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ภาพรวม 
เมือ่วนัท ่ี 19 มนาคม  2020  ี
เจา้หนา้ท่สีาธารณสขุของรฐัและผ ู้อาํนวยการกรมอนามยัแห่งแคลฟิอรเ์นียออกคาํส่งักาํหนดใหช้าวแคลฟิอรเ์นียสว่น 
ใหญ่อยู่บา้น เพ่อืสกดัการแพรก่ระจายของโควดิ-19 ในหมู่ประชากร 

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

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

ุ่

ั ่ี ่ ้ี ิ

เม่อืมกีารปรบัเปล่ยีนคาํส่งัท่ใีหอ้ยู่แตก่บับา้น จาํเป็นอยา่งย่งิท่ตีอ้งปฏบิตัติามข้นัตอนท้งัหมดเท่าท่จีะทําได 
เพ่อืรบัประกนัความปลอดภยัของลกูจา้งและสาธารณชน 

หลกัปฏบิตัใินการป้องกนัสาํคญั ๆ ไดแ้ก:่ 

 เวน้ระยะห่างระหวา่งบุคคลใหไ้ดม้ากท่สีดุเท่าท่จีะทําได 

 ใชห้นา้กากอนามยัปิดใบหนา้ (ท่ไีม่จาํเป็นตอ้งป้องกนัระบบทางเดนิหายใจ) 
โดยคนทํางานและลกูคา้ 

 ลา้งมอืบ่อย ๆ และทําความสะอาดตามปกตแิละฆ่าเช ้อืโรค 

 จดัฝึกอบรมลกูจา้งในเร ่อืงน้ีและองคป์ระกอบอ่นื ๆ ของแผนการป้องกนัโควดิ-19 

นอกจากนี  ้สงจาเปนอย่างยงคอตองจดทําขนตอนทเหมาะสมเพอแจงกรณมผูปวยรายใหมในททํางาน  
และเมอ่ืระบุตวัผูป่้วยไดแ้ลว้ก็จะรบเี ขา้ไปจดัการอยา่งรวดเรว็  
และทํางานรว่มกบเั จา้หนา้ทสาี่ ธารณสขุทจะี่ หยุดการแพรกระ่ จายของไวรสั  

่ิ ํ ็ ่ิ ื ้ ั ้ั ่ี ่ื ้ ี ี ้ ่ ่ ่ี

วตัถปุระสงค 
เอกสารน้ีใหค้าํแนะนําสาํหรบัธรุกจิท่ทีํางานในพ ้นืท่ทีํางานในสาํนักงานเพ่อืสนับสนุนสภาพแวดลอ้มท่ปีลอดภยัและสะ 
อาดสาํหรบัพนักงาน คาํแนะนําไม่ไดมุ่้งหมายท่จีะยกเลกิหรอืเพกิถอนสทิธใิด ๆ 
ของลกูจา้งท้งัตามกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบั หรอืตอ่รองเร ่อืงผลประโยชน ์และไม่ครอบคลมุครบถว้นสมบรูณ ์
เนื่องจากไม่ไดร้วมคาํส่งัของสาธารสขุประจาํเคานต์ ี
และไม่อาจนํามาทดแทนขอ้กาํหนดดา้นความปลอดภยัและกฎระเบยีบทางดา้นสขุภาพ ดงัเชน่ขอ้กาํหนดของ 
Cal/OSHA1 คอยตดิตามคาํแนะนําดา้นสาธารณสขุและคาํส่งัของรฐั/ทอ้งถ่นิท่อีาจมกีารเปล่ยีนแปลง 
เนื่องจากสถานการณข์องโควดิ-19 ยงัคงดาํเนินตอ่ไป Cal/OSHA 
มคีาํแนะนําเก่ยีวกบัความปลอดภยัและสขุอนามยัเพ่มิเตมิท่หีนา้เว็บคาํแนะนําของ Cal/OSHA 
เกยวี่ กบขั อ้กาํหนดในการปกป้องพนักงานจาก  COVID-19  CDC มคีาํแนะนําใหเพ้ มเติ่ มิสาํหรบัท้งัธรุกจิและนายจา้ง 

https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/Health-Care-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
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กาํหนดใหใช้ หน้ ้ากากปิดจมูกปิดปาก 
เม่อืวนัท ี่18 มถินุายน CDPH ไดอ้อกแนวทางในการใชห้นา้กากอนามยั ซ่งึกวา้ง ๆ 
มกีารกาํหนดใหใ้ชห้นา้กากอนามยัสาํหรบัท้งัคนท่วัไปและลกูจา้ง 
ในพ ้นืท่สีาธารณะและสถานท่ทีํางานทุกแห่งซ ่งึมคีวามเส่ยีงสงูวา่เช ้อืจะมกีารแพรก่ระจาย 

ประชาชนในรฐัแคลฟิอรเ์นียตอ้งสวมหนา้กากอนามยัเม่อืทํางานอยู่รว่มกนั 
ไม่วา่จะในท่ทีํางานหรอืการปฏบิตังิานนอกสถานท่เีม่อื: 

• การปฏสิมัพนัธแ์บบตวัตอ่ตวักบับุคคลอ่นืในสงัคม 

• การทํางานในพ ้นืท่ซี ่งึมสีาธารณชนเขา้ออกตลอด 
ไม่วา่ในขณะนั้นจะมผี ้ซู ่งึมาจากพ ้นืท่สีาธารณะภายนอกอยู่รว่มดว้ยในเวลานั้นดว้ยหรอืไม่ก็ตาม 

• การทํางานในพ ้นืท่ที่จีดัเตรยีมอาหารหรอืบรรจเุพ่อืขายหรอืแจกจา่ยใหก้บัผ ู้อ่นื 

• การทํางานในหรอืเดนิผ่านพ ้นืท่สีว่นกลาง เชน่ หอ้งโถง บนัได ลฟิท และท่จีอดรถ 

• อยู่ภายในหอ้งหรอืพ ้นืท่ปิีดซ ่งึมบีุคคลอ่นื (ยกเวน้สมาชกิในครวัเรอืนหรอืผ ู้ท่อียู่อาศยัรว่มกนั) อยู่รว่มดว้ย 
เม่อืไม่สามารถเวน้ระยะห่างระหวา่งบุคคลได 

• การขบัรถหรอืปฏบิตังิานดา้นการขนสง่มวลชน หรอืรถขนสง่ก่งึสาธารณะ รถแท็กซ ี่
หรอืบรกิารรถยนตส์ว่นบคุคล หรอืยานพาหนะท่ใีชร้ว่มเดนิทางกบัผ ู้โดยสารคนอ่นื ถงึแมไ้ม่มผี ู้โดยสาร 
ก็ควรอย่างย่งิท่จีะตอ้งใชห้นา้กากอนามยั 

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

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

ู ้ ุ่ ้ั ี ื ่ี ่ ้ ั
่

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

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


 

 

 
  

 

   
   

 

  
 

  
 

 
 

    
 

 

  
   

   
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการเฉพาะสําหรบัสถานท่ทีํางาน 
• จดัทําแผนการป้องกนั COVID-19 

เฉพาะสถานท่ทีํางานเป็นลายลกัษณอ์กัษรในทุกสถานท่ทีํางานดาํเนินการประเมนิความเส่ยีง 
ท่คีรอบคลมุของพ ้นืท่ทีํางานและงานท้งัหมดและกาํหนดบุคคลในพ ้นืท่ทีํางานแตล่ะสาํนักงานเ 
พ่อืดาํเนินการตามแผน 

• รวมแนวทางในการใชห้นา้กากอนามยัของ CDPH 
ลงในแผนการเฉพาะสาํหรบัสถานท่ทีํางาน และรวมนโยบายจดัการกบัขอ้ยกเวน้ตา่ง ๆ 
เขา้ดว้ย 

• ระบุขอ้มูลการตดิตอ่ของหน่วยงานสาธารณสขุภายในทอ้งถ่นิซ ่งึสถานประกอบการต้งัอยู ่
เพ่อืส่อืสารขอ้มูลเก่ยีวกบัการระบาดของโควดิ-19 ใหล้กูจา้งไดท้ราบ 

• ฝึกอบรมและส่อืสารกบัลกูจา้งและตวัแทนลกูจา้งถงึแผนการ 
และแจง้แผนการใหล้กูจา้งและตวัแทนลกูจา้งไดร้บัทราบ 

• ประเมนิพ ้นืท่ทีํางานในสาํนักงานเป็นประจาํเพ่อืใหส้อดคลอ้งกบัแผนและเอกสารและแกไ้ขข ้
อบกพรอ่งท่รีะบุ 

• ตรวจสอบกรณีการเจ็บป่วยจากโควดิ-19 และพจิารณาวา่ปัจจยัใด ๆ 
ท่เีก่ยีวขอ้งกบัการทํางานอาจมสีว่นกระต ้นุใหเ้กดิความเส่ยีงของการตดิเช ้อื 
ปรบัปรงุแผนการตามความจาํเป็นเพ่อืป้องกนัไม่ใหม้กีารตดิเช ้อืเพ่มิเตมิ 

• นําข้นัตอนปฏบิตัแิละมาตรการมาใชใ้นกรณีท่จีาํเป็น 
เม่อืเกดิการระบาดของโรคในท่ทีํางาน โดยยดึตามแนวทางของ CDPH 

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

• ปฏบิตัติามแนวปฏบิตัทิ่ดีา้นลา่ง 
การไม่ดาํเนินการดงักลา่วอาจทําใหเ้กดิความเจ็บป่วยในสถานท่ทีํางาน 
ซ่งึอาจสง่ผลใหก้ารดาํเนินงานตอ้งถกูปิดช่วัคราวหรอืถกูจาํกดั 

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

และโรคประจาํตวัอะไรบา้งซ ่งึอาจทําใหบุ้คคลมอีาการรนุแรงเม่อืสมัผสักบัเช ้อื 

• การตรวจคดักรองตนเองท่บีา้น 
รวมถงึการวดัอณุหภมูแิละ/หรอืสงัเกตอาการโดยใชแ้นวทางของ CDC 

• ความสาํคญัของการไม่มาทาํงาน: 

• หากพนักงานมอีาการของ COVID-19 ดงัท ี่CDC ไดอ้ธบิายไว เชน่ มไีขห้รอื หนาวส่นั ไอ 
หายใจถ่หีรอืหายใจลาํบาก เหนื่อยลา้ ปวดกลา้มเน้ือหรอืรา่งกาย ปวดศรีษะ 
สญูเสยีรสชาตหิรอืกล่นิใหม ่ เจ็บคอ คดัจมูก น้ํามูกไหล คล่นืไส อาเจยีน ทอ้งเสยี หรอื 

• หากลกูจา้งไดร้บัการวนิิจฉัยวา่มเีช ้อืโควดิ-19 และยงัไม่ไดถ้กูปลอ่ยตวัจากการกกับรเิวณ 
หรอื 

• 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) 

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

o หนา้กากอนามยัตอ้งปิดคลมุท้งัจมูกและปาก

o ลกูจา้งควรลา้งหรอืฆ่าเช ้อืท่มีอืกอ่นและหลงัการใชห้รอืปรบัหนา้กากอนามยัท่สีวมใส่

o หลกีเล่ยีงการสมัผสัดวงตา จมูก และปาก

o หนา้กากอนามยัไม่ควรใชร้ว่มกบัผ ู้อ่นื และควรซกัทําความสะอาดหรอืท ้งิหลงัจากเปล่ยีนกะทุกคร ้งั

• ขอ้มูลท่อียู่ในแนวทางในการใชห้นา้กากอนามยัของ CDPH
ซ่งึระบุสถานการณท์่บีงัคบัใหต้อ้งสวมใสห่นา้กากอนามยัและขอ้ยกเวน้ รวมท้งันโยบาย
กฎการทํางาน และแนวทางปฏบิตัทิ่นีายจา้งไดนํ้ามาใช 
เพ่อืจะม่นัใจไดว้า่ทุกคนไดส้วมใสห่นา้กากอนามยั
นอกจากน้ีการฝึกอบรมก็ควรมอียู่ในนโยบายของนายจา้งเก่ยีวกบัวธิจีดัการกบัผ ้ทู่ไีดร้บัการยก
เวน้ใหไ้ม่ตอ้งสวมหนา้กากอนามยั

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ผ ู้รบัจา้งอสิระ
ลกูจา้งช่วัคราวหรอืลกูจา้งตามสญัญาในสถานปฏบิตังิานไดร้บัการฝึกอบรมอย่างถกูตอ้งเก่ยีว
กบันโยบายการป้องกนัโควดิ-19 และมอีปุกรณท์่จีาํเป็นและอปุกรณป้์องกนัสว่นบคุคลไวใ้ช 
หารอืเก่ยีวกบัความรบัผดิชอบเหลา่น้ีลว่งหนา้กบับรษิทัซ ่งึจดัหาลกูจา้งช่วัคราวและ/หรอืลกูจา้ง
ตามสญัญาให 

• ขอ้มูลเกีย่วกบัสทิธปิระโยชนก์ารลาหยุดโดยไดร้บัคา่จ า้งซึง่ลกูจ า้งมสีทิธทิีจ่ะได ร้ บั
อาจจะทําใหง้า่ยขึน้ในดา้นการเงนิทีจ่ะตดัสนิใจอยู่กบับา้น
ดขูอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัโปรแกรมทีใ่หค้วามชว่ยเหลอืในการลาป่วย
และเงินชดเชยของลูกจ า้งสําหร ับโควิด-19
รวมท้งัสิทธลิาป่วยของลูกจ า้งภายใต ้กฎหมาย Coronavirus Response
Act และสิทธขิองลูกจ า้งในเร ือ่งผลประโยชน์ชดเชย
รวมท้งัข อ้สนันิษฐานวา่ดว้ยการทํางานทีเ่สีย่งตอ่ COVID-19 ซึง่เป็ นไปตามคาํส่งั Executive 
Order N-62-20 ออกโดยนายกเทศมนตรี ในขณะทีค่าํส่งันั้นยงัมผีลบงัคบัใช ้ 

มาตรการควบคมแุ ละการคดักรองรายบคุคล 
• จดัใหม้กีารฉายอณุหภมูแิละ/หรอืการคดักรองอาการสาํหรบัพนักงานทกุคนท่จีดุเร ่มิตน้ของกา

รเปล่ยีนแปลงของพวกเขาและผ ู้ขายผ ู้รบัจา้งหรอืคนอ่นื ๆ ท่เีขา้มาในสถานประกอบการ
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ผ ู้คดักรองอณุหภมู/ิอาการมกีารหลกีเล่ยีงการสมัผสักบัลกูจา้งคนอ่นื ๆ
ใหม้ากท่สีดุเท่าท่จีะทําได 

• หากกาํหนดใหค้ดักรองตนเองทบ่ีา้น 
ซง่ึเป็นทางเลอืกทเ่ีหมาะสมแทนการคดักรองในสถานประกอบการ 
ตอ้งม่นใั จวา่ไดต้รวจคดักรองกอ่นทล่ีกจู า้งรายน้ันจะออกจากบา้นเพอ่ืไปเขา้กะทาํงาน 
และปฏบิตัติามแนวทางของ CDC

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.gov.ca.gov/wp-content/uploads/2020/05/5.6.20-EO-N-62-20-text.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.dol.gov/agencies/whd/pandemic/ffcra-employee-paid-leave
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ตามท่อีธบิายไวใ้นหวัขอ้สาํหรบัการฝึกอบรมลกูจา้งท่ดีา้นบน 

• สนับสนุนใหค้นงานท่ป่ีวยหรอืแสดงอาการของโควดิ-19 อยู่บา้น 

• นายจา้งตอ้งจดัหาและดแูลใหพ้นักงานใชอ้ปุกรณป้์องกนัท่จีาํเป็นท้งัหมด 
รวมถงึอปุกรณป้์องกนัดวงตาและถงุมอืในกรณีท่จีาํเป็น 

• นายจา้งควรพจิารณาวา่การใชถ้งุมอืแบบใชแ้ลว้ท ้งิอาจนํามาใชแ้ทนการลา้งมอืหรอืใชน้้ํายาทํา 
ความสะอาดมอืบ่อยคร ้งั ตวัอย่างเชน่ 
ผ ู้ปฏบิตังิานท่ทีําหนา้ท่คีดักรองบุคคลอ่นืเพ่อืดวูา่มอีาการหรอืไม ่
หรอืการทํางานท่ตีอ้งหยบิจบัส่งิของท่สีมัผสัรว่มกบัผ ้อู่นื 

• นายจา้งตอ้งใชม้าตรการท่เีหมาะสมรวมถงึการโพสตป้์ายทางเขา้และในสถานท่เีชงิกลยทุธแ์ 
ละท่มีองเห็นไดส้งูเพ่อืเตอืนพนักงานวา่พวกเขาตอ้งใชก้ารปิดคลมุใบหนา้และฝึกการเหยยีด 
รา่งกายและควรลา้งมอืดว้ยสบู่อย่างนอ้ย 20 วนิาท ี
ฆ่าเช ้อืและไม่ไดส้มัผสัใบหนา้ของพวกเขา 

ระเบยีบการทําความสะอาดและฆ่าเช ้อื 
• ดาํเนินการทําความสะอาดอย่างละเอยีดในบรเิวณท่มีกีารจราจรสงู เชน่ 

หอ้งพกัและพ ้นืท่ทีานอาหารกลางวนัและพ ้นืท่ทีางเขา้และทางออก เชน่ บนัไดทางข ้นึ 
บนัไดเล่อืน ราวบนัไดและป่มุควบคมุลฟิท 
ฆ่าเช ้อืท่พี ้นืผวิท่ใีชบ้่อยรวมถงึลกูบดิประตหูอ้งน้ําและอปุกรณล์า้งมอื 

• จดัสรรใหเ้วลาลกูจา้งเพ่อืการทําความสะอาดในระหวา่งอยู่ในกะการทํางาน 
ควรมอบหมายงานทําความสะอาดในระหวา่งช่วัโมงทํางานใหเ้ป็นสว่นหนึ่งของหนา้ท่ที่ตีอ้งปฏบิตั ิ

• ปรบัหรอืแกไ้ขช่วัโมงเพ่อืใหม้เีวลาเพยีงพอสาํหรบัการทําความสะอาดและฆ่าเช ้อืโรคในพ ้นื 
ท่สีาํนักงานอย่างสมํ่าเสมอ 

• หลกีเล่ยีงการแชรโ์ทรศพัทอ์ปุกรณท์าํงานอ่นื ๆ หรอือปุกรณส์าํนักงานหากเป็นไปได 
หา้มใชอ้ปุกรณป้์องกนัสว่นบุคคลรว่มกบัผ ู้อ่นื 

• ในกรณีท่ตีอ้งแชรร์ายการดงักลา่วใหฆ่้าเช ้อืระหวา่งกะหรอืใชง้าน แลว้แตว่า่อะไรบ่อยกวา่ 
รวมถงึส่งิตอ่ไปน้ี: อปุกรณส์าํนักงานท่ใีชร้ว่มกนั เชน่ เคร ่อืงถา่ยเอกสาร เคร ่อืงโทรสาร 
เคร ่อืงพมิพ โทรศพัท คยีบ์อรด์ ท่เีย็บกระดาษ พ้นืผวิในบรเิวณแผนกตอ้นรบั ฯลฯ 
ดว้ยน้ํายาทําความสะอาดท่เีหมาะสมสาํหรบัพ ้นืผวิ 

• ตรวจสอบวา่เคร ่อืงสขุภณัฑท์่ใีชเ้พ่อืรกัษาความสะอาดยงัคงใชง้านไดอ้ยู่ตลอดเวลา 
และจดัหาสบู ่ กระดาษเชด็มอื และน้ํายาทาํความสะอาดมอืเพ่มิเตมิหากจาํเป็น 

• เม่อืเลอืกสารเคมสีาํหรบัฆ่าเช ้อื นายจา้งควรใชผ้ลติภณัฑท์่ไีดร้บัการอนุมตัใิหใ้ชฆ่้าเช ้อืโควดิ-19 
ตามรายช่อืท่ไีดร้บัอนุมตัจิาก Environmental Protection Agency (EPA) 
และปฏบิตัติามคาํแนะนําผลติภณัฑ 
ใชต้ามท่ฉีลากของน้ํายาฆ่าเช ้อือธบิายเพ่อืใหม้ปีระสทิธภิาพในการฆ่าเช ้อืไวรสัตวัใหม ่

https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
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เจอืจางน้ํายาซกัผา้ขาวท่ใีชใ้นครวัเรอืน (5 ชอ้นโตะ๊ตอ่น้ําหนึ่งแกลลอน) 
หรอืสารละลายท่มีแีอลกอฮอลเ์ป็นสว่นผสมอย่างนอ้ย 70% ใหเ้หมาะสมสาํหรบัแตล่ะสภาพพ้นืผวิ 
จดัฝึกอบรมใหก้บัลกูจา้งเก่ยีวกบัอนัตรายของสารเคม ีคาํส่งัของผูผ้ลติ 
ความจาํเป็นท่ตีอ้งระบายอากาศ และขอ้กาํหนดของ Cal/OSHA เพ่อืการใชง้านท่ปีลอดภยั 
ลกูจา้งท่ใีชน้้ํายาทําความสะอาดหรอืสารฆ่าเช ้อืควรสวมถงุมอืตามขอ้กาํหนดในคาํแนะนําผลติภ ั
ณฑ 
ปฏบิตัติามวธิทีําความสะอาดท่ปีลอดภยัสาํหรบัผ ู้ป่วยโรคหอบหดืท่สีาํนักงานสาธารณสขุของรฐัแ 
คลฟิอรเ์นียแนะนําและจดัใหม้กีารระบายอากาศท่เีหมาะสม 

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

• พจิารณาการตดิต้งัเคร ่อืงฟอกอากาศประสทิธภิาพสงูแบบพกพาอพัเกรดตวักรองอากาศขอ 
งอาคารใหม้ปีระสทิธภิาพสงูสดุเท่าท่จีะเป็นไปไดแ้ละทําการแกไ้ขอ่นื ๆ 
เพ่อืเพ่มิปรมิาณอากาศภายนอกและการระบายอากาศในสาํนักงานและพ ้นืท่อี ่นื ๆ 

คาํแนะนําการเวน้ระยะหา่งระหวา่งบุคคล 
• ใชม้าตรการเพ่อืตอ้งแน่ใจวา่มกีารเบ่ยีงเบนทางกายภาพอย่างนอ้ยหกฟุตระหวา่งพนักงานและ 

ลกูคา้ ซ่งึอาจรวมถงึการใชฟิ้สคิลัพารต์ชินัหรอืควิภาพ (เชน่ เคร ่อืงหมายบนพ ้นื 
หรอืเคร ่อืงหมายเพ่อืระบุตาํแหน่งท่พีนักงานและลกูคา้/ผ ้เูย่ยีมชมควรยนื) 

• ใชป้ระโยชนจ์ากตวัเลอืก Telework และปรบัตารางการทํางาน 

• พจิารณาเสนอใหล้กูจา้งท่รีอ้งขอปรบัเปล่ยีนหนา้ท่เีพ่อืลดการตดิตอ่กบัลกูคา้และลกูจา้ 
งคนอ่นื ๆ (เชน่ การจดัการสนิคา้คงคลงั 
หรอืการจดัการส่งิท่จีาํเป็นดา้นการบรหิารผ่านระบบเทเลเวริค์) 

• กาํหนดคา่พ ้นืท่สีาํนักงาน โตะ๊ทํางาน 
และลดความจสุาํหรบัหอ้งประชมุและหอ้งประชมุเพ่อืตอ้งแน่ใจวา่พ ้นืท่ทีํางานอนุญาตใหใ้ช ้
พนักงานหกฟุตได 

• ปิดหรอืจาํกดัพ ้นืท่สีว่นกลางการใชส้่งิกดีขวางหรอืเพ่มิระยะหา่งทางกายภาพระหวา่งโตะ๊/เกา้อ ้ซี ่งึ 
บุคลากรมแีนวโนม้ท่จีะรวมตวักนัและมปีฏสิมัพนัธ เชน่ ครวัขนาดเล็กและหอ้งแตก 
และกดีกนัพนักงานจากการชมุนุมในพ ้นืท่ที่มีกีารจราจรหนาแน่น เชน่ หอ้งน้ํา ทางเดนิ 
และบนัได 

• จดัทําโถงทางเดนิและทางเดนิสาํหรบัการจราจรบนถนนหากเป็นไปไดเ้พ่อืกาํจดัพนักงานไม่ใหเ้ 
ดนิทางผ่านกนั 

• กาํหนดเสน้ทางแยกสาํหรบัการเขา้และออกในพ ้นืท่สีาํนักงานเพ่อืชว่ยรกัษาระยะห่างทางสงั 
คมและลดกรณีของผ ู้คนท่ผ่ีานกนัและกนัอย่างใกลช้ดิ 

• จาํกดัจาํนวนบุคคลท่ขี่ลีฟิตใ์นเวลาเดยีวกนั โพสตป้์ายเก่ยีวกบันโยบายเหลา่น ้ี

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CCDPHP/DEODC/OHB/Pages/OHWMay2020.aspx


• ใชว้ธิปีฏบิตังิานเม่อืจาํเป็นและเป็นไปไดเ้พ่อืจาํกดัจาํนวนพนักงานในสาํนักงานในคราวเดยีว 
ซ่งึอาจรวมถงึการต้งัเวลา (เชน่ เวลาเร ่มิตน้/ส ้นิสดุท่สีลบั) 
การกาํหนดวนัท่สีลบักนัสาํหรบัการรายงานนอกสถานท ี่กลบัไปท่พี ้นืท่ทีํางานในเฟสตา่ง ๆ 
หรอืใชก้ารทํางานทางไกลอย่างตอ่เนื่องถา้ทําได ้

• สบัหลกีเวลาพกัสาํหรบัลกูจา้ง ใหอ้ยูภ่ายใตร้ะเบยีบเก่ยีวกบัคา่จา้งและช่วัโมงทํางาน 
เพ่อืรกัษาระเบยีบการเวน้ระยะห่างระหวา่งบคุคล 

• หยุดการเดนิทางท่ไีม่จาํเป็น 
และสง่เสรมิใหใ้ชก้ารประชมุทางไกลผ่านทางโทรศพัทแ์ละอนิเทอรเ์น็ต 

• กาํหนดใหล้กูจา้งหลกีเล่ยีงการจบัมอืและการทกัทายในลกัษณะอ่นืท่ขีดัตอ่การเวน้ระยะห่างระห 
วา่งบุคคล 

• อทุศิพนักงานเพ่อืช ้นํีาผ ู้เขา้พกัไปยงัหอ้งประชมุเม่อืเขา้ส่พู ้นืท่สีาํนักงานแทนท่จีะรวมตวัก ั
นในล็อบบ ้หีรอืพ ้นืท่สีว่นกลาง 

• ตดิต้งัส่งิท่ชีว่ยกระจายขา่วสารและเอกสารดา้นการผลติ อย่างเชน่ช ้นัวางและกระดานขา่ว 
เพ่อืลดการสง่ตอ่ดว้ยมอืจากคนหนึ่งส่อูกีคนหนึ่ง 

1จะตอ้งพจิาณาขอ้กาํหนดเพ่มิเตมิสําหรบัประชากรกล่มุเส่ยีงท่จีะมอีาการรนุแรงเม่อืตดิเช ้อื 
พ้นืท่ทีํางานในสํานักงานจะตอ้งสอดคลอ้งกบัมาตรฐาน Cal/OSHA ทุกประการและเตรยีมพรอ้มท่จีะปฏบิตัติามคําแนะนํา 
รวมถงึคําแนะนําจากศนูยค์วบคมุและป้องกนัโรค (CDC) และสํานักงานสาธารณสขุของรฐัแคลฟิอรเ์นีย (CDPH) นอกจากน ้ี
นายจา้งจะตอ้งเตรยีมพรอ้มท่จีะปรบัเปล่ยีนการดําเนินงานเม่อืคําแนะนําเหล่านั้นเปล่ยีนแปลงไป 
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