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ภาพรวม 
เม่อืวนัท ี่19 มนีาคม 2020 
เจา้หนา้ท่สีาธารณสขุของรฐัและผ ู้อาํนวยการกรมอนามยัแห่งแคลฟิอรเ์นียออกคาํส่งักาํหนดใหช้าวแคลฟิอรเ์นียสว่นใ 
หญ่อยู่บา้น เพ่อืสกดัการแพรก่ระจายของโควดิ-19 ในหมู่ประชากร 

ผลกระทบของโควดิ-19 ตอ่สขุภาพของชาวแคลฟิอรเ์นียยงัไม่เป็นท่ทีราบอย่างเต็มท ี่
รายงานความเจ็บป่วยมตี้งัแตอ่าการนอ้ยมาก (บางคนไม่มอีาการ) ไปจนถงึข้นัเจ็บป่วยรนุแรงท่อีาจสง่ผลใหเ้สยีชวีติ 
ในบางกล่มุคน ซ่งึรวมถงึผูม้อีาย ุ 65 ปีข ้นึไป และผ ู้ท่มีโีรคประจาํตวัรา้ยแรง เชน่ โรคหวัใจ หรอืโรคปอด 
หรอืโรคเบาหวาน มคีวามเส่ยีงสงูท่จีะเขา้รกัษาตวัในโรงพยาบาลและเกดิภาวะแทรกซอ้นรา้ยแรง 
การแพรเ่ช ้อืมโีอกาสเกดิไดม้ากท่สีดุเม่อืผ ู้คนอยู่ในการตดิตอ่ใกลช้ดิหรอืในพ ้นืท่ที่มีอีากาศถา่ยเทไม่ดกีบัคนท่ตีดิเช ื้
อแมว้า่บุคคลนั้นจะไม่มอีาการใด ๆ หรอืยงัไม่มอีาการ 

ขอ้มลทู ช่ีดัเจนเกยวี่ กบจั าํนวนและอตัราของผตู้ดิเชอ้ืโควดิ-19 รายกลมอตุสาหกรรมหรอืกลมุ่อาชพี  
รวมถงึในกลมุ่ผปฏู ้ บิตังิานดา้นโครงสรา้งพนฐื ้ านทส่ีาํคญัไม่อาจหาไดใ้นเวลานี  ้
มกาี รระบาดหลายครง้ัในสถานทท่ีาํ งานหลายตอ่หลายแห่ง  
แสดงใหเ้ห็นวา่คนงานมคีวามเสยงี่ ทจะี่ ไดร้บหรั อืแพรก่ระจายเชอ้ืโควดิ-19 
ตวอย่างของสถานททํางานเหลานรวมถงึโรงพยาบาล  สถานทใ่ีหกา้ รดแูลระยะยาว  เรอืนจาํ  โรงงานผลตอาหาร  
คลงัสนิคา้  โรงงานแปรรปเู นือ้สตัว  ์และรา้นขายของชาํ  

ุ่

ั ่ี ่ ้ี ิ

เม่อืมกีารปรบัเปล่ยีนคาํส่งัท่ใีหอ้ยู่แตก่บับา้น จาํเป็นอยา่งย่งิท่ตีอ้งปฏบิตัติามข้นัตอนท้งัหมดเท่าท่จีะทําได 
เพ่อืรบัประกนัความปลอดภยัของลกูจา้งและสาธารณชน 

หลกัปฏบิตัใินการป้องกนัสาํคญั ๆ ไดแ้ก:่ 
 เวน้ระยะห่างระหวา่งบุคคลใหไ้ดม้ากท่สีดุเท่าท่จีะทําได 
 ใชห้นา้กากอนามยัปิดใบหนา้ (ท่ไีม่จาํเป็นตอ้งป้องกนัระบบทางเดนิหายใจ) 

โดยคนทํางานและลกูคา้ 
 ลา้งมอืบ่อย ๆ และทําความสะอาดตามปกตแิละฆ่าเช ้อืโรค 
 จดัฝึกอบรมลกูจา้งในเร ่อืงน้ีและองคป์ระกอบอ่นื ๆ ของแผนการป้องกนัโควดิ-19 

นอกจากน ้ี ส่งิจาํเป็นอย่างย่งิคอืตอ้งจดัทําข้นัตอนท่เีหมาะสมเพ่อืแจง้กรณีมผี ู้ป่วยรายใหม่ในท่ทีํางาน 
และเม่อืระบุตวัผ ู้ป่วยไดแ้ลว้ก็จะรบีเขา้ไปจดัการอย่างรวดเรว็ 
และทํางานรว่มกบัเจา้หนา้ท่สีาธารณสขุท่จีะหยุดการแพรก่ระจายของไวรสั 
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วตัถปุระสงค 
เอกสารฉบบัน้ีใหค้าํแนะนําสําหรบัอตุสาหกรรมโรงแรมและท่พีกัเพ่อืสง่เสรมิสภาพแวดลอ้มท่สีะอาดและปลอดภยัสาํห 
รบัพนักงานและลกูคา้ 

หมายเหตุ:  
ผูป้ระกอบการโรงแรมและทพ่ีกัในเคานต์ซีง่ึเจาห้ นาท้ ส่ีาธารณสขุไดอ้นุญาตใหเ้ปิดทําการอกีครงั้  
อาจปฏบิตัติามคาํแนะนําสาํหรบโรงั แรม  (สาํหรบัการท่องเทย่ีวและการเดนิทางสว่นบุคคล) 
เว็บไซตแ์ผนงานเคานต์ ้เีก่ยีวกบัโควดิ-19 

คาํแนะนําไม่ไดมุ่้งหมายท่จีะยกเลกิหรอืเพกิถอนสทิธใิด ๆ ของลกูจา้งท้งัตามกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบั 
หรอืตอ่รองเร ่อืงผลประโยชน ์และไม่ครอบคลมุครบถว้นสมบูรณ ์เนื่องจากไม่ไดร้วมคาํส่งัของสาธารสขุประจาํเคานต์ ี
และไม่อาจนํามาทดแทนขอ้กาํหนดดา้นความปลอดภยัและกฎระเบยีบทางดา้นสขุภาพ ดงัเชน่ขอ้กาํหนดของ 
Cal/OSHA1 คอยตดิตามคําแนะนําดา้นสาธารณสขุและคาํส่งัของรฐั/ทอ้งถ่นิท่อีาจมกีารเปล่ยีนแปลง 
เนื่องจากสถานการณข์องโควดิ-19 ยงัคงดาํเนินตอ่ไป Cal/OSHA 
มคีาํแนะนําเพ่อืความปลอดภยัและสขุภาพเพ่มิเตมิอยู่ในเว็บเพจ Cal/OSHA Guidance on Requirements to 
Protect Workers from Coronavirus 
(แนวทางเก่ยีวกบัขอ้กาํหนดในการปกป้องลกูจา้งจากไวรสัโคโรนาท่อีอกโดย Cal/OSHA ) CDC 
มคีาํแนะนําใหเ้พ่มิเตมิสําหรบัท้งัธรุกจิและนายจา้ง 

กาํหนดใหใ้ชห้น้ากากปิดจมูกปิดปาก 
เม่อืวนัท ี่18 มถินุายน CDPH ไดอ้อกแนวทางในการใชห้นา้กากอนามยั ซ่งึกวา้ง ๆ 
มกีารกาํหนดใหใ้ชห้นา้กากอนามยัสาํหรบัท้งัคนท่วัไปและลกูจา้ง 
ในพ ้นืท่สีาธารณะและสถานท่ทีํางานทุกแห่งซ ่งึมคีวามเส่ยีงสงูวา่เช ้อืจะมกีารแพรก่ระจาย 

ประชาชนในรฐัแคลฟิอรเ์นียตอ้งสวมหนา้กากอนามยัเม่อืทํางานอยู่รว่มกนั 
ไม่วา่จะในท่ทีํางานหรอืการปฏบิตังิานนอกสถานท่เีม่อื: 

• การปฏสิมัพนัธแ์บบตวัตอ่ตวักบับุคคลอ่นืในสงัคม 

• การทํางานในพ ้นืท่ซี ่งึมสีาธารณชนเขา้ออกตลอด 
ไม่วา่ในขณะนั้นจะมผี ้ซู ่งึมาจากพ ้นืท่สีาธารณะภายนอกอยู่รว่มดว้ยในเวลานั้นดว้ยหรอืไม่ก็ตาม 

• การทํางานในพ ้นืท่ที่จีดัเตรยีมอาหารหรอืบรรจเุพ่อืขายหรอืแจกจา่ยใหก้บัผ ู้อ่นื 

• การทํางานในหรอืเดนิผ่านพ ้นืท่สีว่นกลาง เชน่ หอ้งโถง บนัได ลฟิท และท่จีอดรถ 

• อยู่ภายในหอ้งหรอืพ ้นืท่ปิีดซ ่งึมบีุคคลอ่นื (ยกเวน้สมาชกิในครวัเรอืนหรอืผ ู้ท่อียู่อาศยัรว่มกนั) อยู่รว่มดว้ย 
เม่อืไม่สามารถเวน้ระยะห่างระหวา่งบุคคลได 

• การขบัรถหรอืปฏบิตังิานดา้นการขนสง่มวลชน หรอืรถขนสง่ก่งึสาธารณะ รถแท็กซ ี่
หรอืบรกิารรถยนตส์ว่นบคุคล หรอืยานพาหนะท่ใีชร้ว่มเดนิทางกบัผ ู้โดยสารคนอ่นื ถงึแมไ้ม่มผี ู้โดยสาร 
ก็ควรอย่างย่งิท่จีะตอ้งใชห้นา้กากอนามยั 

https://covid19.ca.gov/roadmap-counties/
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.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/Health-Care-General-Industry.html


  
 

 
   

  

   
  

  

อา่นรายละเอยีดท่คีรบถว้น รวมท้งัขอ้กาํหนดและขอ้ยกเวน้ท้งัหมดของกฎเกณฑเ์หลา่น้ีไดใ้น คาํแนะนํา 
ขอแนะนําใหใ้ชส้่งิปกคลมุใบหนา้ในสภาพการณอ์่นื ๆ และผ ู้วา่จา้งสามารถใชข้อ้กาํหนดเพ่มิเตมิวา่ดว้ย 
การใชส้่งิปกคลมุใบหนา้ เพ่อืใหเ้ป็นไปตามหนา้ท่ขีองผ ้วูา่จา้งในการจดัหาสถานท่ทีํางานท่ปีลอดภยั 
และถกูสขุลกัษณะแกล่กูจา้ง ผ ู้วา่จา้งตอ้งจดัหาส่งิปกคลมุใบหนา้ใหแ้กพ่นักงาน หรอืชดใชเ้งนิคา่ส่งิ 
ปกคลมุใบหนา้ท่พีนักงานซ ้อืมาใชค้นืใหแ้กพ่นักงานเป็นจาํนวนท่เีหมาะสม 

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

ู ้ ุ่ ้ั ี ื ่ี ่ ้ ั
่

ธรุกจิซ ่งึตอ้งมกีารพบปะผ ู้คนควรไดร้บัทราบถงึขอ้ยกเวน้ในการสวมหนา้กากท่อียูใ่นแนวทางในการใชห้นา้กากอน 
ามยัของ CDPH และตอ้งไม่ปิดก้นัประชาชนท่วัไปเพยีงเพราะไม่สวมหนา้กากอนามยั 
หากบุคคลผ ้นัู้นปฏบิตัติามแนวทางดงักลา่ว ธรุกจิจะตอ้งกาํหนดนโยบายเพ่อืจดัการขอ้ยกเวน้เหลา่น้ีในหมู่ลกูคา้ 
ผ ู้ใชบ้รกิาร ผ ้เูย่ยีมชม และผูป้ฏบิตังิาน 

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


 
 

 
 

    
   

  
 

  
 

  
 

    
 

 

  
   

   
 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการเฉพาะสําหรบัสถานท่ทีํางาน 
•  เขยีนแผนการป้องกนัโควดิ-19 ท่ใีชเ้ฉพาะกบัสถานท่ทีํางานในทุกแห่งท่ดีาํเนินงาน 

ประเมนิความเส่ยีงท่คีรอบคลมุของพ ้นืท่ทีาํงานและเน้ืองานท้งัหมด 
ตลอดจนกาํหนดบุคลากรประจาํแตล่ะแหง่เพ่อืรบัผดิชอบการดาํเนินการตามแผน 

• รวมแนวทางในการใชห้นา้กากอนามยัของ CDPH ลงในแผนการเฉพาะสาํหรบัสถานท่ทํีางาน 
และรวมนโยบายจดัการกบัขอ้ยกเวน้ตา่ง ๆ เขา้ดว้ย 

• ระบุขอ้มูลการตดิตอ่ของหน่วยงานสาธารณสขุภายในทอ้งถ่นิซ ่งึสถานประกอบการต้งัอยู ่
เพ่อืส่อืสารขอ้มูลเก่ยีวกบัการระบาดของโควดิ-19 ใหล้กูจา้งไดท้ราบ 

• ฝึกอบรมและส่อืสารกบัลกูจา้งและตวัแทนลกูจา้งถงึแผนการ 
และแจง้แผนการใหล้กูจา้งและตวัแทนลกูจา้งไดร้บัทราบ 

• ประเมนิสถานท่ทีํางานอย่างสมํ่าเสมอเพ่อืใหส้อดคลอ้งกบัแผนและเอกสาร 
รวมถงึแกไ้ขขอ้บกพรอ่งท่ถีกูตอ้งท่มีกีารระบ ุ

• ตรวจสอบกรณีการเจ็บป่วยจากโควดิ-19 และพจิารณาวา่ปัจจยัใด ๆ 
ท่เีก่ยีวขอ้งกบัการทํางานอาจมสีว่นกระต ้นุใหเ้กดิความเส่ยีงของการตดิเช ้อื 
ปรบัปรงุแผนการตามความจาํเป็นเพ่อืป้องกนัไม่ใหม้กีารตดิเช ้อืเพ่มิเตมิ 

• นําข้นัตอนปฏบิตัแิละมาตรการมาใชใ้นกรณีท่จีาํเป็น 
เม่อืเกดิการระบาดของโรคในท่ทีํางาน โดยยดึตามแนวทางของ CDPH 

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

• ปฏบิตัติามแนวปฏบิตัทิ่ดีา้นลา่ง 
การไม่ดาํเนินการดงักลา่วอาจทําใหเ้กดิความเจ็บป่วยในสถานท่ทีํางาน 
ซ่งึอาจสง่ผลใหก้ารดาํเนินงานตอ้งถกูปิดช่วัคราวหรอืถกูจาํกดั 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Guidance-for-Face-Coverings_06-18-2020.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Workplace-Outbreak-Employer-Guidance.aspx
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หวัขอ้การฝึกอบรมลูกจา้ง 
•  ขอ้มูลเก่ยีวกบัโควดิ-19 วธิกีารป้องกนัไม่ใหก้ารแพรก่ระจาย 

และโรคประจาํตวัอะไรบา้งซ ่งึอาจทําใหบุ้คคลมอีาการรนุแรงเม่อืสมัผสักบัเช ้อื 

• การตรวจคดักรองตนเองท่บีา้น 
รวมถงึการวดัอณุหภมูแิละ/หรอืสงัเกตอาการโดยใชแ้นวทางของ CDC 

• ความสาํคญัของการไม่มาทาํงาน: 

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

o  หากลกูจา้งไดร้บัการวนิิจฉัยวา่มเีช ้อืโควดิ-19 และยงัไม่ไดถ้กูปลอ่ยตวัจากการกกับรเิวณ 
หรอื 

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

•  การจะกลบัไปทํางานไดนั้้น หลงัจากลกูจา้งไดร้บัการวนิิจฉัยวา่มเีช ้อืโควดิ-19 
หากผ่านไปแลว้ 10 วนันับต้งัแตอ่าการแรกเร ่มิปรากฏ แลว้ลกูจา้งมอีาการดขี ้นึและไม่มไีข 
(โดยไม่ตอ้งใชย้าลดไข)้ ตลอดชว่ง 72 
ช่วัโมงท่ผ่ีานมา ลกูจา้งท่ไีม่มอีาการแมจ้ะไดร้บัรบัการวนิิจฉัยวา่มเีช ้อืโควดิ-19 
ก็สามารถกลบัไปทํางานได หากผ่านไปแลว้ 10 วนันับจากวนัท่ทีดสอบโควดิ-19 
ผลเป็นบวกคร ้งัแรก 

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

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

• ความสาํคญัของการเวน้ระยะห่างระหวา่งบคุคล ท้งัในท่ทีาํงานและนอกเวลาทํางาน 
(ดหูมวดการเวน้ระยะห่างระหวา่งบุคคลท่ดีา้นลา่ง) 

• การใชห้นา้กากอนามยัท่เีหมาะสมนั้นรวมถงึ: 

o หนา้กากอนามยัท่ไีม่ปกป้องผ ู้สวมใส ่และไม่ใชอ่ปุกรณป้์องกนัอนัตรายสว่นบคุคล (PPE) 

o หนา้กากอนามยัสามารถชว่ยปกป้องผูซ้ ่งึอยู่ใกลผู้ส้วมใสไ่ด 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/handwashing/hand-sanitizer-use.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
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แตก่็ไม่อาจทดแทนความจาํเป็นท่จีะตอ้งเวน้ระยะห่างระหวา่งบุคคลและการลา้งมอืบ่อย ๆ 

o หนา้กากอนามยัตอ้งปิดคลมุท้งัจมูกและปาก 

o ลกูจา้งควรลา้งหรอืฆ่าเช ้อืท่มีอืกอ่นและหลงัการใชห้รอืปรบัหนา้กากอนามยัท่สีวมใส ่

o หลกีเล่ยีงการสมัผสัดวงตา จมูก และปาก 

o หนา้กากอนามยัไม่ควรใชร้ว่มกบัผ ู้อ่นื 
และควรซกัทําความสะอาดหรอืท ้งิหลงัจากเปล่ยีนกะทุกคร ้งั 

• ขอ้มูลท่อียู่ในแนวทางการใชห้นา้กากอนามยัของ CDPH 
ซ่งึระบุสถานการณท์่บีงัคบัใหต้อ้งสวมใสห่นา้กากอนามยัและขอ้ยกเวน้ รวมท้งันโยบาย 
กฎการทํางาน และแนวทางปฏบิตัทิ่นีายจา้งไดนํ้ามาใช 
เพ่อืจะม่นัใจไดว้า่ทุกคนไดส้วมใสห่นา้กาก 
นอกจากน้ีการฝึกอบรมก็ควรมอียู่ในนโยบายของนายจา้งเก่ยีวกบัวธิจีดัการกบัผ ้ทู่ไีดร้บัการยกเว ้
นใหไ้ม่ตอ้งสวมหนา้กากอนามยั 

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ผ ู้รบัจา้งอสิระ 
ลกูจา้งช่วัคราวหรอืลกูจา้งตามสญัญาในสถานประกอบการไดร้บัการฝึกอบรมอยา่งถกูตอ้งเก่ยีวก ั
บนโยบายการป้องกนัโควดิ-19 และมอีปุกรณป้์องกนัสว่นบุคคลไวใ้ชด้ว้ยเชน่กนั 
หารอืเก่ยีวกบัความรบัผดิชอบเหลา่น้ีลว่งหนา้กบับรษิทัซ ่งึจดัหาลกูจา้งช่วัคราวและ/หรอืลกูจา้งตา 
มสญัญาให 

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

มาตรการควบคมุและการคดักรองรายบุคคล 
• จดัใหม้กีารตรวจคดักรองอณุหภมูแิละ/หรอือาการสาํหรบัลกูจา้งทกุคนต้งัแตเ่ร ่มิตน้กะการทํางาน 

และผูข้าย ผ ู้รบัจา้ง หรอืลกูจา้งอ่นื ๆ ท่เีขา้มายงัสถานประกอบการ 
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ผ ู้คดักรองอณุหภมู/ิอาการมกีารหลกีเล่ยีงการสมัผสักบัลกูจา้งคนอ่นื ๆ 
ใหม้ากท่สีดุเท่าท่จีะทําได 

• หากกาํหนดใหค้ดักรองตนเองท่บีา้น 
ซ่งึเป็นทางเลอืกท่เีหมาะสมแทนการคดักรองในสถานประกอบการ 
ตอ้งม่นัใจวา่ไดต้รวจคดักรองกอ่นท่ลีกูจา้งรายนั้นจะออกจากบา้นเพ่อืไปเขา้กะทาํงาน 
และปฏบิตัติามแนวทางของ  CDC  ตามท่อีธบิายไวใ้นหวัขอ้สาํหรบัการฝึกอบรมลกูจา้งท่ดีา้นบน 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Guidance-for-Face-Coverings_06-18-2020.pdf
https://www.dol.gov/agencies/whd/pandemic/ffcra-employee-paid-leave
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.labor.ca.gov/coronavirus2019/#chart
https://www.gov.ca.gov/wp-content/uploads/2020/05/5.6.20-EO-N-62-20-text.pdf
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•  สนับสนุนใหล้กูจา้งและลกูคา้ท่ป่ีวยหรอืแสดงอาการของโรคโควดิ-19 อยู่บา้น 

• นายจา้งตอ้งจดัหาและดแูลใหพ้นักงานใชอ้ปุกรณป้์องกนัท่จีาํเป็นท้งัหมด 
รวมถงึอปุกรณป้์องกนัดวงตาและถงุมอืในกรณีท่จีาํเป็น 

• นายจา้งควรพจิารณาวา่การใชถ้งุมอืแบบใชแ้ลว้ท ้งิอาจนํามาใชแ้ทนการลา้งมอืหรอืใชน้้ํายาทํา 
ความสะอาดมอืบ่อยคร ้งั ตวัอย่างเชน่ 
ผ ู้ปฏบิตังิานท่ทีําหนา้ท่คีดักรองบุคคลอ่นืเพ่อืดวูา่มอีาการหรอืไม ่
หรอืการทํางานท่ตีอ้งหยบิจบัส่งิของท่สีมัผสัรว่มกบัผ ้อู่นื 

• แม่บา้นทําความสะอาดหอ้งพกัเฉพาะเม่อืไม่มแีขกอยู่ในหอ้งพกั 
แม่บา้นควรไดร้บัคาํแนะนําเพ่อืลดการสมัผสักบัส่งิของสว่นตวัของแขกขณะทําความสะอาด 
แม่บา้นควรจะไดร้บัคาํส่งัใหเ้ปิดระบบระบายอากาศ และ/หรอืเปิดหนา้ตา่งหากทําได 
เพ่อืเพ่มิการไหลเวยีนของอากาศ 

• นายจา้งควรสง่เสรมิใหล้า้งมอืดว้ยสบู่และน้ํา 
และ/หรอืใชน้้ํายาทําความสะอาดมอืท่เีหมาะสมสาํหรบัลกูจา้งหลงัจากปฏสิมัพนัธก์บัแขก 
ทําความสะอาดหอ้ง และเปิดจดหมายหรอืหยบิจบัส่งิของท่สีมัผสัรว่มกบัผูอ้่นื พนักงานขบัจอดรถ 
พนักงานขนสมัภาระ และแม่บา้นควรลา้งมอืของพวกเขาอย่างสมํ่าเสมอในระหวา่งการเปล่ยีน 
และ/หรอืน้ํายาทําความสะอาดมอืท่เีหมาะสม 

• ควรตรวจวดัอณุหภมูแิละ/หรอืคดักรองแขกและผ ู้เย่ยีมเยยีนเม่อืมาถงึ 
และขอใหใ้ชน้้ํายาทําความสะอาดมอืและสวมหนา้กากอนามยัตลอดเวลา 
หากทําไดค้วรจดัเตรยีมหนา้กากใหก้บัแขกท่มีาถงึแตไ่ม่ไดนํ้าตดิตวัมา 
ควรตดิป้ายท่แีสดงขอ้ความแจง้ใหท้ราบแนวทางปฏบิตัใินปัจจบุนัท่ใีหส้วมใสห่นา้กากอนามยัและก 
ารเวน้ระยะห่างระหวา่งบุคคลอย่างชดัเจนใหท้่วับรเิวณ 

• แจง้แขกลว่งหนา้ใหนํ้าหนา้กากอนามยัมา 
และหากทําไดใ้หจ้ดัเตรยีมไวด้ว้ยสาํหรบัผ ู้ซ ่งึมาถงึแตไ่ม่ไดนํ้าตดิตวัมา 

ระเบยีบการทาํความสะอาดและฆ่าเช ้อื 
• ทําความสะอาดทุกซอกมุมในบรเิวณท่มีผี ู้คนสญัจรไปมาจาํนวนมากอย่างเชน่ ล็อบบ ้โีรงแรม 

เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิ โตะ๊พนักงานขนกระเป๋า หอ้งพกั พ้นืท่รีบัประทานอาหาร และหอ้งเปล่ยีนเส ้อืผา้ 
บรเิวณขนถา่ยส่งิของ ครวั และบรเิวณทางเขา้ออก รวมถงึบนัไดและทางข ้นึ ราวจบั 
และปุ่ มกดลฟิต 

• ฆ่าเช ้อืโรคบนพ ้นืผวิท่มีกีารใชร้ว่มกนัตลอดท้งัวนัและในชว่งค่าํ รวมท้งัมอืจบัประต ู
ล็อคภายในหอ้งพกัแขก ต ้หูยอดเหรยีญและเคร ่อืงทําน้ําแข็ง สวติชไ์ฟ รโีมททวี ีโทรศพัท 
ไดรเ์ป่าผม ฝาและปุ่มควบคมุเคร ่อืงซกัผา้และเคร ่อืงอบผา้ รถเข็นสมัภาระ มอืจบัประตรูถรบัสง่ 
หอ้งน้ํา และจดุลา้งมอื ฆ่าเช ้อืโรคบนพ ้นืผวิระหวา่งการทําความสะอาดหอ้งทุกวนั 
ทําความสะอาดส่งิสกปรกกอ่นการฆ่าเช ้อื 

• จดัสรรใหเ้วลาลกูจา้งเพ่อืการทําความสะอาดในระหวา่งอยู่ในกะการทํางาน 
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ควรมอบหมายงานทําความสะอาดในระหวา่งช่วัโมงทํางานใหเ้ป็นสว่นหนึ่งของหนา้ท่ที่ตีอ้งปฏบิตั ิ

• จดัวางผลติภณัฑเ์พ่อืรกัษาสขุอนามยัไวใ้นบรเิวณเวริก์สเตชนั โตะ๊ทํางาน 
และเคานเ์ตอรช์ว่ยเหลอื รวมถงึน้ํายาทําความสะอาดมอืและผา้เชด็ฆ่าเช ้อืโรค 
และจดัหาน้ํายาทําความสะอาดมอืสว่นตวัใหก้บัพนักงานทุกคนซ่งึมหีนา้ท่ใีหค้วามชว่ยเหลอืลกูค ้
าโดยตรง 

• ตรวจสอบวา่เคร ่อืงสขุภณัฑท์่ใีชเ้พ่อืรกัษาความสะอาดยงัคงใชง้านไดอ้ยู่ตลอดเวลา 
และจดัหาสบู ่ กระดาษเชด็มอื และน้ํายาทาํความสะอาดมอืเพ่มิเตมิหากจาํเป็น 

• เม่อืเลอืกสารเคมสีาํหรบัฆ่าเช ้อื นายจา้งควรใชผ้ลติภณัฑท์่ไีดร้บัการอนุมตัใิหใ้ชฆ่้าเช ้อืโควดิ-
19 ตามรายการผลติภณัฑท์่ผ่ีานการอนุมตัจิาก Environmental Protection Agency 
(EPA) และปฏบิตัติามคาํแนะนําผลติภณัฑ 
ใชต้ามท่ฉีลากของน้ํายาฆ่าเช ้อือธบิายเพ่อืใหม้ปีระสทิธภิาพในการฆ่าเช ้อืไวรสัตวัใหม ่
เจอืจางน้ํายาซกัผา้ขาวท่ใีชใ้นครวัเรอืน (5 ชอ้นโตะ๊ตอ่น้ําหนึ่งแกลลอน) 
หรอืสารละลายท่มีแีอลกอฮอลเ์ป็นสว่นผสมอย่างนอ้ย 70% 
ใหเ้หมาะสมสาํหรบัแตล่ะสภาพพ้นืผวิ จดัฝึกอบรมใหก้บัลกูจา้งเก่ยีวกบัอนัตรายของสารเคม ี
คาํส่งัของผูผ้ลติ ความจาํเป็นท่ตีอ้งระบายอากาศ และขอ้กาํหนดของ Cal/OSHA 
เพ่อืการใชง้านท่ปีลอดภยั 
ลกูจา้งท่ใีชน้้ํายาทําความสะอาดหรอืสารฆ่าเช ้อืควรสวมถงุมอืและอปุกรณป้์องกนัอ่นื ๆ 
ตามขอ้กาํหนดในคาํแนะนําการใชผ้ลติภณัฑ 
ปฏบิตัติามวธิกีารทําความสะอาดเพ่อืใหป้ลอดภยัจากโรคหอบหดื 
ท่แีนะนําโดยกรมอนามยัแห่งรฐัแคลฟิอรเ์นีย และดแูลใหม้กีารหมุนเวยีนอากาศท่เีหมาะสม 

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

• เพ่อืลดความเส่ยีงของโรคเลอจอิองแนร และโรคตดิตอ่อ่นื ๆ ท่มีากบัน้ํา 
ใหป้ฏบิตัติามข้นัตอนเพ่อืใหแ้น่ใจวา่ระบบน้ําและอปุกรณป์ระกอบ (เชน่ ต ้กูดน้ําด่มื, 
น้ําพุตกแตง่) มคีวามปลอดภยัท่จีะใชห้ลงัจากสถานประกอบการถกูปิดเป็นเวลานาน 

• หากเป็นไปไดห้ลกีเล่ยีงการใชโ้ทรศพัท แท็บเล็ต แล็ปท็อป โตะ๊ทํางาน ปากกา 
อปุกรณทํ์างานหรอือปุกรณส์าํนักงานอ่นื ๆ รว่มกบัผูอ้่นื 
หา้มใชอ้ปุกรณป้์องกนัสว่นบุคคลรว่มกบัผ ู้อ่นื 
เคร ่อืงมอืและอปุกรณท์่ใีชร้ว่มกนัควรไดร้บัการฆ่าเช ้อืกอ่น ระหวา่ง 
และหลงัการเปล่ยีนกะแตล่ะคร ้งั หรอืทกุคร ้งัท่อีปุกรณนั้์นถกูสง่ตอ่ไปใหพ้นักงานคนใหม ่
ซ ่งึรวมถงึโทรศพัท วทิย ุคอมพวิเตอร และอปุกรณก์ารส่อืสารอ่นื ๆ เคร ่อืงชาํระเงนิ 
อปุกรณห์อ้งครวั เคร ่อืงมอืทางวศิวกรรม ปุ่มรกัษาความปลอดภยั แฟ้ม 
รถเข็นพนักงานทําความสะอาด และอปุกรณท์ําความสะอาด กญุแจ นาฬกิาจบัเวลา 
และส่งิของอ่นื ๆ ท่มีผี ู้อ่นืสมัผสัโดยตรง 

• หยุดการใชอ้ปุกรณร์บัประทานอาหารและเคร ่อืงด่มืท่ใีชร้ว่มกนัในต ้เูก็บของสาํนักงาน 
(รวมถงึเคร ่อืงชงกาแฟของสว่นกลาง) ปิดเคร ่อืงทําน้ําแข็งดว้ยตนเองหรอืใชเ้คร ่อืงแบบแฮนดฟ์ร ี

• พจิารณาการตดิต้งัเคร ่อืงกรองอากาศแบบเคล่อืนยา้ยไดท้่มีปีระสทิธภิาพ 

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

ระเบยีบการทําความสะอาดและฆ่าเช ้อืเพ่มิเตมิสําหรบั 
สถานประกอบการโรงแรม 
• ทุกส่งิท่สีามารถนํามาใชซ้ ้าํได อย่างเชน่ นิตยสาร เมน ู รายละเอยีดสถานท่ที่องเท่ยีวในทอ้งถ่นิ 

คปูอง ฯลฯ ควรนําออกจากหอ้งพกั ควรใหข้อ้มูลท่สีาํคญัเพ่อืนํามาใชง้านคร ้งัเดยีว 
และ/หรอืโพสตข์อ้ความอเิล็กทรอนิกส 

• ผา้ปูท่นีอนสกปรกควรถกูนําออกและใสใ่นถงุปิดผนึกแบบใชค้ร ้งัเดยีวขณะนําออกจากหอ้งพกั 
การนําผา้เชด็ตวัและผา้ปูท่นีอนออกไปและทําความสะอาดท้งัหมดเม่อืการเขา้พกัส ้นิสดุในทุกคร ้งั 
จะตอ้งรวมถงึส่งิของท้งัหมด ไม่วา่ส่งินั้นจะดเูหมอืนเคยถกูใชห้รอืไม่ก็ตาม 
ส่งิของเหลา่น้ีควรถกูบรรจใุนหอ้งพกั เพ่อืกาํจดัการสมัผสัโดยไม่จาํเป็นในขณะขนยา้ย 
ผา้ปูเตยีงและเส ้อืผา้ควรนํามาซกัท่อีณุหภมูสิงูและทําความสะอาดโดยใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางขอ 
ง CDC 

•  ควรท ้งิใหห้อ้งวา่งไวโ้ดยไม่ใชง้าน 24 ถงึ 72 
ช่วัโมงกอ่นหรอืหลงัการทําความสะอาดหากเป็นไปได 

•  ในกรณีสงสยัวา่จะมกีารตดิเช ้อืโควดิ-19 
หอ้งของแขกตอ้งไม่นํามาใหบ้รกิารและปิดเพ่อืกกักนัโรค 
หอ้งพกัไม่ควรกลบัมาใหบ้รกิารจนกวา่จะผลการตรวจจะไดร้บัการยนืยนัหรอืผ่าน 
ในกรณีพบผ ู้มผีลตรวจเป็นบวก 
หอ้งพกัจะกลบัมาใหบ้รกิารไดห้ลงัจากดาํเนินการตามระเบยีบการฆ่าเช ้อืเพ่มิเตมิตาม แนวทางของ 
CDC 

• ตดิต้งัเคร ่อืงจา่ยน้ํายาทําความสะอาดมอืโดยไม่มกีารสมัผสัหากเป็นไปได 
ท่ทีางเขา้หลกัของแขกและพนักงาน และพ ้นืท่ที่มีกีารสมัผสั อย่างเชน่ ทางรถแลน่ 
บรเิวณแผนกตอ้นรบั ล็อบบ ้โีรงแรม ทางเขา้รา้นอาหาร พ้นืท่ปีระชมุและสถานท่จีดัประชมุ 
บรเิวณท่ลีฟิทจ์อด สระวา่ยน้ํา รา้นเสรมิสวย และพ ้นืท่อีอกกาํลงักาย 

คาํแนะนําการเวน้ระยะหา่งระหวา่งบุคคล 
• ใชม้าตรการเพ่อืใหม้กีารเวน้ระยะห่างระหวา่งบุคคลอย่างนอ้ยหกฟุตระหวา่งลกูจา้ง แขก 

และบุคคลท่วัไป ซ่งึยงัรวมถงึการใชฉ้ากก้นัระหวา่งบคุคลหรอืทําสญัลกัษณใ์หม้องเห็น (เชน่ 
ทําเคร ่อืงหมายบนพ ้นื หรอืป้ายเพ่อืระบุตาํแหน่งท่ลีกูจา้งและ/หรอืแขกควรยนื) พ้นืท่ใีด ๆ 
ซ่งึมแีขกหรอืลกูจา้งเขา้ควิควรทําเคร ่อืงหมายอย่างชดัเจนเพ่อืเวน้ระยะห่างระหวา่งบุคคลอย่างเห 
มาะสม ซ่งึยงัรวมถงึบรเิวณท่เีชค็อนิ เชค็เอาท ล็อบบ ้รีอลฟิท รา้นกาแฟ และรา้นอาหาร 
และแถวรอข ้นึรถแท็กซ่แีละรถบรกิารรบัสง่ 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html
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• ควรใชร้ะเบยีบการเวน้ระยะห่างระหวา่งบคุคลในพ ้นืท่พีกัเบรก พ้นืท่คีวบคมุท่มีเีคร ่อืงแบบ 
หอ้งเรยีนฝึกอบรม พ้นืท่สีาํนักงานสว่นกลาง ชอ่งใหบ้รกิารสาํหรบัลกูจา้ง 
(ผ่านชอ่งใหบ้รกิารสไตลธ์นาคาร) และพ ้นืท่อี ่นื ๆ ท่มีผี ู้คนพลกุพลา่น 
เพ่อืใหม่้นัใจวา่มกีารเวน้ระยะหา่งระหวา่งลกูจา้งอย่างเหมาะสม 

• การประชมุกอ่นเร ่มิกะควรทําในระบบเสมอืนจรงิ 
หรอืในพ ้นืท่ซี ่งึสามารถเวน้ระยะห่างระหวา่งลกูจา้งไดอ้ย่างเหมาะสม 
แผนกท่มีขีนาดใหญ่ควรสบัหลกีเวลามาถงึเพ่อืลดปรมิาณการจราจรท่ดีา้นหลงัของทางเดนิอา 
คารและลฟิทบ์รกิาร 

• สบัหลกีเวลาพกัสาํหรบัลกูจา้ง 
โดยปฏบิตัติามระเบยีบเก่ยีวกบัคา่จา้งและช่วัโมงทํางาน 
เพ่อืรกัษาระเบยีบการเวน้ระยะห่างระหวา่งบคุคล 

• พจิารณาเสนอใหล้กูจา้งท่รีอ้งขอปรบัเปล่ยีนหนา้ท่เีพ่อืลดการตดิตอ่กบัลกูคา้และลกูจา้ง 
คนอ่นื ๆ (เชน่ การจดัการสนิคา้คงคลงัแทนท่จีะเป็นการทํางานท่โีตะ๊ผ ู้ชว่ยสว่นตวั 
หรอืการจดัการส่งิท่จีาํเป็นดา้นการบรหิารผ่านระบบเทเลเวริค์) 

• ปิดหอ้งพกั ใชฉ้ากก้นั หรอืเพ่มิระยะหา่งระหวา่งโตะ๊/เกา้อ 
เพ่อืแยกลกูจา้งใหอ้ยู่ห่างกนัและไม่สง่เสรมิใหร้วมตวักนัในระหวา่งหยุดพกั หากเป็นไปได 
ใหส้รา้งพ ้นืท่พีกักลางแจง้ท่มีรีม่เงาปกคลมุและท่นั่ีงเพ่อืจะม่นัใจวา่มกีารเวน้ระยะห่างระหวา่งบุคคล 

• ออกแบบพ ้นืท่สีาํนักงาน คอกนั่งทํางาน ล็อบบ ีเคานเ์ตอรแ์ผนกตอ้นรบั พ้นืท่เีชค็อนิ ศนูยธ์รุกจิ 
พ้นืท่ใีหบ้รกิารผ ู้ชว่ยสว่นตวั และพ ้นืท่อี ่นื ๆ หากทําได 
เพ่อืใหแ้น่ใจวา่ภายในพ ้นืท่ทีํางานและสว่นท่ใีหก้ารตอ้นรบัแขกไดม้กีารเวน้ระยะห่างบคุคลอย่างน ้
อยหกฟุต 

• ไม่สนับสนุนใหล้กูจา้งอยู่รวมกนัในบรเิวณท่มีผี ู้คนสญัจรไปมาจาํนวนมาก เชน่ 
หอ้งน้ําและหอ้งโถง 
และหากเป็นไปไดก้าํหนดทศิทางการเดนิในบรเิวณหอ้งโถงและทางเดนิสาํหรบัคนเดนิเทา้ 
เพ่อืขจดัปัญหาคนเดนิสวนกนั 

• จาํกดัจาํนวนคนท่โีดยสารลฟิตใ์ชป้้ายเพ่อืแจง้ขอ้กาํหนดเหลา่น ้ี

• กาํหนดใหล้กูจา้งหลกีเล่ยีงการจบัมอืและการทกัทายในลกัษณะอ่นืท่ขีดัตอ่การเวน้ระยะห่างระหว ่
างบุคคล 

• หยุดการตดิตอ่แบบบคุคลตอ่บุคคลในการจดัสง่สนิคา้ไปยงัสาํนักงาน 
หลกีเล่ยีงการสมัผสัปากกาและคลปิบอรด์ของผ ู้อ่นื 
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คาํแนะนําเร ่อืงการเวน้ระยะหา่งระหวา่งบุคคลเพ่มิเตมิ 
สําหรบัสถานประกอบการโรงแรม 
• ผ ู้เขา้พกัควรเขา้ผ่านประตซู ่งึมกีารเปิดท่เีหมาะสม หรอืหากเป็นไปไดเ้ป็นแบบอตัโนมตั ิ

หรอืเปิดโดยคนงานซ่งึลา้งมอืและ/หรอืใชน้้ํายาทําความสะอาดมอืบ่อยคร ้งั 

• ใชม้าตรการจดัควิในชว่งท่มีผี ู้รบับรกิารจาํนวนมาก รวมถงึการตอ้นรบัแขกท่ล็ีอบบ ี
และจดัใหแ้ขกเขา้ควิภายนอกเพ่อืเวน้ระยะห่างระหวา่งบคุคลใหไ้ดอ้ยา่งนอ้ยหกฟุต 

• พนักงานไม่ควรเปิดประตรูถยนตห์รอืรถแท็กซ่ใีหแ้ขก 

• บรกิารรมูเซอรว์สิ ซกัรดี และซกัแหง้ รวมถงึการจดัหาส่งิอาํนวยความสะดวกใหแ้กแ่ขกนั้น 
หากเป็นไปไดค้วรมรีะเบยีบเก่ยีวกบัการเกบ็และสง่ใหโ้ดยไม่มกีารสมัผสักนั 

• การดาํเนินธรุกจิโรงแรมท่มีรีา้นอาหารแบบรบัประทานในรา้นควรจาํกดัการใหบ้รกิารอาห 
ารและเคร ่อืงด่มื และเสนอใหนํ้ากลบั และบรกิารรมูเซอรว์สิแบบ "ไม่มกีารสมัผสั" 
รา้นอาหารจะไดร้บัอนุญาตใหก้ลบัมาดาํเนินการฟื้นฟูหรอืเปิดบรกิารเต็มรปูแบบ 

• โรงแรมท่มีสีระวา่ยน้ําจะตอ้งม่นัใจวา่ขอ้กาํหนดการเวน้ระยะห่างระหวา่งบุคคลสามารถบงัค ั
บใชไ้ด ซ่งึอาจรวมถงึการจาํกดับคุคลหนึ่งคนตอ่ชอ่งในสระวา่ยน้ํา 

• โรงแรมท่มีสีนามกอลฟ์ควรอนุญาตใหผ้ ู้เลน่หนึ่งคนตอ่รถเข็นหนึ่งคนั 
ยกเวน้ท่มีากบัครอบครวัและผ ู้ท่อีาศยัอยูร่ว่มกนั และเพ่มิระยะห่างเวลา tee time 
และควรเปิดสนามกอลฟ์เม่อืไดร้บัอนุญาตใหเ้ปิดอกีคร ้งั 

ขอ้ควรพจิารณาสําหรบัโรงแรมเม่อืกลบัมาดาํเนินการเ 
ตม็รูปแบบ 
• การดาํเนินธรุกจิโรงแรมท่มีรีา้นอาหารแบบรบัประทานในรา้น บาร ศนูยอ์อกกาํลงักาย 

สปา รา้นเสรมิสวย สถานท่ปีระชมุขนาดใหญ ่ หอ้งจดัเล ้ยีง หรอืศนูยก์ารประชมุ 
ควรปิดพ ้นืท่เีหลา่นั้นจนกวา่สถานประกอบการแตล่ะประเภทจะไดร้บัอนุญาตใหก้ลบัมาดาํเ 
นินการฟื้นฟูหรอืเปิดบรกิารเต็มรปูแบบ 

• เม่อืไดร้บัอนุญาตใหก้ลบัมาเปิดเพ่อืปรบัปรงุหรอืดาํเนินงานเต็มรปูแบบ 
โรงแรมท่รีา้นอาหารแบบรบัประทานในรา้นและบารค์วรจะ: 

o ลดจาํนวนท่นั่ีงหรอืจดัท่นั่ีงใหม่เพ่อืใหส้ามารถเวน้ระยะห่างระหวา่งแขกท่นั่ีงเป็นกล่มุ/เ 
ป็นคณะอย่างนอ้ยหกฟุตได 

o นําระเบยีบการทําความสะอาดและฆ่าเช ้อืแบบเฉพาะการประกอบธรุกจิแปรรปูอาหารและก ิ
จการรา้นอาหารมาใชเ้พ่มิเตมิ 

o อา้งองิแนวปฏบิตัสิาํหรบัธรุกจิรา้นอาหารและบารเ์ม่อืกลบัมาเปิดใหบ้รกิารบน 
เว็บไซตแ์ผนการทํางานท่ยีดืหยุ่นสาํหรบัโควดิ-19 

https://covid19.ca.gov/roadmap/


• เม่อืไดร้บัอนุญาตใหเ้ปิดใหม่เพ่อืเขา้ไปปรบัปรงุหรอืดาํเนินงานเต็มรปูแบบ 
โรงแรมท่มีศีนูยอ์อกกาํลงักาย สปา 
และรา้นเสรมิสวยควรอา้งองิแนวปฏบิตัทิ่เีก่ยีวขอ้งซ ่งึมอียู่บนเว็บไซตแ์ผนการทํางานท่ยีดืห 
ยุ่นสาํหรบัโควดิ-19 เม่อืพรอ้มใชง้าน 

• เม่อืการชมุนุมขนาดใหญ่ท่ไีดร้บัอนุญาตโดยคาํส่งัของรฐั/ทอ้งถ่นิ โรงแรมท่มีหีอ้งประชมุ 
ศนูยก์ารประชมุ หอ้งจดัเล ้ยีง หรอืสถานท่จีดังานอ่นื ๆ จะตอ้ง: 

o ปรบัรปูแบบการจดัหอ้งเพ่อืใหส้ามารถเวน้ระยะห่างระหวา่งแขกได ้

o ลดความจขุองศนูยก์ารประชมุและหอ้งประชมุเพ่อืรกัษาการเวน้ระยะห่างระหวา่งผ ู้เขา้รว่มประ 
ชมุแตล่ะรายอย่างนอ้ยหกฟุต 

o ระงบับรกิารอาหารแบบบุฟเฟตท์่ใีหบ้รกิารตนเองและแทนท่ดีว้ยรปูแบบบรกิารทาง 
เลอืก 

o สาํหรบัคาํแนะนําเพ่มิเตมิเก่ยีวกบัหอ้งประชมุและศนูยก์ารประชมุ 
อา้งองิแนวปฏบิตับินเว็บไซตแ์ผนการทํางานทย่ีดืหยนุ่สาํหรบโคั วดิ-19 เม่อืพรอ้มใชง้าน 

1จะตอ้งพจิาณาขอ้กาํหนดเพ่มิเตมิสําหรบัประชากรกล่มุเส่ยีงท่จีะมอีาการรนุแรงเม่อืตดิเช ้อื 
อตุสาหกรรมโรงแรมและท่พีกัตอ้งปฏบิตัติามมาตรฐานของ Cal/OSHA ใหค้รบถว้น และพรอ้มท่จีะปฏบิตัติามคําแนะนําท่มีใีห ้
รวมถงึแนวทางจากศนูยค์วบคุมและป้องกนัโรคของสหรฐัฯ (CDC) และกรมอนามยัแห่งรฐัแคลฟิอรเ์นีย (CDPH) 
นอกจากน้ีนายจา้งจะตอ้งเตรยีมพรอ้มท่จีะปรบัเปล่ยีนการดําเนินงานเม่อืคําแนะนําเหลา่นั้นเปล่ยีนแปลงไป 

  
  

  

   
     

  

 
 

 
 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
    
    

 
 
 
 

https://covid19.ca.gov/roadmap/
https://www.dir.ca.gov/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html
https://www.cdph.ca.gov/programs/cid/dcdc/pages/guidance.aspx
https://covid19.ca.gov/roadmap/

	วัตถุประสงค์
	แผนการเฉพาะสำหรับสถานที่ทำงาน
	หัวข้อการฝึกอบรมลูกจ้าง
	มาตรการควบคุมและการคัดกรองรายบุคคล
	ระเบียบการทําความสะอาดและฆ่าเชื้อ
	ระเบียบการทําความสะอาดและฆ่าเชื้อเพิ่มเติมสําหรับสถานประกอบการโรงแรม
	คำแนะนำการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล
	คำแนะนำเรื่องการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลเพิ่มเติมสําหรับสถานประกอบการโรงแรม
	ข้อควรพิจารณาสําหรับโรงแรมเมื่อกลับมาดําเนินการเต็มรูปแบบ



Accessibility Report


		Filename: 

		guidance-hotels_TH.pdf




		Report created by: 

		, sbgedr, nehahuja@adobetest.com

		Organization: 

		egewg, gfgggh




 [Personal and organization information from the Preferences > Identity dialog.]


Summary


The checker found no problems in this document.


		Needs manual check: 3

		Passed manually: 0

		Failed manually: 0

		Skipped: 0

		Passed: 29

		Failed: 0




Detailed Report


		Document



		Rule Name		Status		Description

		Accessibility permission flag		Passed		Accessibility permission flag must be set

		Image-only PDF		Passed		Document is not image-only PDF

		Tagged PDF		Passed		Document is tagged PDF

		Logical Reading Order		Needs manual check		Document structure provides a logical reading order

		Primary language		Passed		Text language is specified

		Title		Passed		Document title is showing in title bar

		Bookmarks		Passed		Bookmarks are present in large documents

		Color contrast		Needs manual check		Document has appropriate color contrast

		Page Content



		Rule Name		Status		Description

		Tagged content		Passed		All page content is tagged

		Tagged annotations		Passed		All annotations are tagged

		Tab order		Passed		Tab order is consistent with structure order

		Character encoding		Passed		Reliable character encoding is provided

		Tagged multimedia		Passed		All multimedia objects are tagged

		Screen flicker		Passed		Page will not cause screen flicker

		Scripts		Passed		No inaccessible scripts

		Timed responses		Passed		Page does not require timed responses

		Navigation links		Needs manual check		Navigation links are not repetitive

		Forms



		Rule Name		Status		Description

		Tagged form fields		Passed		All form fields are tagged

		Field descriptions		Passed		All form fields have description

		Alternate Text



		Rule Name		Status		Description

		Figures alternate text		Passed		Figures require alternate text

		Nested alternate text		Passed		Alternate text that will never be read

		Associated with content		Passed		Alternate text must be associated with some content

		Hides annotation		Passed		Alternate text should not hide annotation

		Other elements alternate text		Passed		Other elements that require alternate text

		Tables



		Rule Name		Status		Description

		Rows		Passed		TR must be a child of Table, THead, TBody, or TFoot

		TH and TD		Passed		TH and TD must be children of TR

		Headers		Passed		Tables should have headers

		Regularity		Passed		Tables must contain the same number of columns in each row and rows in each column

		Summary		Passed		Tables must have a summary

		Lists



		Rule Name		Status		Description

		List items		Passed		LI must be a child of L

		Lbl and LBody		Passed		Lbl and LBody must be children of LI

		Headings



		Rule Name		Status		Description

		Appropriate nesting		Passed		Appropriate nesting






Back to Top


