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ภาพรวม 
เม่อืวนัท ี่19 มนีาคม 2020 
เจา้หนา้ท่สีาธารณสขุของรฐัและผ ู้อาํนวยการกรมอนามยัแห่งแคลฟิอรเ์นียออกคาํส่งักาํหนดใหช้าวแคลฟิอรเ์นียสว่นให 
ญ่อยู่บา้น 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 ้อืแ 
มว้า่บุคคลนั้นจะไม่มอีาการใด ๆ หรอืยงัไม่มอีาการ 

ขอ้มูลท่ชีดัเจนเก่ยีวกบัจาํนวนและอตัราของผ ู้ตดิเช ้อืโควดิ-19 รายกล่มุอตุสาหกรรมหรอืกล่มุอาชพี 
รวมถงึในกล่มุผ ู้ปฏบิตังิานดา้นโครงสรา้งพ ้นืฐานท่สีาํคญัไม่อาจหาไดใ้นเวลาน ้ี
มกีารระบาดหลายคร ้งัในสถานท่ทีํางานหลายตอ่หลายแห่ง 
แสดงใหเ้ห็นวา่คนงานมคีวามเส่ยีงท่จีะไดร้บัหรอืแพรก่ระจายเช ้อืโควดิ-19 
ตวัอย่างของสถานท่ทีํางานเหลา่น้ีรวมถงึโรงพยาบาล สถานท่ใีหก้ารดแูลระยะยาว เรอืนจาํ โรงงานผลติอาหาร 
คลงัสนิคา้ โรงงานแปรรปูเน้ือสตัว และรา้นขายของชาํ 

เม่อืมกีารปรบัเปล่ยีนคาํส่งัท่ใีหอ้ยู่แตก่บับา้น จาํเป็นอยา่งย่งิท่ตีอ้งปฏบิตัติามข้นัตอนท้งัหมดเท่าท่จีะทําได 
เพ่อืรบัประกนัความปลอดภยัของลกูจา้งและสาธารณชน 

หลกัปฏบิตัใินการป้องกนัสาํคญั ๆ ไดแ้ก:่ 
 เวน้ระยะห่างระหวา่งบุคคลใหไ้ดม้ากท่สีดุเท่าท่จีะทําได 
 ใชห้นา้กากอนามยัปิดใบหนา้ (ท่ไีม่จาํเป็นตอ้งป้องกนัระบบทางเดนิหายใจ) 

โดยคนทํางานและลกูคา้ 
 ลา้งมอืบ่อย ๆ และทําความสะอาดตามปกตแิละฆ่าเช ้อืโรค 
 จดัฝึกอบรมลกจู า้งในเรอ่ืงนีแ้ละองคประ์ กอบอน่ื  ๆ  ของแผนการป้องกนโคั วดิ-19  

นอกจากน ้ี ส่งิจาํเป็นอย่างย่งิคอืตอ้งจดัทําข้นัตอนท่เีหมาะสมเพ่อืแจง้กรณีมผี ู้ป่วยรายใหม่ในท่ทีํางาน 
และเม่อืระบุตวัผ ู้ป่วยไดแ้ลว้ก็จะรบีเขา้ไปจดัการอยา่งรวดเรว็ 
และทํางานรว่มกบัเจา้หนา้ท่สีาธารณสขุท่จีะหยุดการแพรก่ระจายของไวรสั 

วตัถปุระสงค 
เอกสารฉบบัน้ีใหค้าํแนะนําสาํหรบัอตุสาหกรรมวทิยาศาสตรช์วีภาพเพ่อืสง่เสรมิสภาพแวดลอ้มท่สีะอาดและปลอดภยั 
สาํหรบัลกูจา้ง คาํแนะนําไม่ไดมุ่้งหมายท่จีะยกเลกิหรอืเพกิถอนสทิธใิด ๆ 
ของลกูจา้งท้งัตามกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบั หรอืตอ่รองเร ่อืงผลประโยชน ์และไม่ครอบคลมุครบถว้นสมบรูณ ์
เนื่องจากไม่ไดร้วมคาํส่งัของสาธารสขุประจาํเคานต์ ี
และไม่อาจนํามาทดแทนขอ้กาํหนดดา้นความปลอดภยัและกฎระเบยีบทางดา้นสขุภาพ ดงัเชน่ขอ้กาํหนดของ 
Cal/OSHA1 คอยตดิตามคาํแนะนําดา้นสาธารณสขุและคาํส่งัของรฐั/ทอ้งถ่นิท่อีาจมกีารเปล่ยีนแปลง 
เนื่องจากสถานการณโ์ควดิ-19 ยงัคงดาํเนินตอ่ไป Cal/OSHA 
มขีอ้กาํหนดเฉพาะสาํหรบัสถานประกอบการท่มีกีารจดัการกบัเช ้อืโรค (ขอ้ 8 มาตรา 5199) 

https://www.dir.ca.gov/title8/5199.html
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และแนวทางเพื่อความปลอดภัยและสุขภาพเพิ่มเติมอยู่บนเว็บเพจ Cal/OSHA COVID-19 Infection Prevention 
(การป้ องกันการตดิเชือ้โควิด-19 ออกโดย Cal/OSHA) CDC มีข ้อมูลเพ่ิมเติมในแนวทางสําหร ับห ้องปฏิบัติการ 
และสาํหรบัท้งัธรุกจิและนายจา้ง 

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 รถแท็กซ่ี
หรอืบรกิารรถยนตส์ว่นบคุคล หรอืยานพาหนะท่ใีชร้ว่มเดนิทางกบัผ ู้โดยสารคนอ่นื ถงึแมไ้ม่มผี ู้โดยสาร
ก็ควรอย่างย่งิท่จีะตอ้งใชห้นา้กากอนามยั

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

นายจา้งควรปรบัปรงุนโยบายเก่ยีวกบัท่พีกัสาํหรบัลกูจา้งท่มีคีณุสมบตัเิขา้เกณฑข์อ้หนึ่งขอ้ใด 
ซ่งึจะไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งใสห่นา้กากอนามยั 
หากลกูจา้งผ ้ซู ่งึจาํเป็นตอ้งสวมหนา้กากอนามยัเพราะไดส้มัผสักบัผ ้อู่นืบ่อย ๆ 
ไม่สามารถสวมหนา้กากอนามยัไดเ้นื่องจากมโีรคประจาํตวั ลกูจา้งกลุม่นั้นสมควรมทีางเลอืกท่ไีม่เขม้งวดกวดขนั 
อย่างเชน่ สวมเฟซชลิดท์่มีผีา้ระบายตอ่ชายท่ดีา้นลา่งหากทําได และหากไม่มผีลตอ่โรคประจาํตวัท่เีป็นอยู ่

ธรุกจิซ ่งึตอ้งมกีารพบปะผ ู้คนควรไดร้บัทราบถงึขอ้ยกเวน้ในการสวมหนา้กากท่อียูใ่นแนวทางในการใชห้นา้กากอนามั 
ยของ CDPH และตอ้งไม่ปิดก้นัประชาชนท่วัไปเพยีงเพราะไม่สวมหนา้กากอนามยั 
หากบุคคลผ ้นัู้นปฏบิตัติามแนวทางดงักลา่ว ธรุกจิจะตอ้งกาํหนดนโยบายเพ่อืจดัการขอ้ยกเวน้เหลา่น้ีในหมู่ลกูคา้ 
ผ ู้ใชบ้รกิาร ผ ้เูย่ยีมชม และผูป้ฏบิตังิาน 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/lab/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/lab/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fspecific-groups%2Fguidance-business-response.html
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Guidance-for-Face-Coverings_06-18-2020.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Guidance-for-Face-Coverings_06-18-2020.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Guidance-for-Face-Coverings_06-18-2020.pdf
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/Health-Care-General-Industry.html
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Guidance-for-Face-Coverings_06-18-2020.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/lab/index.html
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สถานท่ทีํางานซ่งึมวีธิจีดัการเช ้อืโรคท่แีพรก่ระจาย 
สถานท่วีจิยั หอ้งปฏบิตักิาร และสถานท่อี่นื ๆ ท่มีกีารทาํงานกบัวตัถทุ่อีาจปนเปื้อนเช ้อืโรค 
และการปฏบิตังิานอาจแพรเ่ช ้อืโรคในอากาศได จะตอ้งเขยีนแผน นําไปปฏบิตั ิ
และเก็บรกัษาแผนการรกัษาความปลอดภยัทางชวีภาพท่มีปีระสทิธภิาพ 
ซ่งึดาํเนินการโดยเจา้หนา้ท่รีกัษาความปลอดภยัทางชวีภาพประจาํสถานประกอบการนั้น ๆ 
แผนการรกัษาความปลอดภยัทางชวีภาพจะมรีายการตอ่ไปน้ี: 

• รายช่อืของตาํแหน่งงานท่มีกีารสมัผสักบัเช ้อืโรคท่ตีดิตอ่ได 

• รายช่อืเช ้อืโรคตดิตอ่ท่ทีราบวา่หรอืคาดวา่จะนํามาใชเ้ป็นวตัถดุบิในหอ้งปฏบิตักิาร 
และมาตรการรกัษาความปลอดภยัทางชวีภาพท่นํีามาใช 

• ข้นัตอนปฏบิตัเิพ่อืใหแ้น่ใจวา่วตัถดุบิท่เีขา้มาท้งัหมดท่มีเีช ้อืโรคจะตอ้งจดัการเสมอืนเป็นวสัดอุ ั
ตรายรา้ยแรง จนกวา่จะไดร้บัการยนืยนัวา่ไม่สามารถออกฤทธ ์หิรอืออ่นฤทธ ์ลิงไปแลว้ 

• การประเมนิความเส่ยีงโดยเจา้หนา้ท่รีกัษาความปลอดภยัทางชวีภาพ 
สอดคลอ้งกบัคาํแนะนําของ CDC เร ่อืง 
การรกัษาความปลอดภยัทางชวีภาพในหอ้งปฏบิตักิารจลุชวีวทิยาและชวีการแพทย 

• มกีารควบคมุทางวศิวกรรมท่เีป็นไปไดร้วมถงึอปุกรณบ์รรจแุละข้นัตอนปฏบิตั ิ

• ตอ้งมกีารควบคมุการปฏบิตังิานอย่างปลอดภยัและขอ้หา้มการปฏบิตังิานท่เีป็นอนัตราย 
ท่สีอดคลอ้งกบัการประเมนิความเส่ยีงและคาํแนะนําของ CDC 

• อปุกรณป้์องกนัอนัตรายสว่นบุคคล (PPE) ท่จีาํเป็น 
รวมท้งัอปุกรณป้์องกนัระบบทางเดนิหายใจ 

• ข้นัตอนขจดัการปนเปื้อนและฆ่าเช ้อืท่มีปีระสทิธภิาพสาํหรบัพ ้นืผวิหอ้งปฏบิตักิาร อปุกรณ ์
และเคร ่อืงมอื 

• ข้นัตอนปฏบิตัใินการแจง้วตัถทุ่เีป็นอนัตรายแกล่กูจา้ง และใหจ้ดัฝึกอบรมท่จีาํเป็นแกล่กูจา้ง 

• ข้นัตอนฉุกเฉินเพ่อืรบัมอืกบัการปลอ่ยวตัถอุนัตรายท่ขีาดการควบคมุภายในอาคาร 
และปลอ่ยวตัถอุนัตรายท่ยีงัไม่ผ่านการบาํบดัไปนอกสถานประกอบการ 

• การจดัหาวคัซนีท่จีาํเป็นแกล่กูจา้ง 

• ข้นัตอนการตรวจสอบและรกัษาพยาบาลแกล่กูจา้งท่สีมัผสักบัเช ้อืโรคในหอ้งปฏบิตักิาร 

• ข้นัตอนการตรวจสอบสถานปฏบิตังิานประจาํป ี
และการตรวจสอบประจาํปีของกระบวนการรกัษาความปลอดภยัทางชวีภาพของสถานประกอบก 
าร 

• ข้นัตอนในการบนัทกึและแกไ้ขขอ้บกพรอ่งท่พีบในระหวา่งการสบืสวนและตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ 

https://www.cdc.gov/labs/pdf/CDC-BiosafetyMicrobiologicalBiomedicalLaboratories-2009-P.PDF


 

 
 

 
 

    
   

  
 

  
 

  
 

    
 

 

   
  

   
 

 

  
 

 

 

 
  

 

  
 

   
 

แผนการเฉพาะสําหรบัสถานท่ทีํางาน 
•  เขยีนแผนการป้องกนัโควดิ-19 ท่ใีชเ้ฉพาะสาํหรบัสถานท่ทีํางานในทุกแห่ง 

ประเมนิความเส่ยีงท่คีรอบคลมุของพ ้นืท่ทีาํงานและเน้ืองานท้งัหมด 
ตลอดจนกาํหนดบุคลากรประจาํสถานประกอบการแตล่ะแห่งเพ่อืรบัผดิชอบดาํเนินการตามแผน 

• รวมแนวทางในการใชห้นา้กากอนามยัของ CDPH ลงในแผนการเฉพาะสาํหรบัสถานท่ทีํางาน 
และรวมนโยบายจดัการกบัขอ้ยกเวน้ตา่ง ๆ เขา้ดว้ย 

• ระบุขอ้มูลการตดิตอ่ของหน่วยงานสาธารณสขุภายในทอ้งถ่นิซ ่งึการดาํเนินกจิการต้งัอยู ่
เพ่อืส่อืสารขอ้มูลเก่ยีวกบัการระบาดของโควดิ-19 ใหล้กูจา้งไดท้ราบ 

• ฝึกอบรมและส่อืสารกบัลกูจา้งและตวัแทนลกูจา้งถงึแผนการ 
และแจง้แผนการใหล้กูจา้งและตวัแทนลกูจา้งไดร้บัทราบ 

• ประเมนิสถานประกอบการอย่างสมํ่าเสมอเพ่อืใหส้อดคลอ้งกบัแผนและเอกสาร 
รวมถงึแกไ้ขขอ้บกพรอ่งท่ถีกูตอ้งระบ ุ

• ตรวจสอบกรณีการเจ็บป่วยจากโควดิ-19 และพจิารณาวา่ปัจจยัใด ๆ 
ท่เีก่ยีวขอ้งกบัการทํางานอาจมสีว่นกระต ้นุใหเ้กดิความเส่ยีงของการตดิเช ้อื 
ปรบัปรงุแผนการตามความจาํเป็นเพ่อืป้องกนัไม่ใหม้กีารตดิเช ้อืเพ่มิเตมิ 

• นําข้นัตอนปฏบิตัแิละระเบยีบมาใชใ้นกรณีท่จีาํเป็น เม่อืเกดิการระบาดของโรคในท่ทีํางาน 
โดยยดึตามคาํแนะนําของ CDPH 

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

• ปฏบิตัติามแนวปฏบิตัทิ่ดีา้นลา่ง 
การไม่ดาํเนินการดงักลา่วอาจทําใหเ้กดิความเจ็บป่วยในสถานท่ทีํางาน 
ซ่งึอาจสง่ผลใหก้ารดาํเนินงานตอ้งถกูปิดช่วัคราวหรอืถกูจาํกดั 

หวัขอ้การฝึกอบรมลูกจา้ง 
• หากเก่ยีวขอ้งจดัการฝึกอบรมเก่ยีวกบัแผนความปลอดภยัทางชวีภาพของสถานประกอบการ 

และการควบคมุท้งัหมดท่ใีชใ้นการป้องกนัการแพรโ่รคซ่งึตดิตอ่กนัไดผ่้านละอองฝอยในขณะท่ปีฏ ิ
บตังิานกบัเช ้อืโรค 

•  ขอ้มูลเก่ยีวกบัโควดิ-19 วธิกีารป้องกนัไม่ใหก้ารแพรก่ระจาย 
และโรคประจาํตวัอะไรบา้งซ ่งึอาจทําใหบุ้คคลมอีาการรนุแรงเม่อืสมัผสักบัเช ้อื 

• การตรวจคดักรองตนเองท่บีา้น รวมถงึการวดัอณุหภมูแิละ/หรอืสงัเกตอาการโดยใชแ้นวทางของ 
CDC 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Guidance-for-Face-Coverings_06-18-2020.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Workplace-Outbreak-Employer-Guidance.aspx
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
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• 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 หนา้กากอนามยัสามารถชว่ยปกป้องผ ู้ซ ่งึอยู่ใกลผ้ ู้สวมใสไ่ด 
แตก่็ไม่อาจทดแทนความจาํเป็นท่จีะตอ้งเวน้ระยะห่างระหวา่งบุคคลและการลา้งมอืบ่อย ๆ 

o หนา้กากอนามยัตอ้งปิดคลมุท้งัจมูกและปาก 

o ลกูจา้งควรลา้งหรอืฆ่าเช ้อืท่มีอืกอ่นและหลงัการใชห้รอืปรบัหนา้กากอนามยัท่สีวมใส ่

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
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o หลกีเล่ยีงการสมัผสัดวงตา จมูก และปาก 

o หนา้กากอนามยัไม่ควรใชร้ว่มกบัผ ู้อ่นื 
และควรซกัทําความสะอาดหรอืท ้งิหลงัจากเปล่ยีนกะทุกคร ้งั 

• ขอ้มูลท่อียู่ในแนวทางในการใชห้นา้กากอนามยัของ CDPH 
ซ่งึระบุสถานการณท์่บีงัคบัใหต้อ้งสวมใสห่นา้กากอนามยัและขอ้ยกเวน้ รวมท้งันโยบาย 
กฎการทํางาน และแนวทางปฏบิตัทิ่นีายจา้งไดนํ้ามาใช 
เพ่อืจะม่นัใจไดว้า่ทุกคนไดส้วมใสห่นา้กากอนามยั 
นอกจากน้ีการฝึกอบรมก็ควรมอียู่ในนโยบายของนายจา้งเก่ยีวกบัวธิจีดัการกบัผ ้ทู่ไีดร้บัการยกเวน้ 
ใหไ้ม่ตอ้งสวมหนา้กากอนามยั 

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ผ ู้รบัจา้งอสิระ 
ลกูจา้งช่วัคราวหรอืลกูจา้งตามสญัญาในสถานปฏบิตังิานไดร้บัการฝึกอบรมอย่างถกูตอ้งเก่ยีวกบัน 
โยบายการป้องกนัโควดิ-19 และมอีปุกรณท์่จีาํเป็นและอปุกรณป้์องกนัสว่นบุคคลไวใ้ช 
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 ผ ู้มาเยอืน หรอืลกูจา้งอ่นื ๆ ท่เีขา้มายงัสถานประกอบการ 
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ผ ู้คดักรองอณุหภมู/ิอาการมกีารหลกีเล่ยีงการสมัผสักบัลกูจา้งคนอ่นื ๆ 
ใหม้ากท่สีดุเท่าท่จีะทําได 

• หากกาํหนดใหค้ดักรองตนเองท่บีา้น 
ซ่งึเป็นทางเลอืกท่เีหมาะสมแทนการคดักรองในสถานประกอบการ 
ตอ้งม่นัใจวา่ไดต้รวจคดักรองกอ่นท่ลีกูจา้งรายนั้นจะออกจากบา้นเพ่อืไปเขา้กะทาํงาน 
และปฏบิตัติามแนวทางของ CDC ตามท่อีธบิายไวใ้นหวัขอ้สาํหรบัการฝึกอบรมลกูจา้งท่ดีา้นบน 

•  สนับสนุนใหค้นงานท่ป่ีวยหรอืแสดงอาการของโควดิ-19 อยู่บา้น 

• นายจา้งตอ้งจดัหาและดแูลใหพ้นักงานใชอ้ปุกรณป้์องกนัท่จีาํเป็นท้งัหมด 
รวมถงึอปุกรณป้์องกนัดวงตาและถงุมอืในกรณีท่จีาํเป็น 

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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นายจา้งควรพจิารณาวา่การใชถ้งุมอืแบบใชแ้ลว้ท ้งิอาจนํามาใชแ้ทนการลา้งมอืหรอืใชน้้ํายาทําควา 
มสะอาดมอืบ่อยคร ้งั ตวัอยา่งเชน่ ผ ู้ปฏบิตังิานท่ทีําหนา้ท่คีดักรองบคุคลอ่นืเพ่อืดวูา่มอีาการหรอืไม ่
หรอืการทํางานท่ตีอ้งหยบิจบัส่งิของท่สีมัผสัรว่มกบัผ ้อู่นื 

• สาํหรบัสถานประกอบการท่มีหีอ้งปฏบิตักิาร การวจิยั หรอืดาํเนินแบบสถานพยาบาล 
จะตอ้งประเมนิอปุกรณป้์องกนัอนัตรายสว่นบุคคลท่ใีชอ้ยู ่
และกาํหนดมาตรการเพ่มิเตมิหรอืการปรบัเปล่ยีนท่จีาํเป็นในการป้องกนัไม่ใหส้มัผสักบัโควดิ-19 

ระเบยีบการทําความสะอาดและฆ่าเช ้อื 
• ทําความสะอาดทุกซอกมุกในบรเิวณท่มีผี ู้คนสญัจรไปมาจาํนวนมาก เชน่ 

พ้นืท่รีบัประทานอาหาร และหอ้งเปล่ยีนเส ้อืผา้ และบรเิวณทางเขา้ออก รวมถงึบนัไดและทางข ้นึ 
ราวจบั และปุ่ มกดลฟิต ฆ่าเช ้อืโรคบนพ ้นืผวิท่ใีชร้ว่มกนับ่อยคร ้งัข ้นึ ไม่วา่จะเป็น 
อปุกรณห์อ้งปฏบิตักิาร เคร ่อืงมอื เคร ่อืงใชส้าํนักงาน ลกูบดิประต ูหอ้งน้ํา 
และสขุภณัฑเ์พ่อืการลา้งมอื 

• พ้นืผวิท่ถีกูสมัผสัซ ่งึตอ้งมกีารรกัษาความสะอาดระหวา่งกะการทํางาน หรอืในกล่มุผ ู้ใช 
ท้งัน้ีข ้นึอยู่กบัวา่บรเิวณใดจะถกูสมัผสับ่อยคร ้งักวา่ 
โดยรวมถงึแตไ่ม่จาํกดัเพยีงพ ้นืผวิบรเิวณท่ทีํางาน เคร ่อืงมอื มอืจบั และกลอน 
และบรเิวณแผงควบคมุท่ตีดิแน่นและบนอปุกรณเ์คล่อืนท ี่

• หากทําไดใ้หห้ลกีเล่ยีงการใชง้านโทรศพัท โตะ๊ อปุกรณส์าํนักงาน หรอืส่งิของอ่นื ๆ รว่มกบัผูอ้่นื 
หา้มใชอ้ปุกรณป้์องกนัสว่นบุคคลรว่มกบัผ ู้อ่นื 

• จดัหาผลติภณัฑท์ําความสะอาดท่จีาํเป็น 
เพ่อืใหล้กูจา้งทําความสะอาดและฆ่าเช ้อืพ ้นืท่ทีํางานสว่นบุคคล 
ตรวจสอบวา่เคร ่อืงสขุภณัฑท์่ใีชเ้พ่อืรกัษาความสะอาดยงัคงใชง้านไดอ้ยู่ตลอดเวลา และจดัหาสบู ่
กระดาษเชด็มอื และน้ํายาทาํความสะอาดมอืเพ่มิเตมิหากจาํเป็น 

• เพ่อืลดความเส่ยีงของโรคเลอจอิองแนร และโรคตดิตอ่อ่นื ๆ ท่มีากบัน้ํา ใหป้ฏบิตัติามข้นัตอน 
เพ่อืใหแ้น่ใจวา่ระบบน้ําและอปุกรณป์ระกอบมคีวามปลอดภยัท่จีะใชห้ลงัจากสถานประกอบการถกู 
ปิดเป็นเวลานาน 

• จดัสรรใหเ้วลาลกูจา้งเพ่อืการทําความสะอาดในระหวา่งอยู่ในกะการทํางาน 
ควรมอบหมายงานทําความสะอาดในระหวา่งช่วัโมงทํางานใหเ้ป็นสว่นหนึ่งของหนา้ท่ที่ตีอ้งปฏบิตั ิ
แกไ้ขจาํนวนช่วัโมง เพ่อืใหแ้น่ใจวา่ทําความสะอาดไดล้ ้าํลกึสาํหรบัพ ้นืท่สีาํนักงาน หอ้งปฏบิตักิาร 
และพ ้นืท่ปีระกอบการอ่นื ๆ สบัหลกีเวลาพกัหากเป็นไปได 
เพ่อืจะม่นัใจวา่มกีารเวน้ระยะหา่งระหวา่งบคุคล และมเีวลาในการทําความสะอาดหอ้งน้ําไดบ้่อยข ้นึ 

•  เม่อืเลอืกสารเคมสีาํหรบัฆ่าเช ้อื นายจา้งควรใชผ้ลติภณัฑท์่ไีดร้บัการอนุมตัใิหใ้ชฆ่้าเช ้อืโควดิ-19 
ตามรายการผลติภณัฑท์่ผ่ีานการอนุมตัจิาก Environmental Protection Agency (EPA) 
และปฏบิตัติามคาํแนะนําผลติภณัฑ 
ใชต้ามท่ฉีลากของน้ํายาฆ่าเช ้อือธบิายเพ่อืใหม้ปีระสทิธภิาพในการฆ่าเช ้อืไวรสัตวัใหม ่
เจอืจางน้ํายาซกัผา้ขาวท่ใีชใ้นครวัเรอืน (5 ชอ้นโตะ๊ตอ่น้ําหนึ่งแกลลอน) 
หรอืสารละลายท่มีแีอลกอฮอลเ์ป็นสว่นผสมอย่างนอ้ย 70% ใหเ้หมาะสมสาํหรบัแตล่ะสภาพพ้นืผวิ 

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


 

  
   

  
 ์

 
  

   
   

 

    
   ้

  
 ้

   
 

    
 

 

 
 

  
   

 

      
 

   

  ้
  

  
  

 ้  
 

 
    

 

จดัฝึกอบรมใหก้บัลกูจา้งเก่ยีวกบัอนัตรายของสารเคม ีคาํส่งัของผูผ้ลติ 
ความจาํเป็นท่ตีอ้งระบายอากาศ และขอ้กาํหนดของ Cal/OSHA เพ่อืการใชง้านท่ปีลอดภยั 
ลกูจา้งท่ใีชน้้ํายาทําความสะอาดหรอืสารฆ่าเช ้อืควรสวมถงุมอืและอปุกรณป้์องกนัอ่นื ๆ 
ตามขอ้กาํหนดในคาํแนะนําการใชผ้ลติภณัฑ 
ปฏบิตัติามวธิกีารทําความสะอาดเพ่อืใหป้ลอดภยัจากโรคหอบหดื 
ท่แีนะนําโดยกรมอนามยัแห่งรฐัแคลฟิอรเ์นีย และดแูลใหม้กีารหมุนเวยีนอากาศท่เีหมาะสม 

• ปรบัรปูแบบการบรกิารในโรงอาหาร หรอืหอ้งรบัประทานอาหารของสถานท่ปีฏบิตังิาน 
รวมถงึการใชอ้าหาร เคร ่อืงด่มื เคร ่อืงปรงุรสซ่งึบรรจมุาแลว้ลว่งหนา้ 
และการเลอืกใชอ้ปุกรณบ์นโตะ๊อาหารแบบใชแ้ลว้ท ้งิ 

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

• พจิารณาการตดิต้งัเคร ่อืงกรองอากาศแบบเคล่อืนยา้ยไดท้่มีปีระสทิธภิาพ 
ปรบัปรงุตวักรองอากาศของอาคารใหม้ปีระสทิธภิาพสงูสดุท่เีป็นไปได 
และทําการปรบัเปล่ยีนอ่นื ๆ เพ่อืเพ่มิปรมิาณของอากาศภายนอก 
และการระบายอากาศในการทํางานและพ ้นืท่พีกั 

• สาํหรบัสถานประกอบการท่มีหีอ้งปฏบิตักิาร การวจิยั หรอืดาํเนินแบบสถานพยาบาล 
จะตอ้งประเมนิระเบยีบการทาํความสะอาดและการฆ่าเช ้อืท่ใีชอ้ยู ่
และกาํหนดมาตรการเพ่มิเตมิหรอืการปรบัเปล่ยีนท่จีาํเป็นในการป้องกนัไม่ใหส้มัผสักบัโควดิ-19 

คาํแนะนําการเวน้ระยะหา่งระหวา่งบุคคล 
• ใชม้าตรการเพ่อืใหม้กีารเวน้ระยะห่างระหวา่งบุคคลอย่างนอ้ยหกฟุตระหวา่งลกูจา้ง 

ซ่งึยงัรวมถงึการใชฉ้ากก้นัระหวา่งบุคคลหรอืทําสญัลกัษณใ์หม้องเห็น (เชน่ ทําเคร ่อืงหมายบนพ ้นื 
หรอืป้ายเพ่อืระบุตาํแหน่งท่ลีกูจา้งควรยนื) 

• ออกแบบพ ้นืท่สีาํนักงาน คอกนั่งทํางาน หอ้งปฏบิตักิาร ฯลฯ เสยีใหม ่
เพ่อืใหแ้น่ใจวา่ภายในพ ้นืท่ทีํางานไดม้กีารเวน้ระยะห่างระหวา่งลกูจา้งอย่างนอ้ยหกฟุต 
ลดความจขุองศนูยก์ารประชมุและหอ้งประชมุเพ่อืรกัษาการเวน้ระยะห่างระหวา่งลกูจา้งแตล่ะรายอย่ 
างนอ้ยหกฟุต กาํหนดทางเขา้และทางออกแยกตา่งหาก และตดิป้ายเตอืน 

• ใชแ้นวปฏบิตัใินการทํางานเม่อืเป็นไปได 
เพ่อืจาํกดัจาํนวนลกูจา้งในสาํนักงานท่อียู่ในเวลาเดยีวกนั ซ่งึอาจรวมถงึการกาํหนดตารางเวลา 
(อาท ิการเหล่อืมเวลาเร ่มิ/เลกิงาน) กาํหนดตวัเลอืกวนัท่เีพ่อืเขา้ไปปฏบิตังิานภายในสถานท ี่
ทะยอยกลบัเขา้ไปทํางานในสาํนักงานโดยแบ่งเป็นระยะ ๆ 
หรอืยงัคงใชก้ารทํางานทางไกลหากเป็นไปได ระบุผ ู้ใชต้ ้ล็ูอกเกอรใ์หม ่
หรอืจาํกดั/สบัหลกีการใชต้ ้ล็ูอกเกอรเ์พ่อืเพ่มิระยะห่างระหวา่งคนงาน 

• พจิารณาเสนอใหล้กูจา้งท่รีอ้งขอปรบัเปล่ยีนหนา้ท่เีพ่อืลดการตดิตอ่กบัลกูคา้และลกูจา้งค 
นอ่นื ๆ (เชน่ การจดัการสนิคา้คงคลงั 
หรอืการจดัการส่งิท่จีาํเป็นดา้นการบรหิารผ่านระบบเทเลเวริค์) 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CCDPHP/DEODC/OHB/Pages/OHWMay2020.aspx
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• เปล่ยีนรปูแบบการประชมุและการสมัภาษณท์้งัหมดไปเป็นการทําผ่านโทรศพัทห์รอืแพลตฟอร ์
มดจิทิลั สาํหรบัการประชมุท่ตีอ้งมบีุคคลเขา้รว่ม 
ใหป้รบัรปูแบบการประชมุและจดัประชมุท่มีขีนาดเล็กลง 
เพ่อืใหม่้นัใจวา่ไดป้ฏบิตัติามคาํแนะนําการเวน้ระยะห่างระหวา่งบุคคล 

• ในพ ้นืท่กีารเวน้ระยะห่างระหวา่งบุคคลเป็นเร ่อืงยากท่จีะรกัษา 
ลกูจา้งควรมกีารตรวจคดักรองอาการเพ่มิเตมิ ซ่งึรวมถงึการวดัอณุหภมู ิการสงัเกตอาการ 
และดจูากเสยีง 

• หยุดการเดนิทางท่ไีม่จาํเป็น 
และสง่เสรมิใหใ้ชก้ารประชมุทางไกลผ่านทางโทรศพัทแ์ละอนิเทอรเ์น็ต 

• กาํหนดใหล้กูจา้งหลกีเล่ยีงการจบัมอืและการทกัทายในลกัษณะอ่นืท่ขีดัตอ่คาํแนะนําการเวน้ระยะห่ 
างระหวา่งบุคคล 

• วางขอ้จาํกดัเพ่มิเตมิเก่ยีวกบัจาํนวนคนงานในพ ้นืท่ปิีด 
เพ่อืใหม่้นัใจวา่อยู่ห่างในระยะหกฟุตเพ่อืจาํกดัการแพรก่ระจายของเช ้อืไวรสั 

• สบัหลกีเวลาพกัสาํหรบัลกูจา้ง 
โดยปฏบิตัติามระเบยีบเก่ยีวกบัคา่จา้งและช่วัโมงทํางาน 
เพ่อืรกัษาระเบยีบการเวน้ระยะห่างระหวา่งบคุคล 

• ปิดหอ้งพกั ใชฉ้ากก้นั หรอืเพ่มิระยะหา่งระหวา่งโตะ๊/เกา้อ 
เพ่อืแยกลกูจา้งใหอ้ยู่ห่างกนัและไม่สง่เสรมิใหร้วมตวักนัในระหวา่งหยุดพกั หากเป็นไปได 
ใหส้รา้งพ ้นืท่พีกักลางแจง้ท่มีรีม่เงาปกคลมุและท่นั่ีงเพ่อืจะม่นัใจวา่มกีารเวน้ระยะหา่งระหวา่งบุคค 
ล 

• ใชล้าํดบัข้นัตอ่ไปน้ีเพ่อืป้องกนัแพรเ่ช ้อื COVID-19 ในพ ้นืท่วีจิยั ผลติ และการทํางานอ่นื ๆ 
โดยเฉพาะอย่างย่งิในกรณีท่กีารเวน้ระยะห่างระหวา่งบคุคลเป็นเร ่อืงยากในทางปฏบิตั ิไดแ้ก 
การควบคมุดา้นวศิวกรรม การควบคมุดา้นบรหิารจดัการ และอปุกรณป้์องกนัสว่นบุคคล 

o การควบคมุดา้นวศิวกรรม รวมถงึ 
การสรา้งฉากก้นัระหวา่งบุคคลหรอืก้นัไม่ใหม้กีารเขา้ อย่างเชน่ แผ่นอะครลิคิ 
เพล็กซกิลาส (Plexiglas) หรอืฉากแบบถาวรท่กีนัน้ําได 

o การควบคมุดา้นบรหิารจดัการ รวมถงึ 
การเพ่มิจาํนวนกะเพ่อืลดจาํนวนของพนักงานท่อียู่ในเวลาเดยีวกนั 
เพ่อืจะไดม่้นัใจวา่มกีารเวน้ระยะหา่งระหวา่งบุคคล 

o ชดุอปุกรณป้์องกนัสว่นบุคคลประกอบดว้ยเฟซชลิด หนา้กากบางประเภท 
ถงุมอืชนิดกนัน้ํา โปรดทราบวา่อปุกรณท์่ใีชแ้ลว้ท ้งิบางอยา่ง เชน่ 
เคร ่อืงชว่ยหายใจมคีวามสาํคญัสาํหรบัลกูจา้งท่ทีํางานดา้นดแูลสขุภาพ 
และลกูจา้งท่ตีอ้งทํางานกบัเช ้อืโรคและไม่ควรใชใ้นกรณีอ่นื 

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


1จะตอ้งพจิาณาขอ้กาํหนดเพ่มิเตมิสําหรบัประชากรกล่มุเส่ยีงท่จีะมอีาการรนุแรงเม่อืตดิเช ้อื 
อตุสาหกรรมวทิยาศาสตรช์วีภาพตอ้งปฏบิตัติามมาตรฐานของ Cal/OSHA ใหค้รบถว้น 
และพรอ้มท่จีะปฏบิตัติามคําแนะนําท่มีใีห ้รวมถงึแนวทางจากศนูยค์วบคมุและป้องกนัโรคของสหรฐัฯ (CDC) 
และกรมอนามยัแห่งรฐัแคลฟิอรเ์นีย (CDPH) 
นอกจากน้ีนายจา้งจะตอ้งเตรยีมพรอ้มท่จีะปรบัเปล่ยีนการดําเนินงานเม่อืคําแนะนําเหลา่นั้นเปล่ยีนแปลงไป 

 

 
 

   
   

  

 
 

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