสอบค าสัง่เจา้หนา้ทีสุ่ขภาพของรฐัและทอ้งถิน่และประกาศฝ่ายสุขภาพบอ่ยคร ัง้เกีย่วกบัการส่ง

ผ่านในพืน้ทีห่รอืการปิดและปรบัการด าเนินงานใหส้อดคลอ้งกนั  

• เมือ่นักเรยีน คณาจารย ์หรอืเจา้หนา้ทีท่ดสอบเชือ้โควดิ-19 ไดผ้ลเป็นบวกและไดส้มัผสักบัคนอืน่ ๆ 

ทีโ่รงเรยีน ใหท้ าตามขัน้ตอนต่อไปนี:้ 

o ปรกึษาแผนกสาธารณสุขทอ้งถิน่เกีย่วกบัการตดิตามผลเพิม่เตมิทีจ่ าเป็นเพือ่ระบุผูต้ดิต่อใกลช้ ิ

ดและการด าเนินการแนะน า สัง่ปิด หรอืมาตรการอืน่ ๆ เพือ่ปกป้องชมุชนของคุณ 

o ใหค้ าแนะน ามาตรฐานส าหรบัการแยกตวัทีบ่า้นเป็นเวลา 10 วนัส าหรบัคนทีต่ดิเช ือ้โควดิ-19 

o ใหค้ าแนะน ามาตรฐานส าหรบัการกกักนัทีบ่า้นเป็นเวลาอย่างนอ้ย 14 

วนัหลงัจากการสมัผสัอย่างใกลช้ดิ 

บางส่วนหรอืทัง้หมดของมหาวทิยาลยัอาจตอ้งปิดช ัว่คราวขณะทีนั่กเรยีนหรอืเจา้หนา้ทีถู่กกกัตั

ว ดูเว็บไซตแ์ผนกสุขภาพทอ้งถิน่หรอื ค าแนะน าในการแยกและกกัตวัของ CDPH 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Guidance-on-Isolation-and-Quarantine-for-COVID-19-Contact-Tracing.aspx


o นอกจากนีผู้ต้ดิต่อใกลช้ดิเพิม่เตมินอกทีอ่ยู่อาศยัและหอ้งเรยีนควรกกัตวัเป็นเวลา 14 

วนัในทีอ่ยู่อาศยัของพวกเขา 

o พฒันาแผนการสือ่สารส าหรบัการแจง้เตอืนหากมกีารสมัผสัโรค 

หรอืปิดโรงเรยีนเพือ่ป้องกนัการแพรร่ะบาดสู่นักเรยีน ผูป้กครอง คณาจารย ์เจา้หนา้ที ่

และชมุชน 

o รวมขอ้มูลเกีย่วกบักฎหมายแรงงาน ขอ้มูลเกีย่วกบัการประกนัความทุพพลภาพ 

การลาหยุดเพือ่ดูแลครอบครวัทีไ่ดร้บัเงนิ และประกนัการว่างงาน ตามความเหมาะสม 

o ใหค้ าแนะน าแก่นักเรยีน ผูป้กครอง คณาจารย ์

และเจา้หนา้ทีโ่ดยย า้เตอืนพวกเขาถงึความส าคญัของมาตรการเวน้ระยะห่างในชมุชนในขณะที่

บางส่วนหรอืทัง้หมดของมหาวทิยาลยัถูกปิด 

รวมทัง้ป้องกนัไม่ใหนั้กเรยีนหรอืเจา้หนา้ทีไ่ปรวมตวักนัทีอ่ืน่  

o พฒันาหรอืทบทวนแผนการศกึษาอย่างต่อเน่ือง  

o ตรวจสอบเว็บไซตแ์ผนกสาธารณสุขทอ้งถิน่และรกัษาการสือ่สารอย่างสม ่าเสมอ 

ค าแนะน าเฉพาะเฉพาะส าหรบักรฑีาวทิยาลยั 

แนวทางและขอ้ควรพจิารณาต่อไปนีม้วีตัถุประสงคเ์พือ่ชว่ยใหส้ถาบนัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา (IHE) 

และแผนชมุชนของพวกเขา 

และเตรยีมความพรอ้มส าหรบัการเร ิม่ตน้ใหม่ของการฝึกอบรมกฬีาวทิยาลยัและเพือ่ด าเนินการต่อในการแข่งขนัเมือ่มกี

ารรบัรองการเป็นไปตามเงือ่นไข  

ความเสีย่งต่อการตดิเชือ้ไวรสัโควดิ-19 ขึน้อยู่กบัปัจจยัหลายประการทีเ่กีย่วขอ้งกบักฬีา รวมทัง้:  

• จ านวนคนในสถานทีต่ ัง้ 

• ประเภทของสถานที ่(ในรม่กบักลางแจง้) 

• ระยะห่างหรอืการตดิต่อทางกายภาพระหวา่งคน  

• ระยะเวลาในสถานทีต่ ัง้ 

• การสมัผสัของวตัถุทีใ่ชร้ว่มกนั 

• การใชอุ้ปกรณป์กคลุมหนา้ 

• การผสมผสานของผูค้นจากหลายสถานทีท่ีม่รีะดบัการแพรก่ระจายของชมุชนต่าง ๆ 

ระยะเวลา ความใกลชดของการตดต่อ และการใชอุปกรณทใชรวมกนเพมความเสยงทอาจเกดขนส าหรบนกกฬา 

เพอชวยลดความเสยงเหล่านน 

วทยาลยทตองการด าเนนการแข่งขนควรใหความคมครองทแขงแกรงส าหรบนกกฬานกเรยนของพวกเขา 

รวมทงอนญาตใหพวกเขาเลอกทจะไม่เขารวมฤดูกาลโดยไม่มความเสยงของทุนการศกษาว่าจะถูกเพกถอน 

ลดลงหรอยกเลก หรอกจกรรมทเปนการตอบโตรูปแบบใด ๆ 

้ ิ ิ ้ ์ ี ่ ้ ่ ั ิ ่ ี ่ ี ่ ิ ึ ้ ั ั ี

ื ่ ่ ี ่ ั้

ิ ั ี ่ ้ ิ ั ้ ุ ้ ี ่ ็ ่ ั ั ี ั ี

ั้ ุ ้ ื ี ่ ้ ่ ี ี ่ ึ ิ

ื ิ ื ิ ี ่ ็ ้



แผนกกฬีาระดบัวทิยาลยัยงัไดร้บัการคาดว่าจะมกีารบงัคบัใชก้ารทดสอบและโปรโตคอลในการรายงานดงัทีอ่ธบิายไวด้ ้

านล่างอย่างเต็มก าลงั  

เป็นค าแนะน าทั่วไป กลุ่มเล็กจะปลอดภยักว่าขนาดใหญ่ สถานทีก่ลางแจง้มคีวามปลอดภยักว่าในรม่ 

กฬีาทีส่ามารถมั่นใจไดว้่าระยะทางหกฟุตหรอืมากกว่าจะปลอดภยักว่าการตดิต่อใกลช้ดิ 

และระยะเวลาทีส่ ัน้กว่าจะปลอดภยักว่า ส าหรบักจิกรรมกฬีาส่วนใหญ่ 

แนวทางปฏบิตันีิถ้อืว่าการใชอุ้ปกรณป์กคลุมใบหนา้ในขณะทีเ่ล่นเป็นไปได ้แมว้่าควรจะสวมใส่โดยผูเ้ล่นและคนอืน่ ๆ 

ในขณะทีอ่ยู่ขา้งสนาม 

ผูอ้ านวยการกฬีาและโคช้ตอ้งพจิารณาปัจจยัเหลา่นีท้ ัง้หมดหากพวกเขาวางแผนทีจ่ะกลบัมาฝึกอบรมและปรบัสภาพ  

นอกจากนี ้การฝึก การเรยีน การอาจอาศยันอกสถานศกึษา 

และการเดนิทางไปแข่งในพืน้ทีอ่ืน่ของนักศกึษาทีเ่ป็นนักกฬีา ยงัเป็นการเพิม่ความเสีย่งของการแพรเ่ช ือ้ดว้ย IHE 

จ าเป็นตอ้งพจิารณาปัจจยัเหล่านีเ้มือ่กลบัมาฝึก จดัท าระเบยีบวธิสี าหรบัการใชห้อ้งออกก าลงักายในสถานศกึษา 

และจดัท าค าแนะน าส าหรบัทีพ่กัของนักศกึษาทีเ่ป็นนักกฬีา 

การอนุญาตใหท้มีจากพืน้ทีอ่ืน่มาทีส่ถาบนัศกึษายงัเป็นการเพิม่ความเสีย่งต่อการแพรข่องโรคดว้ย 

เมือ่ค าสัง่ใหห้ยุดอยู่บา้นไดร้บัการแกไ้ขแลว้ จงึเป็นสิง่จ าเป็นทีต่อ้งด าเนินการตามขัน้ตอนทัง้หมดทีเ่ป็นไปได ้

เพือ่ใหม้ั่นใจในความปลอดภยัของพนักงานและประชาชน  

ทมีกฬีาวทิยาลยัไดร้บัอนุญาตใหเ้ร ิม่ตน้การกลบัมาปฏบิตัเิฉพาะในกรณีที:่  

• สถาบนัการศกึษาระดบัอุดมศกึษายอมรบัและทมีงานปฏบิตัติามแผนความปลอดภยั“ กลบัไปเล่น” 

เฉพาะสถาบนั  

• IHE จดัใหม้แีละด าเนินการตรวจหาโควดิ-19 กบันักกฬีาและเจา้หนา้ทีส่นับสนุนเป็นประจ า ทัง้การตรวจ PCR 

เป็นระยะ ๆ และการตรวจแอนตเิจนรายวนัเป็นสิง่ทีย่อมรบัได ้

(อ่านขอ้ก าหนดทีเ่ฉพาะเจาะจงส าหรบัการตรวจในส่วนที ่3 ดา้นล่าง)  

• นักกฬีาไม่จ าเป็นตอ้งสละสทิธขิองพวกเขาตามกฎหมายเกีย่วกบัโควดิ-19 

อนัเป็นเงือ่นไขของการเขา้รว่มการแข่งขนักฬีา ซึง่สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดทีก่ าหนดโดย National 

Collegiate Athletic Association (NCAA) 

• สถาบนัอุดมศกึษาปฏบิตัติามค าแนะน าทั่วไปส าหรบัสถาบนัอุดมศกึษาและค าแนะน าของหน่วยงานสาธารณสุข

ของรฐัและภายในทอ้งที ่ซ ึง่เกีย่วขอ้งกบัการแยกและกกัตวับุคคลทีผ่ลการตรวจโควดิ-19 

เป็นบวกและบุคคลทีใ่กลช้ดิกบับุคคลเหล่าน้ัน 

การแข่งขนัระหว่างทมีทีไ่ม่มผีูช้มจะไดร้บัอนุญาตใหเ้ร ิม่ไดก็้ต่อเมือ่: 

• IHE สามารถจดัใหม้กีารตรวจโควดิ-19 และไดร้บัผลการตรวจภายในระยะเวลา 48 

ช ัว่โมงกอ่นการแข่งขนัในกฬีาทีม่กีารสมัผสัตวัซ ึง่มคีวามเสีย่งสูง4 

• แผนกกฬีาไดพ้จิารณาหาวธิทีีด่ทีีสุ่ดในการท าใหแ้น่ใจอย่างสมเหตุสมผลวา่ทมีอืน่ไดพ้จิารณาและจดัการกบัค

วามเสีย่งเดยีวกนัเหล่าน้ันอย่างเพยีงพอ 

น่ีรวมถงึการพจิารณาวธิแีจง้ผลการตรวจและการรบัรองความปลอดภยัแกท่มีตรงขา้ม กอ่นทีจ่ะเร ิม่การแข่งขนั 

โดยวธิดีงักล่าวตอ้งเป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยความเป็นส่วนตวัส าหรบัขอ้มูลดา้นสุขภาพและการศกึษา 



• รว่มกบัเจา้หนา้ทีส่าธารณสุขและผูต้ดิตามผูส้มัผสักบัผูต้ดิเช ือ้ สถานศกึษาตอ้งมวีธิแีจง้สถานศกึษาอืน่ ๆ 

หากผลการตรวจพบว่านักกฬีาจากทมีหน่ึงตดิเชือ้โควดิ-19 ภายในเวลา 48 ช ัว่โมงหลงัการแข่งขนักบัอกีทมี 

• แผนกกฬีา เมือ่หารอืกบัผูน้ าสถาบนัแลว้ 

จะตอ้งประเมนิความพรอ้มและความสามารถในการเขา้ถงึแหล่งขอ้มูลการตดิตามการตดิต่อในพืน้ที ่

ในกรณีทีค่วามพรอ้มของทรพัยากรในการตดิตามการตดิต่อในพืน้ทีไ่ม่เพยีงพอ 

โรงเรยีนตอ้งฝึกอบรมบุคลากรในสถานทีห่รอืจดัหาทรพัยากรตดิตามการตดิต่อ 

พนักงานทีฝึ่กอบรมการตดิตามการตดิต่ออย่างเป็นทางการอาจเป็นทรพัยากรทีท่รงคุณค่าเกีย่วกบัความพยาย

ามดา้นการจดัการความเสีย่งและทรพัยากรของสถาบนั 

แนวทางปฏบิตัฉิบบันีเ้ป็นแนวทางปฏบิตัชิ ัว่คราว 

แนวทางและขอ้ควรพจิารณาเหลา่นีจ้ดัท าขึน้ตามขอ้มูลดา้นสาธารณสุขทีด่ทีีสุ่ดในขณะนี ้

แนวปฏบิตัทิีด่ใีนระดบัสากลทีใ่ชใ้นปัจจบุนั และความเป็นจรงิในทางปฏบิตัขิองการจดัการการด าเนินงาน 

ค าแนะน าจะไดร้บัการปรบัปรุงใหเ้ป็นปัจจบุนัเมือ่มขีอ้มูลใหม่และการปฏบิตัใิหม่ นอกจากนี ้

แนวทางและขอ้ควรพจิารณาไม่ไดส้ะทอ้นถงึขอบเขตทัง้หมดของปัญหาทีโ่ครงการกฬีาของวทิยาลยัจ าเป็นตอ้งจดัการ

แกไ้ข  

สถาบนัอุดมศกึษาและแผนกกฬีาจะตอ้งปฏบิตัติามมาตรฐานทีน่ ามาใชโ้ดย NCAA รวมทัง้ 

แนวทางในการปรบับทบาททางสงัคมของกฬีา5 ของ NCAA และ/หรอืการประชมุกฬีาของสถาบนั (ตามทีเ่กีย่วขอ้ง) 

หากแนวทางเหลา่น้ันหรอืแนวทางของหน่วยงานสาธารณสุขในทอ้งทีม่ขีอ้จ ากดัหรอืขอ้ก าหนดเพิม่เตมินอกเหนือจาก

แนวทางในเอกสารฉบบันี ้โดยขอ้ก าหนดเหล่าน้ันมคีวามเขม้งวดกว่าแนวทางเหล่านี ้

สถาบนัอุดมศกึษาและแผนกกฬีาตอ้งปฏบิตัติามขอ้ก าหนดทีเ่ขม้งวดกว่า  

การน าแนวทางนีไ้ปปฏบิตันีิใ้นขณะท าการเปิดแต่ละระยะจะขึน้อยู่กบัแนวโนม้ทีด่ขีึน้หรอืทีเ่อือ้อ านวยทางระบาดวทิยา 

และการมขีดีความสามารถในการรกัษาพยาบาลของ IHE และทรพัยากรของชมุชนในการตรวจหาเชือ้ 

และการเตรยีมความพรอ้มอย่างเพยีงพอของ IHE ในการตอบสนองต่อการสบืสวนกรณีการตดิเชือ้และการระบาด 

การตดัสนิใจทัง้หมดเกีย่วกบัแผนทีเ่ฉพาะเจาะจงของ IHE 

ควรท ารว่มกบัเจา้หนา้ทีส่าธารณสุขในทอ้งทีแ่ละหน่วยงานอืน่ ๆ 

หน่วยงานสาธารณสุขในทอ้งทีอ่าจมขีอ้ก าหนดทีเ่ขม้งวดกว่าแนวทางเหลา่น้ัน 

ซึง่สถานศกึษาจ าเป็นตอ้งปฏบิตัติามขอ้ก าหนดเหล่าน้ันดว้ย 

การด าเนินการตามแนวทางปฏบิตันีิค้วรปรบัใหเ้หมาะกบัแต่ละสถานที ่

รวมถงึการพจิารณาโปรแกรมทีด่ าเนินการในแต่ละสถาบนัและความตอ้งการของนักศกึษาและพนักงานอย่างเพยีงพอ 

ผูบ้รหิารควรใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีทีเ่กีย่วขอ้งเขา้มามสี่วนรว่ม ซึง่ไดแ้ก่ นักศกึษา ครอบครวัของนักศกึษา พนักงาน 

และพนัธมติรแรงงานในชมุชนโรงเรยีนเพือ่ก าหนดและด าเนินการตามแผน 

แมจ้ะมกีารเวน้ระยะห่างระหวา่งบุคคลก็ตาม แต่การใหค้นจากหลายชมุชนมาชมุนุมกนัเพือ่ท ากจิกรรมเดยีวกนั 

โดยเฉพาะอย่างยิง่ภายในอาคารหรอืเมือ่มกีารใกลช้ดิกนั 

จะท าใหเ้กดิความเสีย่งสูงขึน้ทีใ่นการแพรก่ระจายของเชือ้ไวรสัโควดิ-19 และอาจส่งผลใหอ้ตัราการตดิเชือ้ 

จ านวนผูเ้ขา้รกัษาตวัในโรงพยาบาล และจ านวนผูเ้สยีชวีติสูงขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในหมู่ประชากรทีม่คีวามเสีย่งมาก  

สิง่อ านวยความสะดวกดา้นกฬีาจงึตอ้งจ ากดัจ านวนผูเ้ขา้พกัใหบุ้คลากรทีจ่ าเป็น เชน่ ผูเ้ล่น โคช้ ผูฝึ้กสอน 

ความปลอดภยั และเจา้หนา้ทีจ่ดังาน 

กรมสาธารณสุขของรฐัแคลฟิอรเ์นียไดม้กีารปรกึษาหารอืกบักรมสาธารณสุขของเทศมณฑล 

จะทบทวนและประเมนิผลกระทบของขอ้จ ากดัทีบ่งัคบัเหล่านีเ้กีย่วกบัสาธารณสุขและชีแ้นวทางต่อไปเป็นส่วนหน่ึงของระ

ยะฟ้ืนฟูกจิกรรมสนัทนาการ 

https://www.ncaa.org/sport-science-institute/resocialization-collegiate-sport-developing-standards-practice-and-competition


ก าหนดใหใ้ชห้น้ากากปิดจมูกปิดปาก 

เมือ่วนัที ่18 มถุินายน CDPH ไดอ้อก แนวทางปฏบิตัดิา้นการใชห้นา้กากอนามยั 

ซ ึง่ก าหนดใหป้ระชาชนและคนงานในวงกวา้งตอ้งสวมหนา้กากอนามยัในสถานทีส่าธารณะและสถานประกอบก

ารทัง้หมดทมีคีวามเสีย่งในการตดิเชือ้สูง  ทุกคนทีเ่กีย่วขอ้งในวทิยาลยักรฑีา รวมทัง้โคช้ พนักงาน 

สือ่และผูเ้ล่นทีไ่ม่ไดม้สี่วนรว่มในการเล่น อยู่ภายใตข้อ้ก าหนดเหล่านี ้ 

รายละเอยีดเกีย่วกบัอุปกรณป์กคลุมใบหนา้สามารถพบไดใ้น หนา้ 2 ของแนวทางปฏบิตัฉิบบันี ้

พืน้ทีต่่อไปนีไ้ดร้บัการระบุว่าเป็นประเด็นทีเ่ป็นปัญหาส าคญัซึง่ตอ้งปฏบิตัติามแผนส าหรบัการเร ิม่ตน้การแข่งขั

นกฬีาวทิยาลยัอกีคร ัง้    

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


1. แผนเฉพาะสิง่อ านวยความสะดวกกฬีา 

• จดัท าแผนการป้องกนัโควดิ-19 เป็นลายลกัษณอ์กัษรทีใ่ชเ้ฉพาะส าหรบัสถานทีแ่ต่ละแห่งขึน้มา  

ด าเนินการประเมนิความเสีย่งอย่างละเอยีดส าหรบัพืน้ทีท่ างานและพืน้ทีเ่ล่นกฬีาทัง้หมด 

และมอบหมายใหบุ้คคลหน่ึงทีส่ถานทีแ่ต่ละแห่งเป็นผูร้บัผดิชอบด าเนินการตามแผนน้ัน 

การตดัสนิใจทัง้หมดเกีย่วกบัแผนทีเ่ฉพาะเจาะจงของ IHE 

ควรท ารว่มกบัเจา้หนา้ทีส่าธารณสุขในทอ้งทีแ่ละหน่วยงานอืน่ ๆ   

• ก าหนดผูร้บัผดิชอบในการตอบสนองต่อขอ้กงัวลเกีย่วกบัโควดิ-19 

ส าหรบัการแข่งขนักฬีาโดยรวมและส าหรบัแต่ละทมีหรอืกฬีา โคช้ พนักงาน 

และนักกฬีานักเรยีนทุกคนควรรูว้า่ใครทีจ่ะตดิต่อกรณีเป็นโควดิ-19 และวธิกีารตดิต่อพวกเขา  

• รวมแนวทางในการใชห้นา้กากอนามยัของ CDPH 

เขา้ไวใ้นแผนเฉพาะสถานประกอบการทีร่วมนโยบายจดัการขอ้ยกเวน้ดว้ย 

• ระบุขอ้มูลการตดิต่อของหน่วยงานสาธารณสุขภายในทอ้งถิน่ซ ึง่สถานประกอบการตัง้อยู่ 

เพือ่สือ่สารขอ้มูลเกีย่วกบัการระบาดของโควดิ-19 ใหพ้นักงานหรอืผูม้าเยีย่มไดท้ราบ  

• ฝึกอบรมและสือ่สารกบัพนักงานและตวัแทนพนักงานถงึแผนการ 

และแจง้แผนการใหพ้นักงานและตวัแทนพนักงานไดร้บัทราบ  

• ประเมนิสถานทีอ่ย่างสม ่าเสมอเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัแผนและจดัท าบนัทกึและแกไ้ขขอ้บกพรอ่งทีพ่บ 

• ตรวจสอบกรณีการเจ็บป่วยจากโควดิ-19 และพจิารณาว่าปัจจยัใด ๆ 

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท างานอาจมสี่วนกระตุน้ใหเ้กดิความเสีย่งของการตดิเชือ้ 

ปรบัปรุงแผนการตามความจ าเป็นเพือ่ป้องกนัไม่ใหม้กีารตดิเชือ้รายใหม่ 

• ใชก้ระบวนการและระเบยีบการต่าง ๆ เมือ่เกดิการระบาดขึน้ในสถานทีท่ างาน 

โดยใหเ้ป็นไปตามแนวทางปฏบิตัขิอง CDPH และค าสัง่จากหน่วยงานสาธารณสุขในทอ้งถิน่ 

• ปฏบิตัติามแนวปฏบิตัทิีด่า้นล่าง 

การไม่ด าเนินการดงักล่าวอาจท าใหเ้กดิความเจ็บป่วยในสถานทีท่ างาน 

ซึง่อาจส่งผลใหก้ารด าเนินงานตอ้งถูกปิดช ัว่คราวหรอืถูกจ ากดั  

 

 

 

 

 

 

 

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


2. 

หวัขอ้เพิม่เตมิส าหรบัการฝึกอบรมนกักฬีาและผูป้ฏบิตังิาน 

นักเรยีนทีเ่ป็นนักกฬีา พนักงาน และโคช้ควรจะจดัใหม้เีซสช ัน่การศกึษาเกีย่วกบัโควดิ-19 

เมือ่หรอืกอ่นกลบัเขา้สถานศกึษา รวมทัง้หวัขอ้เพิม่เตมิเชน่:  

• ความเสีย่งของโควดิ-19 ส าหรบันักกฬีา  

• การใชอุ้ปกรณค์ลุมใบหนา้ทีเ่หมาะสมน้ันรวมถงึ:  

o อุปกรณค์ลุมใบหนา้ไม่ใชอุ่ปกรณป้์องกนัส่วนบุคคล (PPE)  

o อุปกรณป์กคลุมใบหนา้ชว่ยป้องกนัคนรอบขา้งผูส้วมใส่ 

แต่ยงัคงตอ้งปฏบิตัริว่มกบัการเวน้ระยะห่างและการลา้งมอืบ่อย ๆ  

o อุปกรณป์กคลุมใบหนา้ตอ้งคลุมจมูกและปาก 

o พนักงานควรลา้งหรอืฆ่าเช ือ้ทีม่อืกอ่นและหลงัการใชห้รอืปรบัหนา้กากอนามยัทีส่วมใส่ 

o หลกีเลีย่งการสมัผสัดวงตา จมูก และปาก 

o หนา้กากอนามยัไม่ควรใชร้ว่มกบัผูอ้ืน่ 

และควรซกัท าความสะอาดหรอืทิง้หลงัจากเปลีย่นกะทุกคร ัง้ 

• ขอ้มูลทีอ่ยู่ในแนวทางปฏบิตัใินการใชอุ้ปกรณป์กคลุมใบหนา้ของ CDPH 

ซึง่ระบุสถานการณท์ีบ่งัคบัใหต้อ้งสวมใส่อุปกรณป์กคลุมใบหนา้และขอ้ยกเวน้ รวมทัง้นโยบาย 

กฎการท างาน และแนวทางปฏบิตัทิีน่ายจา้งไดน้ ามาใช ้

เพือ่จะมั่นใจไดว้่าทุกคนไดส้วมใส่อุปกรณป์กคลุมใบหนา้ นอกจากนี ้

การฝึกอบรมควรรวมถงึนโยบายของนายจา้งเรอืงวธิจีดัการผูท้ีไ่ดร้บัการยกเวน้ไม่ตอ้งสวมอุปกรณ์

ปกคลุมใบหนา้ 

• บุคลากร เจา้หนา้ที ่โคช้ 

และนักศกึษาทีเ่ป็นนักกฬีาทุกคนควรทราบวา่แต่ละวนัตวัเองไดท้ ากจิกรรมอะไรบา้งและใกลช้ดิแบบ

มคีวามเสีย่งสูง (ภายในระยะ 6 ฟุตเป็นเวลาอย่างนอ้ย 15 นาท)ี กบัผูใ้ดบา้ง 

• ขอ้มูลสวสัดกิารดา้นการลางานโดยไดร้บัเงนิค่าจา้งทีค่นงานอาจมสีทิธไิดร้บัซ ึง่ท าใหก้ารหยุดงานอ

ยู่บา้นกระท าไดง้่ายขึน้โดยไม่ตอ้งกงัวลเร ือ่งการเงนิ 

ดูขอ้มูลเพมิเตมิที ่โปรแกรมรฐับาลสนับสนุนการลาป่วยและเงนิชดเชยคนงานในกรณีโควดิ-19 

รวมถงึสทิธคินงานลาป่วยภายใต ้บญัญตักิฎหมายว่าดว้ยความชว่ยเหลอืดา้นไวรสัโคโรนาโดยครอ

บครวัมากอ่น 

 และสวสัดกิารสทิธคินงานจนถงึเงนิชดเชยคนงานและการสนันิษฐานอนัเกีย่วขอ้งกบังานและโควดิ-

19 ตามค าสัง่ฝ่ายบรหิาร Executive Order N-62-20 ของผูว้่าการรฐัหากค าสัง่น้ันยงัมผีลอยู่ 

• ความส าคญัของการเวน้ระยะห่างทางกายภาพ  

• ระเบยีบวธิสี าหรบัการรายงานอาการ  

• การเปลีย่นแปลงเฉพาะสถานที ่ 

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.dol.gov/agencies/whd/pandemic/ffcra-employee-paid-leave
https://www.dol.gov/agencies/whd/pandemic/ffcra-employee-paid-leave
https://www.gov.ca.gov/wp-content/uploads/2020/05/5.6.20-EO-N-62-20-text.pdf


3. มาตรการควบคุมและการคดักรองรายบคุคล 

• จดัท าระเบยีบการทีม่ปีระสทิธผิลในการตรวจเป็นระยะ ๆ เป็นประจ าเพือ่หาเชือ้โควดิ-19 

ในนักกฬีาและพนักงานทีท่ างานกบันักกฬีา ตามแนวทางปฏบิตัขิอง CDC 

ทีต่พีมิพใ์หท้ราบและแนวทางของ CDPH และตามการหารอืกบัหน่วยงานสาธารณสขุในทอ้งที ่

• จ ากดัจดุเขา้อาคารหรอืสถานทีเ่มือ่เป็นไปได ้ 

• ใหก้ารตรวจคดักรองอาการและสุขภาพของพนักงานและะนักเรยีนนักกฬีาทุกคนเขา้มาในสถานทีห่

รอืเขา้มารว่มกจิกรรม 

ใหแ้น่ใจว่าผูท้ าการคดักรองอุณหภูมิ/อาการหลกีเลีย่งการใกลช้ดิกบัคนงานมากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะท าได ้ 

o การคดักรอง: 

ควรมกีารตรวจคดักรองนักกฬีาและเจา้หนา้ทีเ่พือ่ดูว่าเป็นไขห้รอืมอีาการของโควดิ-19 

หรอืไม่ หรอืดูว่าเคยสมัผสักบัผูต้ดิเช ือ้หรอืไม่ กอ่นการเตรยีมสภาพรา่งกายใหพ้รอ้ม 

การประชมุทมี การฝึก หรอืการแข่งขนัแต่ละคร ัง้  

▪ ตรวจอุณหภูมริา่งกายเพือ่ดูว่ามไีขห้รอืไม่ (>100.4°F) 

▪ ถามว่ามอีาการไอ เจ็บคอ หายใจไม่เต็มปอด สูญเสยีการรบัรสหรอืรบักลิน่ อาเจยีน 

หรอืทอ้งเสยีหรอืไม่ 

▪ ถามว่าไดส้มัผสัหรอืใกลช้ดิกบัผูต้ดิเช ือ้หรอืสงสยัว่าตดิเช ือ้โควดิ-19 ในชว่ง 14 

วนัทีผ่่านมาหรอืไม่  

• หากมกีารคดักรองดว้ยตนเองทีบ่า้น 

ซ ึง่เป็นวธิทีางเลอืกทีเ่หมาะสมแทนทีจ่ะกระท าทีส่ถานประกอบการ 

ใหแ้น่ใจว่าท าการคดักรองกอ่นทีพ่นักงานจะออกจากบา้นมาท างานและปฏบิตัติาม  

แนวทางปฏบิตัขิอง CDC ซึง่อธบิายไวใ้นหวัขอ้การฝึกอบรมคนงานดา้นบน  

• พนักงานงานควรสวมถุงมอืเมือ่สมัผสัสิง่ของทีป่นเป้ือนของเหลวในรา่งกาย   

• โคช้หรอืผูต้ดัสนิเคลือ่นยา้ยสิง่ของทีนั่กกฬีาใช ้(เชน่ลูกบอล) 

หรอืการจดัการถุงขยะควรใชถุ้งมอืแบบใชแ้ลว้ทิง้ (และลา้งมอืกอ่นใส่และหลงัจากทีถ่อดออก) 

หรอืลา้งมอืกอ่นและหลงัจดัการสิง่ของทีใ่ชร้ว่มกนั 

• จ ากดัผูเ้ยีย่มชม พนักงานและอาสาสมคัรทีไ่ม่จ าเป็นใหไ้ดม้ากทีสุ่ด 

ไม่อนุญาตใหเ้ขา้ชมระหว่างการฝึกอบรมหรอืการแข่งขนั  

  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html


การตรวจ 
 

• IHE ตอ้งจดัใหม้กีารตรวจโควดิ-19 แก่นักกฬีาและเจา้หนา้ทีส่นับสนุนเป็นระยะ ๆ และเป็นประจ า 

และตกลงทีจ่ะปฏบิตัติามมาตรฐานขัน้ต ่าส าหรบัการตรวจ ซึง่ไดแ้ก ่ความถีใ่นการตรวจ 

ผูท้ีต่อ้งเขา้รบัการตรวจ (นักกฬีาทุกคนและเจา้หนา้ทีทุ่กคนทีใ่กลช้ดิกบันักกฬีา) 

และประเภทการตรวจทีท่ า กอ่นทีจ่ะเร ิม่กลบัไปฝึกได ้

o จากหลกัฐานปัจจบุนัและมาตรฐานต่าง ๆ ทัง้การตรวจแอนตเิจนรายวนัและการตรวจ PCR 

เป็นระยะ ๆ 

เป็นวธิกีารตรวจทีย่อมรบัไดส้ าหรบัทัง้การตรวจเพือ่ใชข้อ้มูลส าหรบัการเปรยีบเทยีบและการต

รวจคดักรองอย่างต่อเน่ือง  

o หากปฏบิตัติามระเบยีบการวา่ดว้ยการตรวจแอนตเิจนรายวนั 

ระเบยีบการดงักล่าวตอ้งเร ิม่ดว้ยการตรวจ PCR ตามดว้ยการตรวจแอนตเิจนรายวนั 

หากผลการตรวจแอนตเิจนเป็นบวก ตอ้งท าการตรวจ PCR เพือ่ยนืยนัใหแ้น่ใจ 

ตอ้งท าการตรวจ PCR กบันักกฬีาและเจา้หนา้ทีท่ีม่อีาการ 

และตอ้งท าการตรวจดงักล่าวภายใน 24 ช ัว่โมงนับจากทีร่ายงานว่ามอีาการ 

• กลยุทธก์ารตรวจขึน้อยู่กบัการมพีสัดุอุปกรณก์ารตรวจในปรมิาณเพยีงพอ 

ขดีความสามารถของหอ้งปฏบิตักิาร ระยะเวลาทีร่วดเรว็ในการทราบผลการตรวจ 

และความสะดวกในการเขา้ถงึการตรวจ หากการตรวจ PCR 

ในชมุชนใหค้วามส าคญักบัการตรวจผูท้ีม่อีาการมากกว่าผูไ้ม่มอีาการ 

(อ่านหลกัเกณฑล์่าสุดในการจดัล าดบัความส าคญัการตรวจในเว็บไซต ์CDPH) 

หากเป็นไปไม่ไดท้ีจ่ะตรวจแอนตเิจนรายวนั 

หากขาดพสัดุอุปกรณก์ารตรวจหรอืระยะเวลานานกว่าทีจ่ะทราบผลการตรวจ 

หรอืเมือ่เทคโนโลยกีารตรวจพฒันาขึน้ไป อาจจ าเป็นตอ้งพจิารณากลยุทธอ์ืน่ 

• โปรดทราบว่าผลการตรวจ PCR ทีเ่ป็นบวกแสดงว่าม ีSARS-CoV-2 RNA 

อยู่ในรา่งกายในขณะน้ัน 

ซึง่อาจหมายความวา่บุคคลน้ันก าลงัตดิเช ือ้อยู่ในขณะนีห้รอืเคยตดิเชือ้ในอดตี 

และอาจไม่ไดห้มายความว่าขณะนีบุ้คคลน้ันสามารถแพรเ่ชือ้ใหค้นอืน่ได ้

ผลการตรวจแอนตเิจนทีเ่ป็นบวกแสดงว่ามแีอนตเิจน SARS-CoV-2 อยู่ในรา่งกายในขณะน้ัน 

และเป็นไปไดท้ีบุ่คคลน้ันจะสามารถแพรเ่ชือ้ใหค้นอืน่ได ้

เป็นไปไดว้่าผลการตรวจแต่ละอย่างอาจเป็นลบได ้หากมกีารเก็บตวัอย่างเมือ่ขณะทีเ่พิง่จะเร ิม่ตดิเช ือ้ 

การตรวจแต่ละอย่างยงัอาจใหผ้ลบวกปลอมไดด้ว้ย 

• การแข่งขนัระหว่างทมีทีไ่ม่มผีูช้มจะไดร้บัอนุญาตใหเ้ร ิม่ไดก็้ต่อเมือ่: 

o IHE สามารถจดัใหม้กีารตรวจโควดิ-19 และไดผ้ลการตรวจภายในระยะเวลา 48 

ช ัว่โมงกอ่นการแข่งขนัในกฬีาทีม่กีารสมัผสัตวัซ ึง่มคีวามเสีย่งสูง6  

 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Updated-COVID-19-Testing-Guidance.aspx


4. การแยกตวัและการกกัตวั 

• สถาบนัอุดมศกึษา ผูจ้ดัการทมีนักกฬีา และนักกฬีา 

ตอ้งปฏบิตัติามระเบยีบการทีเ่หมาะสมวา่ดว้ยการแยกตวัและการกกัตวั 

จงึจะอนุญาตใหท้ าการฝึกหรอืแข่งขนักฬีาประเภททีม่กีารสมัผสัตวักนั  

• นักกฬีาและเจา้หนา้ทีทุ่กคนทีม่อีาการตอ้งแยกตวัออกมาจากคนอืน่จนกว่าจะทราบผลการตรวจ 

และควรพจิารณาทีจ่ะตรวจซ า้ หากผลการตรวจคร ัง้แรกเป็นลบ แต่ยงัมอีาการอยู่ 

และอาการเหลา่น้ันเหมอืนกบัอาการของโควดิ-19  

• นักกฬีาและเจา้หนา้ทีทุ่กคนทีผ่ลการตรวจเป็นบวก 

หรอืไดร้บัการวนิิจฉัยทางคลนิิกว่าเป็นโรคโควดิ-19 ตอ้งแยกตวัออกมา: 

o เป็นเวลา 10 วนั หลงัจากทีอ่าการเร ิม่ปรากฏเป็นคร ัง้แรก (หรอื 10 วนั 

หลงัจากการเก็บตวัอย่างสง่ตรวจทีผ่ลการตรวจเป็นบวกเป็นคร ัง้แรก) และ  

o เวลาผ่านไปแลว้อย่างนอ้ย 24 ช ัว่โมง โดยไม่มไีข ้(โดยไม่ใชย้าลดไข)้ และ 

o อาการอืน่ ๆ ดขีึน้แลว้ 

• ผูท้ีผ่ลการตรวจเป็นบวกส าหรบั SARS-CoV-2 แต่ไม่ปรากฏอาการแต่อย่างใด 

สามารถกลบัไปท างานหรอืกลบัไปโรงเรยีนได ้หลงัจากผ่านวนัทีเ่ก็บตวัอย่างส่งตรวจทีผ่ลการตรวจ 

SARS-CoV-2 เป็นบวกเป็นคร ัง้แรกไปแลว้เป็นเวลา 10 วนั 

• ผูท้ีถู่กระบุว่าไดส้มัผสัใกลช้ดิ (ภายในระยะ 6 ฟุตเป็นเวลาอย่างนอ้ย 15 นาท)ี กบัผูต้ดิเช ือ้ 

ตอ้งปฏบิตัติามค าสัง่ของหน่วยงานสาธารณสุขของรฐัและทอ้งทีว่่าดว้ยการกกัตวั 

โดยไม่ค านึงถงึความถีใ่นการตรวจส าหรบัผูท้ีอ่ยู่ในกลุ่มหรอืพืน้ทีน้ั่น 

ผูท้ีส่มัผสัใกลช้ดิกบัผูต้ดิเช ือ้ตอ้งกกัตวัเองเป็นเวลา 14 วนัหลงัการสมัผสัคร ัง้สุดทา้ย 

เน่ืองว่าการมสี่วนรว่มในกฬีาตอ้งมกีารสมัผสัตวักนัระหว่างสมาชกิของทมี สถาบนัจะตอ้งด าเนินการต่าง ๆ 

เพือ่ชว่ยในการตดิตามหาผูส้มัผสั รวมทัง้แต่ไม่จ ากดัอยู่แต่เพยีงการตรวจดูวดิโีอการฝึกทีไ่ดบ้นัทกึไว ้(หากม)ี 

และการวเิคราะหอ์ย่างละเอยีดและต่อเน่ืองส าหรบัผูส้มัผสัทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูท้ีม่สี่วนรว่มในกฬีา 

เพือ่ทีว่า่จะไดส้ามารถระบุตวับุคคลทุกคนทีส่มัผสัใกลช้ดิกบันักกฬีาได ้

 

 

 

 

 

 

 

 



5. หลกัเกณฑก์ารท าความสะอาดและการฆ่าเชือ้ 

• ท าความสะอาดและฆ่าเช ือ้พืน้ผวิอย่างละเอยีดในบรเิวณทีม่กีารจราจรสูงรวมถงึหอ้งล็อกเกอร,์ ทีพ่กั, 

มา้น่ัง, ราวบนัได, ราวจบั, เกา้อี,้ ประตู/ทีจ่บัประตู ฯลฯ ตามความเหมาะสม 

• การใชว้ตัถุและอุปกรณท์ีใ่ชร้ว่มกนั (เชน่ ลูกบอล, ไมต้,ี อุปกรณย์มินาสตกิ, ธงกอลฟ์) 

ควรหลกีเลีย่ง หรอืท าความสะอาดระหว่างการใชง้านของแต่ละบุคคลแต่ละคร ัง้หากเป็นไปได ้

อย่าใหผู้เ้ล่นใชผ้า้ขนหนู เสือ้ผา้ หรอืสิง่ของอืน่ ๆ ทีใ่ชเ้ชด็ใบหนา้หรอืมอืรว่มกนั  

o หลกีเลีย่งการใชอุ้ปกรณห์รอืลูกบอลรว่มกนัใหม้ากทีสุ่ด ส าหรบักฬีาทีเ่กีย่วขอ้ง 

ควรหมุนเวยีนการใชลู้กบอลเป็นประจ าเพือ่จ ากดัการสมัผสัของผูใ้ชห้ลายคนจนกว่าจะฆ่าเช ือ้ 

ตวัอย่างเชน่ ในการแข่งขนัเบสบอลและซอฟตบ์อล 

ผูต้ดัสนิควรจ ากดัการสมัผสักบัลูกบอลเวน้แต่จะสวมถุงมือและผูจ้บัควรดงึเฟาลบอลและส่งบอล

หากเป็นไปได ้

ลูกบอลทีใ่ชใ้นการอุ่นเคร ือ่งในสนาม/นอกสนามควรแยกออกจากภาชนะทีใ่ชร้ว่มกนั 

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ามสีิง่ของทีเ่พยีงพอเพือ่ลดการแบ่งปันอุปกรณใ์หเ้หลอืนอ้ยทีสุ่ดเท่าทีจ่ะท าได ้

ตวัอย่างเชน่โดยการตดิฉลากและก าหนดใหก้บับุคคล (เชน่ อุปกรณป้์องกนั, ลูกบอล, ไมต้,ี 

ขวดน ้า) มฉิะน้ัน 

ใหจ้ ากดัการใชอุ้ปกรณแ์ละอุปกรณใ์หก้บัผูเ้ล่นกลุ่มละหน่ึงกลุ่มและท าความสะอาดและฆ่าเช ือ้ระหว่

างการใชง้านแต่ละคร ัง้ 

• ระบุพนักงานหรอือาสาสมคัรเพือ่ใหแ้น่ใจว่าการท าความสะอาดและฆ่าเช ือ้โรคของวตัถุและอุปกรณ์

ทีเ่หมาะสมโดยเฉพาะส าหรบัอุปกรณท์ีใ่ชร้ว่มกนัหรอืพืน้ผวิสมัผสับ่อย  

• ท าความสะอาดพืน้ผวิทีส่มัผสัไดร้ะหว่างกะหรอืระหวา่งผูใ้ชแ้ต่ละคร ัง้แลว้แต่ว่ากรณีใดจะบ่อยกว่า 

รวมถงึแต่ไม่จ ากดัเฉพาะนาฬกิา, สกอรบ์อรด์, กระเป๋า, เคานเ์ตอร,์ 

ปากกาส่วนกลางส าหรบัแผน่ลงชือ่เขา้ใช ้ฯลฯ 

• หลกีเลีย่งการใชอุ้ปกรณเ์คร ือ่งเสยีง, โทรศพัท,์ แท็บเล็ต, ปากกาและอุปกรณก์ารท างานอืน่ ๆ 

รว่มกนัหากเป็นไปได ้ 

• หยุดการใชช้ดุหูฟังและอุปกรณอ์ืน่ ๆ รว่มกนัระหว่างพนักงาน 

เวน้แต่ว่าไดม้กีารฆ่าเช ือ้อุปกรณน้ั์นอย่างถูกตอ้งหลงัการใชง้าน 

ปรกึษาผูผ้ลติอุปกรณเ์พือ่ก าหนดขัน้ตอนการฆ่าเช ือ้ทีเ่หมาะสมโดยเฉพาะส าหรบัพืน้ผวิทีอ่่อนนุ่มแ

ละมรีูพรุน เชน่ ทีค่รอบหูโฟม 

• จดัท าและใชต้ารางเวลาส าหรบัการท าความสะอาดและการฆ่าเช ือ้โรคทีเ่พิม่ขึน้ตามปกต ิ

• จดัสรรใหเ้วลาพนักงานเพือ่การท าความสะอาดในระหว่างอยู่ในกะการท างาน 

ควรมอบหมายงานท าความสะอาดระหว่างช ัว่โมงท างานซึง่เป็นส่วนหน่ึงของหนา้ทีง่านของพนักงาน  

• จดัหาทางเลอืกส าหรบับรษิทัท าความสะอาดภายนอกเพือ่ชว่ยในการท าความสะอาดทีเ่พิม่ขึน้ตามค

วามจ าเป็น 

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าอุปกรณส์ุขอนามยัยงัคงใชง้านไดแ้ละมกีารจดัเก็บไวเ้สมอและจดัหาสบู่ 

กระดาษเชด็มอื และน ้ายาท าความสะอาดมอืเพิม่เตมิเมือ่จ าเป็น  



• เมือ่เลอืกใชส้ารเคมฆี่าเช ือ้ แผนกกฬีาควรใชผ้ลติภณัฑท์ีไ่ดร้บัการรบัรองใหใ้ชก้บัโควดิ-19 

ตามรายชือ่ทีไ่ดร้บัอนุมตัโิดยส านักงานปกป้องสิง่แวดลอ้ม (EPA) 

และปฏบิตัติามค าแนะน าผลติภณัฑ ์

ใชผ้ลติภณัฑฆ์่าเช ือ้ทมีฉีลากบ่งชีป้ระสทิธภิาพในการฆา่เชือ้ไวรสั 

เจอืจางน ้ายาฟอกขาวทีใ่ชใ้นครวัเรอืน (5 ชอ้นโตะ๊ต่อน ้าหน่ึงแกลลอน) 

หรอืใชน้ ้ายาทีม่สี่วนผสมแอลกอฮอลอ์ย่างนอ้ย 70% ทีเ่หมาะสมส าหรบัพืน้ผวิน้ัน  

จดัฝึกอบรมพนักงานเกีย่วกบัอนัตรายของสารเคม ีวธิใีชง้านตามค าแนะน าของผูผ้ลติ 

ขอ้ก าหนดในการระบายอากาศ และขอ้ก าหนดของ Cal/OSHA เพือ่ความปลอดภยัในการใชง้าน 

พนักงานนทีใ่ชน้ ้ายาท าความสะอาดหรอืน ้ายาฆ่าเช ือ้โรคควรสวมถุงมอืและอุปกรณป้์องกนัอืน่ ๆ 

ตามทีผ่ลติภณัฑน้ั์นก าหนดไว ้ตอ้งปฏบิตัติามขอ้ก าหนดส าหรบัการใชง้านทีป่ลอดภยั 

ของสารฆ่าเช ือ้ของ California Department of Pesticide Regulation 

ปฏบิตัติามวธิวีธิที าความสะอาดทีป่ลอดภยักว่าส าหรบัผูเ้ป็นโรคหดื 

ทีก่รมการสาธารณสุขรฐัแคลฟิอรเ์นียแนะน า  

• สถานทีใ่นรม่ควรเพิม่การไหลเวยีนของอากาศบรสิุทธิโ์ดยเปิดหนา้ต่างหรอืประตูถา้เป็นไปได ้

อย่าเปิดหนา้ต่างและประตูหากกอ่ใหเ้กดิความเสีย่งดา้นความปลอดภยัหรอืสุขภาพ (เชน่ 

เสีย่งต่อการลม้หรอืท าใหเ้กดิอาการหอบหดื) ต่อผูเ้ล่นหรอืผูอ้ืน่ทีใ่ชส้ถานที ่ 

• พจิารณาตดิตัง้เคร ือ่งฟอกอากาศทีม่ปีระสทิธภิาพสูงแบบพกพา 

อปัเกรดแผ่นกรองอากาศของอาคารใหม้ปีระสทิธภิาพสงูสุด และท าการปรบัเปลีย่นอืน่ ๆ 

เพือ่เพิม่ปรมิาณอากาศภายนอกและการระบายอากาศในพืน้ทีท่ างานทัง้หมด 

• ท าใหแ้น่ใจว่าพืน้ทีก่ารฝึกและพืน้ทีก่ารแข่งขนัภายในอาคารมขีนาดใหญ่พอ 

และมกีารระบายอากาศและการถ่ายเทอากาศทีด่ ี

o ตวัอย่างเชน่ เพิม่การกรองอากาศสว่นกลางส าหรบัระบบ HVAC ใหม้ากทีสุ่ด 

(แผ่นกรองทีม่ปีระสทิธภิาพการกรองขัน้ต ่าที ่MERV 13) 

• ตดิตัง้เคร ือ่งจา่ยน ้ายาท าความสะอาดมอืแบบไม่ตอ้งสมัผสั 

ถา้เป็นไปไดท้ีบ่รเิวณทางเขา้และบรเิวณทีม่กีารสมัผสัสงู  

• ปฏบิตัติามแนวทางปฏบิตัขิอง CDC เพือ่ใหแ้น่ใจว่าระบบน ้าทัง้หมด (เชน่  เคร ือ่งกดน ้าดืม่) 

ปลอดภยัส าหรบัการใชงานหลงัจากทีปิ่ดสถานทีเ่ป็นเวลานานเพือ่ลดความเสีย่งของโรคเลอจอิองแ

นรแ์ละโรคอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วกบัน ้า 

 

 

 

 

 

 

https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
https://www.osha.gov/Publications/OSHA3512.pdf
https://www.cdpr.ca.gov/docs/enforce/cmpliast/antimic.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CCDPHP/DEODC/OHB/Pages/OHWMay2020.aspx
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/building-water-system.html
https://www.cdc.gov/nceh/ehs/elearn/prevent-LD-training.html
https://www.cdc.gov/nceh/ehs/elearn/prevent-LD-training.html


6. แนวทางการเวน้ระยะห่างระหวา่งบุคคล 

• จดัล าดบัความส าคญัของการปฏบิตักิลางแจง้และการเลน่ใหม้ากทีสุ่ด 

• หากใชว้ธิกีารตรวจแอนตเิจนรายวนั ทมีสามารถฝึกกลางแจง้เป็นกลุ่มทีม่จี านวนไม่เกนิ 75 คนได ้

ขอแนะน าว่าทมีควรแบ่งคนออกเป็นกลุ่มย่อยทีม่จี านวน 25 คนต่อกลุ่ม หากเป็นไปได ้

• การฝึกเป็นกลุ่มย่อย IHE ควรจดันักกฬีาใหเ้ป็นกลุ่มย่อย เพือ่ลดการแพรก่ระจายของโควดิ-19 

ทีอ่าจเกดิขึน้ กลุ่มย่อยแต่ละกลุ่มอาจประกอบดว้ยคนจ านวนไม่เกนิ 25 คน 

สมาชกิทุกคนของทมีเดยีวกนั รวมทัง้โคช้และเจา้หนา้ทีป่ระจ าทมี ผูท้ีฝึ่กและเขา้รว่มในกจิกรรมต่าง 

ๆ ดว้ยกนัเสมอ คนในกลุ่มย่อยแต่ละกลุ่มไม่ควรไปปะปนกบัคนในกลุ่มอืน่ 

• แยกกลุ่มย่อยแต่ละกลุ่มใหอ้ยู่ห่างกนัเท่าทีจ่ะท าได ้ พจิารณาการใชป้้าย กรวย 

หรอืเทปเพือ่แบ่งเขตของแต่ละกลุ่มใหช้ดัเจน  

• โดยเฉพาะอย่างยิง่ส าหรบันักกฬีาในกฬีาทีม่กีารสมัผสัตวัซ ึง่มคีวามเสีย่งสูงตามทีก่ าหนดไวก้อ่นหน้

านี ้ขอแนะน าให ้IHE จดัเตรยีมทีพ่กัในสถานศกึษาใหแ้กนั่กกฬีาเหล่านีโ้ดยเฉพาะ 

ซ ึง่เป็นบรเิวณทีแ่ยกจากส่วนอืน่ ๆ ของสถานศกึษา 

เพือ่ลดความเสีย่งในการแพรเ่ช ือ้ใหแ้กบุ่คคลอืน่ทีอ่ยู่ในสถานศกึษาแห่งน้ัน 

• นักกฬีาและโคช้ควรรกัษาระยะห่างอย่างนอ้ยหกฟุตจากผูอ้ืน่เมือ่ไม่ไดอ้ยู่ในสนามแข่งขนั 

หรอืมสี่วนรว่มในการเล่น/กจิกรรม หากเป็นไปได ้ 

o ใหผู้เ้ล่นแต่ละคนอยู่ห่างกนัในระยะทีเ่หมาะสม ขณะทีท่ าการอธบิายการฝึกซอ้ม กฎของเกม 

หรอืการรวมกลุ่มกนั  

o จ ากดัจ านวนผูเ้ล่นทีน่ั่งในบรเิวณทีน่ั่งของผูเ้ล่นทีค่บัแคบ (เชน่ ในโพรง) 

โดยอนุญาตใหผู้เ้ล่นกระจายออกไปยงัพืน้ทีผู่ช้ม หากมีพืน้ทีว่่างมากกวา่  

o หา้มการสมัผสัทางกายภาพทีไ่ม่จ าเป็น เชน่การแตะมอืแสดงความยนิดกีนั 

การจบัมอืและการสมัผสัทางกายภาพอืน่ ๆ กบัเพือ่นรว่มทมี ทมีตรงขา้มโคช้ ผูต้ดัสนิ และแฟน 

ๆ โคช้ควรทบทวนกฎการเวน้ระยะห่างทางกายภาพกบันักกฬีาเป็นประจ า  

o พจิารณาใหค้ าแนะน าทางกายภาพ เชน่ป้าย และเทปบนพืน้ 

หรอืสนามเล่นเพือ่ใหแ้น่ใจวา่โคช้และผูเ้ล่นอยู่ห่างกนัอย่างนอ้ยหกฟุต  

o รกัษาระยะห่างระหว่างผูเ้ล่นอย่างนอ้ยหกฟุตในขณะทีเ่ขา้รว่มการแข่งขนักฬีาทุกคร ัง้ทีท่ าได ้

(เชน่ ในระหว่างการอุ่นเคร ือ่ง, กจิกรรมเสรมิสรา้งทกัษะ, การฝึกซอ้มจ าลอง)  

• เจา้หนา้ทีค่วรรกัษาระยะห่างจากผูอ้ืน่หกฟุตและเมือ่มปีฏสิมัพนัธก์บันักกฬีาและโคช้นอกสนามแข่ง

ขนั เจา้หนา้ทีค่วรหลกีเลีย่งการแลกเปลีย่นเอกสารหรอือุปกรณก์บัผูเ้ล่นและโคช้ 

ซึง่อาจตอ้งมกีารเขา้รว่มแบบดจิทิลั และการปรบัเปลีย่นอืน่ ๆ  

• หากตอ้งใชส้ถานทีใ่นการฝึกซอ้มหรอืการแข่งขนัรว่มกนั 

ใหพ้จิารณาการเพิม่ระยะเวลาระหวา่งการฝึกซอ้มและการแข่งขนัเพือ่ใหก้ลุ่มหน่ึงออกไปกอ่นทีอ่กีก

ลุ่มหน่ึงจะเขา้มาในสถานที ่ส าหรบัสถานทีท่ีอ่าจใชร้ว่มกนักบัชมุชนในสถานศกึษาทีก่วา้งขึน้ 



ใหแ้บ่งเวลาการใชง้านของทมีแยกกนั ถา้เป็นไปได ้

ใหเ้ผือ่เวลาส าหรบัการท าความสะอาดและ/หรอืฆ่าเช ือ้ 

• ควรใชห้ลกัเกณฑก์ารเวน้ระยะห่างระหว่างบุคคลในพืน้ทีท่ีม่คีวามหนาแน่นสูงและมกีารจราจรสูง  

• การประชมุและการฝึกอบรมทีม่ผีูเ้ขา้รว่มมากกว่า 25 คน ควรท าทางออนไลน ์

การประชมุแบบพบตวักนัควรจ ากดัจ านวนคนไม่เกนิ 25 คน และควรจดัอยู่นอกอาคาร 

และในพืน้ทีท่ีเ่จา้หนา้ที ่นักกฬีา 

หรอืพนักงานคนอืน่สามารถเวน้ระยะห่างระหวา่งบุคคลในระยะทีเ่หมาะสมได ้

• สบัหลกีเวลาพกั ส าหรบัพนักงานโดยปฏบิตัติามระเบยีบเกีย่วกบัค่าจา้งและช ัว่โมงท างาน 

เพือ่รกัษาหลกัเกณฑก์ารเวน้ระยะห่างทางกายภาพ 

• พจิารณาใหพ้นักงานทีข่อตวัเลอืกหนา้ทีท่ีป่รบัเปลีย่นเพือ่ลดการตดิต่อกบันักกฬีา โคช้ 

เจา้หนา้ทีแ่ละพนักงานงานอืน่ ๆ 

7. อาหารและการรบัประทานอาหาร 

• ผูเ้ล่น โคช้ และผูต้ดัสนิทุกคนควรน าขวดน ้าหรอืเคร ือ่งดืม่ของตวัเองมาเอง 

ขวดเคร ือ่งดืม่ควรตดิป้ายก ากบัเพือ่ระบุช ือ่เจา้ของ 

อย่าจดัหาเคร ือ่งท าน ้าเย็นหรอืเคร ือ่งกดน ้าดืม่ใหแ้กท่มี 

ทมีสามารถจดัหาน ้าดืม่เป็นขวดใหแ้กค่นในทมีได ้

• หากมอีาหาร ใหจ้ดัเตรยีมกล่องหรอืถุงไวล้ว่งหนา้ส าหรบัผูเ้ล่นแทนอาหารบุฟเฟ่ต ์

หรอือาหารแบบครอบครวั 

• หา้มใช:้ 

o ตะกรา้เคร ือ่งปรุงอาหารแบบบรกิารตวัเอง ตะกรา้ใส่ภาชนะ ผา้เชด็ปาก ฝา หลอด เหยอืกน ้า 

ภาชนะน ากลบับา้น ฯลฯ   

o ตูแ้บบบรกิารตวัเองรวมทัง้น า้แข็ง โซดา ตูจ้ าหน่ายโยเกริต์แชแ่ข็ง ฯลฯ  

o พืน้ทีอ่าหารแบบบรกิารตนเอง เชน่ บุฟเฟ่ต ์บารซ์ลัซา่ บารส์ลดั ฯลฯ 

• ปฏบิตัติามแนวทางปฏบิตัเิร ือ่งความปลอดภยัของกรมสาธารณสุขและแคลฟิอรเ์นียส าหรบัการรบัปร

ะทานในรา้นอาหาร  

8. การเดนิทางระหวา่งการแขง่ขนั 

• การเดนิทางควรจ ากดัไวเ้ฉพาะบุคลากรทีจ่ าเป็น (เชน่ นักกฬีา, โคช้, เจา้หนา้ทีท่างการแพทย)์  

• ถา้เป็นไปได ้ทมีควรขบัรถไปทีก่ารแข่งขนั 

o หากใชย้านพาหนะมากกว่าหน่ึงคนั 

ควรแบ่งกลุ่มการเดนิทางตามกลุ่มทีม่ผีูต้ดิต่อใกลช้ดิทีสุ่ดกนัอยู่แลว้ (เชน่ 

กลุ่มประชากรตามรุน่)  

https://covid19.ca.gov/pdf/guidance-dine-in-restaurants--th.pdf
https://covid19.ca.gov/pdf/guidance-dine-in-restaurants--th.pdf


o ตอ้งสวมอุปกรณปิ์ดคลุมใบหนา้และถอดออกเพยีงเล็กนอ้ยเพือ่รบัประทานอาหารหรอืดืม่  

o หากเดนิทางโดยรถประจ าทาง ใหพ้ยายามใหท้ีน่ั่งว่างไวด้า้นหนา้และดา้นหลงัของแต่ละคน 

(เชน่ ใชรู้ปแบบ "กระดานหมากรุก")   

• เมือ่จ าเป็นตอ้งเดนิทางทางอากาศ 

ควรอยู่บนสายการบนิทีม่วีธิกีารควบคุมการตดิเชือ้ทีม่ปีระสทิธภิาพ (เชน่ 

ตอ้งมอีุปกรณป์กคลุมหนา้ส าหรบัผูโ้ดยสารและเจา้หนา้ทีบ่นเคร ือ่งบนิทุกคน) 

และควรลา้งมอืหรอืใชน้ ้ายาท าความสะอาดมอืบ่อย ๆ ตาม แนวทางปฏบิตัขิอง CDC  

• เมือ่เดนิทางไปแข่งทีอ่ืน่ ทมีตอ้งอยู่แต่กบัคนในทมีของตวัเอง 

โดยไม่ไปปะปนกบัทมีเจา้บา้นหรอืคนอืน่ ๆ ในชมุชนเจา้ภาพ 

9. 

กลบัไปทีส่ถานทีห่รอืการฝึกอบรมหลงัจากการทดสอบเ

ป็นคา่บวก 

• แนะน าเจา้หนา้ทีท่ีป่่วยและนักเรยีนนักกฬีาไม่ใหก้ลบัมาจนกว่าพวกเขาจะมคุีณสมบตัติรงตามเกณ

ฑข์อง CDC เพือ่ยุตกิารกกักนัตวัเองทีบ่า้น ซ ึง่ไดแ้กก่ารไม่มไีขเ้ป็นเวลา 24 ช ัว่โมง 

ไม่มอีาการเพิม่เตมิ และ 10 วนัตัง้แต่อาการทีป่รากฏคร ัง้แรก 

• นักศกึษาทีเ่ป็นนักกฬีาควรท างานรว่มกบัผูใ้หบ้รกิารทางการแพทยแ์ละเจา้หนา้ทีท่างการแพทยใ์นที

มเพือ่พจิารณาวา่จะเคลยีรอ์ย่างไรใหก้ลบัไปฝึกไดอ้ย่างปลอดภยั  

• หน่วยงานสาธารณสุขในทอ้งทีอ่าจพจิารณาใหยุ้ตกิารฝึกแบบมกีารสมัผสัตวักนัและแข่งขนักนัส าห

รบัฤดูกาลทีเ่หลอื หากภายในระยะ 14 วนั ตรวจพบว่านักกฬีามากกว่า 10% 

ของทมีหน่ึงมผีลตรวจเป็นบวก ส าหรบัทมีทีม่นัีกกฬีาทัง้หมดนอ้ยกว่า 20 คน หากนักกฬีามากกว่า 

5 คนมผีลตรวจเป็นบวก 

อาจพจิารณาใหยุ้ตกิารฝึกแบบมกีารสมัผสัตวัและแข่งขนักนัส าหรบัฤดูกาลทีเ่หลอืน้ัน 

  

https://www.cdc.gov/handwashing/hand-sanitizer-use.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html


10. การสือ่สารและการเขา้ถงึสาธารณชน  

IHE ตอ้งมุ่งมั่นทีจ่ะจดัท าแผนการสือ่สารขึน้มาและน าแผนดงักล่าวไปด าเนินการ 

หรอืปรบัแผนทีม่อียู่แลว้ เพือ่ลดความเสีย่งในสถานศกึษา ศษิยเ์กา่ และฐานแฟนกฬีา 

เพือ่ใหม้วีธิทีีป่ลอดภยัขึน้ในการเพลดิเพลนิกบัเกมหรอืการแข่งขนั (การรกัษาระยะห่างระหวา่งบุคคล 

การใส่หนา้กาก 

และการท าตามค าสัง่ของหน่วยงานสาธารณสุขในทอ้งทีเ่กีย่วกบัการชมุนุมหรอืการจดังาน 

ทัง้ในการแข่งขนัทีจ่ดัขึน้ในสถานทีข่องตนเองหรอืเมือ่ไปแข่งทีอ่ืน่) 

และส่งขอ้ความเหล่านีโ้ดยใชว้ธิหีลายวธิ ี(สือ่สงัคมและสือ่ปกต)ิ 

ล่วงหนา้และในระหว่างการชมการแข่งขนักฬีาทีถ่่ายทอดทางโทรทศัน ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 ศูนยค์วบคมุและป้องกนัโรคใหข้อ้มูลเพิม่เตมิเฉพาะแก ่มหาวทิยาลยัและวทิยาลยั  
2 เวน้แต่จะไดร้บัการยกเวน้ตามหลกัเกณฑข์องรฐัส าหรบัสถานทีเ่ฉพาะ 
3 เวน้แต่จะไดร้บัค าแนะน าจากพนักงานหรอืผูใ้หบ้รกิารดา้นสขุภาพ 
4 แนวทางปฏบิตัฉิบบันีใ้ชก้ารจ าแนกประเภทแบบ "กฬีาทีม่คีวามเสีย่งสงู" 

ทีร่ะบุไวใ้นแนวทางของสมาคมกฬีาวทิยาลยัแห่งชาตสิ าหรบัการเปลีย่นบทบาทในสงัคมของกฬีาซึง่ไดแ้ก ่บาสเกต็บอล ฮอกกี ้

ฟุตบอล ฮ็อกกีน้ ้าแข็ง ลาครอส พายเรอื รกับี ้ซอคเกอร ์สควอช วอลเลยบ์อล โปโลน ้า และมวยปล า้ 
5 NCAA: การเปลีย่นบทบาทในสงัคมของกฬีาระดบัมหาวทิยาลยั: การจดัท ามาตรฐานส าหรบัการปฏบิตัแิละการแข่งขนั 

7/16/20 
6 ดูดา้นบน 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/colleges-universities/index.html
http://www.ncaa.org/about/resources/media-center/news/ncaa-issues-next-set-return-sport-guidelines
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