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ค ำแนะน ำดำ้นอตุสำหก

รรมเกีย่วกบัโควดิ-19: 
กำรแขง่ขนักฬีำที ่ 

สนำมกฬีำกลำงแจง้ 

และสนำมแขง่ขนั 

 

 

 

20 ตลุำคม 2020 

 

ค ำแนะน ำนีอ้อกแบบมำเพือ่กำรรบัมอืในภำคธรุกจิและ

กจิกรรมตำ่ง ๆ ซึง่ไดเ้ปิดท ำกำรแลว้ทัว่ทัง้รฐั 

อย่ำงไรก็ตำม 

เจำ้หนำ้ทีส่ำธำรณสขุในทอ้งถิน่อำจน ำกฎระเบยีบทีเ่ข ้

มงวดมำกขึน้มำปรบัใชต้ำมสภำวะทำงระบำดวทิยำในท ้

องถิน่ 

ดงันัน้นำยจำ้งควรตรวจสอบนโยบำยในระดบัทอ้งถิน่ทีเ่

กีย่วขอ้งกนักำรเปิดด ำเนินงำน 



 

ภำพรวม 
เมือ่วนัที ่19 มนีำคม 2020 

เจำ้หนำ้ทีส่ำธำรณสขุของรฐัและผูอ้ ำนวยกำรส ำนักงำนสำธำรณสขุของรฐัแคลฟิอรเ์นียไดอ้อกค ำสัง่ทีก่ ำหนดใหป้ระชำ

ชนแคลฟิอรเ์นียสว่นใหญ่อยู่บำ้นเพือ่ท ำลำยกำรแพรก่ระจำยของโควดิ-19 ในหมู่ประชำกร 

ผลกระทบของโควดิ-19 ตอ่สขุภำพของชำวแคลฟิอรเ์นียยงัไม่เป็นทีรู่จ้กัอย่ำงเต็มที ่

รำยงำนควำมเจ็บป่วยมตีัง้แตอ่ำกำรนอ้ยมำก (บำงคนไม่มอีำกำร) ไปจนถงึขัน้เจ็บป่วยรนุแรงทีอ่ำจสง่ผลใหเ้สยีชวีติ 

ในบำงกลุม่คน ซึง่รวมถงึผูม้อีำยุ 65 ปีขึน้ไป และผูท้ีม่โีรคประจ ำตวัรำ้ยแรง เชน่ โรคหวัใจ หรอืโรคปอด 

หรอืโรคเบำหวำน มคีวำมเสีย่งสงูทีจ่ะเขำ้รกัษำตวัในโรงพยำบำลและเกดิภำวะแทรกซอ้นรำ้ยแรง 

กำรแพรเ่ช ือ้มโีอกำสเกดิไดม้ำกทีส่ดุเมือ่ผูค้นอยู่ในกำรตดิตอ่ใกลช้ดิหรอืในพืน้ทีท่ีม่อีำกำศถำ่ยเทไม่ดกีบัคนทีต่ดิเช ือ้แ

มว้ำ่บุคคลน้ันจะไม่มอีำกำรใด ๆ หรอืยงัไม่มอีำกำร 

ขอ้มูลทีช่ดัเจนเกีย่วกบัจ ำนวนและอตัรำของโควดิ-19 โดยกลุม่อตุสำหกรรมหรอืกลุม่อำชพี 

รวมถงึในหมู่พนักงำนโครงสรำ้งพืน้ฐำนทีส่ ำคญั ยงัไม่มสีรปุไวใ้นขณะนี ้

มกีำรระบำดหลำยคร ัง้ในสถำนทีท่ ำงำนหลำยตอ่หลำยแห่ง 

แสดงใหเ้ห็นวำ่พนักงำนมคีวำมเสีย่งทีจ่ะไดร้บัหรอืแพรก่ระจำยเชือ้โควดิ-19 

ตวัอย่ำงของสถำนทีท่ ำงำนเหลำ่นีร้วมถงึโรงพยำบำล สถำนทีใ่หก้ำรดแูลระยะยำว เรอืนจ ำ โรงงำนผลติอำหำร 

คลงัสนิคำ้ โรงงำนแปรรปูเนือ้สตัว ์รำ้นอำหำร และรำ้นขำยของช ำ 

เมือ่ค ำสัง่ใหห้ยุดอยู่บำ้นไดร้บักำรแกไ้ขแลว้ จงึเป็นสิง่จ ำเป็นทีต่อ้งด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนทัง้หมดทีเ่ป็นไปได ้

เพือ่ใหม้ั่นใจในควำมปลอดภยัของพนักงำนและประชำชน 

หลกัปฏบิตัสิ ำคญัในกำรป้องกนัไดแ้ก:่ 

✓ กำรรกัษำระยะห่ำงทำงกำยภำพใหม้ำกสดุทีเ่ท่ำทีจ่ะเป็นไปได ้

✓ ใหพ้นักงำน (ทีไ่ม่จ ำเป็นตอ้งมกีำรป้องกนัระบบทำงเดนิหำยใจ) และลกูคำ้ 

ใชอ้ปุกรณป้์องกนัใบหนำ้ 

✓ ลำ้งมอืบ่อย ๆ และท ำควำมสะอำดปกตแิละฆ่ำเชือ้โรค 

✓ กำรฝึกอบรมพนักงำนเกีย่วกบัองคป์ระกอบเหลำ่นีแ้ละอืน่ ๆ ของแผนกำรป้องกนัโควดิ-19 

นอกจำกนี ้เป็นสิง่ส ำคญัทีจ่ะตอ้งมกีระบวนกำรทีเ่หมำะสมในกำรระบุผูป่้วยรำยใหม่ในสถำนทีท่ ำงำน และเมือ่พบแลว้ 

ในกำรแทรกแซงอย่ำงรวดเรว็และท ำงำนรว่มกบัหน่วยงำนสำธำรณสขุเพือ่หยุดกำรแพรก่ระจำยของไวรสั 

  



 

จดุประสงค ์
อตุสำหกรรมกฬีำระดบัอำชพีอำจกลบัมำฝึกอบรมและแขง่ขนัไดอ้กีคร ัง้โดยไม่มผีูช้มสดภำยในสนำม 

ซึง่จะตอ้งไดร้บัอนุมตัจิำกเจำ้หนำ้ทีส่ำธำรณสขุประจ ำเคำนต์ี ้

เอกสำรฉบบันีใ้หค้ ำแนะน ำในเร ือ่งกำรปฏบิตังิำนกลำงแจง้ภำยในสนำมกฬีำและสนำมขนัแขง่ระหวำ่งถำ่ยทอดสด 

และกำรจดักจิกรรมแขง่ขนักฬีำระดบัอำชพี เพือ่สง่เสรมิสภำพแวดลอ้มทีป่ลอดภยัและสะอำดส ำหรบัพนักงำนและผูช้ม 

ธรุกจิตอ้งระบแุละเฝ้ำตดิตำมระดบัควำมเสีย่งของเคำนต์ีซ้ ึง่ก ำลงัประกอบกจิกำรอยู่ 

และปรบัเปลีย่นตำมควำมจ ำเป็นเพือ่ธรุกจิด ำเนินตอ่ไปได:้ 

• สม่ีวง – แพรอ่ย่ำงกวำ้งขวำง – ระดบั 1: ไม่อนุญำตใหเ้ขำ้ชมสด  

• สแีดง – หนำแน่น – ระดบั 2: ไม่อนุญำตใหเ้ขำ้ชมสด 

• สสีม้ – ปำนกลำง – ระดบั 3: 

กำรด ำเนินงำนกลำงแจง้จะไดร้บัอนุญำตเฉพำะในสถำนประกอบกำรซึง่มทีีต่ ัง้ถำวรอยู่กบัที ่

(ดหูมำยเหตดุำ้นลำ่งเกีย่วกบัสถำนประกอบกำรกลำงแจง้ทีไ่ดร้บัอนุญำต) 

นอกเหนือจำกกำรปรบัเปลีย่นดงัตอ่ไปนี:้ 

o ควำมจขุองพืน้ทีจ่ ำกดัไวไ้ม่ใหเ้กนิ 20% 

และบตัรโดยสำรจะตอ้งออกใหเ้ฉพำะทีน่ั่งทีส่ ำรองไวแ้ลว้เท่ำน้ัน 

กำรขำยตั๋วตอ้งจ ำกดัส ำหรบัลกูคำ้ทีเ่ดนิทำงภำยในรศัม ี120 ไมล ์ 

o กำรขำยตั๋วตอ้งรวมพืน้ทีจ่อดรถซึง่ก ำหนดไวแ้ยกตำมกลุม่ผูถ้อืตั๋ว 

o ไม่อนุญำตใหส้ถำนทีจ่ดัแขง่ขนัจ ำหน่ำยตั๋วแบบ will-call (โทรแจง้ใหไ้ปรบัตั๋ว) 

หรอืจ ำหน่ำยตั๋วในวนัแขง่เพือ่จะไดม้เีวลำวำงแผนจดัเวน้ระยะห่ำงระหวำ่งบุคคลภำยในสนำมแขง่ขนั 

o อนุญำตใหร้บัประทำนอำหำรและเคร ือ่งดืม่ไดเ้ฉพำะทีน่ั่งทีก่ ำหนดเท่ำน้ัน 

ตอ้งปิดพืน้ทีใ่หเ้ชำ่จ ำหน่ำยอำหำรทีม่คีนจ ำนวนมำกรวมตวักนั 

และตอ้งเสริฟ์อำหำรและเคร ือ่งดืม่ทัง้หมดใหแ้ขกโดยตรงในทีน่ั่ง 

o ผูป้ระกอบกำรตอ้งด ำเนินกำรปรบัเปลีย่นในค ำแนะน ำนี ้

• สเีหลอืง – นอ้ยทีส่ดุ – ระดบั 4: 

กำรด ำเนินงำนกลำงแจง้จะไดร้บัอนุญำตเฉพำะในสถำนประกอบกำรซึง่มทีีต่ ัง้ถำวรอยู่กบัที ่

(ดหูมำยเหตดุำ้นลำ่งเกีย่วกบัสถำนประกอบกำรกลำงแจง้ทีไ่ดร้บัอนุญำต) 

นอกเหนือจำกกำรปรบัเปลีย่นดงัตอ่ไปนี:้ 

o ควำมจขุองพืน้ทีจ่ ำกดัไวไ้ม่ใหเ้กนิ 25% 

และบตัรโดยสำรจะตอ้งออกใหเ้ฉพำะทีน่ั่งทีส่ ำรองไวแ้ลว้เท่ำน้ัน 

กำรขำยตั๋วตอ้งจ ำกดัส ำหรบัลกูคำ้ทีเ่ดนิทำงภำยในรศัม ี120 ไมล ์ 

o กำรขำยตั๋วตอ้งรวมพืน้ทีจ่อดรถซึง่ก ำหนดไวแ้ยกตำมกลุม่ผูถ้อืตั๋ว 

o ไม่อนุญำตใหส้ถำนทีจ่ดัแขง่ขนัจ ำหน่ำยตั๋วแบบ will-call (โทรแจง้ใหไ้ปรบัตั๋ว) 

หรอืจ ำหน่ำยตั๋วในวนัแขง่เพือ่จะไดม้เีวลำวำงแผนจดัเวน้ระยะห่ำงระหวำ่งบุคคลภำยในสนำมแขง่ขนั 

o อนุญำตใหร้บัประทำนอำหำรและเคร ือ่งดืม่ไดเ้ฉพำะทีน่ั่งทีก่ ำหนดเท่ำน้ัน 

ตอ้งปิดพืน้ทีใ่หเ้ชำ่จ ำหน่ำยอำหำรทีม่คีนจ ำนวนมำกรวมตวักนั 

และตอ้งเสริฟ์อำหำรและเคร ือ่งดืม่ทัง้หมดใหแ้ขกโดยตรงในทีน่ั่ง 

o ผูป้ระกอบกำรตอ้งด ำเนินกำรปรบัเปลีย่นในค ำแนะน ำนี ้



 

 

สถำนทีก่ลำงแจง้ทีไ่ดร้บัอนุญำต: ตำมวตัถปุระสงคข์องค ำแนะน ำนี ้

สถำนทีก่ลำงแจง้ทีอ่นุญำตส ำหรบักำรแขง่ขนักฬีำอำชพีซึง่มผีูช้มในสนำมจะตอ้ง: 

• เฉพำะในสนำมทีต่ ัง้ถำวรและไม่เคลือ่นยำ้ย โดยมสีนำมแขง่เป็นจดุศนูยก์ลำง 

ซ ึง่ไดร้บักำรออกแบบมำเพือ่กำรชมกฬีำโดยมผีูเ้ขำ้ชม/สงัเกตกำรณเ์ป็นหลกั 

• สถำนทีแ่หง่น้ันดำ้นบนจะตอ้งเปิดใหเ้ห็นทอ้งฟ้ำไม่มหีลงัคำปิด หรอืมหีลงัคำปกคลมุอย่ำงนอ้ย 50% 

ของพืน้ทีท่ีเ่ปิดอยู่ท ัง้หมด ซึง่หมำยควำมวำ่ไม่มกี ำแพง ประต ูหนำ้ตำ่ง ผนัง 

หรอืก ำแพงกัน้ซ ึง่จ ำกดักำรถำ่ยเทของอำกำศ ไม่วำ่จะเปิดหรอืปิดกต็ำม 

ตอ้งมกีำรระบำยอำกำศตำมธรรมชำตแิละกำรไหลเวยีนของอำกำศทีเ่พยีงพอ 

เพือ่เจอืจำงและกระจำยควำมเขม้ขน้ของละอองฝอยไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพโดยไม่ตอ้งอำศยัระบบทีใ่ชก้ลไก

ชว่ย 

• กำรออกแบบสถำนทีจ่ะตอ้งมลีกัษณะทีช่ว่ยใหผู้ป้ระกอบกำรควบคมุกำรแถวของผูช้มบรเิวณทำงเขำ้และทำ

งออกทัง้หมดไดอ้ย่ำงเต็มที ่และเพือ่แยกนักกฬีำและผูป้ฏบิตังิำนออกจำกผูช้มทัว่ไป 

• ตอ้งมฉีำกกัน้แบบตดิถำวรหรอืทีต่ดิตัง้เพิม่เขำ้ไปเพือ่ใหม้รีะยะห่ำงอย่ำงนอ้ง 25 

ฟุตระหวำ่งพืน้ทีข่องกลุม่ผูเ้ขำ้ชม/สงัเกตกำรณแ์ละจดุศนูยก์ลำง (สนำมทีแ่ขง่ขนั) 

• กำรจดัทีน่ั่งส ำหรบัผูช้มจะตอ้งอยูก่บัที ่และสำมำรถระบุไดท้นัทสี ำหรบัผูเ้ขำ้ชมทุกคนตำมส่วน แถว 

และทีน่ั่ง 

ดขูอ้มูลลำ่สดุเกีย่วกบัสถำนะของระดบัของแตล่ะเคำนต์ี ้โปรดไปที ่พมิพเ์ขยีวเพือ่เศรษฐกจิทีป่ลอดภยัยิง่ขึน้ 

โปรดทรำบวำ่หน่วยงำนสำธำรณสขุภำยในทอ้งถิน่อำจมกีฎเกณฑท์ีเ่ขม้งวดมำกกวำ่รวมทัง้มำตรกำรสัง่ปิดทีแ่ตกตำ่ง

กนัออกไป คน้หำขอ้มูลประจ ำทอ้งถิน่ของเคำนต์ีข้องคณุ  

 

หมำยเหต:ุค ำแนะน ำนีม้ผีลบงัคบัใชก้บักฬีำระดบัอำชพีเท่ำน้ัน และไม่ใชก้บักำรแขง่ขนัเพือ่นันทนำกำร 

กำรแขง่ขนัแบบสมคัรเลน่ แบบกึง่อำชพี หรอืกำรแขง่ขนักฬีำในสถำบนักำรศกึษำ 

ซึง่กำรแขง่ขนัเหลำ่น้ันไดร้บัอนุญำตใหด้ ำเนินกำรเฉพำะในขอบเขตทีไ่ดร้ะบุไวใ้นเอกสำรค ำแนะน ำอืน่ ๆ 

เพือ่ลดควำมเสีย่งของกำรแพรเ่ช ือ้โควดิ-19 นักกฬีำ เจำ้หนำ้ทีฝึ่กสอน เจำ้หนำ้ทีท่ำงกำรแพทย ์ทมีงำนถำ่ยทอดสด 

รวมถงึบุคคลอืน่ทีอ่ยู่ในสนำมกฬีำหรอืสถำนทีจ่ดังำนควรยดึถอืระเบยีบกำรปฏบิตัเิกีย่วกบัโควดิ-19 

ซึง่ไดต้กลงรว่มกนัจำกทัง้ฝ่ำยคนงำนและผูบ้รหิำร ซ ึง่อำจมกีำรปรบัปรงุเพิม่เตมิโดยเจำ้หนำ้ทีส่ำธำรณสขุระดบัชำต ิ

เจำ้หนำ้ทีฝ่่ำยสนับสนุนและฝ่ำยบรหิำรควรปฏบิตังิำนโดยยดึ ขอ้แนะน ำส ำหรบัพืน้ทีท่ ำงำนในส ำนักงำน 

สถำนทีจ่ดักฬีำมแีง่มุมในดำ้นกำรด ำเนินงำนและขอ้เสนอบรกิำรมำกมำยซึง่ครอบคลมุอยู่ในค ำแนะน ำกอ่นหนำ้นีแ้ละมี

อยู่ในเว็บไซต ์Industry Guidance to Reduce Risk (ค ำแนะน ำส ำหรบัภำคธรุกจิเพือ่ลดควำมเสีย่ง รวมถงึ:  

o บรกิำรอำหำรและพืน้ทีเ่ชำ่จ ำหน่ำยอำหำร (ค ำแนะน ำส ำหรบัรำ้นอำหำร) 

o บำร ์(ค ำแนะน ำเกีย่วกบับำร ์โรงเบยีร ์และโรงกลัน่สรุำ) 

o ผูป้ระกอบกำรรำ้นของทีร่ะลกึและรำ้นคำ้ปลกี (ค ำแนะน ำส ำหรบัรำ้นคำ้ปลกี) 

o โรงแรมและทีพ่กั (ค ำแนะน ำส ำหรบัโรงแรม ทีพ่กั และกำรเชำ่ระยะสัน้) 

o กำรแขง่กฬีำในสถำนศกึษำ ไม่ใชก่ำรแขง่อำชพี และกฬีำสมคัรเลน่ (ค ำแนะน ำส ำหรบัระดบัอดุมศกึษำ) 

o กฬีำเยำวชน (ค ำแนะน ำเกีย่วกบักฬีำเยำวชน) 

o สนัทนำกำรกลำงแจง้ (ค ำแนะน ำส ำหรบัพืน้ทีต่ ัง้แคมป์ สวนสำธำรณะทีจ่อดรถ RV และสนัทนำกำรกลำงแจง้) 

https://covid19.ca.gov/safer-economy/
https://covid19.ca.gov/get-local-information/
https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-office-workspaces--en.pdf
https://covid19.ca.gov/industry-guidance/


 

o รถรำง รถรบัสง่ และกำรขนสง่อืน่ ๆ (ค ำแนะน ำส ำหรบัผูใ้หบ้รกิำรขนสง่มวลชนทัง้ภำครฐัและเอกชน 

กำรเดนิทำงและรถไฟโดยสำรระหวำ่งเมอืง) 

o ควรจ ำกดับรกิำรรถรบัสง่เมือ่เป็นไปได ้

ทวำ่ยงัคงตอ้งสอดคลอ้งกบัขอ้ผูกพนัทีจ่ะอ ำนวยควำมสะดวกตอ่ผูพ้กิำร 

o ซอ่มบ ำรงุอำคำรสถำนทีแ่ละกำรดแูลรกัษำทรพัยส์นิ (ดคู ำแนะน ำส ำหรบับรกิำรเฉพำะบุคคล) 

ค ำแนะน ำไม่ไดม้เีป้ำหมำยทีจ่ะยกเลกิหรอืเพกิถอนสทิธใิด ๆ ของผูท้ ำงำน ทัง้สทิธิต์ำมกฎหมำย ระเบยีบขอ้บงัคบั 

หรอืเจรจำตอ่รองรว่มกนั และไม่ครบถว้นสมบูรณ ์เน่ืองจำกไม่ไดร้วมเอำค ำสัง่ดำ้นสำธำรณสขุของเทศมณฑล 

หรอืจะไม่เป็นกำรทดแทนขอ้ก ำหนดตำมกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบัควำมปลอดภยัและสขุภำพทีม่อียู่ เชน่ Cal/OSHA1 

ตดิตำมขำ่วสำรลำ่สดุเกีย่วกบักำรเปลีย่นแปลงค ำแนะน ำดำ้นสำธำรณสขุและค ำสัง่ของรฐั/ทอ้งถิน่ในขณะทีส่ถำนกำ

รณโ์ควดิ-19 ยงัคงด ำเนินตอ่ไป Cal/OSHA 

มคี ำแนะน ำทีค่รอบคลมุมำกขึน้เกีย่วกบัแนวทำงทัว่ไปเกีย่วกบักำรปกป้องผูป้ฏบิตังิำนจำกหนำ้เว็บโควดิ-19 CDC 

มขีอ้ควรพจิำรณำเพิม่เตมิส ำหรบังำนกจิกรรมและกำรรวมกลุม่ 

 

ก ำหนดใหใ้ชห้นำ้กำกปิดจมูกปิดปำก 
 

เมือ่วนัที ่18 มถินุำยน CDPH ไดอ้อกค ำแนะน ำในกำรใชห้นำ้กำกอนำมยั 

ซ ึง่มกีำรก ำหนดใหใ้ชห้นำ้กำกอนำมยัส ำหรบัทัง้คนทัว่ไปและพนักงำน 

ในพืน้ทีส่ำธำรณะและสถำนทีท่ ำงำนทุกแห่งซ ึง่มคีวำมเสีย่งสงูวำ่เช ือ้จะมกีำรแพรก่ระจำย อำ่นรำยละเอยีดทีค่รบถว้น 

รวมทัง้ขอ้ก ำหนดและขอ้ยกเวน้ทัง้หมดของกฎเกณฑเ์หลำ่นีไ้ดใ้นค ำแนะน ำ 

 

ค ำแนะน ำกำรใชห้นำ้กำกปิดจมูกปิดปำกของ CDPH  

มกีำรปรบัปรงุเพิม่เตมิตำมควำมเขำ้ใจทำงวทิยำศำสตรใ์นปัจจบุนัเกีย่วกบักำรแพรเ่ช ือ้ไวรสัทีก่อ่ใหเ้กดิโควดิ-19 

โปรดตรวจสอบเว็บไซต ์CDPH เพือ่ดเูนือ้หำทีม่กีำรแกไ้ข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/General-Industry.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/large-events/considerations-for-events-gatherings.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 

• เขยีนแผนกำรป้องกนัโควดิ-19 ทีใ่ชเ้ฉพำะกบัสถำนทีท่ ำงำนในทุกแห่งทีด่ ำเนินงำน 

ประเมนิควำมเสีย่งทีค่รอบคลมุของพืน้ทีท่ ำงำนและเนือ้งำนทัง้หมด 

ตลอดจนก ำหนดบุคลำกรประจ ำแตล่ะแหง่เพือ่รบัผดิชอบกำรด ำเนินกำรตำมแผน 

• รวมค ำแนะน ำกำรใชห้นำ้กำกปิดจมูกปิดปำกของ CDPH 

ลงในแผนกำรเฉพำะส ำหรบัสถำนทีท่ ำงำน และรวมนโยบำยจดักำรกบัขอ้ยกเวน้ตำ่ง ๆ เขำ้ดว้ย 

• ระบุขอ้มูลกำรตดิตอ่ของหน่วยงำนสำธำรณสขุภำยในทอ้งถิน่ซ ึง่สถำนประกอบกำรตัง้อยู่ 

เพือ่สือ่สำรขอ้มูลเกีย่วกบักำรระบำดของโควดิ-19 ใหพ้นักงำนหรอืผูม้ำเยีย่มไดท้รำบ 

• ฝึกอบรมและสือ่สำรกบัพนักงำนและตวัแทนพนักงำนถงึแผนกำร 

และแจง้แผนกำรใหพ้นักงำนและตวัแทนพนักงำนไดร้บัทรำบ 

• ประเมนิสถำนทีท่ ำงำนอย่ำงสม ่ำเสมอเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัแผนและเอกสำร 

รวมถงึแกไ้ขขอ้บกพรอ่งทีถ่กูตอ้งทีม่กีำรระบุ 

• ตรวจสอบกรณีกำรเจ็บป่วยจำกโควดิ-19 และพจิำรณำวำ่ปัจจยัใด ๆ 

ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรท ำงำนอำจมสีว่นกระตุน้ใหเ้กดิควำมเสีย่งของกำรตดิเชือ้ 

ปรบัปรงุแผนกำรตำมควำมจ ำเป็นเพือ่ป้องกนัไม่ใหม้กีำรตดิเชือ้เพิม่เตมิ 

• น ำขัน้ตอนปฏบิตัแิละระเบยีบมำใชใ้นกรณีทีจ่ ำเป็น เมือ่เกดิกำรระบำดของโรคในทีท่ ำงำน 

โดยยดึตำมค ำแนะน ำของ CDPH 

รวมทัง้ค ำสัง่หรอืค ำแนะน ำจำกหน่วยงำนสำธำรณสขุภำยในทอ้งถิน่ 

• ระบุรำยชือ่ผูท้ีส่มัผสัใกลช้ดิ (อยู่ในระยะหกฟุตเป็นเวลำ 15 นำทหีรอืมำกกวำ่) 

ของพนักงำนทีต่ดิเช ือ้ และท ำตำมขัน้ตอนกำรแยกพนักงำนซึง่มผีลตรวจโควดิ-19 

เป็นบวกและผูท้ีส่มัผสัใกลช้ดิออกจำกผูอ้ืน่ 

• ออกหนังสอืแจง้ใหพ้นักงำนทุกคนและนำยจำ้งของพนักงำนทีเ่ป็นผูร้บัจำ้งชว่งซึง่อำจไดร้บัเช ือ้โควดิ-

19 ไดท้รำบ และรำยงำนกำรระบำดในทีท่ ำงำนตอ่หน่วยงำนสำธำรณสขุในทอ้งถิน่ 

ส ำหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัควำมรบัผดิชอบของนำยจำ้งภำยใต ้AB 685 (Chapter 84, Statutes 

of 2020) โปรดดทูีข่อ้ก ำหนดกำรบงัคบัใชแ้ละกำรรำยงำนนำยจำ้งทีไ่ดร้บักำรปรบัปรงุจำก 

Cal/OSHA และค ำถำมจำกนำยจำ้งเกีย่วกบั AB 685 จำก CDPH 

• ส ำหรบักำรด ำเนินงำนกลำงแจง้: 

จดัท ำแผนกำรป้องกนักำรเจ็บป่วยจำกควำมรอ้นทีม่ปีระสทิธภิำพโดยท ำเป็นลำยลกัษณอ์กัษรทัง้ในภำ

ษำองักฤษและภำษำทีพ่นักงำนสว่นใหญ่เขำ้ใจ ตอ้งมแีผนส ำหรบัพนักงำนตำมไซตง์ำน ด ู

หนำ้กำรป้องกนักำรเจ็บป่วยจำกควำมรอ้นของ Cal/OSHA  

ซึง่เป็นแหลง่ขอ้มูลทีร่วบรวมค ำถำมทีพ่บบ่อย กำรสมัมนำทำงเว็บ และตวัอย่ำงแผนทีเ่ขยีนไว ้

องคป์ระกอบของแผนป้องกนักำรเจ็บป่วยจำกควำมรอ้นจะตอ้งรวมถงึ: 

o จดัใหม้จีดุจำ่ยน ้ำดืม่แบบเคลือ่นทีซ่ ึง่เขำ้ถงึได ้

o จดัใหม้สีถำนทีห่ลบรอ้นทีเ่ขำ้ถงึได ้

o จดัใหม้กีำรหยุดพกัเพือ่คลำยรอ้น 

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.dir.ca.gov/DOSH/HeatIllnessInfo.html
https://www.dir.ca.gov/DOSH/HeatIllnessInfo.html


 

o ขัน้ตอนฉุกเฉินเพือ่รบัมอืกบักรณีเจ็บป่วยจำกควำมรอ้น 

o ขัน้ตอนรบัมอืกบัควำมรอ้นสงูเมือ่อณุหภมูเิกนิ 95 องศำ 

o กำรตรวจสอบพนักงำนทีอ่ยูร่ะหวำ่งปรบัตวัใหช้นิในระหวำ่งเกดิคลืน่ควำมรอ้น 

o กำรฝึกอบรมเพือ่ป้องกนัควำมเจ็บป่วยจำกควำมรอ้นและอำกำรตำ่ง ๆ 

• ปฏบิตัติำมแนวปฏบิตัทิีด่ำ้นลำ่ง 

กำรไม่ด ำเนินกำรดงักลำ่วอำจท ำใหเ้กดิควำมเจ็บป่วยในสถำนทีท่ ำงำน 

ซึง่อำจสง่ผลใหก้ำรด ำเนินงำนตอ้งถกูปิดช ัว่ครำวหรอืถกูจ ำกดั 

หวัขอ้กำรฝึกอบรมลกูจำ้ง 

• เพือ่ลดควำมเสีย่งของกำรแพรเ่ช ือ้โควดิ-19 นักกฬีำ เจำ้หนำ้ทีฝึ่กสอน เจำ้หนำ้ทีท่ำงกำรแพทย ์

ทมีงำนถำ่ยทอดสด 

รวมถงึบุคคลอืน่ทีอ่ยู่ในสนำมกฬีำหรอืสถำนทีจ่ดังำนควรยดึถอืระเบยีบกำรปฏบิตัเิกีย่วกบัโควดิ

-19 ซึง่ไดเ้ห็นชอบรว่มกนัจำกทัง้ฝ่ำยคนงำนและผูบ้รหิำร 

ซ ึง่อำจมกีำรปรบัปรงุเพิม่เตมิโดยเจำ้หนำ้ทีส่ำธำรณสขุทอ้งถิน่ 

เจำ้หนำ้ทีฝ่่ำยสนับสนุนและฝ่ำยบรหิำรควรปฏบิตังิำนโดยยดึตำมขอ้แนะน ำส ำหรบัพืน้ทีท่ ำงำนใ

นส ำนักงำน  

• ขอ้มูลเกีย่วกบั โควดิ-19 วธิกีำรป้องกนักำรแพรเ่ช ือ้ 

และบุคคลทีม่คีวำมเสีย่งสงูทีจ่ะเจ็บป่วยรนุแรงหรอืเสยีชวีติ  

• กำรตรวจคดักรองตนเองทีบ่ำ้น รวมถงึกำรวดัอณุหภมูแิละ/หรอืสงัเกตอำกำรโดยใชแ้นวทำงของ 

CDC 

• ควำมส ำคญัของกำรไม่มำท ำงำน: 

o หำกพนักงำนมอีำกำรของโรคโควดิ-19 ตำมค ำอธบิำยของ CDC อย่ำงเชน่ 

มไีขห้รอืหนำวสัน่ ไอ หำยใจถีห่รอืหำยใจล ำบำก ออ่นเพลยี 

ปวดตำมกลำ้มเนือ้หรอืรำ่งกำย ปวดศรีษะ กำรสญูเสยีกำรรบัรูร้สชำตหิรอืกลิน่ เจ็บคอ 

คดัจมูกหรอืน ำ้มูกไหล คลืน่ไส ้อำเจยีน หรอืทอ้งเสยี หรอื 

o หำกพนักงำนไดร้บักำรวนิิจฉัยวำ่มเีช ือ้โควดิ-19 

และยงัไม่ไดถ้กูปลอ่ยตวัจำกกำรกกับรเิวณ หรอื  

o หำกภำยใน 14 

วนัทีผ่่ำนมำพนักงำนไดต้ดิตอ่กบับุคคลทีไ่ดร้บักำรวนิิจฉัยวำ่มเีช ือ้โควดิ-19 

และถกูพจิำรณำวำ่อำจตดิเชือ้ทีอ่ำจเกดิขึน้ (เชน่ ยงัคงถกูกกัตวั) 

• กำรกลบัไปท ำงำนภำยหลงัลกูจำ้งไดร้บักำรวนิิจฉัยวำ่ตดิเชือ้โควดิ-19 

จะท ำไดก้็ตอ่เมือ่ลกูจำ้งหำยดตีำมเกณฑข์องแนวทำงปฏบิตัขิอง CDPH 

เกีย่วกบักำรกลบัไปท ำงำนหรอืโรงเรยีนหลงักำรวนิิจฉัยกำรตดิเชือ้โควดิ-19 

• ควรไปพบแพทยห์ำกอำกำรรนุแรงรวมถงึอำกำรเจ็บหรอืรูส้กึกดดนัทีห่นำ้อกตอ่เน่ือง 

รูส้กึสบัสน หรอืรมิฝีปำกหรอืใบหนำ้เป็นสคีล ำ้ 

กำรปรบัปรงุและรำยละเอยีดเพิม่เตมิมอียู่ในเว็บเพจของ CDC 

https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-office-workspaces--th.pdf
https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-office-workspaces--th.pdf
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


 

• ควำมส ำคญัของกำรลำ้งมอืดว้ยสบู่และน ้ำบ่อยคร ัง้ รวมถงึกำรฟอกสบู่และถมูอืเป็นเวลำ 20 

วนิำท ี(หรอืใชน้ ้ำยำท ำควำมสะอำดมอืทีม่เีอทำนอล (แนะน ำ) อย่ำงนอ้ย 60% 

หรอืผลติภณัฑท์ีม่สีว่นผสมของไอโซโพรพำนอล 70% (หำกสำมำรถเก็บใหพ้น้มอืเด็กได)้ 

ในกรณีทีพ่นักงำนไม่สำมำรถไปลำ้งมอืทีอ่ำ่งหรอืจดุลำ้งมอืทีจ่ดัเตรยีมไวใ้หไ้ด ้ตำมแนวทำงของ 

CDC) หำ้มใชน้ ้ำยำท ำควำมสะอำดมอืทีม่เีมทำนอลเป็นสว่นผสม 

เน่ืองจำกมคีวำมเป็นพษิสงูตอ่ทัง้เด็กและผูใ้หญ่ 

• ควำมส ำคญัของกำรเวน้ระยะห่ำงระหวำ่งบุคคล ทัง้ในทีท่ ำงำนและนอกเวลำท ำงำน 

(ดหูมวดกำรเวน้ระยะห่ำงระหวำ่งบุคคลทีด่ำ้นลำ่ง) 

• กำรใชอ้ปุกรณค์ลมุใบหนำ้ทีเ่หมำะสมน้ันรวมถงึ: 

o อปุกรณค์ลมุใบหนำ้ไม่ใชอ่ปุกรณป้์องกนัสว่นบุคคล (PPE) 

o หนำ้กำกป้องกนัใบหนำ้ไม่อำจทดแทนควำมจ ำเป็นตอ้งเวน้ระยะห่ำงระหวำ่งบุคคลและกำรลำ้ง

มอืใหบ้่อย 

o อปุกรณป์กคลมุใบหนำ้ตอ้งคลมุจมูกและปำก 

o พนักงำนควรลำ้งหรอืฆ่ำเชือ้ทีม่อืกอ่นและหลงักำรใชห้รอืปรบัหนำ้กำกอนำมยัทีส่วมใส ่

o หลกีเลีย่งกำรสมัผสัดวงตำ จมูก และปำก 

o หนำ้กำกอนำมยัไม่ควรใชร้ว่มกบัผูอ้ืน่ และควรซกัท ำควำมสะอำดหรอืทิง้หลงัจำกเปลีย่นกะทุกคร ัง้ 

• ขอ้มูลทีอ่ยู่ในค ำแนะน ำในกำรใชห้นำ้กำกอนำมยัของ CDPH 

ซึง่ระบุสถำนกำรณท์ีบ่งัคบัใหต้อ้งสวมใสห่นำ้กำกอนำมยัและขอ้ยกเวน้ รวมทัง้นโยบำย 

กฎกำรท ำงำน และแนวทำงปฏบิตัทิีน่ำยจำ้งไดน้ ำมำใช ้เพือ่จะมั่นใจไดว้ำ่ทุกคนไดส้วมใสห่นำ้กำก 

นอกจำกนีก้ำรฝึกอบรมก็ควรมอียู่ในนโยบำยของนำยจำ้งเกีย่วกบัวธิจีดักำรกบัผูท้ีไ่ดร้บักำรยกเวน้

ใหไ้ม่ตอ้งสวมหนำ้กำกอนำมยั 

• อำกำรและกำรป้องกนักำรเจ็บป่วยทีเ่กดิจำกควำมรอ้นใหป้ฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดของ Cal/OSHA 

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่ผูร้บัจำ้งอสิระ 

ลกูจำ้งช ัว่ครำวหรอืลกูจำ้งตำมสญัญำในสถำนปฏบิตังิำนไดร้บักำรฝึกอบรมอย่ำงถกูตอ้งเกีย่วกบัน

โยบำยกำรป้องกนัโควดิ-19 และมอีปุกรณท์ีจ่ ำเป็นและอปุกรณป้์องกนัสว่นบุคคลไวใ้ช ้

หำรอืเกีย่วกบัควำมรบัผดิชอบเหลำ่นีล้ว่งหนำ้กบับรษิทัซ ึง่จดัหำลกูจำ้งช ัว่ครำวและ/หรอืลกูจำ้งตำม

สญัญำให ้

• ขอ้มูลเกีย่วกบัสทิธปิระโยชนก์ำรลำหยุดโดยไดร้บัคำ่จำ้งซึง่พนักงำนมสีทิธทิีจ่ะไดร้บั 

อำจจะท ำใหง้ำ่ยขึน้ในดำ้นกำรเงนิทีจ่ะตดัสนิใจอยู่กบับำ้น 

ดขูอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัโปรแกรมกำรลำป่วยทีร่ฐับำลสนับสนุนและคำ่ตอบแทนของลกูจำ้งในชว่งโ

ควดิ19 รวมถงึสทิธกิำรลำป่วยของลกูจำ้งภำยใตก้ฎหมำย Families First Coronavirus 

Response Act (กฎหมำยรบัมอืกบัโคโรนำไวรสัโดยครอบครวัตอ้งมำกอ่น) 

 

 
 

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
https://www.dir.ca.gov/DOSH/HeatIllnessInfo.html
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


 

มำตรกำรควบคมุและกำรคดักรองรำยบคุคล 

• กำรใชห้นำ้กำกปิดจมูกและปำกเป็นขอ้บงัคบัในสนำมกฬีำหรอืสนำมแขง่ขนัในทุกที ่

ยกเวน้ขณะก ำลงัรบัประทำนอำหำรหรอืเคร ือ่งดืม่อยู่ในทีน่ั่งทีก่ ำหนด 

หรอืไดร้บักำรยกเวน้ตำมค ำแนะน ำกำรใชห้นำ้กำกปิดจมูกปิดปำกของ CDPH 

ลกูคำ้ทีไ่ม่ยนิยอมปฏบิตัติำมกฎเกณฑค์วรน ำตวัออกไปจำกสถำนทีโ่ดยทนัท ี 

• ผูป้ระกอบกำรสนำมกฬีำและสนำมแขง่ขนัตอ้งพฒันำกลยุทธเ์พือ่ตรวจสอบขอ้มูลกำรตดิตอ่กบัผูถ้ื

อตั๋ว กำรตดิตำมผูท้ีส่มัผสัเช ือ้เป็นขัน้ตอนทีส่ ำคญัในกำรชะลอกำรแพรก่ระจำยของโควดิ-19 

• จดัใหม้กีำรตรวจวดัอณุหภมูแิละ/หรอืกำรคดักรองอำกำรส ำหรบัพนักงำนทุกคนทีจ่ดุเร ิม่ตน้ของกำ

รเปลีย่นแปลงของพวกเขำและผูข้ำยผูร้บัจำ้งหรอืคนอืน่ ๆ ทีเ่ขำ้มำในสถำนประกอบกำร 

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่ผูค้ดักรองอณุหภมู/ิอำกำรมกีำรหลกีเลีย่งกำรสมัผสักบัพนักงำนคนอืน่ ๆ 

ใหม้ำกทีส่ดุเท่ำทีจ่ะท ำได ้ 

• หำกก ำหนดใหค้ดักรองตนเองทีบ่ำ้น 

ซ ึง่เป็นทำงเลอืกทีเ่หมำะสมแทนกำรคดักรองในสถำนประกอบกำร 

ตอ้งมั่นใจวำ่ไดต้รวจคดักรองกอ่นทีพ่นักงำนรำยน้ันจะออกจำกบำ้นเพือ่ไปเขำ้กะท ำงำน 

และปฏบิตัติำมแนวทำงของ CDC ตำมทีอ่ธบิำยไวใ้นหวัขอ้ส ำหรบักำรฝึกอบรมพนักงำนทีด่ำ้นบน 

• สนับสนุนใหค้นงำนทีป่่วยหรอืแสดงอำกำรของโควดิ-19 อยู่บำ้น 

• นำยจำ้งตอ้งจดัหำและดแูลใหพ้นักงำนใชอ้ปุกรณป้์องกนัทีจ่ ำเป็นทัง้หมด 

รวมถงึอปุกรณป้์องกนัดวงตำและถงุมอืในกรณีทีจ่ ำเป็น 

• นำยจำ้งควรพจิำรณำวำ่กำรใชถ้งุมอืแบบใชแ้ลว้ทิง้อำจน ำมำใชแ้ทนกำรลำ้งมอืหรอืใชน้ ้ำยำท ำค

วำมสะอำดมอืบ่อยคร ัง้ ตวัอย่ำงเชน่ 

ผูป้ฏบิตังิำนทีท่ ำหนำ้ทีค่ดักรองบุคคลอืน่เพือ่ดวูำ่มอีำกำรหรอืไม่ 

หรอืกำรท ำงำนทีต่อ้งหยบิจบัสิง่ของทีส่มัผสัรว่มกบัผูอ้ืน่ 

พนักงำนงำนควรสวมถงุมอืเมือ่สมัผสัสิง่ของทีป่นเป้ือนของเหลวในรำ่งกำย   

• พนักงำนทีต่อ้งอยู่ห่ำงจำกแขกหรอืเพือ่นรว่มงำนในระยะหกฟุต (เชน่ 

กำรจดัเคร ือ่งแตง่กำยและสวมอปุกรณร์กัษำควำมปลอดภยัใหล้กูคำ้) 

ตอ้งสวมอปุกรณป้์องกนัช ัน้ทีส่อง (เชน่ เฟซชลิดห์รอืแวน่ตำนิรภยั) 

นอกเหนือจำกหนำ้กำกปิดจมูกและปำก 

ผูป้ฏบิตังิำนทกุคนควรลดระยะเวลำทีใ่ชใ้นระยะห่ำงทีน่อ้ยกวำ่หกฟุตกบัลกูคำ้ใหน้อ้ยทีส่ดุ 

• นำยจำ้งตอ้งใชม้ำตรกำรทีเ่หมำะสม 

รวมทัง้กำรตดิป้ำยทีท่ำงเขำ้ทัง้หมดและภำยในทีต่ ำแหน่งยุทธศำสตรแ์ละมองเห็นไดง้่ำย 

และในเอกสำรยนืยนักำรจอง 

เพือ่เตอืนประชำชนวำ่พวกเขำตอ้งใชห้นำ้กำกปิดจมูกและปำกและเวน้ระยะห่ำงระหวำ่งบุคคล 

อกีทัง้ยงัควรลำ้งมอืดว้ยสบู่เป็นเวลำอย่ำงนอ้ย 20 วนิำท ีใชน้ ้ำยำท ำควำมสะอำดมอื 

และไม่สมัผสัใบหนำ้ของตวัเอง 

• ตอ้งมฉีำกกัน้แบบตดิถำวรหรอืทีต่ดิตัง้เพิม่เขำ้ไปเพือ่ใหม้รีะยะห่ำงอย่ำงนอ้ง 25 

นิว้ระหวำ่งพืน้ทีข่องกลุม่ผูเ้ขำ้ชม/สงัเกตกำรณแ์ละจดุศนูยก์ลำง (สนำมทีแ่ขง่ขนั) 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Guidance-for-Face-Coverings_06-18-2020.pdf
https://covid19.ca.gov/contact-tracing/
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


 

• นักกฬีำทีไ่ม่ไดล้งแขง่ขนั โคช้ ทมีงำน และทมีผูช้ว่ยอืน่ ๆ 

จะตอ้งสวมหนำ้กำกปิดจมูกและปำกไวต้ลอดเวลำ ยกเวน้เมือ่รบัประทำนอำหำรหรอืเคร ือ่งดืม่ 

• ผูช้มและผูท้ีอ่ยู่ในสนำมกฬีำทุกคนตอ้งตอ้งสวมหนำ้กำกปิดจมูกและปำกไวต้ลอดเวลำ 

ยกเวน้เมือ่รบัประทำนอำหำรหรอืเคร ือ่งดืม่ 

ผูป้ระกอบกำรสนำมกฬีำและสนำมแขง่ขนัตอ้งท ำนโยบำยทีก่ ำหนดใหผู้เ้ขำ้ชมสวมหนำ้กำกปิดจ

มูกและปำก หรอืปฏเิสธไม่ใหเ้ขำ้สถำนทีไ่ด ้

หำกไม่ไดร้บัยกเวน้ตำมค ำแนะน ำกำรใชห้นำ้กำกปิดจมกูปิดปำกของ CDPH 

แจง้แขกลว่งหนำ้ใหน้ ำหนำ้กำกปิดจมูกและปำกมำดว้ยเน่ืองจำกนโยบำยระบุไว ้

มเิชน่น้ันจะไม่ไดร้บัอนุญำตใหเ้ขำ้ไปภำยในสถำนที ่

พจิำรณำจดัเตรยีมหนำ้กำกปิดจมูกและปำกไวใ้หแ้ขกทีอ่ำจมำถงึโดยไม่มหีนำ้กำกตดิมำ 

• ควรตรวจวดัอณุหภมูแิละ/หรอืคดักรองอำกำรแขกเมือ่เดนิทำงมำถงึ 

ขอใหใ้ชน้ ้ำยำท ำควำมสะอำดมอื 

และแนะน ำใหน้ ำหนำ้กำกปิดจมูกและปำกมำดว้ยและสวมใสต่ลอดเวลำทีไ่ม่ไดร้บัประทำนอำหำรห

รอืดืม่หำกไม่ไดเ้ป็นผูท้ีไ่ดร้บัยกเวน้ตำมค ำแนะน ำกำรใชห้นำ้กำกปิดจมูกปิดปำกของ CDPH 

ผูป้ระกอบกำรสนำมกฬีำและสนำมแขง่ขนัมสีทิธิย์กเลกิกำรจองของลกูคำ้บุคคล/หมู่คณะทีแ่สดง

อำกำรป่วยและปฏเิสธไม่ใหเ้ขำ้ภำยในสนำม 

• แสดงกฎทีม่องเห็นไดช้ดัเจนส ำหรบัแขกและลกูจำ้งทีบ่รเิวณทำงเขำ้ เพือ่เป็นเงือ่นไขในกำรเขำ้ 

กฎอำจรวมถงึค ำแนะน ำในกำรสวมสิง่ปกคลมุใบหนำ้ตลอดเวลำ 

ยกเวน้เมือ่รบัประทำนอำหำรหรอืดืม่ในทีน่ั่งทีก่ ำหนด 

หำกไม่ไดร้บักำรยกเวน้ตำมค ำแนะน ำกำรใชห้นำ้กำกปิดจมูกปิดปำกของ CDPH; 

ใชเ้จลท ำควำมสะอำดมอื; รกัษำระยะห่ำงทำงกำยภำพจำกแขกและพนักงำนอืน่ ๆ; 

หลกีเลีย่งกำรสมัผสัพืน้ผวิทีไ่ม่จ ำเป็น;  และกำรเปลีย่นแปลงบรกิำร  

หำกท ำไดค้วรขอ้มูลกฎเกณฑค์วรแสดงในชอ่งทำงดจิทิลั เชน่ ผ่ำนแอป กำรสง่ขอ้ควำม 

หรอือเีมล 

ระเบยีบวำ่ดว้ยกำรหมุนเวยีนอำกำศภำยในสถำนที ่

กำรท ำควำมสะอำดและกำรฆ่ำเช ือ้ 

• หำกเป็นไปไดต้ดิตัง้เคร ือ่งฟอกอำกำศประสทิธภิำพสงูแบบเคลือ่นยำ้ยได ้

ปรบัปรงุระบบกรองอำกำศของอำคำรใหม้ปีระสทิธภิำพสงูสดุเท่ำทีจ่ะเป็นไปได ้และปรบัปรงุอืน่ ๆ 

เพือ่เพิม่ปรมิำณอำกำศภำยนอกและกำรระบำยอำกำศในส ำนักงำนและพืน้ทีอ่ืน่ ๆ 

• หมั่นตรวจสอบเว็บไซตข์อง CDPH เป็นระยะ ๆ 

เพือ่รบัทรำบค ำแนะน ำเกีย่วกบัคณุภำพอำกำศและกำรระบบำยอำกำศภำยในอำคำรเพือ่ป้องกนั

โรคทีเ่ช ือ้แพรท่ำงอำกำศซึง่เกดิภำยในอำคำรปิด 

• ท ำควำมสะอำดพืน้ทีท่ีม่กีำรสญัจรสงูใหท้ัว่ทุกจดุ เชน่ ล็อบบี ้บรเิวณใหพ้กัรบัประทำนฯ 

และจดุพกัผ่อน โตะ๊หรอืซุม้จ ำหน่ำยสนิคำ้ ฯลฯ และพืน้ทีท่ำงเขำ้และทำงออก รวมถงึบนัได โถง 

ทำงเดนิ และบรเิวณหนำ้ลฟิต ์หมั่นฆ่ำเชือ้โรคบนพืน้ผวิทีใ่ชก้นับ่อย รวมทัง้เคำนเ์ตอร ์

เคร ือ่งรดูบตัรเครดติ หนำ้จอสมัผสั ปุ่ ม ลกูบดิประต ูกญุแจ ทีว่ำงแขน หอ้งน ้ำ 

เคร ือ่งจำ่ยสบูล่ำ้งมอื ฯลฯ 

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


 

• ท ำควำมสะอำดและฆ่ำเชือ้พืน้ผวิทีใ่ชร้ว่มกนัเป็นประจ ำโดยผูป้ฏบิตังิำนระหวำ่งกะหรอืระหวำ่งผู ้

ใช ้แลว้แตว่ำ่สิง่ไหนบอ่ยกวำ่ รวมถงึแตไ่ม่จ ำกดัเพยีงพืน้ผวิในพืน้ทีท่ ำงำน นำฬกิำตอกบตัร 

เคร ือ่งถำ่ยเอกสำร กญุแจ อปุกรณท์ ำควำมสะอำด ไฟฉำยฯลฯ 

หลกีเลีย่งกำรใชอ้ปุกรณร์ว่มกนั เชน่ โทรศพัท ์แท็บเล็ต เคร ือ่งจกัรส ำนักงำน และเคร ือ่งมอืตำ่ง 

ๆ หำกเป็นไปได ้หำ้มใชอ้ปุกรณป้์องกนัสว่นบุคคลรว่มกบัผูอ้ืน่  

• ฆ่ำเชือ้ไมโครโฟนและอปุกรณท์ีค่ลำ้ยกนัระหวำ่งกำรใชง้ำนแตล่ะคร ัง้ 

ปรกึษำผูผ้ลติอปุกรณเ์พือ่ก ำหนดขัน้ตอนกำรฆ่ำเชือ้ทีเ่หมำะสมโดยเฉพำะส ำหรบัพืน้ผวิทีอ่อ่น

นุ่มและมรีพูรนุ เชน่ ทีค่รอบหูโฟม  

• ฆ่ำเชือ้อปุกรณท์ีใ่หย้มืหรอืใหเ้ชำ่กบัแขกระหวำ่งกำรใชง้ำนแตล่ะคร ัง้ หำกไม่สำมำรถท ำได ้

ใหย้กเลกิกำรใชอ้ปุกรณท์ีใ่หแ้ขกยมื 

ทวำ่ยงัคงตอ้งยดึขอ้ผกูพนัทีจ่ะอ ำนวยควำมสะดวกตอ่ผูพ้กิำร  

• ท ำควำมสะอำดและฆ่ำเชือ้สิง่อ ำนวยควำมสะดวกและอปุกรณอ์ย่ำงทัว่ถงึหลงัเสรจ็งำน 

ซึง่รวมถงึกำรฆ่ำเชือ้ โตะ๊ เกำ้อี ้บูธ หนำ้จอสมัผสั ฯลฯ 

ใหใ้ชเ้วลำเพยีงพอส ำหรบักำรฆ่ำเชือ้ทีเ่หมำะสมตำมค ำแนะน ำของผลติภณัฑ ์

สำรฆ่ำเชือ้ทีไ่ดร้บักำรรบัรองจำกหน่วยงำนคุม้ครองสิง่แวดลอ้ม ก ำหนดใหม้กีำรสมัผสั 

(หลำยวนิำทถีงึหลำยนำท)ี เพือ่ประสทิธภิำพป้องกนัเชือ้ไวรสัโคโรนำในมนุษย ์ 

• จดัซุม้ โตะ๊ และเคำนเ์ตอรใ์หค้วำมชว่ยเหลอืพรอ้มดว้ยผลติภณัฑส์ขุอนำมยัทีเ่หมำะสม 

รวมถงึน ้ำยำท ำควำมสะอำดมอืและผำ้เชด็ท ำควำมสะอำดฆ่ำเชือ้ 

และจดัหำน ้ำยำท ำควำมสะอำดมอืใหก้บัพนักงำนทุกคนทีใ่หค้วำมชว่ยเหลอืลกูคำ้โดยตรงเพือ่ใ

ชส้ว่นตวั 

• ตรวจสอบวำ่เคร ือ่งสขุภณัฑท์ีใ่ชเ้พือ่รกัษำควำมสะอำดยงัคงใชง้ำนไดอ้ยู่ตลอดเวลำ 

และจดัหำสบู่ กระดำษเชด็มอื และน ้ำยำท ำควำมสะอำดมอืเพิม่เตมิหำกจ ำเป็น  

• จดัหำทรพัยำกรเพือ่สง่เสรมิสขุอนำมยัสว่นบุคคลของพนักงำน ซึง่รวมถงึกระดำษช ำระ 

ถงัขยะแบบไรก้ำรสมัผสั สบูล่ำ้งมอื เวลำทีเ่พยีงพอส ำหรบักำรลำ้งมอื 

น ้ำยำท ำควำมสะอำดมอืทีม่แีอลกอฮอล ์ผำ้เชด็ท ำควำมสะอำดฆ่ำเชือ้ และผำ้เชด็ตวัทีใ่ชแ้ลว้ทิง้  

• จดัสรรเวลำใหพ้นักงำนเพือ่กำรท ำควำมสะอำดในระหวำ่งอยู่ในกะกำรท ำงำน 

ควรมอบหมำยงำนท ำควำมสะอำดในระหวำ่งช ัว่โมงท ำงำนใหเ้ป็นสว่นหน่ึงของหนำ้ทีท่ีต่อ้งปฏบิั

ต ิ 

• ปรบัหรอืแกไ้ขช ัว่โมงท ำงำนตำมทีจ่ ำเป็นเพือ่ใหม้เีวลำเพยีงพอส ำหรบักำรท ำควำมสะอำดและฆ่

ำเชือ้โรคตำมปกตใิหท้ัว่ทุกจดุ 

• จดัเตรยีมเคร ือ่งจำ่ยน ้ำยำท ำควำมสะอำดมอืไวท้ ัว่ทัง้สถำนประกอบกำร 

รวมถงึบรเิวณดำ้นหนำ้และดำ้นหลงัส ำหรบักำรใชง้ำนโดยแขกและพนักงำน 

พจิำรณำจดัจดุลำ้งมอืเพือ่ใหแ้ขกใช ้

สนับสนุนใหผู้ท้ีอ่ยู่ในสถำนทีล่ำ้งมอืและ/หรอืใชน้ ้ำยำท ำควำมสะอำดมอืใหบ้่อยคร ัง้ 

หำ้มใชน้ ้ำยำท ำควำมสะอำดมอืทีม่เีมทำนอลเน่ืองจำกมคีวำมเป็นพษิสงูตอ่ทัง้เด็กและผูใ้หญ ่



 

• ตดิตัง้และสง่เสรมิใหใ้ชบ้ตัรเครดติและอปุกรณท์ีไ่ม่ตอ้งใชม้อืหำกเป็นไปได ้เชน่ 

ไฟเซน็เซอรต์รวจจบักำรเคลือ่นไหว ระบบกำรช ำระเงนิแบบไรก้ำรสมัผสั 

สบู่อตัโนมตัแิละเคร ือ่งจำ่ยกระดำษอตัโนมตั ิและระบบตอกบตัรลงเวลำ 

• เพือ่ลดควำมเสีย่งของโรคเลอจอิองแนร ์และโรคตดิตอ่อืน่ ๆ ทีม่ำกบัน ้ำ 

ใหป้ฏบิตัติำมขัน้ตอนเพือ่ใหแ้น่ใจวำ่ระบบน ้ำและอปุกรณ ์(อำท ิตูก้ดน ้ำดืม่ น ้ำพุตกแตง่) 

มคีวำมปลอดภยัทีจ่ะใชห้ลงัจำกสถำนประกอบกำรถกูปิดเป็นเวลำนำน  

• เมือ่เลอืกสำรเคมสี ำหรบัฆ่ำเชือ้ ใชผ้ลติภณัฑท์ีไ่ดร้บักำรอนุมตัใิหใ้ชฆ่้ำเชือ้โควดิ-19 

ตำมรำยกำรผลติภณัฑท์ีผ่่ำนกำรอนุมตัจิำก Environmental Protection Agency (EPA) 

lและปฏบิตัติำมค ำแนะน ำของผลติภณัฑ ์

ใชต้ำมทีฉ่ลำกของน ้ำยำฆ่ำเชือ้อธบิำยเพือ่ใหม้ปีระสทิธภิำพในกำรฆ่ำเชือ้ไวรสัตวัใหม่ 

เจอืจำงน ้ำยำซกัผำ้ขำวทีใ่ชใ้นครวัเรอืน (5 ชอ้นโตะ๊ตอ่น ้ำหน่ึงแกลลอน) 

หรอืสำรละลำยทีม่แีอลกอฮอลเ์ป็นสว่นผสมอย่ำงนอ้ย 70% 

ใหเ้หมำะสมส ำหรบัแตล่ะสภำพพืน้ผวิ จดัฝึกอบรมใหก้บัพนักงำนเกีย่วกบัอนัตรำยของสำรเคม ี

ค ำสัง่ของผูผ้ลติ ควำมจ ำเป็นทีต่อ้งระบำยอำกำศ และขอ้ก ำหนดของ Cal/OSHA 

เพือ่กำรใชง้ำนทีป่ลอดภยั 

พนักงำนทีใ่ชน้ ้ำยำท ำควำมสะอำดหรอืน ้ำยำฆ่ำเชือ้โรคควรสวมถงุมอืและอปุกรณป้์องกนัอืน่ ๆ 

ตำมทีผ่ลติภณัฑน้ั์นก ำหนดไว ้

ปฏบิตัติำมวธิกีำรท ำควำมสะอำดเพือ่ใหป้ลอดภยัจำกโรคหอบหดื 

ทีแ่นะน ำโดยกรมอนำมยัแห่งรฐัแคลฟิอรเ์นีย และดแูลใหม้กีำรหมุนเวยีนอำกำศทีเ่หมำะสม 

แนวทำงกำรเวน้ระยะห่ำงทำงกำยภำพ 

• ค ำเตอืน: เวน้ระยะห่ำงระหวำ่งบุคคลเพยีงอย่ำงเดยีวไม่เพยีงพอตอ่กำรป้องกนักำรแพรเ่ช ือ้โควดิ-19  

• จ ำกดักลุม่ลกูคำ้ใหเ้ป็นครอบครวัเดยีวกนั 

คนจำกครอบครวัเดยีวกนัไม่จ ำเป็นตอ้งเวน้ระยะห่ำงหกฟุต  

• ใชม้ำตรกำรเพือ่ใหม้กีำรเวน้ระยะห่ำงระหวำ่งบุคคลอย่ำงนอ้ยหกฟุตระหวำ่งบุคคล/ครอบครวั 

ซ ึง่อำจรวมถงึกำรใชฉ้ำกกัน้หรอืเคร ือ่งหมำยภำพ (เชน่ 

กำรท ำเคร ือ่งหมำยบนพืน้/สนำมหรอืสญัลกัษณเ์พือ่ระบุต ำแหน่งทีผู่ค้นน่ังและยนื) 

และควรใชเ้มือ่ใดก็ตำมทีแ่ขกมกีำรเขำ้แถวหรอืรวมตวั รวมทัง้ทีจ่ดุตรวจสอบ สถำนี หอ้งน ้ำ 

ล็อบบีล้ฟิท ์พืน้ทีค่อย จดุสง่และรบัรถของบรกิำรรบัจอดรถ ฯลฯ 

• ปรบัเปลีย่นต ำแหน่ง ปิด 

หรอืเอำทีน่ั่งออกจำกกำรใชง้ำนเพือ่ใหแ้น่ใจวำ่มกีำรเวน้ระยะห่ำงทำงกำยภำพอย่ำงนอ้ยหกฟุตระ

หวำ่งผูเ้ขำ้ชมทีม่ำจำกตำ่งครวัเรอืน ซึง่อำจจ ำเป็นตอ้งใชท้ีน่ั่งแถวเวน้แถว หรอืปิดกัน้ 

หรอืถอดทีน่ั่งออก โดยจดัแบบ “กระดำนหมำกรกุ” 

(ใชท้ลีะแถวแตใ่หแ้น่ใจวำ่ไม่มใีครน่ังอยูห่ลงัผูเ้ขำ้ชมอืน่ ๆ โดยตรง) 

เพือ่ใหม้กีำรเวน้ระยะห่ำงทุกทศิทำง สถำนทีท่ีไ่ม่มกี ำหนดทีน่ั่งเฉพำะ (เชน่ 

พืน้ทีช่มในสนำมหญำ้) จะยงัไม่ไดร้บัอนุญำตในขณะนี ้ 

• จดัพนักงำนทีท่ ำหนำ้ทีช่ว่ยใหแ้ขกไดเ้วน้ระยะห่ำงจำกกนัในระหวำ่งท ำกจิกรรม 

ซึง่อำจรวมถงึกำรพำไปยงัทีน่ั่งกอ่นทีก่ำรแสดงจะเร ิม่ 

https://www.cdc.gov/legionella/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/building-water-system.html
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
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


 

หอ้งกนักำรกระจกุตวัของฝูงชนบรเิวณคอขวด 

และปลอ่ยลกูคำ้ออกใหเ้ป็นระเบยีบเพือ่ลดกำรกระจกุตวับนเสน้ทำงเดนิ 

จดักำรทำงออกโดยเชญิแขกออกผ่ำนทำงออกทีใ่กลท้ีส่ดุเพือ่ออกจำกบรเิวณทีน่ั่งกอ่น  

• ไม่อนุญำตใหแ้ขกท ำพฤตกิรรมซึง่ผูค้นจำกตำ่งครอบครวัจะไดส้มัผสัโดนตวักนั เชน่ 

กำรตมีอืแบบไฮไฟว ์กำรเลน่โตค้ลืน่มนุษยท์ีเ่ป็นผูช้ม ฯลฯ  

• ไม่สนับสนุนใหแ้ขกรว่มรอ้งตะโกน รอ้งเพลง ตะโกนคยุ โห่ฮำ และท ำพฤตกิรรมอืน่ ๆ 

ทีอ่ำจเพิม่โอกำสในกำรแพรเ่ช ือ้จำกละอองฝอยและละอองฝอยจำกลมหำยใจ 

และตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่ทุกคนสวมหนำ้กำกปิดจมูกและปำกตลอดเวลำ 

ยกเวน้เมือ่รบัประทำนอำหำรหรอืเคร ือ่งดืม่  

• หำ้มใชเ้คร ือ่งสรำ้งเสยีงรบกวนซึง่ท ำใหผู้ใ้ชพ่้นลมหำยใจออก เชน่ ววูเูซลำ 

และอปุกรณท์ีค่ลำ้ยกนั 

• จดัหำถงุมอืและน ้ำยำท ำควำมสะอำดมอืใหก้บัผูข้ำยทีน่ ำสนิคำ้ไปจ ำหน่ำยใหล้กูคำ้ทีน่ั่งในพืน้ทีร่ ั

บชม ตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่อำหำรและเคร ือ่งดืม่ทีข่ำยถกูบรรจใุนภำชนะปิดผนึก 

ใชว้ธิกีำรช ำระเงนิทีล่ดกำรสง่ผ่ำนบตัรหรอืเงนิสดไปมำ (จำ่ยเงนิสดเท่ำรำคำซือ้ 

อย่ำใชร้ะบบกำรช ำระเงนิทีต่อ้งมลีำยเซน็ ฯลฯ) 

• ตดิตัง้ฉำกกัน้แบบกนัน ้ำไดค้ ัน่กลำงระหวำ่งพนักงำนและแขกหำกเป็นไปได ้อย่ำงเชน่ 

ทีห่นำ้ตำ่งตั๋ว ฯลฯ เพือ่ลดกำรสมัผสัระหวำ่งพนักงำนและแขก  

• ใชป้ระโยชนจ์ำกตวัเลอืก Telework และปรบัตำรำงกำรท ำงำน หำกเป็นไปไดแ้ละมคีวำมจ ำเป็น 

ใหจ้ ำกดัจ ำนวนลกูจำ้งทีอ่ยูภ่ำยในสถำนทีป่ฏบิตังิำนในเวลำเดยีวกนั 

ซ ึง่อำจรวมถงึกำรก ำหนดตำรำงเวลำ (อำท ิกำรเหลือ่มเวลำเตรยีมตวั) 

ก ำหนดใหพ้นักงำนเขำ้ไปปฏบิตังิำนภำยในส ำนักงำนคนละวนักนั 

ใหท้ะยอยกลบัเขำ้ไปท ำงำนเป็นระยะ ๆ หรอืยงัคงใชก้ำรท ำงำนทำงไกลหำกเป็นไปได ้ 

• พจิำรณำเสนอใหล้กูจำ้งซึง่รอ้งขอทำงเลอืกทีจ่ะปรบัเปลีย่นหนำ้ทีง่ำนเพือ่ลดกำรสมัผสักบัลกูคำ้

และลกูจำ้งคนอืน่ (อำท ิเปลีย่นไปจดักำรสนิคำ้คงคลงัแทนทีจ่ะท ำงำนเป็นแคชเชยีร ์

หรอืจดักำรภำระหนำ้ทีด่ำ้นงำนธรุกำรผ่ำนกำรท ำงำนจำกระยะไกล) 

• สบัหลกีเวลำพกัส ำหรบัลกูจำ้ง โดยปฏบิตัติำมระเบยีบเกีย่วกบัคำ่จำ้งและช ัว่โมงท ำงำน 

เพือ่รกัษำระเบยีบกำรเวน้ระยะห่ำงทำงกำยภำพ  

• ปรบัเปลีย่นพืน้ทีท่ ำงำนใหม่หำกเป็นไปได ้

เพือ่ใหเ้วน้ระยะห่ำงระหวำ่งคนงำนแตล่ะคนใหไ้ดอ้ย่ำงนอ้ยหกฟุต 

จดักำรประชมุกลุม่เล็กลงกวำ่เดมิภำยในสถำนทีเ่พือ่เวน้ระยะห่ำงระหวำ่งบุคคล 

และพจิำรณำจดักำรประชมุภำยนอกอำคำร ในหอ้งทีม่ขีนำดใหญ่ 

หรอืผ่ำนแพลตฟอรม์ออนไลนห์รอืโทรศพัท ์ 

• ตรวจสอบวำ่ลกูจำ้งไดร้กัษำกำรเวน้ระยะห่ำงระหวำ่งบุคคลในหอ้งพกัผ่อนได ้ซ ึง่อำจใชฉ้ำกกัน้ 

จดัโตะ๊/เกำ้อีใ้หห้่ำงมำกขึน้เพือ่แยกลกูจำ้งใหอ้ยู่ห่ำงกนั ฯลฯ หำกเป็นไปได ้

ใหส้รำ้งพืน้ทีพ่กัแบบกลำงแจง้ทีม่หีลงัคำและกำรจดัทีน่ั่งทีม่กีำรเวน้ระยะห่ำงทำงกำยภำพ 

ไม่สนับสนุนใหพ้นักงำนรวมกลุม่กนัในระหวำ่งกำรพกัเบรก 

และตรวจสอบวำ่ไม่ไดร้บัประทำนอำหำรหรอืดืม่โดยไม่สวมหนำ้กำกปิดจมูกและปำกภำยในระยะ



 

หกฟุตทีอ่ยู่ห่ำงกนั 

• ก ำหนดขอ้จ ำกดัเพิม่เตมิเกีย่วกบัจ ำนวนลกูจำ้งทีท่ ำงำนในพืน้ทีปิ่ด เชน่ 

หอ้งเก็บวสัดอุปุกรณแ์ละบรเิวณเคำนเ์ตอรเ์พือ่ใหแ้น่ใจวำ่มกีำรเวน้ระยะห่ำงระหวำ่งกนัอย่ำงนอ้ย

หกฟุต 

• ก ำหนดใหผู้ป้ฏบิตังิำนหลกีเลีย่งกำรจบัมอื กำรก ำหมดัชนหรอืเอำศอกชนกนั กอด 

หรอืพฤตกิรรมอืน่ทีค่ลำ้ย ๆ กนัซึง่ขดัตอ่กำรเวน้ระยะห่ำงระหวำ่งบุคคล  

• ไม่ใหม้กีำรรวมตวักนัของผูค้นในบรเิวณทีม่กีำรสญัจรสงู เชน่ หอ้งน ำ้ หอ้งโถง พืน้ทีบ่ำร ์

ชอ่งตดิตอ่จอง เคร ือ่งรดูบตัรเครดติ ฯลฯ 

• ยกเลกิกจิกรรม “พบปะและทกัทำย” แจกลำยเซน็ บตัร VIP 

ทีอ่นุญำตใหแ้ขกเขำ้ถงึพืน้ทีด่ำ้นหลงัเวทไีด ้ฯลฯ พจิำรณำปิดพืน้ทีซ่ ึง่จดัเพือ่ใหแ้ขกถำ่ยรปู 

เชน่ ป้ำยสญัลกัษณห์รอืคทัเอำทก์ำรแสดง  

• ออกแบบทีจ่อดรถใหม่เพือ่จ ำกดัจดุรวมตวัและใหแ้น่ใจวำ่มกีำรแยกทีเ่หมำะสม (เชน่ ชอ่งเวน้ชอ่ง 

กำรช ำระเงนิแบบไรก้ำรสมัผสั ฯลฯ ) 

หำ้มกจิกรรมกำรน่ังบนหลงัรถบรรทกุและกจิกรรมทีค่ลำ้ยกนัซึง่สง่เสรมิใหม้กีำรรวมตวัของผูค้น

จำกตำ่งครอบครวัในทีจ่อดรถและพืน้ทีอ่ืน่ ๆ 

ตอ้งมั่นใจวำ่มพีนักงำนเพยีงพอทีจ่ะตรวจสอบพืน้ทีจ่อดรถเพือ่ดแูลใหม้กีำรเวน้ระยะห่ำงระหวำ่งบุ

คคล 

ขอ้ควรพจิำรณำเพิม่เตมิ  

กำรเขำ้ในพืน้ที่และกำรรกัษำควำมปลอดภยั 
 

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่ทีจ่อดรถ ทำงเขำ้ และพืน้ทีท่ำงออกมกีำรท ำเคร ือ่งหมำย มกีำรตดิตำม 

และตัง้คำ่ไวเ้พือ่ใหเ้วน้ระยะห่ำงระหวำ่งบคุคลได ้และไม่มกีำรรวมกลุม่หรอืชมุนุมกนั 

• กำรใชห้นำ้กำกปิดจมูกและปำกเป็นขอ้บงัคบัทัว่ทุกบรเิวณของสวนสนุกทัง้ภำยในและภำยนอกอ

ำคำร ยกเวน้ขณะก ำลงัรบัประทำนอำหำรและ/หรอืเคร ือ่งดืม่อยู่ 

ผูเ้ขำ้ชมทีไ่ม่ยนิยอมปฏบิตัติำมกฎเกณฑค์วรน ำตวัออกไปจำกสถำนทีโ่ดยทนัท ี

อนุญำตใหม้ขีอ้ยกเวน้ตำมทีร่ะบุไวใ้นค ำแนะน ำกำรใชห้นำ้กำกปิดจมูกปิดปำกของ CDPH 

• นอกบรเิวณของสถำนที ่

จดัใหม้กีำรตรวจวดัอณุหภมูแิละ/หรอืคดักรองอำกำรส ำหรบัผูเ้ขำ้รว่มประชมุ แขก 

และผูม้ำเยอืนทุกคน 

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่ผูค้ดักรองอณุหภมู/ิอำกำรมกีำรหลกีเลีย่งกำรสมัผสักบัพนักงำนคนอืน่ ๆ 

ใหม้ำกทีส่ดุเท่ำทีจ่ะท ำได ้ 

• ระบุผูท้ีผ่่ำนกระบวนขัน้ตอนคดักรองดว้ยสำยรดัขอ้มอืส ีหรอืใชว้ธิกีำรอืน่ทีม่องเห็นชดัเจน 

เพือ่แสดงใหเ้ห็นวำ่ลกูคำ้ไดร้บักำรคดักรองแลว้ ใหแ้ตล่ะคนสวมสำยรดัขอ้มอืส ีตดิไวก้บัเสือ้ผำ้ 

หรอืบรเิวณอืน่ ๆ ทีม่องเห็นไดช้ดั 

อนุญำตใหผู้ท้ีม่แีถบขอ้มอืสทีีเ่หมำะสมเท่ำน้ันทีจ่ะเขำ้ไปในบรเิวณทีน่ั่งได ้

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


 

• พจิำรณำวธิกีำรก ำหนดเวลำกำรเขำ้ทีส่บัหลกีกนัเพือ่ลดแถวรอตรวจเชค็ กำรตรวจเชค็กระเป๋ำ 

และกำรสแกนตั๋ว ตวัอย่ำงเชน่ 

กำรจดัควิแบบเสมอืนอำจท ำแถวหลงัทีร่อเขำ้ห่ำงจำกแถวหนำ้ไดเ้ป็นเมตร 

• ป้องกนัชอ่งขำยตั๋วและชอ่งรบัตั๋วดว้ยฉำกกัน้แบบกนัน ้ำได ้เชน่ Plexiglass 

แนะน ำแขกวำ่ควรตอ่ควิรอใหเ้วน้ระยะห่ำงระหวำ่งบุคคลอย่ำงนอ้ยหกฟุต  

• ก ำหนดเสน้ทำงแยกตำ่งหำกส ำหรบัทำงเขำ้และออกจำกสถำนที ่บรเิวณทีน่ั่ง พืน้ทีท่ ำงำน ฯลฯ 

หำกเป็นไปได ้เพือ่ชว่ยรกัษำกำรเวน้ระยะห่ำงระหวำ่งบคุคล 

และชว่ยลดสถำนกำรณท์ีค่นเดนิสวนกนัไปมำอย่ำงใกลช้ดิ หำกเป็นไปได ้

ใหส้รำ้งทำงเดนิทศิทำงเดยีวและทำงเดนิส ำหรบักำรเดนิเทำ้ 

เพือ่ไม่ใหผู้ป้ฏบิตังิำนและลกูคำ้เดนิผ่ำน  

• สลบับรเิวณทำงเขำ้และทำงออกตำมแถวและแบ่งเป็นสว่นๆ 

เพือ่ป้องกนัผูค้นกระจกุตวับนอำคำรและทำงเดนิ 

ควรใหค้วำมสนใจเป็นพเิศษกบักำรสลบัใหค้นออกจำกสถำนทีเ่มือ่กจิกรรมจบสิน้ลง 

ก ำหนดทศิทำงเขำ้และออกเขำ้สถำนจดัแสดงหำกท ำได ้

• พนักงำนทีเ่ชค็อนิสมัภำระควรปรบัเปลีย่นกจิกรรมเพือ่ลดกำรสมัผสัสิง่ของของแขกโดยตรง 

ซึง่อำจรวมถงึกำรใชป้ำกกำสไตลสัหรอืเคร ือ่งมอือืน่ ๆ เพือ่ตรวจคน้กระเป๋ำ 

ขอใหแ้ขกเปิดกระเป๋ำและหยบิสิง่ของออกมำแสดง ฯลฯ 

ในกรณีทีก่ำรปฏบิตังิำนท ำใหต้อ้งสมัผสัตวัลกูคำ้หรอืสิง่ของโดยตรง พนักงำนควรฆ่ำเชือ้มอืทนัท ี

หรอืสวมถงุมอืแบบใชแ้ลว้ทิง้และเปลีย่นระหวำ่งตรวจคน้ลกูคำ้แตล่ะคร ัง้ 

• เพือ่หลกีเลีย่งกำรสมัผสัสิง่ของสว่นตวัของลกูคำ้ 

ผูป้ระกอบกำรสวนสนุกควรพจิำรณำบงัคบัใชน้โยบำยกระเป๋ำใสขนำดเล็ก 

และขอใหแ้ขกเปิดกระเป๋ำของตวัเองเพือ่ตรวจสอบ 

พจิำรณำขอ้ยกเวน้ทีจ่ ำเป็นส ำหรบันโยบำยถงุใสเพือ่ใสผ่ลติภณัฑท์ำงกำรแพทยแ์ละสขุอนำมยัส่

วนบุคคล 

• ใชเ้คร ือ่งมอืรกัษำควำมปลอดภยัทีช่ว่ยใหผู้ป้ฏบิตังิำนสำมำรถเวน้ระยะห่ำงระหวำ่งบุคคลอย่ำงนอ้

ยหกฟุตจำกลกูคำ้ 

ซ ึง่อำจรวมถงึกำรใชเ้คร ือ่งตรวจจบัโลหะแบบเดนิผ่ำนแทนเคร ือ่งตรวจจบัโลหะแบบดำ้มจบั 

• เคร ือ่งตรวจจบัโลหะแบบเดนิผ่ำนมปีระสทิธภิำพในกำรตรวจจบัวตัถโุลหะ 

ในขณะทีช่ว่ยใหพ้นักงำนรกัษำควำมปลอดภยัสำมำรถเวน้ระยะห่ำงทำงสงัคม 

ดำ้มจบัเป็นทำงเลอืกทีม่คีำ่ใชจ้ำ่ยนอ้ยกวำ่ 

ซ ึง่ก็ยงัคงชว่ยใหส้ำมำรถตรวจจบัโลหะโดยทีไ่ม่ตอ้งมกีำรสมัผสัได ้

แตพ่นักงำนรกัษำควำมปลอดภยัตอ้งอยูใ่กลก้บัแขกนอ้ยกวำ่หกฟุต 

พนักงำนซึง่ปฏบิตัหินำ้ทีค่น้ตวัโดยตบเบำ ๆ ตอ้งสวมถงุมอืแบบใชแ้ลว้ทิง้ 

ซ ึง่ตอ้งถอดทิง้ทนัทหีลงัจำกสมัผสักบัสว่นใดสว่นหน่ึงของแขก 

ตำมดว้ยกำรลำ้งมอืหรอืใชน้ ้ำยำท ำควำมสะอำดมอืกอ่นสวมถงุมอืคูใ่หม่ 

• ตดิตัง้และใชเ้คร ือ่งสแกนบตัรแบบไรส้มัผสัทุกคร ัง้ทีเ่ป็นไปได ้

ขอใหแ้ขกสแกนตั๋วดว้ยตนเองแทนทีจ่ะสง่อปุกรณอ์เิล็กทรอนิกสด์จิติอลหรอืตั๋วกระดำษกลบัไปก

ลบัมำระหวำ่งพนักงำนและแขก เมือ่ผูป้ฏบิตังิำนตอ้งชว่ยเหลอืลกูคำ้และจ ำเป็นตอ้งสมัผสัตวั 



 

ลกูจำ้งรำยน้ันตอ้งสวมหนำ้กำกปิดจมูกและปำกและลำ้งมอื 

และ/หรอืใชน้ ำ้ยำท ำควำมสะอำดมอืตำมทีอ่ธบิำยไวใ้นค ำแนะน ำนี ้

แขกตอ้งสวมหนำ้กำกปิดจมูกและปำกในระหวำ่งกำรแลกเปลีย่น 

และแนะน ำใหล้ำ้งมอืและ/หรอืใชน้ ้ำยำท ำควำมสะอำดมอืหลงัจำกกำรแลกเปลีย่นสนิคำ้ดว้ยเชน่กั

น 

• ยกเลกิกำรตรวจเชค็เสือ้คลมุและสิง่อ ำนวยควำมสะดวกอืน่ ๆ 

ซ ึง่ท ำใหผู้ป้ฏบิตังิำนตอ้งสมัผสัสิง่ของของแขกโดยไม่จ ำเป็นอกีทัง้ยงัเป็นกำรเพิม่ควำมเสีย่งในก

ำรสมัผสัสิง่ของทีป่นเป้ือนจำกหลำย ๆ ครอบครวั  

• จดัพนักงำนในระหวำ่งกำรพกัใหด้แูลกำรเขำ้และออกจำกสถำนทีใ่หเ้ป็นระเบยีบ 

ใชพ้นักงำนเพือ่ดแูลใหเ้วน้ระยะห่ำงอย่ำงเหมำะสมในพืน้ทีเ่ขำ้ควิรอ 

และชว่ยอธบิำยลกูคำ้ใหเ้ขำ้ใจวำ่แถวเร ิม่ตน้ทีจ่ดุไหน 

เน่ืองจำกกำรเวน้ระยะห่ำงเพิม่ขึน้อำจท ำใหย้ำกทีจ่ะมองเห็นต ำแหน่งทีจ่ะยนื  

• ปรบัเปลีย่นต ำแหน่งสนิคำ้และบูธรำ้นคำ้ปลกีอืน่และพืน้ที ่

เพือ่ก ำหนดกำรเวน้ระยะห่ำงระหวำ่งบุคคลระหวำ่งผูป้ฏบิตังิำนและลกูคำ้  

สง่เสรมิกำรสัง่ซ ือ้ลว่งหนำ้ กำรช ำระเงนิแบบไรส้มัผสั และระบบอืน่ ๆ 

ทีล่ดระยะเวลำทีล่กูคำ้ใชใ้นพืน้ทีค่ำ้ปลกี นำยจำ้งตอ้งใชค้วิ (ป้ำย เสำ ฯลฯ) 

เพือ่ใหล้กูคำ้สำมำรถเวน้ระยะห่ำงระหวำ่งบุคคลอย่ำงนอ้ยหกฟุตในขณะทีร่อรบัหรอืซือ้สนิคำ้ 

กำรปฏิบัติงำนสนับสนุนสถำนที่จดังำน: เสียง แสงสว่ำง ฯลฯ 
 

• พืน้ผวิทีถ่กูสมัผสัซึง่ตอ้งมกีำรรกัษำควำมสะอำดระหวำ่งกะกำรท ำงำน หรอืในกลุม่ผูใ้ช ้

ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัวำ่บรเิวณใดจะถกูสมัผสับ่อยคร ัง้กวำ่ 

โดยรวมถงึแตไ่ม่จ ำกดัเพยีงพืน้ผวิบรเิวณทีท่ ำงำน เคร ือ่งมอื มอืจบั และกลอน 

และบรเิวณแผงควบคมุทีต่ดิแน่นและบนอปุกรณเ์คลือ่นที ่

รวมทัง้พืน้ผวิในหอ้งโดยสำรของยำนพำหนะทัง้หมด 

• ก ำหนดใหผู้ป้ฏบิตังิำนตอ้งลำ้งมอืหรอืใชน้ ้ำยำท ำควำมสะอำดมอืระหวำ่งกำรใชอ้ปุกรณท์ีใ่ชร้ว่ม

กนั เชน่ เคร ือ่งมอืในเวริค์สเตชนั วทิยุ รถลำกและสิง่อืน่ ๆ ซ ึง่คนงำนทีไ่ดร้บัคำ่จำ้งสำมำรถใชไ้ด ้

• ตอ้งใช ้PPE และอปุกรณท์ีน่ำยจำ้งเป็นเจำ้ของและควบคมุ เชน่ หมวกนิรภยั 

และน ำมำฆ่ำเชือ้เมือ่สิน้สดุกะกำรท ำงำนแตล่ะกะ ท ำควำมสะอำดและฆ่ำเชือ้ดำ้นในอปุกรณ ์

จำกน้ันก็ดำ้นนอก แลว้จงึลำ้งมอื 

• ระบุ "จดุทีแ่ออดั" และพืน้ทีท่ีม่คีวำมเสีย่งสงูซ ึง่พนักงำนจ ำเป็นตอ้งยนืใกลก้นั เชน่ โถงทำงเดนิ 

รอกยก และลฟิต ์และตดิป้ำยเตอืนผูป้ฏบิตังิำนใหร้ะมดัระวงัในขณะทีผ่่ำนพืน้ทีเ่หลำ่นี ้

• พจิำรณำตวัเลอืกเพือ่จ ำกดัจ ำนวนผูป้ฏบิตังิำนทีจ่ ำเป็นในแผนกกำรผลติและ/หรอืระบุวธิทีีพ่วกเ

ขำสำมำรถท ำงำนใหเ้สรจ็โดยแตล่ะคนแยกกนัท ำ  

• ประเมนิควำมเสีย่งทีเ่พิม่ขึน้จำกกระบวนกำรท ำงำนมำตรฐำนทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรสมัผสัอย่ำงใกลช้ ิ

ด (กำรยกของหนัก กำรท ำงำนในพืน้ทีจ่ ำกดั ฯลฯ) และปรบัเปลีย่นกระบวนกำรท ำงำนเหลำ่น้ัน 

หำกเป็นไปได ้



 

• จ ำกดักำรใชส้ิง่ของในขัน้ตอนกำรผลติรว่มกบัผูอ้ืน่ 

ใหใ้ชโ้ดยผูป้ฏบิตังิำนคนเดยีวหรอืใชก้นัในทมีงำนเดยีวกนั (เชน่ 

อปุกรณเ์สยีงควรใหบุ้คคลหรอืทมีทีไ่ดร้บัมอบหมำยจดักำร) 

ตอ้งท ำควำมสะอำดเคร ือ่งมอืและอปุกรณท์ัง้หมดระหวำ่งกำรใชง้ำนแตล่ะคร ัง้ 

• ฆ่ำเชือ้อปุกรณเ์ทคโนโลยกีำรสือ่สำรทัง้หมดกอ่นและหลงักำรใชง้ำนแตล่ะคร ัง้ 

และตดิฉลำกเพือ่แสดงชือ่ของผูใ้ชบ้นอปุกรณท์ีเ่กีย่วขอ้งเพือ่หลกีเลีย่งกำรใชร้ว่มกบัผูอ้ืน่ 

• ส ำหรบัผูป้ฏบิตังิำนทีด่แูลกญุแจ เปิดประตรูถ หรอืตอ้งสมัผสัสิง่ของของแขก 

ใหจ้ดัสรรเวลำเพือ่ลำ้งมอืและ/หรอืใชเ้จลน ้ำยำท ำควำมสะอำดมอื 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1จะตอ้งพจิำณำขอ้ก ำหนดเพิม่เตมิส ำหรบัประชำกรกลุม่เสีย่งทีจ่ะมอีำกำรรนุแรงเมือ่ตดิเชือ้ 

นำยจำ้งตอ้งปฏบิตัติำมมำตรฐำนของ Cal/OSHA ทุกประกำรและเตรยีมพรอ้มทีจ่ะปฏบิตัติำมค ำแนะน ำ 

รวมถงึค ำแนะน ำจำกศนูยค์วบคมุและป้องกนัโรค (CDC)และส ำนักงำนสำธำรณสขุของรฐัแคลฟิอรเ์นีย (CDPH) นอกจำกนี ้

นำยจำ้งจะตอ้งเตรยีมพรอ้มทีจ่ะปรบัเปลีย่นกำรด ำเนินงำนเมือ่ค ำแนะน ำเหล่ำน้ันเปลีย่นแปลงไป 

 

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

	ภาพรวม
	จุดประสงค์
	แผนการเฉพาะสำหรับสถานที่ทำงาน
	หัวข้อการฝึกอบรมลูกจ้าง
	มาตรการควบคุมและการคัดกรองรายบุคคล
	ระเบียบว่าด้วยการหมุนเวียนอากาศภายในสถานที่ การทําความสะอาดและการฆ่าเชื้อ
	แนวทางการเว้นระยะห่างทางกายภาพ
	ข้อควรพิจารณาเพิ่มเติม



