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คาํแนะนํานีอ้อกแบบมาเพือ่การรบัมอืในภาคธรุกจิและกจิกรรม

ตา่ง ๆ ซึง่ไดเ้ปิดทําการแลว้ทัว่ทัง้รฐั อย่างไรก็ตาม 

เจา้หนา้ทีส่าธารณสขุในทอ้งถิน่อาจนํากฎระเบยีบทีเ่ขม้งวดมา

กขึน้มาปรบัใชต้ามสภาวะทางระบาดวทิยาในทอ้งถิน่ 

ดงันัน้นายจา้งควรตรวจสอบนโยบายในระดบัทอ้งถิน่ทีเ่กีย่วขอ้

งกนัการเปิดดาํเนินงาน 



 

ภำพรวม 
เมือ่วนัที ่19 มนีาคม 2020 

เจา้หนา้ทีส่าธารณสขุของรฐัและผูอ้าํนวยการสาํนักงานสาธารณสขุของรฐัแคลฟิอรเ์นียไดอ้อกคาํสัง่ทีก่าํหนดใหป้ร

ะชาชนแคลฟิอรเ์นียสว่นใหญ่อยู่บา้นเพือ่ทําลายการแพรก่ระจายของโควดิ-19 ในหมู่ประชากร 

ผลกระทบของโควดิ-19 ตอ่สขุภาพของชาวแคลฟิอรเ์นียยงัไม่เป็นทีรู่จ้กัอย่างเต็มที ่

รายงานความเจ็บป่วยมตีัง้แตอ่าการนอ้ยมาก (บางคนไม่มอีาการ) ไปจนถงึขัน้เจ็บป่วยรนุแรงทีอ่าจสง่ผลใหเ้สยีชวีติ 

ในบางกลุม่คน ซึง่รวมถงึผูม้อีาย ุ65 ปีขึน้ไป และผูท้ีม่โีรคประจาํตวัรา้ยแรง เชน่ โรคหวัใจ หรอืโรคปอด 

หรอืโรคเบาหวาน มคีวามเสีย่งสงูทีจ่ะเขา้รกัษาตวัในโรงพยาบาลและเกดิภาวะแทรกซอ้นรา้ยแรง 

การแพรเ่ช ือ้มโีอกาสเกดิไดม้ากทีส่ดุเมือ่ผูค้นอยู่ในการตดิตอ่ใกลช้ดิหรอืในพืน้ทีท่ีม่อีากาศถา่ยเทไม่ดกีบัคนทีต่ดิเ

ช ือ้แมว้า่บุคคลน้ันจะไม่มอีาการใด ๆ หรอืยงัไม่มอีาการ 

ขอ้มูลทีช่ดัเจนเกีย่วกบัจาํนวนและอตัราของโควดิ-19 โดยกลุม่อตุสาหกรรมหรอืกลุม่อาชพี 

รวมถงึในหมู่พนักงานโครงสรา้งพืน้ฐานทีส่าํคญั ยงัไม่มสีรปุไวใ้นขณะนี ้

มกีารระบาดหลายคร ัง้ในสถานทีท่ํางานหลายตอ่หลายแห่ง 

แสดงใหเ้ห็นวา่พนักงานมคีวามเสีย่งทีจ่ะไดร้บัหรอืแพรก่ระจายเชือ้โควดิ-19 

ตวัอย่างของสถานทีท่ํางานเหลา่นีร้วมถงึโรงพยาบาล สถานทีใ่หก้ารดแูลระยะยาว เรอืนจาํ โรงงานผลติอาหาร 

คลงัสนิคา้ โรงงานแปรรปูเนือ้สตัว ์รา้นอาหาร และรา้นขายของชาํ 

เมือ่คาํสัง่ใหห้ยุดอยู่บา้นไดร้บัการแกไ้ขแลว้ จงึเป็นสิง่จาํเป็นทีต่อ้งดาํเนินการตามขัน้ตอนทัง้หมดทีเ่ป็นไปได ้

เพือ่ใหม้ั่นใจในความปลอดภยัของพนักงานและประชาชน 

หลกัปฏบิตัสิาํคญัในการป้องกนัไดแ้ก:่ 

✓ การรกัษาระยะห่างทางกายภาพใหม้ากสดุทีเ่ท่าทีจ่ะเป็นไปได ้

✓ ใหพ้นักงาน (ทีไ่ม่จาํเป็นตอ้งมกีารป้องกนัระบบทางเดนิหายใจ) และลกูคา้ 

ใชอ้ปุกรณป้์องกนัใบหนา้ 

✓ ลา้งมอืบ่อย ๆ และทําความสะอาดปกตแิละฆ่าเชือ้โรค 

✓ การฝึกอบรมพนักงานเกีย่วกบัองคป์ระกอบเหลา่นีแ้ละอืน่ ๆ ของแผนการป้องกนัโควดิ-19 

นอกจากนี ้เป็นสิง่สาํคญัทีจ่ะตอ้งมกีระบวนการทีเ่หมาะสมในการระบุผูป่้วยรายใหม่ในสถานทีท่ํางาน 

และเมือ่พบแลว้ 

ในการแทรกแซงอย่างรวดเรว็และทํางานรว่มกบัหน่วยงานสาธารณสขุเพือ่หยุดการแพรก่ระจายของไวรสั 

  



 

จดุประสงค ์
เอกสารนีใ้หค้าํแนะนําสาํหรบัผูป้ระกอบการโรงภาพยนตร ์เพือ่สนับสนุนสภาพแวดลอ้มทีป่ลอดภยั 

สะอาดสาํหรบัลกูจา้งและลกูคา้ ธรุกจิตอ้งระบุและเฝ้าตดิตามระดบัความเสีย่งของเคานต์ีซ้ ึง่กาํลงัประกอบกจิการอยู่ 

และปรบัเปลีย่นตามความจาํเป็นเพือ่ธรุกจิดาํเนินตอ่ไปได:้ 

• สมี่วง – แพรอ่ย่ำงกวำ้งขวำง – ระดบั 1: การปฏบิตังิานภายในอาคารไดร้บัอนุญาต 

แตต่อ้งคอยเฝ้าตดิตามประกาศแกไ้ขของคาํแนะนําฉบบันี ้  

• สแีดง – หนำแน่น – ระดบั 2: การปฏบิตังิานภายในอาคารสามารถทําได ้

แตต่อ้งจาํกดัความจขุองพืน้ทีไ่ม่ใหเ้กนิ 25% หรอื 100 คนโดยเลอืกเกณฑท์ีน่อ้ยกวา่ 

อกีทัง้ตอ้งปฏบิตัติามการแกไ้ขในคาํแนะนํานี ้

• สสีม้ – ปำนกลำง – ระดบั 3: การปฏบิตังิานภายในอาคารสามารถทําได ้

แตต่อ้งจาํกดัความจขุองพืน้ทีไ่ม่ใหเ้กนิ 50% หรอื 200 คนโดยเลอืกเกณฑท์ีน่อ้ยกวา่ 

อกีทัง้ตอ้งปฏบิตัติามการแกไ้ขในคาํแนะนํานี ้

• สเีหลอืง – นอ้ยทีสุ่ด – ระดบั 4: การปฏบิตังิานภายในอาคารสามารถทําได ้

ดว้ยความจขุองพืน้ทีไ่ม่ใหเ้กนิ 50% อกีทัง้ตอ้งปฏบิตัติามการแกไ้ขในคาํแนะนํานี ้

ดขูอ้มูลลา่สดุเกีย่วกบัสถานะของระดบัของแตล่ะเคานต์ี ้โปรดไปที ่พมิพเ์ขยีวเพือ่เศรษฐกจิทีป่ลอดภยัยิง่ขึน้ 

โปรดทราบวา่หน่วยงานสาธารณสขุภายในทอ้งถิน่อาจมกีฎเกณฑท์ีเ่ขม้งวดมากกวา่รวมทัง้มาตรการสัง่ปิดทีแ่ตก

ตา่งกนัออกไป คน้หาขอ้มูลประจาํทอ้งถิน่ของเคานต์ีข้องคณุ  

หมำยเหตุ:โรงภาพยนตรท์ีม่พีืน้ทีก่ารประชมุ หอ้งประชมุใหเ้ชา่ พืน้ทีอ่ืน่ ๆ สาํหรบักจิกรรมสว่นตวั เชน่ 

งานเลีย้งวนัเกดิ ฯลฯ 

ควรปิดบรกิารพืน้ทีเ่หลา่น้ันจนกวา่กจิกรรมดงักลา่วไดร้บัอนุญาตใหด้าํเนินการบางสว่นหรอืเต็มรปูแบบผ่านคาํสัง่

และแนวทางเพือ่การเปิดใหม่เฉพาะ 

คาํแนะนําไม่ไดม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่ยกเลกิหรอืเพกิถอนสทิธแิรงงานใด ๆ ทัง้ตามกฎระเบยีบขอ้บงัคบัทีก่าํหนด 

หรอืตอ่รองโดยรวม และไม่ครบถว้นสมบรูณเ์น่ืองจากไม่ไดร้วมถงึคาํสัง่สาธารณสขุของเขต 

และจะไม่เป็นการทดแทนขอ้กาํหนดทีเ่กีย่วขอ้งกบัสขุภาพและความปลอดภยัทีม่อียู่ เชน่ ขอ้กาํหนดของ Cal/ 

OSHA 1 

ใหป้ฏบิตัติามการเปลีย่นแปลงเกีย่วกบัคาํแนะนําดา้นสาธารณสขุและคาํสัง่ของรฐั/ทอ้งถิน่ในปัจจบุนัเน่ืองจากสถาน

การณโ์ควดิ-19 ยงัคงดาํเนินตอ่ไป Cal/OSHA มแีนวทางเพิม่เตมิทีค่รบถว้นบนเว็บเพจ Cal/OSHA General 

Guidelines on Protecting Workers from COVID-19 webpage 

(แนวทางทัว่ไปในการปกป้องลกูจา้งจากโควดิ-19 ออกโดย Cal/OSHA) CDC 

มขีอ้กาํหนดเพิม่เตมิในแนวทางสาํหรบัทัง้ธรุกจิและนายจา้ง 

 

 

 

https://covid19.ca.gov/safer-economy/
https://covid19.ca.gov/get-local-information/
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/General-Industry.html
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/General-Industry.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fspecific-groups%2Fguidance-business-response.html


 

ก ำหนดใหใ้ชห้น้ำกำกปิดจมูกปิดปำก 

เมือ่วนัที ่18 มถินุายน CDPH ไดอ้อกคาํแนะนําในการใชห้นา้กากอนามยั ซ ึง่ 

มกีารกาํหนดใหใ้ชห้นา้กากอนามยัสาํหรบัทัง้คนทัว่ไปและพนักงาน 

ในพืน้ทีส่าธารณะและสถานทีท่ํางานทุกแห่งซ ึง่มคีวามเสีย่งสงูวา่เช ือ้จะมกีารแพรก่ระจาย อา่นรายละเอยีดทีค่รบถว้น 

รวมทัง้ขอ้กาํหนดและขอ้ยกเวน้ทัง้หมดของกฎเกณฑเ์หลา่นีไ้ดใ้นคาํแนะนํา  

คาํแนะนําการใชห้นา้กากปิดจมูกปิดปากของ CDPH 

มกีารปรบัปรงุเพิม่เตมิตามความรูท้างวทิยาศาสตรเ์กีย่วกบัการแพรเ่ช ือ้ไวรสัทีก่อ่ใหเ้กดิโควดิ-19 ทีม่ใีนปัจจบุนั 

โปรดตรวจสอบเว็บไซต ์CDPH เพือ่ดเูนือ้หาทีม่กีารแกไ้ข 

 

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 ทีใ่ชเ้ฉพาะกบัสถานทีท่ํางานในทุกแห่งทีด่าํเนินงาน 

ประเมนิความเสีย่งทีค่รอบคลมุของพืน้ทีท่าํงานและเนือ้งานทัง้หมด 

ตลอดจนกาํหนดบุคลากรประจาํแตล่ะแหง่เพือ่รบัผดิชอบการดาํเนินการตามแผน 

• รวมคาํแนะนําการใชห้นา้กากปิดจมูกปิดปากของ CDPH 

ลงในแผนการเฉพาะสาํหรบัสถานทีท่ํางาน และรวมนโยบายจดัการกบัขอ้ยกเวน้ตา่ง ๆ เขา้ดว้ย 

• ระบุขอ้มูลการตดิตอ่สาํหรบัฝ่ายสาธารณสขุทอ้งถิน่ทีศ่นูยค์วามบนัเทงิสาํหรบัครอบครวัตัง้อยู่เพือ่สื่

อสารขอ้มูลเกีย่วกบัการระบาดของโควดิ-19 ระหวา่งผูป้ฏบิตังิาน 

• ฝึกอบรมและสือ่สารกบัลกูจา้งและตวัแทนลกูจา้งถงึแผนการ 

และแจง้แผนการใหล้กูจา้งและตวัแทนลกูจา้งไดร้บัทราบ 

• ประเมนิสถานทีอ่ย่างสม่ําเสมอเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัแผนการและบนัทกึและแกไ้ขขอ้บกพรอ่งทีพ่บ 

• ตรวจสอบกรณีการเจ็บป่วยจากโควดิ-19 และพจิารณาว่าปัจจยัใด ๆ 

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทํางานอาจมสีว่นกระตุน้ใหเ้กดิความเสีย่งของการตดิเชือ้ 

ปรบัปรงุแผนการตามความจาํเป็นเพือ่ป้องกนัไม่ใหม้กีารตดิเชือ้เพิม่เตมิ 

• นําขัน้ตอนปฏบิตัแิละระเบยีบมาใชใ้นกรณีทีจ่าํเป็น เมือ่เกดิการระบาดของโรคในทีท่ํางาน 

โดยยดึตามคาํแนะนําของ CDPH 

รวมทัง้คาํสัง่หรอืคาํแนะนําจากหน่วยงานสาธารณสขุภายในทอ้งถิน่ 

• ระบุรายชือ่ผูท้ีส่มัผสัใกลช้ดิ (อยู่ในระยะหกฟุตเป็นเวลา 15 นาทหีรอืมากกวา่) 

ของพนักงานทีต่ดิเช ือ้ และทําตามขัน้ตอนการแยกพนักงานซึง่มผีลตรวจโควดิ-19 

เป็นบวกและผูท้ีส่มัผสัใกลช้ดิออกจากผูอ้ืน่ 

• ออกหนังสอืแจง้ใหพ้นักงานทุกคนและนายจา้งของพนักงานทีเ่ป็นผูร้บัจา้งชว่งซึง่อาจไดร้บัเช ื ้

อโควดิ-19 ไดท้ราบ และรายงานการระบาดในทีท่ํางานตอ่หน่วยงานสาธารณสขุในทอ้งถิน่ 

สาํหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัความรบัผดิชอบของนายจา้งภายใต ้AB 685 (Chapter 84, 

Statutes of 2020) 

โปรดดทูีข่อ้กาํหนดการบงัคบัใชแ้ละการรายงานนายจา้งทีไ่ดร้บัการปรบัปรงุจาก 

Cal/OSHA และคาํถามจากนายจา้งเกีย่วกบั AB 685 จาก CDPH 

• ปฏบิตัติามแนวทางดา้นลา่ง การไม่ดาํเนินการดงักลา่วอาจทําใหเ้กดิความเจ็บป่วยในสถานทีท่ํางาน 

ซึง่อาจสง่ผลใหก้ารดาํเนินงานตอ้งถกูปิดช ัว่คราวหรอืถกูจาํกดั 

หวัขอ้กำรฝึกอบรมลูกจำ้ง 

• ขอ้มูลเกีย่วกบั โควดิ-19 วธิกีารป้องกนัการแพรเ่ช ือ้ 

และบุคคลทีม่คีวามเสีย่งสงูทีจ่ะเจ็บป่วยรนุแรงหรอืเสยีชวีติ 

• การตรวจคดักรองตนเองทีบ่า้น 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://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billTextClient.xhtml?bill_id=201920200AB685
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/AB6852020FAQs.html
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Employer-Questions-about-AB-685.aspx
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


 

• ความสาํคญัของการไม่มาทาํงาน: 

o หากผูป้ฏบิตังิานมอีาการของโควดิ-19 ตามคาํอธบิายของ CDC เชน่ ไขห้รอืหนาวสัน่ ไอ 

หายใจถีห่รอืหายใจลาํบาก เมือ่ยลา้ ปวดเมือ่ยกลา้มเนือ้หรอืตามรา่งกาย ปวดศรีษะ 

สญูเสยีของรสชาตหิรอืกลิน่ใหม่ เจ็บคอ คดัจมูกหรอืนํ้ามูกไหล คลืน่ไส ้อาเจยีน หรอืทอ้งเสยี 

หรอื 

o หากพนักงานไดร้บัการวนิิจฉัยวา่มเีช ือ้โควดิ-19 และยงัไม่ไดถ้กูปลอ่ยตวัจากการกกับรเิวณ 

หรอื 

o หากภายใน 14 วนัทีผ่่านมาพนักงานไดต้ดิตอ่กบับุคคลทีไ่ดร้บัการวนิิจฉัยวา่มเีช ือ้โควดิ-19 

และถกูพจิารณาวา่อาจตดิเชือ้ทีอ่าจเกดิขึน้ (เชน่ ยงัคงถกูกกัตวั) 

• การกลบัไปทาํงานภายหลงัลกูจา้งไดร้บัการวนิิจฉัยวา่ตดิเชือ้โควดิ-19 

จะทําไดก้็ตอ่เมือ่ลกูจา้งหายดตีามเกณฑข์องแนวทางปฏบิตัขิอง CDPH 

เกีย่วกบัการกลบัไปทํางานหรอืโรงเรยีนหลงัการวนิิจฉัยการตดิเชือ้โควดิ-19 

• ควรไปพบแพทยห์ากอาการรนุแรงรวมถงึอาการเจ็บหรอืรูส้กึกดดนัทีห่นา้อกตอ่เน่ือง รูส้กึสบัสน 

หรอืรมิฝีปากหรอืใบหนา้เป็นสคีลํา้ การปรบัปรงุและรายละเอยีดเพิม่เตมิมอียู่ในเว็บเพจของ CDC 

• ความสาํคญัของการลา้งมอืดว้ยสบู่และนํ้าบ่อยคร ัง้ รวมถงึการฟอกสบู่และถมูอืเป็นเวลา 20 วนิาท ี

(หรอืใชนํ้้ายาทําความสะอาดมอืทีม่เีอทานอล (แนะนํา) อย่างนอ้ย 60% 

หรอืผลติภณัฑท์ีม่สีว่นผสมของไอโซโพรพานอล 70% (หากสามารถเก็บใหพ้น้มอืเด็กได)้ 

ในกรณีทีพ่นักงานไม่สามารถไปลา้งมอืทีอ่า่งหรอืจดุลา้งมอืทีจ่ดัเตรยีมไวใ้หไ้ด ้ตามแนวทางของ 

CDC) หา้มใชนํ้้ายาทําความสะอาดมอืทีม่เีมทานอลเน่ืองจากมคีวามเป็นพษิสงูตอ่ทัง้เด็กและผูใ้หญ่ 

• ความสาํคญัของการเวน้ระยะห่างระหวา่งบุคคล ทัง้ในทีท่าํงานและนอกเวลาทํางาน 

(ดหูมวดการเวน้ระยะห่างระหวา่งบุคคลทีด่า้นลา่ง) 

• การใชอ้ปุกรณค์ลมุใบหนา้ทีเ่หมาะสมน้ันรวมถงึ: 

o อปุกรณค์ลมุใบหนา้ไม่ใชอ่ปุกรณป้์องกนัสว่นบุคคล (PPE) 

o หนา้กากป้องกนัใบหนา้ไม่อาจทดแทนความจาํเป็นตอ้งเวน้ระยะห่างระหวา่งบุคคลและการลา้งมื

อใหบ้่อย 

o อปุกรณป์กคลมุใบหนา้ตอ้งคลมุจมูกและปาก 

o ลกูจา้งควรลา้งหรอืฆ่าเชือ้ทีม่อืกอ่นและหลงัการใชห้รอืปรบัหนา้กากอนามยัทีส่วมใส ่

o หลกีเลีย่งการสมัผสัดวงตา จมูก และปาก 

o หนา้กากอนามยัไม่ควรใชร้ว่มกบัผูอ้ืน่ 

และควรซกัทําความสะอาดหรอืทิง้หลงัจากเปลีย่นกะทุกคร ัง้ 

• ขอ้มูลทีอ่ยู่ในคาํแนะนําในการใชห้นา้กากอนามยัของ CDPH 

ซึง่ระบุสถานการณท์ีบ่งัคบัใหต้อ้งสวมใสห่นา้กากอนามยัและขอ้ยกเวน้ รวมทัง้นโยบาย 

กฎการทํางาน และแนวทางปฏบิตัทิีน่ายจา้งไดนํ้ามาใช ้เพือ่จะมั่นใจไดว้า่ทุกคนไดส้วมใสห่นา้กาก 

นอกจากนีก้ารฝึกอบรมก็ควรมอียู่ในนโยบายของนายจา้งเกีย่วกบัวธิจีดัการกบัผูท้ีไ่ดร้บัการยกเวน้ใ

หไ้ม่ตอ้งสวมหนา้กากอนามยั 

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


 

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ผูร้บัจา้งอสิระ 

พนักงานช ัว่คราวหรอืพนักงานตามสญัญาในสถานปฏบิตังิานไดร้บัการฝึกอบรมอย่างถกูตอ้งเกีย่วก ั

บนโยบายการป้องกนัโควดิ-19 และมอีปุกรณท์ีจ่าํเป็นและอปุกรณป้์องกนัสว่นบุคคลไวใ้ช ้

หารอืเกีย่วกบัความรบัผดิชอบเหลา่นีล้ว่งหนา้กบับรษิทัซ ึง่จดัหาพนักงานช ัว่คราวและ/หรอืพนักงาน

ตามสญัญาให ้

• ขอ้มูลเกีย่วกบัสทิธปิระโยชนก์ารลาหยุดโดยไดร้บัคา่จา้งซึง่พนักงานมสีทิธทิีจ่ะไดร้บั 

อาจจะทําใหง้า่ยขึน้ในดา้นการเงนิทีจ่ะตดัสนิใจอยู่กบับา้น 

ดขูอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัโปรแกรมการลาป่วยทีร่ฐับาลสนับสนุนและคา่ตอบแทนของลกูจา้งในชว่งโค

วดิ-19 รวมถงึสทิธกิารลาป่วยของลกูจา้งภายใตก้ฎหมาย Families First Coronavirus 

Response Act  (กฎหมายรบัมอืกบัโคโรนาไวรสัโดยครอบครวัตอ้งมากอ่น) 
 

มำตรกำรควบคุมและกำรคดักรองรำยบุคคล 

• จดัใหม้กีารตรวจคดักรองอณุหภมูแิละ/หรอือาการสาํหรบัลกูจา้งทกุคนตัง้แตเ่ร ิม่ตน้กะการทํางาน 

และผูข้าย ผูร้บัจา้ง หรอืลกูจา้งอืน่ ๆ ทีเ่ขา้มายงัสถานประกอบการ 

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ผูค้ดักรองอณุหภมู/ิอาการมกีารหลกีเลีย่งการสมัผสักบัลกูจา้งคนอืน่ ๆ 

ใหม้ากทีส่ดุเท่าทีจ่ะทําได ้ 

• หากกาํหนดใหค้ดักรองตนเองทีบ่า้น 

ซ ึง่เป็นทางเลอืกทีเ่หมาะสมแทนการคดักรองในสถานประกอบการ 

ตอ้งมั่นใจวา่ไดต้รวจคดักรองกอ่นทีพ่นักงานรายน้ันจะออกจากบา้นเพือ่ไปเขา้กะทาํงาน 

และปฏบิตัติามแนวทางของ CDC ตามทีอ่ธบิายไวใ้นหวัขอ้สาํหรบัการฝึกอบรมพนักงานทีด่า้นบน 

• สนับสนุนใหผู้ป้ฏบิตังิานและผูเ้ขา้ใชบ้รกิารทีป่่วยหรอืแสดงอาการของโควดิ-19 อยู่บา้น 

• นายจา้งตอ้งจดัหาและดแูลใหพ้นักงานใชอ้ปุกรณป้์องกนัทีจ่าํเป็นทัง้หมด 

รวมถงึอปุกรณป้์องกนัดวงตาและถงุมอืในกรณีทีจ่าํเป็น 

• นายจา้งควรพจิารณาวา่การใชถ้งุมอืแบบใชแ้ลว้ทิง้อาจนํามาใชแ้ทนการลา้งมอืหรอืใชนํ้้ายาทําควา

มสะอาดมอืบ่อยคร ัง้ ตวัอย่างเชน่ ผูป้ฏบิตังิานทีท่ําหนา้ทีค่ดักรองบคุคลอืน่เพือ่ดวูา่มอีาการหรอืไม่ 

หรอืการทํางานทีต่อ้งหยบิจบัสิง่ของทีส่มัผสัรว่มกบัผูอ้ืน่ 

พนักงานงานควรสวมถงุมอืเมือ่สมัผสัสิง่ของทีป่นเป้ือนของเหลวในรา่งกาย 

• นายจา้งตอ้งใชม้าตรการทีเ่หมาะสมรวมทัง้การตดิตัง้ป้ายประกาศทีส่าธารณะ 

ในสถานทีเ่ชงิกลยุทธแ์ละมองเห็นได ้และในเอกสารยนืยนัการจอง 

เพือ่เตอืนประชาชนวา่ตนตอ้งใชห้นา้กากปิดจมูกและปากและการเวน้ระยะห่างระหวา่งบุคคล 

และควรลา้งมอืของตวัเองบอ่ย ๆ ดว้ยสบู่เป็นเวลาอย่างนอ้ย 20 วนิาท ีใชนํ้้ายาทําความสะอาดมอื 

• เตอืนลกูคา้ลว่งหนา้ใหนํ้าหนา้กากอนามยัตดิตวัไปดว้ย 

ไม่เชน่น้ันก็อาจไม่ไดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้ไปภายในสถานที ่

(เวน้แตไ่ดร้บัการยกเวน้ไม่ใหส้วมหนา้กากปิดจมูกและปากตามทีร่ะบุไวใ้นคาํแนะนําการใชห้นา้ก

ากปิดจมูกปิดปากของ CDPH) 

พจิารณาจดัเตรยีมหนา้กากปิดจมูกและปากไวใ้หแ้ขกทีอ่าจมาถงึโดยไม่มหีนา้กากตดิมา 

https://www.labor.ca.gov/coronavirus2019/#chart
https://www.labor.ca.gov/coronavirus2019/#chart
https://www.labor.ca.gov/coronavirus2019/#chart
https://www.labor.ca.gov/coronavirus2019/#chart
https://www.dol.gov/agencies/whd/pandemic/ffcra-employee-paid-leave
https://www.dol.gov/agencies/whd/pandemic/ffcra-employee-paid-leave
https://www.dol.gov/agencies/whd/pandemic/ffcra-employee-paid-leave
https://www.dol.gov/agencies/whd/pandemic/ffcra-employee-paid-leave
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
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://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


 

• ควรตรวจวดัอณุหภมูแิละ/หรอืคดักรองอาการแขกและผูเ้ขา้ชมเมือ่เดนิทางมาถงึ 

ขอใหใ้ชนํ้้ายาทําความสะอาดมอื 

และแนะนําใหนํ้าหนา้กากปิดจมูกและปากมาดว้ยและสวมใสต่ลอดเวลาทีไ่ม่ไดร้บัประทานอาหารหรอื

ดืม่ (เวน้แตไ่ดร้บัการยกเวน้ไม่ใหส้วมหนา้กากปิดจมูกและปากตามทีร่ะบุไวใ้น 

คาํแนะนําการใชห้นา้กากปิดจมูกปิดปากของ CDPH)  

• แสดงกฎทีม่องเห็นไดช้ดัเจนสาํหรบัลกูคา้และบุคลากรรา้นอาหารวา่เป็นเงือ่นไขของการเขา้ใชบ้รกิา

ร กฎอาจรวมถงึคาํแนะนําในการใชนํ้้ายาความสะอาดมอื 

การรกัษาระยะห่างทางกายภาพจากลกูคา้ท่านอืน่ ๆ 

หลกีเลีย่งการสมัผสัพืน้ผวิในรา้นอาหารทีไ่ม่จาํเป็น ขอ้มูลการตดิตอ่สาํหรบัฝ่ายสาธารณสขุทอ้งถิน่ 

และการเปลีย่นแปลงบรกิาร ควรมกีารแสดงกฎแบบดจิทิลัรวมถงึรปูภาพแสดง ฯลฯ หากเป็นไปได ้

ระเบยีบวำ่ดว้ยกำรหมุนเวยีนอำกำศภำยในสถำนที ่

กำรท ำควำมสะอำดและกำรฆ่ำเชือ้ 

• หากเป็นไปได ้พจิารณาการตดิตัง้เคร ือ่งกรองอากาศแบบเคลือ่นยา้ยไดท้ีม่ปีระสทิธภิาพสงู 

ปรบัปรงุระบบกรองอากาศของอาคารใหม้ปีระสทิธภิาพสงูสดุทีเ่ป็นไปได ้และทําการปรบัเปลีย่นอืน่ ๆ 

เพือ่เพิม่ปรมิาณของอากาศภายนอก 

และการระบายอากาศภายในสาํนักงานและพืน้ทีภ่ายในอาคารสว่นอืน่ ๆ 

• หมั่นตรวจสอบเว็บไซตข์อง CDPH เป็นระยะ ๆ 

เพือ่รบัทราบคาํแนะนําเกีย่วกบัคณุภาพอากาศและการระบบายอากาศภายในอาคารเพือ่ป้องกนัโรค

ทีเ่ช ือ้แพรท่างอากาศซึง่เกดิภายในอาคารปิด 

• ทําความสะอาดพืน้ทีท่ีม่กีารสญัจรสงู เชน่ พืน้ทีร่อสาํหรบัลกูคา้และหอ้งรบัรอง หอ้งพกัพนักงาน 

ฯลฯ และพืน้ทีข่องทางเขา้และออก รวมถงึบนัไดและบรเิวณยนืรอลฟิท ์

หมั่นฆ่าเชือ้โรคบนพืน้ผวิทีใ่ชก้นับ่อย รวมทัง้เคานเ์ตอร ์เคร ือ่งรดูบตัรเครดติ หนา้จอสมัผสั ปุ่ ม 

ทีจ่บัประต ูทีว่างแขน หอ้งนํา้ อปุกรณจ์า่ยสบู่ลา้งมอื ฯลฯ 

• ฆ่าเชือ้อปุกรณท์ีใ่ชร้ว่มกนัหลงัการใชง้านแตล่ะคร ัง้ 

• จดัเตรยีมอปุกรณก์ดเจลทําความสะอาดสาํหรบัมอืไวท้ ัว่พืน้ทีใ่หบ้รกิาร 

เพือ่ใหล้กูคา้และผูป้ฏบิตังิานใช ้เตอืนประชาชน (ดว้ยป้ายแสดงและ/หรอืวาจา) 

ไม่ใหท้ําการสมัผสัตา จมูก และปากของตนเอง  

• เตรยีมอปุกรณแ์บบใชแ้ลว้ทิง้หรอืใชค้ร ัง้เดยีวเมือ่ใดก็ตามทีเ่ป็นไปได ้อย่างเชน่ แวน่ตา 3D ฯลฯ 

หากไม่สามารถทดแทนดว้ยสิง่ทีใ่ชแ้ลว้ทิง้ได ้ใหท้ําการฆ่าเชือ้สิง่ของน้ัน ๆ 

กอ่นและหลงัการใชง้านของลกูคา้ 

• ทําความสะอาดอย่างทัว่ถงึและฆ่าเชือ้บรเิวณทีม่กีารทํากจิกรรมของลกูคา้หลงัจากใชง้านทุกคร ัง้ 

ซ ึง่รวมถงึการฆ่าเชือ้ โตะ๊ เกา้อี ้เบาะเสรมิ บูธ หนา้จอสมัผสั ฯลฯ 

ใหใ้ชเ้วลาเพยีงพอสาํหรบัการฆ่าเชือ้ทีเ่หมาะสมตามคาํแนะนําของผลติภณัฑ ์

สารฆ่าเชือ้ทีไ่ดร้บัการรบัรองจากหน่วยงานคุม้ครองสิง่แวดลอ้ม กาํหนดใหม้กีารสมัผสั 

(หลายวนิาทถีงึหลายนาท)ี เพือ่ประสทิธภิาพป้องกนัเชือ้ไวรสัโคโรนาในมนุษย ์

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


 

• ทําความสะอาดและฆ่าเชือ้พืน้ผวิทีใ่ชร้ว่มกนัเป็นประจาํโดยผูป้ฏบิตังิานระหวา่งกะหรอืระหวา่งผูใ้ช ้

แลว้แตว่า่สิง่ไหนบ่อยกวา่ รวมทัง้ แตไ่ม่จาํกดัเฉพาะพืน้ผวิในการทาํงาน นาฬกิาตอกบตัร 

เคร ือ่งถา่ยเอกสาร กญุแจ อปุกรณท์ําความสะอาด ตูเ้กม ฯลฯ หลกีเลีย่งการใชอ้ปุกรณร์ว่มกนั เชน่ 

โทรศพัท ์แท็บเล็ต เคร ือ่งจกัรสาํนักงาน และเคร ือ่งมอืตา่ง ๆ หากเป็นไปได ้

หา้มใชอ้ปุกรณป้์องกนัสว่นบุคคลรว่มกบัผูอ้ืน่ 

• จดัสรรใหเ้วลาพนักงานเพือ่การทําความสะอาดในระหวา่งอยู่ในกะการทํางาน 

ควรมอบหมายงานทําความสะอาดในระหวา่งช ัว่โมงทํางานเป็นสว่นหน่ึงของหนา้ทีง่านของพนักงาน 

จดัหาทางเลอืกสาํหรบับรษิทัทําความสะอาดภายนอกเพือ่ชว่ยในการทําความสะอาดทีเ่พิม่ขึน้ตามค

วามจาํเป็น 

• จดัซุม้ โตะ๊ และเคานเ์ตอรใ์หค้วามชว่ยเหลอืพรอ้มดว้ยผลติภณัฑส์ขุอนามยัทีเ่หมาะสม 

รวมถงึนํ้ายาทาํความสะอาดมอืและผา้เชด็ทําความสะอาดฆ่าเชือ้ 

และจดัหานํ้ายาทําความสะอาดมอืใหก้บัพนักงานทุกคนทีใ่หค้วามชว่ยเหลอืลกูคา้โดยตรงเพือ่ใชส้ว่

นตวั 

• ตรวจสอบวา่เคร ือ่งสขุภณัฑท์ีใ่ชเ้พือ่รกัษาความสะอาดยงัคงใชง้านไดอ้ยู่ตลอดเวลา และจดัหาสบู่ 

กระดาษเชด็มอื และนํ้ายาทาํความสะอาดมอืเพิม่เตมิหากจาํเป็น 

• จดัหาทรพัยากรเพือ่สง่เสรมิสขุอนามยัสว่นตวัของพนักงาน ซึง่รวมถงึกระดาษชาํระ 

ถงัขยะแบบไรก้ารสมัผสั สบูล่า้งมอื เวลาทีเ่พยีงพอสาํหรบัการลา้งมอื 

นํ้ายาทําความสะอาดมอืทีม่แีอลกอฮอล ์ผา้เชด็ทําความสะอาดฆ่าเชือ้ และผา้เชด็ตวัทีใ่ชแ้ลว้ทิง้ 

• เมือ่เลอืกสารเคมสีาํหรบัฆ่าเชือ้ ใชผ้ลติภณัฑท์ีไ่ดร้บัการอนุมตัใิหใ้ชฆ่้าเชือ้โควดิ-19 

ตามรายการผลติภณัฑท์ีผ่่านการอนุมตัจิาก Environmental Protection Agency (EPA) 

lและปฏบิตัติามคาํแนะนําของผลติภณัฑ ์

ใชต้ามทีฉ่ลากของนํ้ายาฆ่าเชือ้อธบิายเพือ่ใหม้ปีระสทิธภิาพในการฆ่าเชือ้ไวรสัตวัใหม่ 

เจอืจางนํ้ายาซกัผา้ขาวทีใ่ชใ้นครวัเรอืน (5 ชอ้นโตะ๊ตอ่นํ้าหน่ึงแกลลอน) 

หรอืสารละลายทีม่แีอลกอฮอลเ์ป็นสว่นผสมอย่างนอ้ย 70% ใหเ้หมาะสมสาํหรบัแตล่ะสภาพพืน้ผวิ 

จดัฝึกอบรมใหก้บัพนักงานเกีย่วกบัอนัตรายของสารเคม ีคาํสัง่ของผูผ้ลติ 

ความจาํเป็นทีต่อ้งระบายอากาศ และขอ้กาํหนดของ Cal/OSHA เพือ่การใชง้านทีป่ลอดภยั 

พนักงานทีใ่ชนํ้้ายาทําความสะอาดหรอืนํ้ายาฆ่าเชือ้โรคควรสวมถงุมอืและอปุกรณป้์องกนัอืน่ ๆ 

ตามทีผ่ลติภณัฑน้ั์นกาํหนดไว ้ปฏบิตัติามวธิกีารทําความสะอาดทีป่ลอดภยัสาํหรบัโรคหอบหดื 

ทีแ่นะนําโดยกรมสาธารณสขุของรฐัแคลฟิอรเ์นียและตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มกีารระบายอากาศทีเ่หมา

ะสม 

• เพือ่ลดความเสีย่งของโรคเลอจอิองแนร ์และโรคตดิตอ่อืน่ ๆ ทีม่ากบันํ้า 

ใหป้ฏบิตัติามขัน้ตอนเพือ่ใหแ้น่ใจวา่ระบบนํ้าและอปุกรณป์ระกอบ (เชน่ ตูก้ดนํ้าดืม่, นํ้าพุตกแตง่) 

มคีวามปลอดภยัทีจ่ะใชห้ลงัจากสถานประกอบการถกูปิดเป็นเวลานาน 

• ปรบัหรอืแกไ้ขช ัว่โมงการใหบ้รกิารเพือ่ใหเ้วลาเพยีงพอสาํหรบัการทําความสะอาดทัว่ถงึอย่างสม่ําเส

มอ 

• ตดิตัง้และสง่เสรมิการใชบ้ตัรเครดติและอปุกรณท์ีไ่ม่ตอ้งใชม้อืหากเป็นไปได ้เชน่ 

ไฟเซน็เซอรต์รวจจบัการเคลือ่นไหว ระบบการชาํระเงนิแบบไรก้ารสมัผสั 

สบู่อตัโนมตัแิละเคร ือ่งจา่ยกระดาษอตัโนมตั ิและระบบตอกบตัรลงเวลา 

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
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


 

• ในกรณีทีเ่ป็นไปได ้อย่าทําความสะอาดพืน้โดยการกวาดหรอืการใชว้ธิกีารอืน่ ๆ 

ทีส่ามารถกระจายเชือ้โรคในอากาศ เวน้แตทุ่กคนทีอ่ยูใ่นบรเิวณน้ันจะมอีปุกรณ ์PPE ทีเ่หมาะสม 

ใชเ้คร ือ่งดดูฝุ่ นทีม่ตีวักรอง HEPA หากเป็นไปได ้

แนวทำงกำรเวน้ระยะห่ำงทำงกำยภำพ 
• ค ำเตอืน: เวน้ระยะห่างระหวา่งบุคคลเพยีงอย่างเดยีวไม่เพยีงพอตอ่การป้องกนัการแพรเ่ช ือ้โควดิ-19 

• จาํกดักลุม่ลกูคา้อยู่ทีห่น่วยครอบครวั คนจากครอบครวัเดยีวกนัไม่จาํเป็นตอ้งเวน้ระยะห่างหกฟุต 

• โรงหนังซึง่มพีืน้ทีใ่หบ้รกิารอาหารและเคร ือ่งดืม่ 

ควรแนะนําใหล้กูคา้สัง่ซ ือ้ทางออนไลนห์รอืทางโทรศพัทเ์มือ่ใดก็ตามทีเ่ป็นไปได ้

และเตรยีมไวใ้หม้ารบัไดท้ีเ่คานเ์ตอร ์

ใชเ้คร ือ่งหมายภาพเพือ่ใหแ้น่ใจวา่ลกูคา้จะรกัษาระยะห่างทางกายภาพอย่างนอ้ยหกฟุตในขณะทีย่นื

รอในแถว ตดิตัง้ฉากกัน้แบบกนันํ้าทีเ่คานเ์ตอรร์า้นคา้หากเป็นไปได ้ 

• ใชร้ะบบการจองตั๋วทีก่าํหนดเวลาและ/หรอืลว่งหนา้และกาํหนดทีน่ั่งหรอืพืน้ทีก่จิกรรมไวล้ว่งหนา้เมือ่

ใดก็ตามทีเ่ป็นไปได ้

เพือ่หลกีการเขา้เยีย่มชมของลกูคา้พรอ้มกนัและชว่ยรกัษาระยะห่างทางกายภาพ 

ขอใหผู้เ้ขา้ชมรอในรถของตนจนกวา่จะถงึเวลาจอง และใหม้าถงึและออกจากสถานทีใ่นกลุม่เดยีว 

เพือ่ลดการพบปะขา้มกลุม่ของผูเ้ขา้ชมและพนักงาน 

• จดัใหม้พีนักงานทีด่แูลการเคลือ่นทีข่องลกูคา้เมือ่กจิกรรมอาจทําใหไ้ม่สามารถเวน้ระยะห่างระหวา่งก ั

นนอ้ยกวา่หกฟุต เชน่ การพาลกูคา้ไปยงัทีน่ั่ง ป้องกนัการรวมตวัในบรเิวณทีเ่ป็นคอขวด ฯลฯ 

• ใชม้าตรการเพือ่ใหแ้น่ใจวา่มกีารเวน้ระยะห่างทางกายภาพอย่างนอ้ยหกฟุตระหวา่งคน เชน่ 

ในขณะลกูคา้ยนืรอในแถว ซึง่อาจรวมถงึการใชฉ้ากกัน้หรอืเคร ือ่งหมายภาพ (เชน่ 

การทําเคร ือ่งหมายบนพืน้หรอืสญัลกัษณเ์พือ่ระบุตาํแหน่งทีผู่ป้ฏบิตังิานและ/หรอืตาํแหน่งทีล่กูคา้คว

รยนื) 

• ตดิตัง้ฉากกัน้แบบกนันํ้าเมือ่ไม่สามารถรกัษาการรกัษาระยะห่างทางกายภาพไดเ้พือ่ลดการสมัผสัระ

หวา่งผูป้ฏบิตังิานและลกูคา้ 

• ผูป้ฏบิตังิานทกุคนควรลดระยะเวลาทีใ่ชใ้นระยะห่างทีน่อ้ยกวา่หกฟุตกบัลกูคา้ใหน้อ้ยทีส่ดุ 

• กาํหนดเสน้ทางแยกตา่งหากสาํหรบัทางเขา้และออกจากสถานที ่บรเิวณทีน่ั่ง พืน้ทีท่ํางาน ฯลฯ 

หากเป็นไปได ้เพือ่ชว่ยรกัษาการเวน้ระยะห่างระหวา่งบคุคล 

และชว่ยลดสถานการณท์ีค่นเดนิสวนกนัไปมาอย่างใกลช้ดิ หากเป็นไปได ้

ใหส้รา้งทางเดนิทศิทางเดยีวและทางเดนิสาํหรบัการเดนิเทา้ เพือ่ไม่ใหผู้ป้ฏบิตังิานและลกูคา้เดนิผ่าน 

• พจิารณาเสนอพนักงานทีข่อตวัเลอืกหนา้ทีแ่กไ้ขทีล่ดการตดิตอ่กบัลกูคา้และพนักงานอืน่ ๆ (เชน่ 

จดัการสนิคา้คงคลงัแทนทีจ่ะทํางานเป็นแคชเชยีร ์

หรอืจดัการความตอ้งการดา้นการบรหิารผ่านการทํางานทางไกล) 

• ปรบัเปลีย่นพืน้ทีท่ํางานใหม่หากเป็นไปได ้

เพือ่ใหเ้วน้ระยะห่างระหวา่งคนงานแตล่ะคนใหไ้ดอ้ย่างนอ้ยหกฟุต 

จดัการประชมุทีม่ขีนาดเล็กกวา่เดมิทีส่ถานทีเ่พือ่รกัษาระยะห่างทางกายภาพและพจิารณาจดัการปร

ะชมุนอกสถานทีห่รอืหรอืผ่านแพลตฟอรม์ออนไลนห์รอืโทรศพัท ์



 

• ตรวจสอบวา่ลกูจา้งไดร้กัษาการเวน้ระยะห่างระหวา่งบุคคลในหอ้งพกัผ่อนได ้ซ ึง่อาจใชฉ้ากกัน้ 

จดัโตะ๊/เกา้อีใ้หห้่างมากขึน้เพือ่แยกลกูจา้งใหอ้ยู่ห่างกนั ฯลฯ หากเป็นไปได ้

ใหส้รา้งพืน้ทีพ่กัแบบกลางแจง้ทีม่หีลงัคาและการจดัทีน่ั่งทีม่กีารเวน้ระยะห่างทางกายภาพ 

ไม่สนับสนุนใหพ้นักงานรวมกลุม่กนัในระหวา่งการพกัเบรก 

และตรวจสอบวา่ไม่ไดร้บัประทานอาหารหรอืดืม่โดยไม่สวมหนา้กากปิดจมูกและปากภายในระยะหก

ฟุตทีอ่ยู่ห่างกนั 

• สรา้งขอ้จาํกดัเพิม่เตมิเกีย่วกบัจาํนวนผูป้ฏบิตังิานในพืน้ทีปิ่ดลอ้ม เชน่ 

หอ้งจดัหาและบรเิวณเคานเ์ตอรเ์พือ่ใหแ้น่ใจวา่มกีารเวน้ระยะห่างทางกายภาพ 

เพือ่จาํกดัการแพรก่ระจายไวรสั 

• สบัหลกีเวลาพกัสาํหรบัลกูจา้ง โดยปฏบิตัติามระเบยีบเกีย่วกบัคา่จา้งและช ัว่โมงทาํงาน 

เพือ่รกัษาระเบยีบการเวน้ระยะห่างระหวา่งบุคคล 

• ออกแบบทีจ่อดรถใหม่เพือ่จาํกดัจดุรวมตวัและใหแ้น่ใจวา่มกีารแยกทีเ่หมาะสม (เชน่ ชอ่งเวน้ชอ่ง 

การชาํระเงนิแบบไรก้ารสมัผสั ฯลฯ ) 

ขอ้ควรพจิำรณำเพิม่เตมิส ำหรบัโรงภำพยนตรใ์นรม่ 

• ใชร้ะบบการจองเพือ่จาํกดัจาํนวนผูเ้ขา้ชมทีเ่ขา้มาในโรงภาพยนตรใ์นแตล่ะคร ัง้หากเป็นไปได ้

กาํหนดเวลาเดนิทางมาถงึเป็นสว่นหน่ึงของการจอง หากเป็นไปได ้

เพือ่ทีว่า่ลกูคา้จะไดส้ลบักนัมาถงึและเขา้ไปโรงภาพยนตร ์

• สรา้งทศิทางเขา้และออกเขา้โรงละครทีเ่ป็นไปได ้

• ปรบัเปลีย่นตาํแหน่งใหม่ ปิดไม่ใหน่ั้ง 

หรอืเอาทีน่ั่งออกไม่ใหใ้ชง้านเพือ่ใหม้กีารเวน้ระยะห่างระหวา่งบุคคลระหวา่งผูเ้ขา้ชมแตล่ะคนอยา่งน้

อยหกฟุต ซึง่อาจจาํเป็นตอ้งใชท้ีน่ั่งแถวเวน้แถวหรอืปิดกัน้หรอืถอดทีน่ั่งออก แบบกระดานหมากรกุ 

(ใชแ้ตล่ะแถว แตใ่หแ้น่ใจวา่ไม่มใีครน่ังอยูห่ลงัผูเ้ขา้ชมอืน่ ๆ โดยตรง) 

เพือ่ใหม้กีารเวน้ระยะห่างทุกทศิทาง สมาชกิของครอบครวัเดยีวกนัอาจจะน่ังดว้ยกนั 

แตค่วรรกัษาระยะห่างอย่างนอ้ยหกฟุตจากครอบครวัอืน่ ๆ 

• จดัใหม้พีนักงานคอยชว่ยใหม้กีารรกัษาระยะห่างกอ่นและหลงัการคดักรอง 

ซึง่อาจรวมถงึการพาไปยงัทีน่ั่งกอ่นทีก่ารแสดงจะเร ิม่และปลอ่ยลกูคา้ออกใหเ้ป็นระเบยีบเพือ่ลดการ

พบปะขา้มกลุม่หรอืการกระจกุตวัทีแ่ถวทางออก 

• พจิารณาใชผ้า้คลมุทีน่ั่งแบบใชแ้ลว้ทิง้หรอืซกัได ้

โดยเฉพาะบนพืน้ผวิทีม่รีพูรนุทีท่ําความสะอาดไดย้าก 

ทิง้และเปลีย่นทีค่ลมุทีน่ั่งระหวา่งการใชง้านแตล่ะคร ัง้ 

• เปิดหรอืคา้งใหป้ระตเูปิดไวใ้นชว่งทีม่กีารเขา้ออกสงูสดุของผูเ้ขา้รว่มชมทีโ่รงภาพยนตรห์ากเป็นไปไ

ด ้และเป็นไปตามมาตรการรกัษาความปลอดภยัและความปลอดภยั 

• พจิารณาจาํกดัจาํนวนคนทีใ่ชห้อ้งนํ้าในคร ัง้เดยีวเพือ่ใหม้กีารเวน้ระยะห่างทางกายภาพ 



 

ขอ้ควรพจิำรณำเพิม่เตมิส ำหรบัโรงภำพยนตรแ์บบไดรฟ์-

อนิ (drive-in movie theater) 

• ปรบัเปลีย่นตาํแหน่งทีจ่อดรถใหม่เพือ่ใหม้กีารเวน้ระยะห่างระหวา่งรถอย่างนอ้ยหกฟุต  

• สมาชกิของครวัเรอืนเดยีวกนัอาจน่ังอยู่ในรถแตล่ะคนัซึง่ไดม้กีารสมัผสัอย่างใกลช้ดิมาแลว้ 

หากไม่ใชห้อ้งนํ้าหรอืรบัของทีร่า้นคา้ ผูเ้ขา้ชมตอ้งอยู่ในรถของตน 

ผูเ้ขา้ชมไม่สามารถน่ังนอกรถของตนได ้เชน่ เพือ่ดภูาพยนตรใ์กลร้ถของตน 

• จดัใหม้กีารทําความสะอาดและฆ่าเชือ้ในหอ้งนํ้าทีจ่ดัใหม้อียู่ในสถานทีเ่ป็นประจาํ 

• แนะนําใหใ้ชร้ะบบการทําธรุกรรมแบบไรเ้งนิสดและไรก้ารสมัผสัในทุกทีท่ีเ่ป็นไปได ้

ควรใหม้กีารสัง่ซ ือ้ การจอง 

และการชาํระเงนิลว่งหนา้ออนไลนห์รอืทางโทรศพัทส์าํหรบัธรุกจิแบบไดรฟ์-อนิ  

• รา้นคา้ของโรงภาพยนตรแ์บบไดรฟ์-อนิควรใหม้กีารสัง่ซ ือ้ทางออนไลนห์รอืทางโทรศพัท ์

และสามารถใหบ้รกิารสาํหรบัการมารบัสนิคา้ทีส่ ัง่หากเป็นไปได ้

การบรกิารขายอาหารเคลือ่นทีค่วรมบีรกิารรบัอาหารทีส่ ัง่ไวล้ว่งหนา้ได ้

หากไม่สามารถสัง่ซ ือ้ลว่งหนา้ได ้

ใหต้รวจสอบวา่มกีารรกัษาระยะห่างทางกายภาพทีเ่หมาะสมระหวา่งลกูคา้เมือ่รอสัง่อาหาร 

• โรงภาพยนตรแ์บบไดรฟ์-อนิควรระงบัการใหบ้รกิารแบบฉายหนังควบ 

เพือ่หลกีเลีย่งไม่ใหม้กีารพกัระหวา่งการฉายหนัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 ตอ้งมกีารพจิารณาขอ้กาํหนดเพิม่เตมิสําหรบัประชากรกลุม่เปราะบาง นายจา้งตอ้งปฏบิตัติามมาตรฐาน Cal/OSHA 

และเตรยีมทีจ่ะปฏบิตัติามคําแนะนําและแนวทางจากศนูยค์วบคมุและป้องกนัโรค (CDC) และ กรมสาธารณสขุของรฐัแคลฟิอรเ์นีย 

(CDPH). นอกจากนี ้นายจา้งจะตอ้งเตรยีมพรอ้มทีจ่ะปรบัเปลีย่นการดําเนินงานเมือ่คําแนะนําเหลา่น้ันเปลีย่นแปลงไป 

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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