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ภำพรวม 

เมือ่วนัที ่19 มนีาคม 2020 

เจา้หนา้ทีส่าธารณสุขของรฐัและผูอ้ํานวยการสํานักงานสาธารณสุขของรฐัแคลฟิอรเ์นียไดอ้อกคําสัง่ทีก่าํหนดใหป้ระชา

ชนแคลฟิอรเ์นียส่วนใหญ่อยู่บา้นเพือ่ทําลายการแพรก่ระจายของโควดิ-19 ในหมู่ประชากร 

ผลกระทบของโควดิ-19 ต่อสุขภาพของชาวแคลฟิอรเ์นียยงัไม่เป็นทีรู่จ้กัอย่างเต็มที ่

รายงานความเจบ็ป่วยมตีัง้แต่อาการนอ้ยมาก (บางคนไม่มอีาการ) ไปจนถงึขัน้เจ็บป่วยรุนแรงทีอ่าจส่งผลใหเ้สยีชวีติ 

ในบางกลุ่มคน ซึง่รวมถงึผูม้ีอายุ 65 ปีขึน้ไป และผูท้ีม่โีรคประจาํตวัรา้ยแรง เชน่ โรคหวัใจ หรอืโรคปอด 

หรอืโรคเบาหวาน มคีวามเสีย่งสูงทีจ่ะเขา้รกัษาตวัในโรงพยาบาลและเกดิภาวะแทรกซอ้นรา้ยแรง 

การแพรเ่ช ือ้มโีอกาสเกดิไดม้ากทีสุ่ดเมือ่ผูค้นอยู่ในการตดิต่อใกลช้ดิหรอืในพืน้ทีท่ีม่อีากาศถ่ายเทไม่ดกีบัคนทีต่ดิเช ือ้แ

มว้่าบุคคลน้ันจะไม่มอีาการใด ๆ หรอืยงัไม่มอีาการ 

ขอ้มูลทีช่ดัเจนเกีย่วกบัจาํนวนและอตัราของโควดิ-19 โดยกลุ่มอุตสาหกรรมหรอืกลุ่มอาชพี 

รวมถงึในหมู่พนักงานโครงสรา้งพืน้ฐานทีส่าํคญั ยงัไม่มีสรุปไวใ้นขณะนี ้

มกีารระบาดหลายคร ัง้ในสถานทีท่ํางานหลายต่อหลายแห่ง 

แสดงใหเ้ห็นว่าพนักงานมคีวามเสีย่งทีจ่ะไดร้บัหรอืแพรก่ระจายเชือ้โควดิ-19 

ตวัอย่างของสถานทีท่ํางานเหล่านีร้วมถงึโรงพยาบาล สถานทีใ่หก้ารดูแลระยะยาว เรอืนจาํ โรงงานผลติอาหาร 

คลงัสนิคา้ โรงงานแปรรูปเนือ้สตัว ์รา้นอาหาร และรา้นขายของชาํ 

เมือ่คําสัง่ใหห้ยุดอยู่บา้นไดร้บัการแกไ้ขแลว้ จงึเป็นสิง่จาํเป็นทีต่อ้งดําเนินการตามขัน้ตอนทัง้หมดทีเ่ป็นไปได ้

เพือ่ใหม้ั่นใจในความปลอดภยัของพนักงานและประชาชน 

หลกัปฏบิตัสิําคญัในการป้องกนัไดแ้ก่: 

✓ รกัษาระยะห่างระหว่างบุคคลใหม้ากสุดทีเ่ท่าทีจ่ะเป็นไปได ้

✓ ใหพ้นักงาน (ทีไ่ม่จาํเป็นตอ้งมกีารป้องกนัระบบทางเดนิหายใจ) และลูกคา้/ลูกคา้ ใชอุ้ปกรณป้์องกนัใบหนา้ 

✓ ลา้งมอืบ่อย ๆ และทําความสะอาดปกตแิละฆ่าเช ือ้โรค 

✓ การฝึกอบรมพนักงานเกีย่วกบัองคป์ระกอบเหลา่นีแ้ละอืน่ ๆ ของแผนการป้องกนัโควดิ-19 

นอกจากนี ้เป็นสิง่สําคญัทีจ่ะตอ้งมกีระบวนการทีเ่หมาะสมในการระบุผูป่้วยรายใหม่ในสถานทีท่ํางาน และเมือ่พบแลว้ 

ในการแทรกแซงอย่างรวดเรว็และทํางานรว่มกบัหน่วยงานสาธารณสุขเพือ่หยุดการแพรก่ระจายของไวรสั 

  



 

จุดประสงค ์

เอกสารนีใ้หคํ้าแนะนําสําหรบัการใหบ้รกิารในแบบจาํกดัซึง่โดยทั่วไปไม่จาํเป็นตอ้งมกีารสมัผสักบัลูกคา้อย่างใกลช้ดิ 

บรกิารทีจ่าํกดัรวมถงึธรุกจิทีส่ามารถใหบ้รกิารไดใ้นขณะทีร่กัษาระยะห่างระหว่างบุคคลทีเ่หมาะสมจากลูกคา้หรอืสาธา

รณะ ธรุกจิในอุตสาหกรรมบรกิารแบบจาํกดัเปิดใหบ้รกิารในทุกระดบั แต่ตอ้งปฏบิตัติามคําแนะนําฉบบัแกไ้ขนี ้ 

ดูขอ้มูลล่าสุดเกีย่วกบัสถานะของระดบัของแต่ละเคานต์ี ้โปรดไปที ่พมิพเ์ขยีวเพือ่เศรษฐกจิทีป่ลอดภยัยิง่ขึน้ 

โปรดทราบว่าสํานักงานสาธารณสุขในเขตพืน้ทีอ่าจมเีกณฑท์ีเ่ขม้งวดมากกว่าและขอ้กาํหนดในการปิดทีแ่ตกต่างกนั 

คน้หาขอ้มูลประจาํทอ้งถิน่ของเคานต์ีข้องคุณ 

ตวัอย่างของธรุกจิทีใ่หบ้รกิารแบบจาํกดัไดแ้ก่ รา้นซกัผา้ ซกัแหง้ บรกิารซกัรดีอืน่ ๆ รา้นซอ่มรถยนต ์ลา้งรถ 

คนจดัสวน บรกิารและการขายตามบา้น การดูแลสตัวเ์ลีย้ง และการพาสุนัขเดนิเล่น นอกจากนี ้

คําแนะนํานีม้ผีลกบัธรุกจิบรกิารทีอ่าจจาํเป็นตอ้งเขา้ไปยงัทีพ่กัส่วนตวัหรอือาคารสถานทีใ่นชมุชน 

แต่ยงัสามารถรกัษาระยะห่างระหว่างบุคคลได ้ธรุกจิเหล่านีร้วมไปถงึบรกิารทําความสะอาดทีพ่กัอาศยัและสถานที ่

บรกิาร HVAC ชา่งซอ่มเคร ือ่งใชไ้ฟฟ้า ชา่งประปา ชา่งซอ่มเคร ือ่งจกัรกลอืน่ ๆ ชา่งซอ่มบํารุง และผูร้บัเหมาทั่วไป  

เจา้ของหรอืผูป้ระกอบการของธรุกจิตอ้งยอมรบัว่าผูเ้ชา่หรอืผูร้บัเหมาควรดําเนินกจิการต่อเมือ่มคีวามพรอ้มเทา่น้ันแล

ะสามารถใชม้าตรการดา้นความปลอดภยัทีจ่าํเป็นเพือ่ใหม้คีวามปลอดภยัทัง้กบัตนเองและลูกคา้ 

หมำยเหตุ: คําแนะนํานีไ้ม่ไดม้วีตัถุประสงคส์ําหรบัการดูแลส่วนบุคคล การดูแลสุขภาพในบา้น การดูแลในบา้น 

การชว่ยชวีติ และบรกิารดูแลส่วนบุคคลทีจ่าํเป็นตอ้งมกีารสมัผสักบัลูกคา้อย่างใกลช้ดิ ซ ึง่รวมถงึรา้นทําผม รา้นตดัผม 

รา้นทําเล็บ รา้นนวด ชา่งเสรมิสวยและความงาม รา้นเจาะหู และรา้นสกั 

สามารถดูคําแนะนําเพิม่เตมิสําหรบัอุตสาหกรรมดงักล่าวไดท้ีเ่ว็บไซตคํ์าแนะนําของอุตสาหกรรมเพือ่ลดความเสีย่ง  

คําแนะนําไม่ไดมุ่้งหมายทีจ่ะยกเลกิหรอืเพกิถอนสทิธใิด ๆ ของลูกจา้งทัง้ตามกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบั 

หรอืต่อรองเร ือ่งผลประโยชน ์และไม่ครอบคลุมครบถว้นสมบูรณ ์

เน่ืองจากไม่ไดร้วมคําสัง่ของสาธารณสุขประจาํเคานต์ี ้

และไม่อาจนํามาทดแทนขอ้กาํหนดดา้นความปลอดภยัและกฎระเบยีบทางดา้นสุขภาพ ดงัเชน่ขอ้กาํหนดของ 

Cal/OSHA1 คอยตดิตามคําแนะนําดา้นสาธารณสุขและคําสัง่ของรฐั/ทอ้งถิน่ทีอ่าจมกีารเปลีย่นแปลง 

เน่ืองจากสถานการณข์องโควดิ-19 ยงัคงดําเนินต่อไป Cal/OSHA 

ไดอ้อกแนวทางทีค่รบถว้นในแนวทางทั่วไประหวา่งกาลของ Cal/OSHA บนเว็บเพจการปกป้องผูป้ฏบิตังิานจากโควดิ-

19 CDC มขีอ้กาํหนดเพิม่เตมิในแนวทางสําหรบัทัง้ธรุกจิและนายจา้ง 

 

ก ำหนดใหใ้ชห้น้ำกำกปิดจมูกปิดปำก 
 

เมือ่วนัที ่18 มถุินายน CDPH ไดอ้อกคําแนะนําในการใชห้นา้กากอนามยั ซ ึง่กวา้ง ๆ 

มกีารกาํหนดใหใ้ชห้นา้กากอนามยัสําหรบัทัง้คนทั่วไปและพนักงาน 

ในพืน้ทีส่าธารณะและสถานทีท่ํางานทุกแห่งซ ึง่มคีวามเสีย่งสูงว่าเช ือ้จะมกีารแพรก่ระจาย อ่านรายละเอยีดทีค่รบถว้น 

รวมทัง้ขอ้กาํหนดและขอ้ยกเวน้ทัง้หมดของกฎเกณฑเ์หล่านีไ้ดใ้นคําแนะนํา 

 

คําแนะนําในการปิดคลุมใบหนา้ของ CDPH 

อาจมกีารอปัเดตเพิม่เตมิตามความเขา้ใจทางวทิยาศาสตรใ์นปัจจบุนัเกีย่วกบัการแพรก่ระจายของไวรสัทีท่ําใหเ้กดิโควิ

ด-19 โปรดดูทีเ่ว็บไซตข์อง CDPH สําหรบัการแกไ้ขใด ๆ 

https://covid19.ca.gov/safer-economy/
https://covid19.ca.gov/get-local-information/
https://covid19.ca.gov/industry-guidance/
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/General-Industry.html
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/General-Industry.html
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/General-Industry.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fspecific-groups%2Fguidance-business-response.html
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Guidance-for-Face-Coverings_06-18-2020.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Guidance-for-Face-Coverings_06-18-2020.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Guidance-for-Face-Coverings_06-18-2020.pdf


 

 

แผนกำรเฉพำะส ำหรบัสถำนทีท่ ำงำน 

• เขยีนแผนการป้องกนัโควดิ-19 ทีใ่ชเ้ฉพาะสําหรบัสถานทีท่ํางานในทุกแห่ง 

ประเมนิความเสีย่งทีค่รอบคลุมของพืน้ทีท่ํางานและเนือ้งานทัง้หมด 

ตลอดจนกาํหนดบุคลากรประจาํสถานประกอบการแต่ละแห่งเพือ่รบัผดิชอบดําเนินการตามแผน 

• รวมคําแนะนําในการใชห้นา้กากปิดหนา้ของ CDPH ลงในแผนการเฉพาะสําหรบัสถานทีท่ํางาน 

และรวมนโยบายจดัการกบัขอ้ยกเวน้ต่าง ๆ เขา้ดว้ย 

• ระบุขอ้มูลการตดิต่อของหน่วยงานสาธารณสุขภายในทอ้งถิน่ซ ึง่การดําเนินกจิการตัง้อยู่ 

เพือ่สือ่สารขอ้มูลเกีย่วกบัการระบาดของโควดิ-19 ใหลู้กจา้งไดท้ราบ 

• ฝึกอบรมและสือ่สารกบัลูกจา้งและตวัแทนลูกจา้งถงึแผนการ 

และแจง้แผนการใหลู้กจา้งและตวัแทนลูกจา้งไดร้บัทราบ 

• ประเมนิสถานประกอบการอย่างสม่ําเสมอเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัแผนและเอกสาร 

รวมถงึแกไ้ขขอ้บกพรอ่งทีถู่กตอ้งระบุ 

• ตรวจสอบกรณีการเจ็บป่วยจากโควดิ-19 และพจิารณาว่าปัจจยัใด ๆ 

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทํางานอาจมสี่วนกระตุน้ใหเ้กดิความเสีย่งของการตดิเชือ้ 

ปรบัปรุงแผนการตามความจาํเป็นเพือ่ป้องกนัไม่ใหม้กีารตดิเชือ้เพิม่เตมิ 

• นําขัน้ตอนปฏบิตัแิละระเบยีบการทีจ่าํเป็นมาใชเ้มือ่เกดิการระบาดของโรคในทีท่ํางาน 

โดยยดึตามคําแนะนําของ CDPH และคําสัง่หรอืคําแนะนําจากสํานักงานอนามยัในเขตพืน้ที ่

• ระบุรายชือ่ผูท้ีส่มัผสัใกลช้ดิ (อยู่ในระยะหกฟุตเป็นเวลา 15 นาทหีรอืมากกว่า) 

ของพนักงานทีต่ดิเช ือ้ และทําตามขัน้ตอนการแยกพนักงานซึง่มผีลตรวจโควดิ-19 

เป็นบวกและผูท้ีส่มัผสัใกลช้ดิออกจากผูอ้ืน่ 

• แจง้ใหพ้นักงานทุกคน นายจา้งของพนักงานทีร่บัเหมาชว่ง และผูท้ีอ่าจตดิเชือ้โควดิ-19 

ทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษร  และรายงานการแพรร่ะบาดในสถานทีท่ํางานต่อสํานักงานสาธารณสุข

ในเขตพืน้ที ่สําหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัความรบัผดิชอบของนายจา้งภายใต ้AB 685 (มาตรา 

84 บทบญัญตัปีิ 2020) 

ดูทีข่อ้กาํหนดการบงัคบัใชก้ฎหมายขัน้สูงและการรายงานของนายจา้งจาก Cal/OSHA 

และคําถามสําหรบันายจา้งเกีย่วกบั AB 685 จาก CDPH ปฏบิตัติามคําแนะนําดา้นล่าง 

การไม่ปฏบิตัติามอาจส่งผลใหเ้กดิการเจ็บป่วยในสถานประกอบการซึง่อาจทาํใหต้อ้งปิดกจิการลง

ช ัว่คราวหรอืถูกจาํกดั 
 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Guidance-for-Face-Coverings_06-18-2020.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Workplace-Outbreak-Employer-Guidance.aspx
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__leginfo.legislature.ca.gov_faces_billTextClient.xhtml-3Fbill-5Fid-3D201920200AB685&d=DwMFAg&c=Lr0a7ed3egkbwePCNW4ROg&r=C6zqYOEeTf0qw4jl4bz2LIlz4L9ktAavxlnr2reaKRg&m=H345TtSnj5oFsANYVGYpWlnWgImZAEDCU6e5GLVCg0A&s=kQWvajOn7GeL4LiOA03328H-q8cG98GIgkEsiFmtBaE&e=
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/AB6852020FAQs.html
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Employer-Questions-about-AB-685.aspx


 

หวัขอ้กำรฝึกอบรมลูกจำ้ง 

• ขอ้มูลเกีย่วกบัโควดิ-19 วธิป้ีองกนัไม่ใหแ้พรก่ระจาย 

และบุคคลใดมคีวามเสีย่งสูงกว่าสําหรบัความเจ็บป่วยรุนแรงหรอืเสยีชวีติ 

• การตรวจคดักรองตนเองทีบ่า้น รวมถงึการวดัอุณหภูมแิละ/หรอืสงัเกตอาการโดยใชแ้นวทางของ 

CDC 

• ความสําคญัของการไม่มาทาํงาน: 

o หากพนักงานมอีาการของโรคโควดิ-19 ตามคําอธบิายของ CDC อย่างเชน่ 

มไีขห้รอืหนาวสัน่ ไอ หายใจถีห่รอืหายใจลําบาก อ่อนเพลยี 

ปวดตามกลา้มเนือ้หรอืรา่งกาย ปวดศรีษะ การสูญเสยีการรบัรูร้สชาตหิรอืกลิน่ เจ็บคอ 

คดัจมูกหรอืน้ํามูกไหล คลืน่ไส ้อาเจยีน หรอืทอ้งเสยี หรอื 

o หากพนักงานไดร้บัการวนิิจฉัยว่ามเีช ือ้โควดิ-19 

และยงัไม่ไดถู้กปล่อยตวัจากการกกับรเิวณ หรอื  

o หากภายใน 14 

วนัทีผ่่านมาพนักงานไดต้ดิต่อกบับุคคลทีไ่ดร้บัการวนิิจฉัยว่ามเีช ือ้โควดิ-19 

และถูกพจิารณาว่าอาจตดิเชือ้ทีอ่าจเกดิขึน้ (เชน่ ยงัคงถูกกกัตวั) 

• การกลบัไปทํางานหลงัไดร้บัการวนิิจฉัยว่าตดิเช ือ้โควดิ-19 

จะกระทําไดเ้ฉพาะเมือ่ปฏบิตัติามแนวทางปฏบิตัขิอง CDPH 

เกีย่วกบัการกลบัไปทํางานหรอืโรงเรยีนหลงัวนิิจฉัยพบวา่ตดิเชือ้โควดิ-19 เท่าน้ัน 

• ควรไปพบแพทยห์ากอาการรุนแรงรวมถงึอาการเจ็บหรอืรูส้กึกดดนัทีห่นา้อกต่อเน่ือง รูส้กึสบัสน 

หรอืรมิฝีปากหรอืใบหนา้เป็นสคีลํา้ การปรบัปรุงและรายละเอยีดเพิม่เตมิมอียู่ในเว็บเพจของ CDC 

• ความสําคญัของการลา้งมอืดว้ยสบู่และน้ําบ่อยคร ัง้ รวมถงึการฟอกสบู่และถูมอืเป็นเวลา 20 วนิาท ี

(หรอืใชน้ํ้ายาทําความสะอาดมอืทีม่เีอทานอล (แนะนํา) อย่างนอ้ย 60% 

หรอืผลติภณัฑท์ีม่สี่วนผสมของไอโซโพรพานอล 70% (หากสามารถเก็บใหพ้น้มอืเด็กได)้ 

ในกรณีทีพ่นักงานไม่สามารถไปลา้งมอืทีอ่่างหรอืจดุลา้งมอืทีจ่ดัเตรยีมไวใ้หไ้ด ้ตามแนวทางของ 

CDC) 

หา้มใชน้ํ้ายาฆ่าเช ือ้สําหรบัใชก้บัมอืทีม่เีมทานอลเน่ืองจากมคีวามเป็นพษิสูงต่อทัง้เด็กและผูใ้หญ่ 

• ความสําคญัของการเวน้ระยะห่างระหว่างบุคคล ทัง้ในทีท่ํางานและนอกเวลาทาํงาน 

(ดูหมวดการเวน้ระยะห่างระหว่างบุคคลทีด่า้นล่าง) 

• การใชอุ้ปกรณค์ลุมใบหนา้ทีเ่หมาะสมน้ันรวมถงึ: 

o อุปกรณค์ลุมใบหนา้ไม่ใชอุ่ปกรณป้์องกนัส่วนบุคคล (PPE) 

o หนา้กากอนามยัไม่สามารถใชแ้ทนความจาํเป็นทีต่อ้งเวน้ระยะห่างระหว่างบุคคลและการลา้งมื

อบ่อย ๆ 

o อุปกรณป์กคลุมใบหนา้ตอ้งคลุมจมูกและปาก 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-at-increased-risk.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Guidance-on-Returning-to-Work-or-School-Following-COVID-19-Diagnosis.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Guidance-on-Returning-to-Work-or-School-Following-COVID-19-Diagnosis.aspx
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/handwashing/hand-sanitizer-use.html
https://www.cdc.gov/handwashing/hand-sanitizer-use.html
https://www.fda.gov/drugs/drug-safety-and-availability/fda-updates-hand-sanitizers-consumers-should-not-use


 

o ลูกจา้งควรลา้งหรอืฆ่าเช ือ้ทีม่อืกอ่นและหลงัการใชห้รอืปรบัหนา้กากอนามยัทีส่วมใส่ 

o หลกีเลีย่งการสมัผสัดวงตา จมูก และปาก 

o หนา้กากอนามยัไม่ควรใชร้ว่มกบัผูอ้ืน่ และควรซกัทําความสะอาดหรอืทิง้หลงัจากเปลีย่นกะทุกคร ัง้ 

• ขอ้มูลทีอ่ยู่ในคําแนะนําในการใชห้นา้กากอนามยัของ CDPH 

ซึง่ระบุสถานการณท์ีบ่งัคบัใหต้อ้งสวมใส่หนา้กากอนามยัและขอ้ยกเวน้ รวมทัง้นโยบาย 

กฎการทํางาน และแนวทางปฏบิตัทิีน่ายจา้งไดนํ้ามาใช ้เพือ่จะมั่นใจไดว้่าทุกคนไดส้วมใส่หนา้กาก 

นอกจากนีก้ารฝึกอบรมก็ควรมอียู่ในนโยบายของนายจา้งเกีย่วกบัวธิจีดัการกบัผูท้ีไ่ดร้บัการยกเวน้

ใหไ้ม่ตอ้งสวมหนา้กากอนามยั 

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าผูร้บัจา้งอสิระ 

พนักงานช ัว่คราวหรอืพนักงานตามสญัญาในสถานปฏบิตังิานไดร้บัการฝึกอบรมอย่างถูกตอ้งเกีย่ว

กบันโยบายการป้องกนัโควดิ-19 และมอีุปกรณท์ีจ่าํเป็นและอุปกรณป้์องกนัส่วนบุคคลไวใ้ช ้

หารอืเกีย่วกบัความรบัผดิชอบเหล่านีล้ว่งหนา้กบับรษิทัซ ึง่จดัหาพนักงานช ัว่คราวและ/หรอืพนักงา

นตามสญัญาให ้

• ขอ้มูลเกีย่วกบัสทิธปิระโยชนก์ารลาหยุดโดยไดร้บัค่าจา้งซึง่พนักงานมสีทิธทิีจ่ะไดร้บั 

อาจจะทําใหง้า่ยขึน้ในดา้นการเงนิทีจ่ะตดัสนิใจอยู่กบับา้น ดูขอ้มูลเพิม่เตมิไดท้ี ่โปรแกรม 

สนับสนุนการลาป่วยและค่าตอบแทนสําหรบัพนักงานทีต่ดิเช ือ้โควดิ-19 ของรฐับาล 

รวมถงึสทิธกิารลาป่วยของพนักงานตามกฎหมาย Families First Coronavirus Response Act 

• ผูค้า้เคร ือ่งจกัรกลทีท่ํางานใกลช้อ่งระบายน้ํา ท่อระบายอากาศ HVAC 

หรอืพดัลมดูดอากาศประเภทอืน่ ๆ จะตอ้งไดร้บัแจง้ว่าอากาศเสยีอาจมเีชือ้ไวรสัทีท่าํใหเ้กดิโควดิ-

19 หากมผีูต้ดิเช ือ้อยู่ในทีอ่ยู่อาศยัหรอือาคาร 

• ผูค้า้เคร ือ่งจกัรกลทีท่ํางานเกีย่วกบัท่อน้ําทิง้ ท่อประปา 

และบรกิารดูแลรกัษาหรอืภารโรงตอ้งไดร้บัแจง้ว่าพบไวรสัทีเ่ป็นสาเหตุของโควดิ-19 

ในอุจจาระของบุคคลทีต่ดิเช ือ้โควดิ-19 

มำตรกำรควบคุมและกำรคดักรองรำยบุคคล 

• จดัใหม้กีารตรวจคดักรองอุณหภูมแิละ/หรอือาการสําหรบัลูกจา้งทุกคนตัง้แต่เร ิม่ตน้กะการทํางาน 

และผูข้าย ผูร้บัจา้ง หรอืลูกจา้งอืน่ ๆ ทีเ่ขา้มายงัสถานประกอบการ 

ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าผูค้ดักรองอุณหภูมิ/อาการมกีารหลกีเลีย่งการสมัผสักบัลูกจา้งคนอืน่ ๆ 

ใหม้ากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะทําได ้ 

• หากกาํหนดใหค้ดักรองตนเองทีบ่า้น 

ซ ึง่เป็นทางเลอืกทีเ่หมาะสมแทนการคดักรองในสถานประกอบการ 

ตอ้งมั่นใจว่าไดต้รวจคดักรองกอ่นทีพ่นักงานรายน้ันจะออกจากบา้นเพือ่ไปเขา้กะทํางาน 

และปฏบิตัติามแนวทางของ CDC ตามทีอ่ธบิายไวใ้นหวัขอ้สําหรบัการฝึกอบรมพนักงานทีด่า้นบน 

• สนับสนุนใหค้นงานทีป่่วยหรอืแสดงอาการของโควดิ-19 อยู่บา้น 

 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Guidance-for-Face-Coverings_06-18-2020.pdf
https://www.labor.ca.gov/coronavirus2019/#chart
https://www.labor.ca.gov/coronavirus2019/#chart
https://www.labor.ca.gov/coronavirus2019/#chart
https://www.labor.ca.gov/coronavirus2019/#chart
https://www.dol.gov/agencies/whd/pandemic/ffcra-employee-paid-leave
https://www.dol.gov/agencies/whd/pandemic/ffcra-employee-paid-leave
https://www.dol.gov/agencies/whd/pandemic/ffcra-employee-paid-leave
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fsymptoms-testing%2Fsymptoms.html&data=02%7C01%7C%7C0e663c4f0cba4038919508d7f530e0d9%7C56b731a8a2ac4c32bf6b616810e913c6%7C1%7C0%7C637247462597521114&sdata=%2BFs3zTA%2BLulYN7LUIa%2F%2F41%2BfiWhX7yKYbv9ci6ognOw%3D&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fsymptoms-testing%2Fsymptoms.html&data=02%7C01%7C%7C0e663c4f0cba4038919508d7f530e0d9%7C56b731a8a2ac4c32bf6b616810e913c6%7C1%7C0%7C637247462597521114&sdata=%2BFs3zTA%2BLulYN7LUIa%2F%2F41%2BfiWhX7yKYbv9ci6ognOw%3D&reserved=0


 

• นายจา้งตอ้งจดัหาและดูแลใหพ้นักงานใชอุ้ปกรณป้์องกนัทีจ่าํเป็นทัง้หมด 

รวมถงึอุปกรณป้์องกนัดวงตาและถุงมอืในกรณีทีจ่าํเป็น 

• นายจา้งควรพจิารณาวา่การใชถุ้งมอืแบบใชแ้ลว้ทิง้อาจนํามาใชแ้ทนการลา้งมอืหรอืใชน้ํ้ายาทําควา

มสะอาดมอืบ่อยคร ัง้ ตวัอย่างเชน่ ผูป้ฏบิตังิานทีท่ําหนา้ทีค่ดักรองบุคคลอืน่เพือ่ดูว่ามอีาการหรอืไม่ 

หรอืการทํางานทีต่อ้งหยบิจบัสิง่ของทีส่มัผสัรว่มกบัผูอ้ืน่ 

• พนักงานทีต่อ้งอยู่ห่างจากแขกหรอืเพือ่นรว่มงานไม่เกนิหกฟุตอย่างต่อเน่ืองจะตอ้งสวมทีก่ ัน้รอง 

(เชน่ กระจงัป้องกนัใบหนา้หรอืแว่นตานิรภยั) นอกเหนือจากหนา้กากอนามยั 

ผูป้ฏบิตังิานทุกคนควรลดระยะเวลาทีอ่ยู่ใกลก้บัลูกคา้ภายในระยะห่างทีน่อ้ยกว่าหกฟุตใหเ้หลอืนอ้

ยทีสุ่ด 

• ผูค้า้เคร ือ่งจกัรกลทีท่ํางานใกลก้บัชอ่งระบายน้ําประปาและปล่องควนั HVAC 

บนช ัน้ดาดฟ้าหรอืพดัลมดูดอากาศประเภทอืน่ ๆ 

ในทีอ่ยู่อาศยัและอาคารตอ้งมกีารจดัเตรยีมและใชก้ระจงัป้องกนัใบหนา้และเคร ือ่งชว่ยหายใจทีไ่ดร้ ั

บการรบัรองจาก NIOSH หากไม่มเีคร ือ่งชว่ยหายใจ ใหจ้ดัหาหนา้กากผ่าตดัทีไ่ดร้บัมาตรฐาน 

ASTM 

• ผูค้า้เคร ือ่งจกัรกลทีท่ํางานเกีย่วกบัท่อระบายน้ําเสยีจะตอ้งมกีารจดัหาและใชก้ระจงัป้องกนัใบหน้

าและหนา้กากอนามยัทีไ่ม่สามารถซมึผ่านได ้

หากงานทีท่ําอาจทําใหเ้กดิการแพรก่ระจายละอองน้ําเสยีในอากาศ (เชน่ ท่อระบายน้ําทิง้) 

จดัใหม้เีคร ือ่งชว่ยหายใจแบบกนัอนุภาคทีไ่ดร้บัการรบัรองจาก NIOSH (ถา้ม)ี 

• นายจา้งตอ้งใชม้าตรการทีเ่หมาะสม รวมทัง้ประกาศในทีส่าธารณะ 

ตดิตัง้ป้ายประกาศในสถานทีเ่ชงิกลยุทธแ์ละมองเห็นไดช้ดั และในการยนืยนัการจอง 

เพือ่เตอืนใหท้ราบว่าทุกคนตอ้งใชห้นา้กากอนามยัเมือ่ไม่ทานอาหารและดืม่เคร ือ่งดืม่ 

มกีารเวน้ระยะห่างระหวา่งบุคคล และไม่สมัผสัใบหนา้ของตนเอง และควรลา้งมอืของตวัเองบอ่ย ๆ 

ดว้ยสบู่เป็นเวลาอย่างนอ้ย 20 วนิาท ีใชน้ํ้ายาทําความสะอาดมอื  

ระเบยีบกำรเกีย่วกบักำรระบำยอำกำศ 

ท ำควำมสะอำด และกำรฆ่ำเชือ้  

• หากเป็นไปได ้ใหพ้จิารณาตดิตัง้เคร ือ่งฟอกอากาศทีม่ปีระสทิธภิาพสูงแบบพกพา 

อปัเกรดแผ่นกรองอากาศของอาคารใหม้ปีระสทิธภิาพสงูสุด และทําการปรบัเปลีย่นอืน่ ๆ 

เพือ่เพิม่ปรมิาณอากาศภายนอกและการระบายอากาศในพืน้ทีท่ํางานทัง้หมด 

• เขา้เยีย่มชมเว็บไซตข์อง CDPH เป็นระยะ ๆ 

เพือ่อปัเดตขอ้มูลเกีย่วกบัคุณภาพอากาศภายในอาคารและคําแนะนําในการระบายอากาศสาํห

รบัโรคทีม่าพรอ้มกบัอากาศในสภาพแวดลอ้มภายในอาคาร 

• ทําความสะอาดทุกซอกมุมในบรเิวณทีม่ผีูค้นสญัจรไปมาจาํนวนมาก เชน่ หอ้งพกั 

พืน้ทีร่บัประทานอาหาร และหอ้งเปลีย่นเสือ้ผา้ และบรเิวณทางเขา้ออก รวมถงึบนัไดและทางขึน้ 

จดุพกับนัได และราวจบั หมั่นทําการฆ่าเช ือ้โรคในพืน้ผวิทีใ่ชร้ว่มกนักนับ่อย เชน่ 

เคร ือ่งรูดบตัรเครดติ เคานเ์ตอร ์ทีน่ั่งบรเิวณแผนกตอ้นรบั มอืจบัประตู สวติชไ์ฟ โทรศพัท ์

หอ้งน้ํา และสิง่อํานวยความสะดวกในการลา้งมอื 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CCDPHP/DEODC/EHLB/IAQ/Pages/Airborne-Diseases.aspx


 

• ทําความสะอาดและฆ่าเช ือ้อปุกรณท์ีใ่ชร้ว่มกนัอย่างสม่ําเสมอ ซึง่รวมถงึ แต่ไม่ไดจ้าํกดัแค่เพยีง 

นาฬกิาบอกเวลา โทรศพัทพ์ืน้ฐาน ดา้มจบั สายยาง หวัฉีดสเปรย ์เคร ือ่งซกัผา้ และเคร ือ่งอบผา้ 

เคร ือ่งจกัรหรอืเคร ือ่งมอืใด ๆ และอุปกรณอ์ืน่ ๆ 

ระหว่างการใชง้านแต่ละคร ัง้หรอืเมือ่มกีารโอนไปยงัลูกคา้หรอืพนักงานคนใหม่ 

• หากเป็นไปไดห้ลกีเลีย่งการใชโ้ทรศพัท ์แท็บเล็ต แล็ปท็อป โตะ๊ทํางาน ปากกา 

อุปกรณท์ํางานหรอือุปกรณส์ํานักงานอืน่ ๆ รว่มกบัผูอ้ืน่ 

หา้มใชอุ้ปกรณป้์องกนัส่วนบุคคลรว่มกบัผูอ้ืน่ 

• ควรเก็บผา้ปูทีน่อนทีส่กปรกทัง้หมดไวใ้นภาชนะทีไ่ม่มรีูพรุนและซกัดว้ยอุณหภูมสิูงและทําความสะ

อาดตาม แนวทางของ CDC 

ควรเก็บผา้ปูทีน่อนทีท่ําความสะอาดทัง้หมดอย่างถูกตอ้งไวใ้นตูปิ้ดหรอืช ัน้วางของทีม่ฝีาปิดจนกว่า

จะใช ้ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าผูป้ฏบิตังิานทีป่ฏบิตัหินา้ทีนี่ม้อีุปกรณป้์องกนัทีเ่หมาะสม 

• จดัสรรใหเ้วลาพนักงานเพือ่การทําความสะอาดในระหว่างอยู่ในกะการทํางาน 

ควรมอบหมายงานทําความสะอาดระหว่างช ัว่โมงทํางานซึง่เป็นส่วนหน่ึงของหนา้ทีง่านของพนัก

งาน 

• ตรวจสอบวา่เคร ือ่งสุขภณัฑท์ีใ่ชเ้พือ่รกัษาความสะอาดยงัคงใชง้านไดอ้ยู่ตลอดเวลา 

และจดัหาสบู่ กระดาษเชด็มือ และน้ํายาทําความสะอาดมอืเพิม่เตมิหากจาํเป็น 

เตรยีมสิง่อํานวยความสะดวกในการทําความสะอาดเพิม่เตมิ 

หากผูป้ฏบิตังิานหลายคนจาํเป็นตอ้งใชห้อ้งน้ําในเวลาเดยีวกนั เชน่ 

ในชว่งพกัเบรกตามกาํหนดเวลา 

• เพือ่ลดความเสีย่งของโรคเลอจอิองแนร ์ และโรคตดิต่ออืน่ ๆ ทีม่ากบัน้ํา ใหป้ฏบิตัติามขัน้ตอน 

เพือ่ใหแ้น่ใจว่าระบบน้ําและอปุกรณป์ระกอบมคีวามปลอดภยัทีจ่ะใชห้ลงัจากสถานประกอบการ

ถูกปิดเป็นเวลานาน 

• ตดิป้ายประกาศในทีท่ํางานและพืน้ทีส่่วนกลาง ซึง่รวมถงึ ล็อบบี ้หอ้งรอ และส่วนตอ้นรบั 

โดยเนน้มาตรการป้องกนัการตดิเชือ้ขัน้พืน้ฐาน รวมทัง้ป้ายประกาศใหล้า้งมอืในหอ้งน้ํา 

• เมือ่เลอืกสารเคมสีําหรบัฆา่เช ือ้ ควรใชผ้ลติภณัฑท์ีไ่ดร้บัการอนุมตัใิหใ้ชฆ้่าเช ือ้โควดิ-19 

ตามรายการผลติภณัฑท์ีผ่่านการอนุมตัจิาก Environmental Protection Agency (EPA) 

และปฏบิตัติามคําแนะนําของผลติภณัฑ ์

ใชต้ามทีฉ่ลากของน้ํายาฆ่าเช ือ้อธบิายเพือ่ใหม้ปีระสทิธภิาพในการฆ่าเช ือ้ไวรสัตวัใหม่ 

เจอืจางน้ํายาซกัผา้ขาวทีใ่ชใ้นครวัเรอืน (5 ชอ้นโตะ๊ต่อน้ําหน่ึงแกลลอน) 

หรอืสารละลายทีม่แีอลกอฮอลเ์ป็นส่วนผสมอย่างนอ้ย 70% ใหเ้หมาะสมสําหรบัแต่ละสภาพพืน้ผวิ 

จดัฝึกอบรมใหก้บัพนักงานเกีย่วกบัอนัตรายของสารเคมี คําสัง่ของผูผ้ลติ 

ความจาํเป็นทีต่อ้งระบายอากาศ และขอ้กาํหนดของ Cal/OSHA เพือ่การใชง้านทีป่ลอดภยั 

พนักงานทีใ่ชน้ํ้ายาทําความสะอาดหรอืน้ํายาฆ่าเช ือ้โรคควรสวมถุงมอืและอุปกรณป้์องกนัอืน่ ๆ 

ตามขอ้กาํหนดของผลติภณัฑน้ั์น 

ปฏบิตัติามวธิกีารทําความสะอาดเพือ่ใหป้ลอดภยัจากโรคหอบหดื 

ทีแ่นะนําโดยกรมอนามยัแห่งรฐัแคลฟิอรเ์นีย และดูแลใหม้กีารหมุนเวยีนอากาศทีเ่หมาะสม 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html
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
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


 

• ถา้เป็นไปได ้อย่าทําความสะอาดพืน้โดยการกวาด หรอืวธิกีารอืน่ ๆ 

ทีส่ามารถกระจายเชือ้โรคในอากาศ เวน้แต่ทุกคนในพืน้ทีจ่ะม ีPPE ทีเ่หมาะสม 

ใชเ้คร ือ่งดูดฝุ่ นทีม่ีตวักรอง HEPA หากเป็นไปได ้

แนวทำงกำรเวน้ระยะห่ำงระหวำ่งบุคคล 

• ค ำเตอืน: ระยะห่างระหว่างบุคคลเพยีงอย่างเดยีวไม่เพยีงพอทีจ่ะป้องกนัการแพรก่ระจายของโควดิ-

19 ได ้ 

• ใชม้าตรการเพือ่ใหแ้น่ใจว่ามกีารเวน้ระยะห่างระหวา่งบุคคลภาพอย่างนอ้ยหกฟุตระหว่างพนัก

งานและลูกคา้ ซ ึง่อาจรวมถงึการใชฟิ้สคิลัพารต์ชินัหรอืควิภาพ (เชน่ เคร ือ่งหมายบนพืน้ 

เทปสหีรอืเคร ือ่งหมายเพือ่ระบุตําแหน่งทีพ่นักงานและ/หรอืลูกคา้ควรยนื) 

• ใชม้าตรการทีโ่ตะ๊บรกิารลูกคา้หรอืพืน้ทีอ่ืน่ ๆ 

ทีไ่ม่สามารถรกัษาระยะห่างระหว่างบุคคลเพือ่ลดการสมัผสัระหว่างพนักงานและลูกคา้ เชน่ 

Plexiglas หรอืสิง่กดีขวางอืน่ ๆ  

• พจิารณาเสนอใหลู้กจา้งทีร่อ้งขอปรบัเปลีย่นหนา้ทีเ่พือ่ลดการตดิต่อกบัลูกคา้และลูกจา้งค

นอืน่ ๆ (เชน่ การจดัการสนิคา้คงคลงั 

หรอืการจดัการสิง่ทีจ่าํเป็นดา้นการบรหิารผา่นระบบเทเลเวริก์) 

• หากเป็นไปไดแ้ละเหมาะสมกบัธรุกจิ 

ใหใ้ชร้ะบบนัดหมายมาชว่ยในการจดัตารางเวลาและลดจาํนวนลูกคา้ทีว่อลก์อนิ 

พจิารณาการนัดหมายทีห่่างกนัเพือ่ลดความแออดัของแผนกตอ้นรบัหรอืพืน้ทีร่อ 

• ใชร้ะบบควิในการเขา้ชมพืน้ทีท่ีไ่ม่รบกวนเสน้ทางเดนิบนทางเทา้ในขณะทีย่งัรกัษาระยะห่างระหว่าง

บุคคล พืน้ทีใ่ด ๆ 

ซ ึง่มลีูกคา้หรอืพนักงานเขา้ควิควรทําเคร ือ่งหมายอย่างชดัเจนเพือ่เวน้ระยะห่างระหวา่งบุคคลอย่างเ

หมาะสม ควรมกีารกาํหนดขอ้กาํหนดในการเขา้มาในอาคารสถานที ่

และอาจรวมถงึการจองแบบดจิทิลัสําหรบัแนวทางการเขา้และการสัง่ซ ือ้ล่วงหนา้ 

• ใชก้ลยุทธท์ีก่ระตุน้ใหลู้กคา้อยู่ในรถหรอืนอกธรุกจิหรอืทีอ่ยู่อาศยัหากเป็นไปได ้

ซ ึง่อาจรวมถงึกระบวนการรบัหรอืจดัส่งแบบ “ไม่ตอ้งสมัผสั” หรอืการชาํระเงนิขา้งถนน 

กาํหนดสถานทีเ่พือ่การส่งและรบัสนิคา้โดยใหห้่างจากพืน้ทีท่ีม่กีารสญัจรสูง 

• กาํหนดทางเขา้ไวอ้ย่างชดัเจนและแยกออกจากกนัเพือ่ชว่ยรกัษาระยะห่างระหว่างบคุคลหากเป็นไ

ปได ้หากเป็นไปไดค้วรเปิดประตูทิง้ไวห้ากไม่เปิดและปิดโดยอตัโนมตั ิ

• สบัหลกี แยก หรอืหมุนเวยีนตารางกะการทํางาน 

และสบัหลกีชว่งพกัของพนักงานตามขอ้บงัคบัของการจา่ยค่าจา้งและช ัว่โมง 

เพือ่ลดการทบัชว่งกนัของพนักงานงานและรกัษาระเบยีบการเวน้ระยะห่างระหวา่งบุคคล 

• หากเป็นไปได ้ใหจ้ดับรเิวณตอ้นรบัและบรเิวณรอ ล็อบบี ้สถานีงาน และหอ้งพกัพนักงาน 

เพือ่ใหม้รีะยะทางอย่างนอ้ยหกฟุตระหว่างลูกคา้และพนักงาน 

• ไม่อนุญาตใหพ้นักงานชมุนุมในบรเิวณทีม่กีารจราจรหนาแน่น เชน่ หอ้งน้ํา ทางเดนิ ทางผ่าน 

ชอ่งเสยีบบตัรเครดติ เป็นตน้ 



 

• หากเป็นไปได ้ใหจ้ดัทําโถงทางเดนิและทางเดนิสําหรบัการจราจรบนถนน 

เพือ่กาํจดัลูกคา้และผูป้ฏบิตังิานไม่ใหเ้ดนิทางผ่านกนั 

• กาํหนดใหพ้นักงานหลกีเลีย่งการจบัมอืและการทกัทายในลกัษณะเดยีวกนัทีข่ดัต่อการเวน้ระยะห่าง

ระหว่างบุคคล 

• จดัการประชมุทางโทรศพัทห์รอืผ่านทางการสมัมนาผ่านเว็บสําหรบัผูป้ฏบิตังิานเมือ่ใดก็ตามทีเ่

ป็นไปได ้หากไม่สามารถทําได ้

ใหป้รบัการประชมุพนักงานเพือ่ใหแ้น่ใจว่ามกีารเวน้ระยะห่างระหวา่งบุคคลและใชก้ารประชมุส่ว

นบุคคลทีม่ีขนาดเล็กทีส่ถานทีน้ั่น ๆ เพือ่รกัษาแนวทางระยะห่างระหว่างบุคคล 

• วางขอ้จาํกดัเพิม่เตมิเกีย่วกบัจาํนวนพนักงานในพืน้ทีปิ่ดลอ้มเพือ่ตอ้งแน่ใจว่ามกีารแยกอย่างนอ้

ยหกฟุตเพือ่จาํกดัการแพรไ่วรสั 

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าพนักงานสามารถรกัษาระยะห่างระหว่างบุคคลในหอ้งพกัไดโ้ดยใชส้ิง่กดีขวาง 

เพิม่ระยะห่างระหวา่งโตะ๊/เกา้อีเ้พือ่แยกพนักงานออกจากกนั ฯลฯ หากเป็นไปได ้

ใหส้รา้งพืน้ทีพ่กัแบบกลางแจง้ทีม่หีลงัคาและการจดัทีน่ั่งทีม่กีารเวน้ระยะห่างระหวา่งบคุคล 

ป้องกนัไม่ใหพ้นักงานชมุนุมกนัในชว่งพกัและตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าพวกเขาไม่ไดร้บัประทานอาหารหร ื

อดืม่โดยไม่มสีิง่ปิดหนา้ในระยะหกฟุต 

ขอ้ควรพจิำรณำเพิม่เตมิส ำหรบับรกิำรทีจ่ ำเป็นตอ้ง

เขำ้ทีพ่กัอำศยั อำคำรพำณิชย ์

และอำคำรสำธำรณะ 

• พนักงานทีต่อ้งเขา้ไปในทีพ่กัอาศยัส่วนตวัหรอือาคารพาณิชยห์รอือาคารสาธารณะเพือ่ทํางานใหเ้ส

รจ็ ควรไดร้บัการจดัเตรยีมน้ํายาฆ่าเช ือ้ทีม่อืส่วนบุคคล 

ซึง่นายจา้งควรเตมิหรอืเตมิใหม่ตามความจาํเป็น 

• ตดิต่อลูกคา้ล่วงหนา้ ควรเป็นวนักอ่นกาํหนดนัดหมาย 

เพือ่ยนืยนัการนัดหมายและถามว่าสมาชกิของใชใ้นครวัเรอืนหรอืบุคลากรใด ๆ 

ในสถานทีม่อีาการใด ๆ กาํลงัป่วย หรอืสมัผสักบัคนทีม่ีอาการป่วย 

หากลูกคา้ตอบยนืยนัต่อคําถามเหล่าน้ัน ใหก้าํหนดเวลานัดหมายใหม่อย่างนอ้ย 10 ถงึ 14 

วนัในอนาคต 

• ในระหว่างการโทรลว่งหนา้ 

ขอใหลู้กคา้ใชห้นา้กากอนามยัในระหว่างการนัดหมายและเนน้ความสําคญัของการเวน้ระยะห่าง

ระหว่างบุคคลอย่างนอ้ยหกฟุตจากพนักงานงานทีเ่ขา้มายงัทีอ่ยู่อาศยัหรอือาคาร 

• พฒันากระบวนการทํางานดว้ยคําถามและประเด็นสําหรบัการพูดคุยเพือ่ใหผู้ป้ฏบิตังิานใชเ้มือ่มาถึ

งสถานทีเ่พือ่บ่งช ีข้อ้กงัวลเกีย่วกบัโควดิ-19 ทีส่งสยั 

ขัน้ตอนการทํางานควรมคีวามยดืหยุ่นสําหรบัพนักงานในการประเมนิสถานการณแ์ละพจิารณาว่า

พวกเขาสามารถเขา้ไปในทีอ่ยู่อาศยัหรอือาคารไดอ้ย่างปลอดภยัหรอืไม่ 

 



 

• อนุญาตใหพ้นักงานมสีิง่เรยีกว่า “จดุหยุดเพือ่ความปลอดภยั” 

เมือ่พวกเขาไม่เต็มใจทีจ่ะเขา้ไปในทีพ่กัอาศยัหรอือาคารเน่ืองจากสภาพการทํางานทีไ่ม่ปลอดภยั

หรอืไม่ถูกสุขอนามยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัอนัตรายจากโควดิ-19 

พนักงานงานภาคสนามควรโทรหาหวัหนา้งานและหารอืเกีย่วกบังานทีจ่าํเป็นตอ้งดําเนินการทนัท ี

และขอ้ควรระวงัทีเ่หมาะสมทีค่วรปฏบิตัติาม จากการประเมนิสถานการณ ์

หวัหนา้งานควรแจง้ใหพ้นักงานทราบวา่พวกเขาไม่ควรเขา้ไปในทีอ่ยู่อาศยัหรอืไม่ 

โดยหลกีเลีย่งไม่ใหพ้นักงานรูส้กึถูกกดดนัใหต้ดัสนิใจขัน้สุดทา้ย 

พนักงานควรสามารถตดัสนิใจไดด้ว้ยตนเอง โดยไม่ตอ้งกลวัว่าจะถูกตําหนิหรอืตอบโต ้

• จาํกดัโอกาสเกดิความเสีย่งต่อพนักงานทีต่อ้งเขา้ไปในทีอ่ยู่อาศยัส่วนตวัหรอือาคารโดยใชก้ารสนับ

สนุนการบรกิารลูกคา้เสมอืนหรอืการใหบ้รกิารจากทุกทีท่ีท่ําได ้

ซ ึง่อาจรวมถงึกลยุทธก์ารตดิตัง้/ซอ่มแซมดว้ยตนเองผ่านการปรกึษาทางโทรศพัทห์รอืการสนับสนุ

นผ่านวดิโีอคอลและวดิโีอแนะนําหากเป็นไปได ้ 

• เมือ่ทํางานในทีพ่กัส่วนตวั พนักงานควรลดการสมัผสักบัทรพัยส์นิส่วนตวัของลูกคา้ใหน้อ้ยทีสุ่ด 

ในทํานองเดยีวกนั ในอาคารพาณิชยห์รอือาคารสาธารณะ 

พนักงานควรจาํกดัการมปีฏสิมัพนัธใ์นสถานทีแ่ละหลกีเลีย่งการสมัผสัพืน้ผวิหากเป็นไปได ้

หากเป็นไปได ้ควรทําความสะอาดเคร ือ่งใชไ้ฟฟ้าหรอืสิง่ของอืน่ ๆ 

ทีพ่นักงานตอ้งสมัผสัดว้ยผา้เชด็ทําความสะอาดฆ่าเช ือ้กอ่นและหลงัการใหบ้รกิาร 

• ดําเนินการประชมุสรุปความปลอดภยัทุกวนักอ่นใหพ้นักงานภาคสนามออกไปใหบ้รกิาร 

และพฒันาการสือ่สารภายในทีส่ามารถอปัเดตไดต้ลอดเวลาเกีย่วกบัการใชอุ้ปกรณป้์องกนัส่วนบุค

คล และขอ้เรยีกรอ้งเพือ่การบรรเทารูปแบบอืน่ ๆ 

• หลงัจากเสรจ็สิน้การทาํงานทีท่ีอ่ยู่อาศยัหรอือาคาร 

ผูป้ฏบิตังิานจะตอ้งถอดอุปกรณป้์องกนัอนัตรายส่วนบุคคลและหนา้กากอนามยัทัง้หมด 

และลา้งมอืและใบหนา้ ตอ้งซกัลา้งหนา้กากป้องกนัใบหนา้กอ่นนํากลบัมาใชใ้หม่ 

ขอ้ควรพจิำรณำส ำหรบัเจำ้ของและผูอ้ยู่อำศยัของอ

ำคำร 

• เจา้ของและผูอ้ยู่อาศยัตอ้งชะลอบรกิารทีไ่ม่ฉุกเฉินทัง้หมด และบรกิารในบา้น ถา้มผีูต้ดิเช ือ้โควดิ-

19 ทีม่ผีลเป็นบวก ผูท้ีม่อีาการการตดิเชือ้โควดิ-19 

หรอืบุคคลทีอ่ยู่ภายใตก้ารกกักนัในทีอ่ยู่อาศยั 

• สําหรบับรกิารซอ่มแซมฉุกเฉิน 

เจา้ของบา้นและผูพ้ํานักอาศยัควรแจง้พนักงานถา้มผีูต้ดิเช ือ้โควดิ-19 ทีม่ผีลเป็นบวก 

ผูท้ีม่อีาการการตดิเชือ้โควดิ-19 

หรอืบุคคลทีอ่ยู่ภายใตก้ารกกักนัในทีอ่ยู่อาศยัอยู่ในบา้นหรอืไม่และใชม้าตรการเพือ่ลดความเสีย่ง

ในการสมัผสักบัผูใ้ดทีเ่ขา้บา้น ซึง่รวมถงึ: 

o ออกไปนอกทีอ่ยู่อาศยัหากสภาพอากาศเอือ้อํานวย 

o ทําความสะอาดและฆ่าเช ือ้พืน้ผวิในพืน้ทีท่ีผู่บ้รกิารอาจทาํงานหรอืจาํเป็นตอ้งเขา้ถงึ 



 

o รกัษาการเวน้ระยะห่างระหวา่งบุคคลอย่างนอ้ยหกฟุตเมือ่ปล่อยใหพ้นักงานของผูใ้หบ้รกิา

รเขา้ไปในบา้น 

o สวมหนา้กากป้องกนัใบหนา้ตลอดเวลาในระหว่างการไปเยีย่ม 

ยกเวน้ไม่สามารถปฏบิตัติามเกณฑก์ารยกเวน้ในแนวทางสําหรบัหนา้กากอนามยัของCD

PH 

o อยู่ห่างจากพืน้ทีท่ีช่า่งซอ่มกาํลงัทํางาน 

ขอ้พจิำรณำเพิม่เตมิส ำหรบับรกิำรแบบจ ำกดัทีด่ ำเ

นินงำนนอกยำนพำหนะ 

• สามารถดูแนวทางสําหรบับรกิารจดัส่งไดท้ีเ่ว็บไซตแ์นวทางของอุตสาหกรรมในการลดความเสี่

ยง 

• รถบรรทุกและรถทีท่ํางานทัง้หมดตอ้งมน้ํีายาลา้งมอื 

และผูป้ฏบิตังิานทุกคนควรฆ่าเช ือ้ทีม่อืเมือ่มาถงึในสถานที ่

• จดัหาของใชท้ีจ่าํเป็นสําหรบัการทําความสะอาดและฆ่าเช ือ้พืน้ผวิทีส่มัผสับ่อยในพาหนะขนส่งใหผู้ ้

ปฏบิตังิาน (โดยเฉพาะอย่างยิง่ถา้ใชร้ว่มกนั) 

เตรยีมถงัขยะบรรจถุุงในยานพาหนะขนส่งเพือ่ทิง้ผา้เชด็ทําความสะอาดและของใชอ้ืน่ ๆ 

อย่างถูกตอ้ง 

• ทําความสะอาดและฆ่าเช ือ้ในหอ้งโดยสารของรถบรรทุกและยานพาหนะ 

รวมถงึปุ่ มควบคุมบนแดชบอรด์ พวงมาลยั หวัเกยีร ์ดา้มจบั ฯลฯ ตลอดจนจดุสมัผสัอืน่ ๆ บนรถ 

เชน่ ดา้มจบัและสลกั 

• ในกรณีทีไ่ม่สามารถหลกีเลีย่งการสมัผสัทางกายภาพกบัสนิคา้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัส่ง 

ผูป้ฏบิตังิานควรเชด็และฆ่าเช ือ้อุปกรณ ์ปากกา คลปิบอรด์ และแผ่นลายเซน็อเิล็กทรอนิกส ์

หลงัจากการใชแ้ต่ละคร ัง้ เมือ่ใชร้ว่มกบัลูกคา้ในขณะทีดํ่าเนินการจดัส่ง 

แป้นสมัผสัและปุ่ มกดบนเทอรม์นัิล เชน่ เคร ือ่งอ่านบตัร 

หรอือุปกรณด์จิทิลัมอืถอืจะตอ้งทําความสะอาดและฆ่าเช ือ้หลงัจากการทําธรุกรรมทกุคร ัง้ 

• ผูป้ฏบิตังิานควรจาํกดัการสมัผสักบัพืน้ผวิทีม่กีารสมัผสับ่อยระหว่างการจดัส่ง เชน่ กร ิง่ประตู 

หรอืมอืจบัประตู หากเป็นไปได ้ใหห้ลกีเลีย่งการสมัผสักบัมอืหรอืผวิเปลอืยเปลา่เมือ่เปิดประตู 

• สือ่สารกบัผูป้ฏบิตังิานเกีย่วกบัสถานทีท่ีพ่วกเขาสามารถเขา้ถงึสบู่ น้ําสะอาด 

และวสัดุสําหรบัการเชด็ และเตรยีมน้ํายาทําความสะอาดมอืแบบแอลกอฮอล ์

ปรบักาํหนดการจดัส่งมอบเพือ่ใหม้เีวลาสําหรบัการลา้งมอืบ่อย ๆ 

• สําหรบัพนักงานขบัรถส่งของทีป่กตใิชห้อ้งน้ําบนเสน้ทางทีผ่่าน (เชน่ รา้นอาหาร, รา้นกาแฟ) 

ซึง่อาจถูกปิด นายจา้งควรจดัหาหอ้งน้ําในบรเิวณอืน่เป็นทางเลอืกใหก้บัลูกจา้ง 

และเผือ่เวลาสําหรบัลูกจา้งทีต่อ้งมาใชห้อ้งน้ํานี ้

 

https://covid19.ca.gov/industry-guidance/
https://covid19.ca.gov/industry-guidance/


 

ขอ้ควรพจิำรณำเพิม่เตมิส ำหรบัรำ้นซอ่มรถยน

ต ์

• ลดหรอืจาํกดัการใชอุ้ปกรณแ์ละเคร ือ่งมอืทีใ่ชร้ว่มกนั หากมกีารใชเ้คร ือ่งมอืรว่มกนั 

ใหฆ้่าเช ือ้ระหวา่งการใชง้านแต่ละคร ัง้ตามแนวทางของ CDC 

ลา้งเคร ือ่งมอืทัง้หมดทุกวนัหลงัจากสิน้สุดวนัทํางาน 

• อนุญาตใหลู้กคา้สามารถส่งและรบัรถหลงัจากช ัว่โมงโดยใชก้ล่อง "วางทิง้ไวใ้หข้า้มคนื" 

หรอืชอ่งเพือ่จาํกดัการตดิต่อส่วนบุคคล 

และพจิารณาอนุญาตใหใ้ชร้ะบบรูปแบบตูร้บัสนิคา้และมาเอาสนิคา้ภายหลงัในระหวา่งช ัว่โมงทําง

าน 

• ขอใหลู้กคา้สวมหนา้กากป้องกนัใบหนา้เมือ่ส่งรถและโตต้อบกบัผูป้ฏบิตังิาน 

ขอใหลู้กคา้นําสิง่ของส่วนตวัออกจากรถ ควรขอใหลู้กคา้ไม่พาเด็ก ๆ 

หรอืผูอ้ืน่มาดว้ยในการนํารถมาส่ง 

• หยุดบรกิารรบัหรอืส่งลูกคา้และตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าลูกคา้รูว้่าเป็นผูร้บัผดิชอบในการเดนิทางของตั

วเองไปและจากรา้นซอ่ม 

• ทําความสะอาดพืน้ผวิทีส่มัผสัเป็นประจาํ รวมถงึเคร ือ่งมอื ดา้มจบัและสลกั 

และการควบคุมอุปกรณท์ีอ่ยู่กบัทีแ่ละอุปกรณเ์คลือ่นที ่

• หากมกีารใชร้ถบรรทุกหรอืรถของบรษิทัอืน่ในหมู่พนักงานบ่อยคร ัง้ 

ใหท้ําความสะอาดพืน้ผวิในหอ้งโดยสารอย่างทั่วถงึทุกคร ัง้ทีค่นขบัรายใหม่ใชร้ถ 

• ฆ่าเชือ้กุญแจ พวงกุญแจ และยานพาหนะ กอ่นและหลงัการใหบ้รกิารยานพาหนะของลูกคา้ 

เชด็ลงทุกพืน้ผวิและระบบควบคุมสมัผสัโดยคนขบัหรอืชา่งเทคนิค 

• สือ่สารกบัลูกคา้ผ่านทางขอ้ความ อเีมล หรอืโทรศพัท ์

เพือ่แจง้ค่าประมาณและขออนุมตักิารซอ่มแซม 

ใชก้ารตรวจสอบยานพาหนะแบบดจิทิลัทีเ่ป็นไปไดเ้พือ่ระบุความตอ้งการบรกิารและประม

าณการ 

• พจิารณาปิดหอ้งรอหรอืหอ้งรบัรอง หากเป็นไปไม่ได ้

ควรจดัหอ้งรอหรอืหอ้งรบัรองใหม่เพือ่ใหส้ามารถรกัษาระยะห่างได ้

ซ ึง่อาจรวมถงึการใชเ้ทปปิดเกา้อีห้รอืมา้น่ังทีไ่ม่ควรใชห้รอืนําเฟอรนิ์เจอรอ์อกจากหอ้ง 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cdc.gov/handwashing/hand-sanitizer-use.html


 

ขอ้ควรพจิำรณำเพิม่เตมิส ำหรบักำรด ำเนินงำนล้

ำงรถ 

• ทําความสะอาดสถานีการชาํระเงนิ ท่อดูดอากาศ ปืนฉีดน้ํา อุปกรณล์า้งรถ 

เคร ือ่งจาํหน่ายสนิคา้แบบหยอดเหรยีญ 

และทําความสะอาดเคร ือ่งจกัรและพืน้ทีก่ารจราจรสูงอย่างเชน่หอ้งพกัรอหรอืหอ้งรบัรองเป็นป

ระจาํ 

• พจิารณากาํหนดใหลู้กคา้ทําการจองสาํหรบับรกิารแบบตวัต่อตวัทีไ่ม่ไดท้ํางานอตัโนมตั ิ

ยกตวัอย่างเชน่ การใหร้ายละเอยีด 

• ขอใหลู้กคา้นําและใชห้นา้กากป้องกนัใบหนา้ระหว่างการนัดหมายและขอใหลู้กคา้นําสิง่ของส่วน

ตวัออกจากยานพาหนะ ควรขอใหลู้กคา้ไม่พาเด็ก ๆ หรอืผูอ้ืน่มาดว้ยในการรบับรกิาร 

• ควรมกีารระบายอากาศยานพาหนะดว้ยเคร ือ่งเป่าลมและควรหมุนเวยีนอากาศผา่นยานพาหนะกอ่น

ทีพ่นักงานจะทําความสะอาดเพือ่ลดการสมัผสักบัอากาศทีอ่าจมสีารปนเป้ือน 

• จาํกดัการทําความสะอาดภายในยานพาหนะต่อผูป้ฏบิตังิานหน่ึงคนต่อคร ัง้ 

• ทําความสะอาดหวัดูดฝุ่ นหลงัจากการใชง้านทุกคร ัง้ 

• ลูกคา้ควรรอในรถของตนในสถานลา้งรถยนตแ์บบอตัโนมตัแิละไม่ออกจากรถ 

• สําหรบัการดําเนินการลา้งรถดว้ยตนเอง 

ใหถ้อดผา้เชด็สกปรกหรอืผา้เชด็ทําความสะอาดหลงัจากปฏสิมัพนัธแ์ต่ละคร ัง้กบัลูกคา้ 

ควรจะเก็บอยู่ในภาชนะปิดและไม่ใชซ้ํา้จนกว่าจะมกีารนําไปซกัอย่างเหมาะสม 

ไม่ว่าจะเป็นโดยรา้นคา้บรกิารซกัรดีหรอืกระบวนการซกัรดีซึง่รวมถงึการแชใ่นน้ําอุณหภูมอิย่างนอ้

ย 160 องศาฟาเรนไฮตเ์ป็นเวลาอย่างนอ้ย 25 นาท ี

จดัเก็บผา้ทีส่ะอาดทัง้หมดไวใ้นทีส่ะอาดและมดิชดิ 

ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าผูป้ฏบิตังิานทีจ่ดัการผา้สกปรกหรอืซกัรดีมกีารสวมถุงมอื 

ปิดแผงดูดสุญญากาศอืน่ ๆ ทัง้หมดหากจาํเป็น เพือ่รกัษาระยะห่างระหว่างบุคคล 

• สําหรบับรกิารลา้งรถดว้ยตนเอง 

จดัใหม้ถุีงมอืแบบใชแ้ลว้ทิง้สําหรบัลูกคา้ทีจ่ะใชเ้มือ่จดัการท่อน้ํา สายฉีดรถ ท่อเป่าสุญญากาศ 

และอุปกรณท์ําความสะอาดอืน่ ๆ ทําความสะอาดและฆ่าเช ือ้พืน้ผวิเหล่านีบ้่อย ๆ 

• พจิารณาปิดหอ้งรอหรอืหอ้งรบัรอง หากเป็นไปไม่ได ้

ควรจดัหอ้งรอหรอืหอ้งรบัรองใหม่เพือ่ใหส้ามารถรกัษาระยะห่างได ้

ซ ึง่อาจรวมถงึการใชเ้ทปปิดเกา้อีห้รอืมา้น่ังทีไ่ม่ควรใชห้รอืนําเฟอรนิ์เจอรอ์อกจากหอ้ง 

 

 

  



 

 

ขอ้ควรพจิำรณำเพิม่เตมิส ำหรบักำรท ำควำมสะอำ

ดและบรกิำรท ำควำมสะอำด 

• ลดหรอืจาํกดัการใชอุ้ปกรณแ์ละเคร ือ่งมอืทีใ่ชร้ว่มกนั หากมกีารใชเ้คร ือ่งมอืรว่มกนั 

ใหฆ้่าเช ือ้ระหวา่งการใชง้านแต่ละคร ัง้ตามแนวทางของ CDC 

ลา้งเคร ือ่งมอืทัง้หมดทุกวนัหลงัจากสิน้สุดวนัทํางาน 

• บอกผูป้ฏบิตังิานทําความสะอาดหรอืดูแล 

ถา้พวกเขาจะไปทาํงานในสถานทีท่ีม่ผีูต้ดิเช ือ้เพือ่ใหพ้วกเขาสามารถใชค้วามระมดัระวงัทีจ่ํ

าเป็นเพือ่ป้องกนัตวัเองและสามารถใหบ้รกิารทําความสะอาดทีจ่าํเป็นและฆ่าเช ือ้ 

• ระบายอากาศในพืน้ทีใ่ดๆ ทีม่ผีูต้ดิเช ือ้ตามตารางที ่1 ใน แนวทางในการป้องกนัการแพร ่

เช ือ้วณัโรคทีม่ปีระสทิธภิาพการกาํจดัไดถ้งึ 99.9% กอ่นทีผู่ป้ฏบิตังิานจะสามารถเขา้ได ้

• หากผูป้ฏบิตังิานทําความสะอาดหรอืดูแลความสะอาดไดร้บัคําขอใหฆ้่าเช ือ้ในพืน้ทีท่ีท่ราบวา่มผีูป่้ว

ยตดิเชือ้โควดิ-19 

ผูป้ฏบิตังิานจะตอ้งไม่เร ิม่ตน้การดําเนินงานจนกว่าจะผูป้ระกอบการสถานทีต่ ัง้แคมป์หรอืสถานทีจ่อ

ดรถอารว์ไีดใ้หอุ้ปกรณป้์องกนัทีเ่หมาะสมและใหก้ารฝึกอบรมเกีย่วกบัสารอนัตรายหรอืการฝึกอบร

มเพือ่ทบทวน 

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าผูป้ฏบิตังิานทุกคนไดร้บัการฝึกอบรมใหใ้ชแ้ละมกีารจดัหาน้ํายาทําความสะ

อาดและสารฆ่าเช ือ้ทีจ่าํเป็นเพยีงพอ ทําตามแนวทางของ CDC 

ทีส่มบูรณส์ําหรบัการทาํความสะอาดและการฆ่าเช ือ้โรค. 

• ปฏบิตัติามขอ้กาํหนดของ Cal/OSHA 

และคําแนะนําจากผูผ้ลติเพือ่ความปลอดภยัและอุปกรณป้์องกนัส่วนบุคคลทีจ่าํเป็นตอ้งใชส้ําหรบัผ

ลติภณัฑท์ําความสะอาด 

• ผูป้ฏบิตังิานควรมกีารระบายอากาศเพยีงพอ (การไหลเวยีนของอากาศ) 

ในพืน้ทีท่ีพ่วกเขาทําการฆา่เชือ้ หากทําความสะอาดในหอ้งน้ําหรอืพืน้ทีข่นาดเล็กอืน่ ๆ 

ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าประตูและหนา้ต่างเปิด ปฏบิตัติาม 

วธิกีารทําความสะอาดทีป่ลอดภยัตามคําแนะนําของสํานักงานสาธารณสุขแคลฟิอรเ์นีย 

• ผูป้ฏบิตังิานทําความสะอาดควรไดร้บัอุปกรณป์ฐมพยาบาล ไดแ้ก ่ผา้พนัแผลหรอืรายการอืน่ ๆ 

เพือ่ใหค้รอบคลุมการบาด รอยขดีข่วน หรอืแผลเปิดบนผวิหนัง 

และมอีุปกรณเ์พยีงพอทีจ่ะเปลีย่นผา้พนัแผลไดบ้่อย 

• ลูกคา้ตอ้งไดร้บัการเตอืนใหร้กัษาระยะห่างอย่างนอ้ยหกฟุตจากเจา้หนา้ทีภ่ารโรงหรอืเจา้หนา้ทีอ่าร ั

กขา 

ใชก้ระบวนการตรวจสอบอย่างสม่ําเสมอกบัผูป้ฏบิตังิานเพือ่ใหแ้น่ใจว่าลูกคา้จะทําตามมาตรการนี ้

ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าผูป้ฏบิตังิานสามารถแบ่งปันขอ้มูลดงักล่าวโดยไม่ตอ้งกลวัการแกแ้คน้หรอืตอ

บโต ้

 

https://www.cdc.gov/handwashing/hand-sanitizer-use.html
https://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr5417a1.htm
https://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr5417a1.htm
https://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr5417a1.htm
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/cleaning-disinfection.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/cleaning-disinfection.html
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CCDPHP/DEODC/OHB/Pages/OHWMay2020.aspx


 

 

ขอ้ควรพจิำรณำเพิม่เตมิส ำหรบักำรตดัขนสุนขัแล

ะสตัวเ์ลีย้ง 

• บรกิารดูแลสตัวเ์ลีย้งควรประเมนิระเบยีบการทําความสะอาดและสุขอนามยัปัจจบุนัและกาํหนด

มาตรการดา้นสุขอนามยัและการทําความสะอาดเพิม่เตมิ สิง่ของและอุปกรณท์ัง้หมด 

รวมทัง้โตะ๊ หอ้งอาบน้ํา 

และเคร ือ่งมอืทําความสะอาดขนควรไดร้บัการทําความสะอาดและฆ่าเช ือ้อย่างทัว่ถงึระหว่างการ

นัดหมายสตัวเ์ลีย้ง 

• บรกิารดูแลสตัวเ์ลีย้งควรกาํหนดใหลู้กคา้จองบรกิารดว้ยตนเองและควรระงบัการนัดหมายแบบวอ

ลก์อนิ 

การนัดหมายควรมกีารเปลีย่นแปลงในกรณีทีเ่ป็นไปไดเ้พือ่จาํกดัการมปีฏสิมัพนัธก์บัลูกคา้ 

• บรกิารดูแลสตัวเ์ลีย้งควรกาํหนดใหนํ้าสตัวเ์ลีย้งไปส่งเพือ่นัดหมายผ่านกระบวนการแบบไม่สมัผสัแท

นการจดัส่งดว้ยมอืหากเป็นไปได ้ซ ึง่อาจรวมถงึการเชค็อนิและการไปรบัทีร่มิถนนหากเป็นไปได ้

• ควรยา้ยสตัวเ์ลีย้งเขา้และออกจากบรกิารทําความสะอาดขนโดยตดิสลปิของสถานทีดู่แลสตัวเ์ลี ้

ยง สถานทีดู่แลสตัวเ์ลีย้งไม่ควรจดัการกบัสิง่ของทีเ่ป็นของสตัวเ์ลีย้ง 

รวมทัง้ปลอกคอและสายจงู 

• เพือ่ชว่ยรกัษาระยะห่างระหวา่งผูค้นทีห่กฟุตตลอดเวลา 

ใหต้ดิเทปบนพืน้หอ้งทําความสะอาดขนและในบรเิวณทีร่ะบุว่าลูกคา้ควรยนือยู่ตรงไหนและจดุที่

ผูดู้แลสามารถเดนิได ้

ผูดู้แลสตัวเ์ลีย้งควรไดร้บัคําแนะนําใหร้กัษาระยะห่างอย่างนอ้ยหกฟุตระหว่างตวัเองกบับุคคลใด 

ๆ รวมทัง้เพือ่นรว่มงาน 

• จาํกดัจาํนวนผูดู้แลสตัวเ์ลีย้งทัง้หมดในสถานที ่

อาบน้ําใหส้อดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดดา้นการเวน้ระยะห่างระหว่างบุคคล 

สัง่ใหผู้ดู้แลสตัวเ์ลีย้งทํางานทีโ่ตะ๊อืน่ ๆ และจาํกดัผูดู้แลสตัวเ์ลีย้งเพยีงคนเดยีวในพืน้ทีอ่าบน้ํา 

• บรกิารพาสุนัขเดนิควรจดัทําระเบยีบการเพือ่ใหแ้น่ใจว่าลูกคา้ยกเลกิบรกิารพาสุนัขเดนิของพวกเข

าไดถ้า้มคีนในครวัเรอืนไดร้บัการวนิิจฉัยว่าตดิเช ือ้โควดิ-19 หรอืป่วย หรอืแสดงอาการใด ๆ 

• บรกิารพาสุนัขเดนิควรรกัษาการตดิต่อกบัลูกคา้เป็นประจาํเพือ่สอบถามเกีย่วกบัปัญหาดงักล่าวห

ากไม่ไดบ้อกล่วงหนา้จากลกูคา้ หากผูพ้าสุนัขเดนิหรอืเจา้ของสตัวเ์ลีย้งมอีาการของโควดิ-19 ใด 

ๆ ป่วยอยู่แลว้ หรอืไดร้บัการสมัผสักบัคนทีม่อีาการ ใหย้กเลกิบรกิารพาสุนัขเดนิ 

• ผูพ้าสุนัขเดนิและเจา้ของสตัวเ์ลีย้งควรจาํกดัการมปีฏสิมัพนัธ ์

หากไม่สามารถพูดคุยรายละเอยีดการดูแลสตัวเ์ลีย้งทีส่ําคญัได ้

การมปีฏสิมัพนัธแ์บบตวัต่อตวัตอ้งมรีะยะเวลาสัน้และตอ้งรกัษาระยะหกฟุตตลอดการสนทนาใด ๆ 

• ผูพ้าสุนัขเดนิและเจา้ของสตัวเ์ลีย้งควรฝึกการส่งมอบแบบไม่สมัผสั 

เจา้ของสตัวเ์ลีย้งควรพยายามอย่างเต็มทีเ่พือ่ใหผู้พ้าสุนัขเดนิปล่อยใหต้วัเองเขา้ไปไดแ้ละควรทิง้

วสัดุทีจ่าํเป็นทัง้หมดไวใ้กลป้ระตู 



 

• หากจาํเป็นตอ้งใชส้ายจงู ใหร้บีลา้งมอืหลงัจากน้ัน 

หรอืใชน้ํ้ายาทําความสะอาดมอืทีเ่หมาะสม 

• เมือ่เจา้ของสตัวเ์ลีย้งไม่ไดอ้ยู่ทีบ่า้น 

พวกเขาควรตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าสตัวเ์ลีย้งสามารถเขา้ถงึไดง้่าย 

และควรเปิดประตูใหส้ตัวเ์ลีย้งใกลบ้รเิวณทางเขา้เมือ่ใดก็ตามทีเ่ป็นไปได ้

• หากเจา้ของสตัวเ์ลีย้งกาํลงัทิง้สุนัขไวท้ีท่ีพ่กัของผูพ้าสุนัขเดนิ 

ผูพ้าสุนัขเดนิควรแน่ใจว่าส่งตวัสุนัขทีห่นา้ประตูบา้น ในอาคารแบบอยู่รวมหลายครอบครวั 

พืน้ทีร่ว่มทีจ่ดัตัง้ขึน้ แนะนําว่าควรเป็นกลางแจง้จะดกีว่า 

• เมือ่เป็นไปได ้ผูพ้าสุนัขเดนิควรนําและใชส้ายจงูของตวัเองและถุงขยะแบบใชแ้ลว้ทิง้ 

ทําความสะอาดและฆ่าเช ือ้วสัดุทัง้หมด รวมทัง้สายจงู ภาชนะบรรจอุาหาร น้ํา และชามอาหาร 

กอ่นและหลงัการเดนิ 

ขอ้ควรพจิำรณำเพิม่เตมิส ำหรบักำรจดัสวนและบ

รกิำรบ ำรุงรกัษำลำนสนำม 

• ลดหรอืจาํกดัการใชอุ้ปกรณแ์ละเคร ือ่งมอืทีใ่ชร้ว่มกนั หากมกีารใชเ้คร ือ่งมอืรว่มกนั 

ใหฆ้่าเช ือ้ระหวา่งการใชง้านแต่ละคร ัง้ตามแนวทางของ CDC 

ลา้งเคร ือ่งมอืทัง้หมดทุกวนัหลงัจากสิน้สุดวนัทํางาน 

• หลกีเลีย่งการสมัผสักบัจดุสมัผสัทีไ่ซตง์าน เชน่ ทีจ่บัประตู 

และตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าอุปกรณท์ีน่ายจา้งจดัหาใหน้ั้นไดร้บัการฆ่าเช ือ้กอ่นใชง้าน (เคร ือ่งตดัหญา้ 

สายยาง ฯลฯ) 

• หากเป็นไปได ้ผูป้ฏบิตังิานควรขบัรถแยกต่างหากไปยงัสถานทีท่ํางาน 

เวน้แต่รถมขีนาดใหญ่พอทีจ่ะรกัษาการเวน้ระยะห่างระหว่างบุคคลได ้

• หากผูป้ฏบิตังิานพบทีตํ่าแหน่งกลางและเดนิทางไปยงัสถานทีท่ํางานในรถของบรษิทั 

ใหก้าํหนดรถบรรทุกหน่ึงคนัใหก้บัผูป้ฏบิตังิานหน่ึงคนและหา้มหมุนเวยีนการใชย้านพาหนะ 

ควรจะทําความสะอาดหอ้งโดยสารรถและจดุสมัผสัทัง้หมดตอนสิน้สุดของแต่ละวนัทํางาน 

• งดการสมัผสัลูกคา้เมือ่เป็นไปได ้เมือ่ลูกคา้แสดงตนอยู่ 

ใหร้กัษาการเวน้ระยะห่างทางสงัคมหกฟุตตลอดเวลา 

ประกาศตวัเองทางโทรศพัทแ์ทนการกดกริง่ประตู ชาํระเงนิผ่านโทรศพัทห์รอืออนไลน ์

หากเป็นไปได ้

 

 

 

 

https://www.cdc.gov/handwashing/hand-sanitizer-use.html


 

ขอ้ควรพจิำรณำเพิม่เตมิส ำหรบับรกิำรซกัรดี 

บรกิำรซกัแหง้ และบรกิำรซกัรดีอืน่ ๆ 

• คําแนะนํานีไ้ม่รวมถงึอนัตรายในการจดัการผลติภณัฑใ์นเคร ือ่งซกัผา้ทีผ่่านกระบวนการซกัทีป่นเป้ื

อนทางชวีภาพจากสถาบนัดูแลสุขภาพ 

ขอ้กาํหนดเพิม่เตมิมผีลบงัคบัใชก้บัอาคารสถานทีเ่หล่าน้ัน 

• ควรดูแลเสือ้ผา้ทัง้หมดโดยใชค้วามระมดัระวงัเป็นพเิศษ 

เสือ้ผา้ควรจะนํามาในถุงปิดผนึกและปิดผนึกทิง้ไวอ้ย่างนอ้ย 24 

ช ัว่โมงและจดัการใหน้อ้ยทีสุ่ดเท่าทีเ่ป็นไปได ้

• พนักงานควรหลกีเลีย่งการสะบดัเสือ้ผา้เมือ่นําออกจากถุง 

ผูป้ฏบิตังิานควรสวมถุงมอืแบบใชแ้ลว้ทิง้ และลา้งมอืกอ่นสวมใส่และหลงัถอด 

• ฆ่าเชือ้เคานเ์ตอร ์จดุชาํระเงนิ และรายการอืน่ ๆ 

ทีม่กีารสมัผสัทั่วไประหว่างการมาเยีย่มของลูกคา้ชมแต่ละคร ัง้ 

• จาํกดัจาํนวนลูกคา้ทัง้หมดในรา้นซกัผา้ทีต่อ้งซกัดว้ยตวัเอง 

เพือ่ใหม้ั่นใจไดว้่าสามารถรกัษาการเวน้ระยะห่างระหวา่งบุคคลได ้นอกจากนี ้

ยงัอาจกาํหนดใหเ้คร ือ่งซกัผา้และเคร ือ่งอบแหง้บางเคร ือ่งไม่สามารถใชง้านไดเ้พือ่ใหแ้น่ใจว่าลูกคา้

มรีะยะห่างทีเ่พยีงพอเมือ่ใชเ้คร ือ่ง 

• ถา้ผา้ปูทีน่อนจะถูกขนส่งบนเสน้ทาง 

ใหท้ําความสะอาดและฆ่าเช ือ้ภาชนะทีใ่ชข้นส่งผา้ทําความสะอาดอย่างถูกตอ้ง 

ถา้กอ่นหนา้นีใ้ชข้นส่งผา้ปูทีน่อนสกปรก ตอ้งมกีารตดิป้ายฉลากภาชนะบรรจอุย่างเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

1จะตอ้งพจิาณาขอ้กาํหนดเพิม่เตมิสําหรบัประชากรกลุม่เสีย่งทีจ่ะมอีาการรุนแรงเมือ่ตดิเชือ้ 

ผูใ้หบ้รกิารแบบจํากดัตอ้งปฏบิตัติามมาตรฐานทัง้หมดของ Cal/OSHA 

และเตรยีมทีจ่ะปฏบิตัติามแนวทางจากศูนยค์วบคมุและป้องกนัโรค (CDC) และ สํานักงานสาธารณสุขของรฐัแคลฟิอรเ์นีย 

(CDPH) นอกจากนีน้ายจา้งจะตอ้งเตรยีมพรอ้มทีจ่ะปรบัเปลีย่นการดาํเนินงานเมือ่คําแนะนําเหล่าน้ันเปลีย่นแปลงไป 

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