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ภาพรวม 
เมือ่วนัท ่ี 19 มนาคม  2020  ี
เจา้หนา้ท่สีาธารณสขุของรฐัและผ ู้อาํนวยการกรมอนามยัแห่งแคลฟิอรเ์นียออกคาํส่งักาํหนดใหช้าวแคลฟิอรเ์นียสว่นใ 
หญ่อยู่บา้น 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 ้อื 
แมว้า่บคุคลนั้นจะไม่มอีาการใด ๆ หรอืยงัไม่มอีาการ 

ขอ้มูลทช่ีดัเจนเกยวี่ กบจั าํนวนและอตัราของผูต้ดิเชอ้ืโควดิ-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 
 ใหผู้ป้ฏบิตังิาน (ท่ไีม่จาํเป็นตอ้งมกีารป้องกนัระบบทางเดนิหายใจ) และลกูคา้ / ลกูคา้ / 

ผ ู้เขา้พกัใชห้นา้กากอนามยั 
 ลา้งมอืบ่อย ๆ และทําความสะอาดตามปกตแิละฆ่าเช ้อืโรค 
 จดัฝึกอบรมลกูจา้งในเร ่อืงน้ีและองคป์ระกอบอ่นื ๆ ของแผนการป้องกนัโควดิ-19 

นอกจากน ้ี ส่งิจาํเป็นอย่างย่งิคอืตอ้งจดัทําข้นัตอนท่เีหมาะสมเพ่อืแจง้กรณีมผี ู้ป่วยรายใหม่ในท่ทีํางาน 
และเม่อืระบุตวัผ ู้ป่วยไดแ้ลว้ก็จะรบีเขา้ไปจดัการอยา่งรวดเรว็ 
และทํางานรว่มกบัเจา้หนา้ท่สีาธารณสขุท่จีะหยุดการแพรก่ระจายของไวรสั 
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วตัถปุระสงค 
เอกสารน้ีใหแ้นวทางสาํหรบัพพิธิภณัฑก์ลางแจง้ หอศลิป์แบบเปิดโลง่ สวนพฤกษศาสตร 
และพ ้นืท่จีดัแสดงนิทรรศการกลางแจง้อ่นื ๆ เพ่อืสนับสนุนความปลอดภยัและสภาพแวดลอ้มท่สีะอาดสาํหรบัผ ู้ปฏบิตังิาน 

หมายเหตุ:แนวทางน้ีไม่ไดม้ไีวส้าํหรบัสวนสตัว สวนสนุก หรอืพ ้นืท่แีกลเลอร ่แีละพพิธิภณัฑใ์นอาคาร 
สถานประกอบการแตล่ะประเภทเหลา่นั้นจะยงัคงปิดจนกวา่มนัจะไดร้บัอนุญาตใหก้ลบัมาปรบัปรงุหรอืเปิดเต็มร ู
ปแบบผ่านคาํส่งัและแนวทางในเปิดการเปิดใหม่พเิศษ 
พพิธิภณัฑก์ลางแจง้และหอศลิป์ท่มีกีารจดันิทรรศการในอาคาร รา้นขายของท่รีะลกึ คาเฟ ่ รา้นอาหาร 
พ้นืท่กีารประชมุ ฯลฯ 
ควรรกัษาพ ้นืท่เีหลา่นั้นเป็นพ ้นืท่ปิีดจนกวา่สถานประกอบการแตล่ะประเภทเหลา่นั้นจะไดร้บัอนุญาตใหก้ลบัมา 
แกไ้ขหรอืเปิดเต็มรปูแบบ นายจา้งควรดถูงึแนวทางสาํหรบัรา้นคา้ปลกี รา้นอาหาร ฯลฯ 
ท่เีหมาะสมเม่อืมขีอ้มูลให 
พพิธิภณัฑแ์ละหอศลิป์ในอาคาร สวนสตัว 
และพพิธิภณัฑส์ตัวน์้ําในเคานต์ ้ที่มีเีจา้หนา้ท่สีขุภาพไดร้บัการอนุมตัใิหเ้ปิดกลบัมาเปิดใหม่ตอ่ไปอาจปฏ ิ
บตัติามแนวทางท่บีงัคบัใชบ้นเว็บไซตแ์ผนการทํางานเคานต์ ้สีาํหรบัโควดิ-19 

คาํแนะนําไม่ไดมุ่้งหมายท่จีะยกเลกิหรอืเพกิถอนสทิธใิด ๆ ของลกูจา้งท้งัตามกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบั 
หรอืตอ่รองเร ่อืงผลประโยชน ์และไม่ครอบคลมุครบถว้นสมบูรณ ์เนื่องจากไม่ไดร้วมคาํส่งัของสาธารสขุประจาํเคานต์ ี
และไม่อาจนํามาทดแทนขอ้กาํหนดดา้นความปลอดภยัและกฎระเบยีบทางดา้นสขุภาพ ดงัเชน่ขอ้กาํหนดของ 
Cal/OSHA1 คอยตดิตามคาํแนะนําดา้นสาธารณสขุและคาํส่งัของรฐั/ทอ้งถ่นิท่อีาจมกีารเปล่ยีนแปลง 
เน่ืองจากสถานการณข์องโควดิ-19 ยงัคงดาํเนินตอ่ไป Cal/OSHA มแีนวทางเพ่มิเตมิท่คีรบถว้นบนเว็บเพจ 
แนวทางท่วัไปเก่ยีวกบั การปกป้องผ ู้ปฏบิตังิานจากหนา้เว็บโควดิ-19 (แนวทางท่วัไปในการปกป้องลกูจา้งจากโควดิ-
19 ออกโดย Cal/OSHA) CDC มขีอ้กาํหนดเพ่มิเตมิในแนวทางสาํหรบัท้งัธรุกจิและนายจา้ง 

https://covid19.ca.gov/roadmap/
https://covid19.ca.gov/roadmap-counties/
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
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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 ู้คนควรไดร้บัทราบถงึขอ้ยกเวน้ในการสวมหนา้กากท่อียูใ่นแนวทางในการใชห้นา้กากอนาม ั
ยของ 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 
• สรา้งและเขยีนแผนการป้องกนั COVID-19 

เฉพาะเจาะจงสาํหรบัสถานท่ทีํางานเป็นลายลกัษณอ์กัษรในทุกสถานท ี่
และทําการประเมนิความเส่ยีงอย่างละเอยีดสาํหรบัพ ้นืท่ทีํางานท้งัหมด และหนา้ท่งีานท้งัหมด 
และมอบหมายบุคลากรในแตล่ะตาํแหน่งเพ่อืนําแผนการมาปฏบิตั ิ

• รวมแนวทางในการใชห้นา้กากอนามยัของ CDPH ลงในแผนการเฉพาะสาํหรบัสถานท่ทีํางาน 
และรวมนโยบายจดัการกบัขอ้ยกเวน้ตา่ง ๆ เขา้ดว้ย 

• ระบุขอ้มูลการตดิตอ่หน่วยงานสขุภาพทอ้งถ่นิในพ ้นืท่ที่ดีาํเนินการอยูเ่พ่อืการส่อืสารขอ้มูลเก่ยีว 
กบัการแพรร่ะบาดของ COVID-19 ในกล่มุพนักงาน 

• ฝึกอบรมและส่อืสารกบัลกูจา้งและตวัแทนลกูจา้งถงึแผนการ 
และแจง้แผนการใหล้กูจา้งและตวัแทนลกูจา้งไดร้บัทราบ 

• ประเมนิสถานท่วีา่มคีวามสอดคลอ้งกบัแผนการอย่างเป็นประจาํ 
และบนัทกึเอกสารและแกไ้ขขอ้บกพรอ่งท่รีะบุพบ 

• 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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หวัขอ้สําหรบัการฝึกอบรมพนกังานและอาสาสมคัร 
• ขอ้มูลเก่ยีวกบัโควดิ-19 วธิกีารป้องกนัไม่ใหก้ารแพรก่ระจาย 

และโรคประจาํตวัอะไรบา้งซ ่งึอาจทําใหบุ้คคลมอีาการรนุแรงเม่อืสมัผสักบัเช ้อื 

• การตรวจคดักรองตนเองท่บีา้น รวมถงึการตรวจสอบอณุหภมูแิละ/หรอือาการ ตาม แนวทางของ 
CDC 

• ความสาํคญัของการไม่มาทาํงาน: 

o ถา้ผ ู้ปฏบิตังิานมอีาการของโควดิ-19 ที ่ CDC ไดอ้ธบิายไว เชน่ มไีขห้รอืหนาวส่นั ไอ 
หายใจถ่หีรอืหายใจลาํบาก เม่อืยลา้ กลา้มเน้ือหรอืรา่งกายปวดเม่อืย ปวดศรีษะ 
สญูเสยีรสชาตหิรอืกล่นิใหม ่ เจ็บคอ คดัจมูกหรอืน้ํามูกไหล คล่นืไส อาเจยีน หรอืทอ้งรว่ง 
หรอื 

o หากลกูจา้งไดร้บัการวนิิจฉัยวา่มเีช ้อืโควดิ-19 
และยงัไม่ไดถ้กูปลอ่ยตวัจากการกกับรเิวณ หรอื 

o หากภายใน 14 วนัท่ผ่ีานมาลกูจา้งไดต้ดิตอ่กบับุคคลท่ไีดร้บัการวนิิจฉัยวา่มเีช ้อืโควดิ-
19 และถกูพจิารณาวา่อาจตดิเช ้อืท่อีาจเกดิข ้นึ (เชน่ ยงัคงถกูกกัตวั) 

• การจะกลบัไปทํางานไดนั้้น หลงัจากลกูจา้งไดร้บัการวนิิจฉัยวา่มเีช ้อืโควดิ-19 
หากผ่านไปแลว้ 10 วนันับต้งัแตอ่าการแรกเร ่มิปรากฏ แลว้ลกูจา้งมอีาการดขี ้นึและไม่มไีข 
(โดยไม่ตอ้งใชย้าลดไข)้ ตลอดชว่ง 72 
ช่วัโมงท่ผ่ีานมา ลกูจา้งท่ไีม่มอีาการแมจ้ะไดร้บัรบัการวนิิจฉัยวา่มเีช ้อืโควดิ-19 
ก็สามารถกลบัไปทํางานได หากผ่านไปแลว้ 10 วนันับจากวนัท่ทีดสอบโควดิ-19 
ผลเป็นบวกคร ้งัแรก 

• เพ่อืเขา้รบัการรกัษาหากอาการทวคีวามรนุแรงข ้นึ 
รวมถงึมอีาการปวดหรอืแน่นหนา้อกเพ่มิข ้นึอย่างตอ่เนื่อง งุนงง 
หรอืรมิฝีปากหรอืใบหนา้เร ่มิคล ้าํข ้นึ การปรบัปรงุและรายละเอยีดเพ่มิเตมิมอียู่ในเว็บเพจของ 
CDC 

• ความสาํคญัของการลา้งมอืดว้ยสบู่และน้ําบ่อยคร ้งั รวมถงึการฟอกสบู่และถมูอืเป็นเวลา 20 วนิาท ี
(หรอืใชน้้ํายาทําความสะอาดมอืท่มีเีอทานอล (แนะนํา) อย่างนอ้ย 60% 
หรอืผลติภณัฑท์่มีสีว่นผสมของไอโซโพรพานอล 70% (หากสามารถเก็บใหพ้น้มอืเด็กได)้ 
ในกรณีท่ลีกูจา้งไม่สามารถไปลา้งมอืท่อีา่งหรอืจดุลา้งมอืท่จีดัเตรยีมไวใ้หไ้ด ตามแนวทางของ 
CDC) 

• ความสาํคญัของการเวน้ระยะห่างระหวา่งบคุคล ท้งัในท่ทีาํงานและนอกเวลาทํางาน 
(ดหูมวดการเวน้ระยะห่างระหวา่งบุคคลท่ดีา้นลา่ง) 

• การใชห้นา้กากอนามยัท่เีหมาะสมนั้นรวมถงึ: 

o หนา้กากอนามยัท่ไีม่ปกป้องผ ู้สวมใส ่และไม่ใชอ่ปุกรณป้์องกนัอนัตรายสว่นบคุคล 
(PPE) 

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 ้อืท่มีอืกอ่นและหลงัการใชห้รอืปรบัหนา้กากอนามยัท่สีวมใส ่

o หลกีเล่ยีงการสมัผสัดวงตา จมูก และปาก 

o หนา้กากอนามยัไม่ควรใชร้ว่มกบัผ ู้อ่นื และควรซกัทําความสะอาดหรอืท ้งิหลงัจากเปล่ยีนกะทุกคร ้งั 

• ขอ้มูลท่อียู่ในแนวทางในการใชห้นา้กากอนามยัของ CDPH 
ซ่งึระบุสถานการณท์่บีงัคบัใหต้อ้งสวมใสห่นา้กากอนามยัและขอ้ยกเวน้ รวมท้งันโยบาย 
กฎการทํางาน และแนวทางปฏบิตัทิ่นีายจา้งไดนํ้ามาใช 
เพ่อืจะม่นัใจไดว้า่ทุกคนไดส้วมใสห่นา้กากอนามยั 
นอกจากน้ีการฝึกอบรมก็ควรมอียู่ในนโยบายของนายจา้งเก่ยีวกบัวธิจีดัการกบัผ ้ทู่ไีดร้บัการยกเว ้
นใหไ้ม่ตอ้งสวมหนา้กากอนามยั 

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ผ ู้รบัจา้งอสิระ 
ลกูจา้งช่วัคราวหรอืลกูจา้งตามสญัญาในสถานปฏบิตังิานไดร้บัการฝึกอบรมอย่างถกูตอ้งเก่ยีวกบั 
นโยบายการป้องกนัโควดิ-19 และมอีปุกรณท์่จีาํเป็นและอปุกรณป้์องกนัสว่นบุคคลไวใ้ช 
หารอืเก่ยีวกบัความรบัผดิชอบเหลา่น้ีลว่งหนา้กบับรษิทัซ ่งึจดัหาลกูจา้งช่วัคราวและ/หรอืลกูจา้งตา 
มสญัญาให 

• ขอ้มูลเก่ยีวกบัสทิธปิระโยชนก์ารลาหยุดโดยไดร้บัคา่จา้งซ ่งึลกูจา้งมสีทิธทิ่จีะไดร้บั 
อาจจะทําใหง้า่ยข ้นึในดา้นการเงนิท่จีะตดัสนิใจอยู่กบับา้น 
ดขูอ้มูลเพ่มิเตมิเก่ยีวกบัโครงการของรฐับาล 
ท่สีนับสนุนการลาป่วยและคา่ตอบแทนพนักงานสาํหรบั COVID-19 
ซ่งึรวมถงึสทิธ ์ลิาป่วยของพนักงานภายใตก้ฎหมาย Families First Coronavirus Response 
Act (การตอบสนองโคโรนาไวรสั) 
และสทิธขิองพนักงานในการไดร้บัผลประโยชนท์ดแทนและการสนันิษฐานวา่การทํางานท่เีก่ยีวข ้
องกบั COVID-19 ตามคาํส่งัฝ่ายบรหิาร Executive Order N-62-20 ของผูว้า่การรฐั 
ในขณะท่คีาํส่งันั้นยงัคงมผีลบงัคบัใช 

มาตรการควบคมุและการคดักรองรายบุคคล 
• จดัใหม้กีารตรวจคดักรองอณุหภมูแิละ/หรอือาการสาํหรบัพนักงานท้งัหมด (รวมถงึพนักงานพเิศษ 

พนักงานฝึกงาน อาสาสมคัร ฯลฯ) กอ่นเร ่มิกะทํางานของพวกเขา 
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ผ ู้คดักรองอณุหภมู/ิอาการมกีารหลกีเล่ยีงการสมัผสักบัลกูจา้งคนอ่นื ๆ 
ใหม้ากท่สีดุเท่าท่จีะทําได 

• หากกาํหนดกกัตวัเองท่บีา้น 
ซ่งึเป็นทางเลอืกท่เีหมาะสมเทยีบกบัการจดัเตรยีมสถานท่ใีนสถานประกอบการ 
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มกีารคดักรองกอ่นท่พีนักงานออกจากบา้นสาํหรบักะทํางาน 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Guidance-for-Face-Coverings_06-18-2020.pdf
https://www.gov.ca.gov/wp-content/uploads/2020/05/5.6.20-EO-N-62-20-text.pdf
https://www.labor.ca.gov/coronavirus2019/#chart
https://www.dol.gov/agencies/whd/pandemic/ffcra-employee-paid-leave
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และไดป้ฏบิตัติามแนวทาง CDC 
ตามท่อีธบิายไวใ้นหวัขอ้สาํหรบัการฝึกอบรมพนักงานดา้นบน 

• สง่เสรมิใหพ้นักงาน อาสาสมคัร และผ ู้เย่ยีมชม ท่ป่ีวยหรอืแสดงอาการของ COVID-19 
ใหพ้กัอยู่บา้น 

• นายจา้งตอ้งจดัหาและตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่พนักงานและอาสาสมคัรใชอ้ปุกรณป้์องกนัท่จีาํเ 
ป็นท้งัหมด รวมท้งัการป้องกนัดวงตาและถงุมอืในกรณีท่จีาํเป็น 

• นายจา้งควรพจิารณาวา่การใชถ้งุมอืแบบใชแ้ลว้ท ้งิอาจนํามาใชแ้ทนการลา้งมอืหรอืใชน้้ํายาทําควา 
มสะอาดมอืบ่อยคร ้งั ตวัอยา่งเชน่ ผ ู้ปฏบิตังิานท่ทีําหนา้ท่คีดักรองบคุคลอ่นืเพ่อืดวูา่มอีาการหรอืไม ่
หรอืการทํางานท่ตีอ้งหยบิจบัส่งิของท่สีมัผสัรว่มกบัผ ้อู่นื 

• ผ ู้ดาํเนินการพพิธิภณัฑแ์ละหอศลิป์กลางแจง้ตอ้งใชม้าตรการท่เีหมาะสม 
รวมท้งัการตดิป้ายประกาศท่ทีางเขา้ท้งัหมดและในสถานท่เีชงิกลยทุธแ์ละมองเห็นไดอ้ย่างด ี
และในการยนืยนัการจอง 
เพ่อืเตอืนสาธารณะวา่ตอ้งใชห้นา้กากอนามยัและการเวน้ระยะห่างทางกายภาพระหวา่งการเขา้ชม 
ของพวกเขา และพวกเขาตอ้งลา้งมอืของตนดว้ยสบู่เป็นเวลาอย่างนอ้ย 20 วนิาท ี
ใชเ้จลทําความสะอาดมอื และไม่สมัผสัใบหนา้ของตวัเอง 

• เตอืนแขกลว่งหนา้ใหนํ้าหนา้กากอนามยัมาเอง และมจีดัไวใ้หก้บัคนท่ไีม่ไดนํ้าตดิตวัมาหากทําได 

ระเบยีบการทําความสะอาดและฆ่าเช ้อื 
• ฆ่าเช ้อืพ ้นืผวิท่มีกีารสมัผสับ่อย ๆ เชน่ ราวจบั ราวบนัได ป้ายประกาศ สวติชไ์ฟ ลกูบดิประต ูฯลฯ 

• ทําความสะอาดพ ้นืผวิกลางแจง้ท่ทีําจากพลาสตกิหรอืโลหะ 
หา้มฉีดพ่นยาฆ่าเช ้อืบนสนามเด็กเลน่ พ้นืผวิไม หรอืทางเทา้ตามท่แีนะนําโดย CDC 

• ทําความสะอาดท่วัพ ้นืท่ทีํางานในอาคารท่ผี ู้ปฏบิตังิานตอ้งใชห้รอือยู่ในพ ้นืท่เีพ่อืรกัษาการดาํเน ิ
นงานนิทรรศการกลางแจง้ ซ่งึควรจะรวมถงึพ ้นืท่กีารจราจรสงูและพ ้นืท่ทีํางานท่ใีชร้ว่มกนั 
(สาํนักงาน หอ้งประชมุ หอ้งพกั ฯลฯ) และพ ้นืท่ทีางเขา้และทางออก (ราวบนัได บนัได 
ปุ่มควบคมุลฟิต ฯลฯ) 

• หลกีเล่ยีงการแบง่ใชโ้ทรศพัท แท็บเล็ต วทิยุส่อืสาร อปุกรณอ์่นื ๆ 
หรอือปุกรณส์าํนักงานในกรณีท่เีป็นไปได หา้มใชอ้ปุกรณป้์องกนัสว่นบุคคลรว่มกบัผ ู้อ่นื 

• ในกรณีท่รีายการดงักลา่วจะตอ้งใชร้ว่มกนั 
ฆ่าเช ้อืดว้ยน้ํายาทําความสะอาดท่เีหมาะสมสาํหรบัพ ้นืผวิระหวา่งกะหรอืการใชง้าน 
ข ้นึอยู่กบัวา่ส่งิใดใชบ้อ่ยกวา่ รวมท้งัตอ่ไปน้ี: อปุกรณส์าํนักงานท่ใีชร้ว่มกนั เชน่ 
เคร ่อืงถา่ยเอกสาร เคร ่อืงโทรสาร เคร ่อืงพมิพ โทรศพัท แป้นพมิพ ข้วัปลายสายไฟ แผ่น 
PIN ATM, เคร ่อืงเย็บกระดาษ อปุกรณถ์อดแม็ก ท่เีปิดจดหมาย พ้นืผวิในแผนกตอ้นรบั 
สถานีทํางานท่ใีชร้ว่มกนั อปุกรณเ์คร ่อืงเสยีงและวดิโีอ (ไมโครโฟน, ท่ตี ้งัไมโครโฟน, 
บอรด์เสยีง, จอทวี)ี วอลค์ก ้ท็ีอลคก์ ฯลฯ 

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/community/disinfecting-building-facility.html


 

   
   

      
 

 ้
  

 

   
     

 

   

  
 

  
   

 
  

 

 
 

 
   

 ์
 

  
   
  

   

 
 

 

  
 

  
  

• แนะนําใหผ้ ู้ปฏบิตังิานเชด็และฆ่าเช ้อือปุกรณท์่สีง่ผ่านระหวา่งผ ู้ปฏบิตังิานและลกูคา้/ผ ู้เขา้พกั เชน่ 
ปากกา แผนท่ที่สีามารถนํามาใชใ้หม ่ ฯลฯ 

• จดัหาแผนท ี่แผ่นพบั ค่มูอืแบบใชแ้ลว้ท ้งิหรอืใชค้ร ้งัเดยีว ฯลฯ ใหก้บัลกูคา้และผ ู้เขา้พกั 
และใหบ้รกิารส่งิเหลา่น้ีในรปูแบบดจิทิลั 
เพ่อืใหล้กูคา้/ผ ู้เขา้พกัสามารถดบูนอปุกรณอ์เิล็กทรอนิกสส์ว่นบุคคลไดห้ากเป็นไปได 
หากไม่สามารถเตรยีมของแบบใชค้ร ้งัเดยีว ใหฆ่้าเช ้อืของแบบใชซ้ ้าํอย่างเหมาะสม 
ท้งักอ่นและหลงัลกูคา้ใชง้าน 

• ในขอบเขตท่สีอดคลอ้งกบัภาระผูกพนัของธรุกจิสาํหรบับุคคลท่ทีุพพลภาพ ใหห้ยุดการใชช้ดุหูฟัง 
รถเข็น ฯลฯ และอปุกรณอ์่นื ๆ ท่ใีหล้กูคา้/ผ ู้เขา้พกัยมื 
ยกเวน้วา่สามารถฆ่าเช ้อืไดอ้ย่างเหมาะสมหลงัจากใชแ้ตล่ะคร ้งั 
ปรกึษาผ ้ผูลติอปุกรณเ์พ่อืพจิารณาข้นัตอนการฆ่าเช ้อืท่เีหมาะสมโดยเฉพาะอย่างย่งิสาํหรบัพ ้นืผวิ 
ท่นิ่ีมและมรีพูรนุ เชน่ ท่ปิีดหูโฟม 

• ตดิต้งัใหเ้ทอรม์นัิลทํางานทกุจดุมผีลติภณัฑฆ่์าเช ้อืท่เีหมาะสม 
รวมท้งัน้ํายาฆ่าเช ้อืสาํหรบัมอืและผา้เชด็ทาํความสะอาด 

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ส่งิอาํนวยความสะดวกดา้นสขุอนามยัสาํหรบัพนักงานและแขก 
ใชง้านไดต้อ่เนื่องและมขีองใชพ้รอ้มอยู่เสมอ โดยเตรยีมสบู่เพ่มิเตมิ กระดาษเชด็มอื 
และเจลทําความสะอาดมอืเม่อืจาํเป็น 
เตรยีมเจลทําความสะอาดมอืสาํหรบัผ ู้เขา้พกัในกรณีท่เีป็นไปไดใ้นพ ้นืท่กีารจราจรสงู เชน่ 
ทางเขา้ 

• ตดิต้งัและสนับสนุนการใชอ้ปุกรณแ์ฮนดฟ์รถีา้เป็นไปไดร้วมถงึไฟเซน็เซอรต์รวจจบัความเคล่อืนไห 
วและต ้จูา่ยสบูแ่ละกระดาษเชด็มอือตัโนมตั ิ

•  เม่อืเลอืกสารเคมสีาํหรบัฆ่าเช ้อื นายจา้งควรใชผ้ลติภณัฑท์่ไีดร้บัการอนุมตัใิหใ้ชฆ่้าเช ้อืโควดิ-19 
ตามรายการผลติภณัฑท์่ผ่ีานการอนุมตัจิาก Environmental Protection Agency (EPA) 
และปฏบิตัติามคาํแนะนําผลติภณัฑ 
ใชต้ามท่ฉีลากของน้ํายาฆ่าเช ้อือธบิายเพ่อืใหม้ปีระสทิธภิาพในการฆ่าเช ้อืไวรสัตวัใหม ่
เจอืจางน้ํายาซกัผา้ขาวท่ใีชใ้นครวัเรอืน (5 ชอ้นโตะ๊ตอ่น้ําหนึ่งแกลลอน) 
หรอืสารละลายท่มีแีอลกอฮอลเ์ป็นสว่นผสมอย่างนอ้ย 70% ใหเ้หมาะสมสาํหรบัแตล่ะสภาพพ้นืผวิ 
จดัฝึกอบรมใหก้บัลกูจา้งเก่ยีวกบัอนัตรายของสารเคม ีคาํส่งัของผูผ้ลติ 
ความจาํเป็นท่ตีอ้งระบายอากาศ และขอ้กาํหนดของ Cal/OSHA เพ่อืการใชง้านท่ปีลอดภยั 
ลกูจา้งท่ใีชน้้ํายาทําความสะอาดหรอืสารฆ่าเช ้อืควรสวมถงุมอืตามขอ้กาํหนดในคาํแนะนําผลติภณั 
ฑ ์  
ปฏบิตัติามการทําความสะอาดท่ปีลอดภยัตอ่โรคหอบหดืโดยกรมสาธารณสขุของรฐัแคลฟิอรเ์นีย 
และใหแ้น่ใจวา่มกีารระบายอากาศท่เีหมาะสม 

• จดัสรรใหเ้วลาลกูจา้งเพ่อืการทําความสะอาดในระหวา่งอยู่ในกะการทํางาน 
ควรมอบหมายงานทําความสะอาดระหวา่งช่วัโมงทํางานซ่งึเป็นสว่นหนึ่งของหนา้ท่งีานของพนักงาน 

• แกไ้ขช่วัโมงทาํการถา้จาํเป็น 
เพ่อืใหแ้น่ใจวา่สามารถทําความสะอาดพ ้นืท่ทีํางานอยา่งสม่ําเสมอและอย่างท่วัถงึ ตามความเหมาะสม 

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.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
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จดัหาตวัเลอืกสาํหรบับรษิทัทําความสะอาดภายนอกเพ่อืชว่ยเพ่มิความตอ้งการการทําความสะอาดตา 
มความจาํเป็น 

คาํแนะนําการเวน้ระยะหา่งระหวา่งบุคคล 
• ใชม้าตรการเพ่อืใหแ้น่ใจวา่มกีารเวน้ระยะห่างทางกายภาพอย่างนอ้ยหกฟุตระหวา่งผ ู้ปฏบิตังิานแล 

ะลกูคา้/ผ ู้เขา้พกั และระหวา่งลกูคา้ท่เีขา้แถวรอ ซ่งึอาจรวมถงึการใชแ้ผ่นก้นัเพล็กซกิลาส 
(Plexiglas) หรอืสญัลกัษณภ์าพ (เชน่ 
ทําเคร ่อืงหมายบนพ ้นืหรอืภาพสญัลกัษณเ์พ่อืระบุตาํแหน่งท่ผี ู้ปฏบิตังิานและลกูคา้/ผ ู้เขา้พกัควรย ื
น) 

• กาํหนดเสน้ทางแยกตา่งหากสาํหรบัการเขา้และออกจากงานจดัแสดงนิทรรศการกลางแจง้ 
แกลเลอร ่แีละพ ้นืท่ทีํางานของผูป้ฏบิตังิานภายในอาคาร 
เพ่อืชว่ยรกัษาระยะห่างทางกายภาพและลดโอกาสไม่ใหผ้ ู้คนเดนิสวนกนัอย่างใกลช้ดิถา้เป็นไปได 
จดัทางเดนิตามทศิทางและทางเดนิสาํหรบัการเดนิเทา้ถา้เป็นไปได 
เพ่อืไม่ใหผ้ ู้ปฏบิตังิานและผ ู้เขา้พกัเดนิสวนกนั 

• อทุศิพนักงานเพ่อืช ้นํีาผ ู้เขา้พกัในบรเิวณท่มีกีารจราจรหนาแน่นและคอขวดเพ่อืหลกีเล่ยีง 
การชมุนุม 
ปรบักฎการเขา้พกัสงูสดุเพ่อืจาํกดัจาํนวนคนในพพิธิภณัฑแ์ละแกลเลอร ่กีลางแจง้ตามคว 
ามเหมาะสม เพ่อืสนับสนุนการเวน้ระยะหา่งทางกายภาพ 

• พจิารณาการใชร้ะบบการจองต๋วัตามกาํหนดเวลาและ/หรอืการจองข้นัสงูเพ่อืแยกกล่มุผ ู้มาเย ื
อนและชว่ยรกัษาระยะทางกายภาพ 

• จาํกดัขนาดกล่มุผ ู้เขา้พกัไม่เกนิหกคนหรอืนอ้ยกวา่ 
คนจากครอบครวัเดยีวกนัไม่จาํเป็นตอ้งเวน้ระยะห่างหกฟุต 

• หยุดทวัรท์่รีวมบุคคลจากหลายครวัเรอืนเป็นกลุม่ทวัรเ์ดยีวกนั 
ไกดท์วัรต์อ้งรกัษาระยะห่างทางกายภาพอย่างนอ้ยหกฟุตจากลกูคา้/ผ ้เูย่ยีมชม 

• จดัพ ้นืท่นั่ีงใหม่และ/หรอืถอดท่นั่ีงออกเพ่อืใหม้รีะยะห่างทางกายภาพอย่างนอ้ยหกฟุตระหวา่งลกูค ้
า/ผ ู้เขา้พกั ตดิป้ายบนท่นั่ีงท่ใีชร้ว่มกนัท่ไีม่สามารถยา้ยได (มา้นั่ง ฯลฯ) 
เพ่อืเตอืนลกูคา้/ผ ู้เขา้พกัใหเ้วน้ระยะห่างทางกายภาพจากผ ู้อ่นืท่อียู่นอกกล่มุ 

• ปิดการจดัแสดงนิทรรศการแบบ สนามเด็กเลน่ท่มีปีฏสิมัพนัธ ฯลฯ 
ท่จีาํเป็นตอ้งสมัผสักนัทางกายภาพ และลกูคา้หรอืผ ู้มาเยอืนอาจเบยีดเสยีด 

• พจิารณาเสนอผ ู้ปฏบิตังิาน มคัคเุทศก ผูฝึ้กงาน 
และผ ู้ปฏบิตังิานอาสาสมคัรท่รีอ้งขอทางเลอืกในการปรบัหนา้ท่เีพ่อืลดการตดิตอ่กบัลกูคา้และผ ้ปูฏบิ ั
ตงิานอ่นื ๆ (เชน่ 
การจดัการสนิคา้คงคลงัมากกวา่การทํางานเป็นแคชเชยีรห์รอืงานบรหิารจดัการผ่านทางเทเลเวริค์) 

• ใชว้ธิปีฏบิตังิานเม่อืจาํเป็นและเป็นไปไดเ้พ่อืจาํกดัจาํนวนพนักงานในสาํนักงานในคราวเดยีว 
เหตกุารณน์้ีอาจรวมถงึการต้งัเวลา (เชน่ การเหล่อืมเวลาเร ่มิตน้/ส ้นิสดุ) 



การกาํหนดวนัทํางานสลบักนัสาํหรบัการรายงานในสถานท ี่การกลบัมาท่พี ้นืท่ทีํางานเป็นเฟส 
หรอืการทํางานระยะไกลตอ่ไปตามความเหมาะสม 

• ปรบัพ ้นืท่สีาํนักงาน สถานีงาน เคานเ์ตอรเ์ชค็เอาต ์ฯลฯ 
เพ่อืใหม้รีะยะอย่างนอ้ยหกฟุตระหวา่งพนักงาน ขณะอยู่ท่สีถานีงานของพวกเขา 

• กาํหนดคา่ จาํกดั 
หรอืปิดหอ้งพกัและสรา้งพ ้นืท่ทีางเลอืกสาํหรบัการการเวน้ระยะห่างทางกายภาพหากเป็นไปได ้
กดีกนัพนักงานจากการชมุนุมในบรเิวณท่มีกีารจราจรหนาแน่น เชน่ หอ้งน้ําและทางเดนิ 
จาํกดัจาํนวนผ ู้ปฏบิตังิานท่ใีชล้ฟิตใ์นแตล่ะคร ้งั 

• กดีกนัไม่ใหพ้นักงานและผ ู้เขา้ชมมาชมุนุมกนัในพ ้นืท่กีารจราจรสงู เชน่ 
หอ้งน้ําและทางเดนิ 

• สบัหลกีเวลาพกัสาํหรบัลกูจา้ง 
โดยปฏบิตัติามระเบยีบเก่ยีวกบัคา่จา้งและช่วัโมงทํางาน 
เพ่อืรกัษาระเบยีบการเวน้ระยะห่างระหวา่งบคุคล 

• หลกีเล่ยีงการใชย้านพาหนะรว่มกนัเม่อืเดนิทางในท่พีกั 

• กาํจดัการสมัผสัแบบบุคคลตอ่บุคคลในการสง่มอบสนิคา้ใหไ้ซตท์ํางาน 

• หลกีเล่ยีงการสมัผสัปากกาและคลปิบอรด์ของผ ้อู่นื หากเป็นไปได ้ใหต้ดิต้งัวสัดชุว่ยเคล่อืนยา้ย 
เชน่ ช ้นัวางของและกระดานขา่วเพ่อืลดการสง่ตอ่คนสูค่น 

• ออกแบบท่จีอดรถใหม่เพ่อืจาํกดัจดุชมุนุมและใหแ้น่ใจวา่มกีารแบ่งแยกท่เีหมาะสม (เชน่ 
ทุกพ ้นืท่อี ่นื ๆ, การชาํระเงนิแบบไรส้มัผสั ฯลฯ ) 

1จะตอ้งพจิาณาขอ้กาํหนดเพ่มิเตมิสําหรบัประชากรกล่มุเส่ยีงท่จีะมอีาการรนุแรงเม่อืตดิเช ้อื 
นายจา้งตอ้งปฏบิตัติามมาตรฐาน Cal/OSHA 
และเตรยีมท่จีะปฏบิตัติามคําแนะนําและแนวทางจากศนูยค์วบคมุและป้องกนัโรค (CDC) และ 
กรมสาธารณสุขของรฐัแคลฟิอรเ์นีย (CDPH). นอกจากน ้ี
นายจา้งจะตอ้งเตรยีมพรอ้มท่จีะปรบัเปล่ยีนการดําเนินงานเม่อืคําแนะนําเหล่านั้นเปล่ยีนแปลงไป 
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