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บทนำ
เมื่อวนที ่19 มีนาคม 2020
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของรัฏิและผู้อำนายการกระทรวงสาธารณสุขของรัฐแคลิฟอรัเนิยได้ออกคำลังให้ชาวแคลิฟอรัเ 
นิยสื่วนใหญ่อยู่บ้านเพื่อยับยั้งการแพร่กระจายของ COVID-19 ในหมู่ประชาชน

ผลกระทบของ COVID-19 ต่อสุขภาพของชาวแคลิฟอรัเนิยยังไม่เป็นที่ทราบแน่ซัด 
รายงานการเจ็บป่ายมีต้ังแต่อ่อนมาก (บางคนไม่มีอาการ) จนกึงการเจ็บป่ายรุนแรงทีอาจท่าให้เสึยซีาต 
กลุ่มคนบางกลุ่มรามกึงผู้ท่ีมีอาย ุ65 ปีขึ้นไปและผู้สมีโรคประจำตำรุนแรง
เซัแโรคห้าใจหรือปอดหรือโรคเบาหวานมีความเสึยงสูงต่อการรักษาในโรงพยาบาลและภาวะแทรกซัอนที่รุนแรง 
การแพร่เซีอเป็นไปได้มากที่สุดเมือผู้ป่ายติดเซือหรืออยู่ในพี้นทีที่มีการระบายอากาศไม่ดีภับผู้ติดเซีอแม้ว่าบุคคลน้ัน 
จะไม่มีอาการใด ๆ หรือยังไม่พัฒนาอาการ

ข้อมูลที่แม่นปาเก่ียวภับจ้านานและอํตราของ COVID-19
โดยกลุ่มอุตสาหกรรมหรือกลุ่มอาซีพขึ้งรามกึงคนงานโครงสร้างพี้นฐานที่ล่าค้ญยังไม่สามารกใซ์ไดในขณะนี้

Q . do 1 d 1 d 1 <=^ d d V as <=n id ร~\ / I I—รมีการระบาดหลายครง [นสกานทีทางานหลายแห่งซังปงซีว่าคนงานมีความเสึยงทีจะเด้รับหรือแพร่เซือ COVID-19 
ต้วอย่างของสกานทีทำงานเหล่านี้รามกึงสกานทีสักการะ โรงพยาบาล สกานพยาบาลระยะยาว เรือนจ้า 
แหล่งผลิตอาหาร โกด้ง โรงงานแปรรูปเนี้อสัตาและร้านขายของช้า

d *=รเ I as I d 'บ้ไ a as Q ■v I V «เนืองจากมีการปรบฝลึยนแก (ขคำสังการ เห้หยุดอยู่บ้านจึงเป็นลิงจ้าเป็นทีจะต้องดำเนินการทุกข้นตอนเฟิอความปล 
อดภัยของคนงานและประชาชนทั่วไป.

หลักปฏิบ้ติในการป้องภันที่ล่าค้ญ ได้แก่ :
ห ้กำหนดการรักษาระยะห่างทางสังคมในระต้มสูงสุดเท่าที่จะทำได้
ห ้ใซัอุปกรณ์คลุมใบหน้าโดยคนงานและอาสาสม้คร (ไม่จ้าเป็นต้องใซัระบบป้องภันทางเดินหายใจ) 

และสาธุชน / ผู้เยี่ยมชม
ห ้ต้องล้างมือปอยครั้ง การทำความสะอาดและฆ่าเซือโรคเป็นประจำ
ห ้ฟิกอบรมพน้กงานและอาสาสม้ครในองคํประกอบเหล่านี้และอื่นๆเพื่อตามแผนป้องภัน COVID-19

นอกจากนี้ยังเป็นลิงล่าค้ญที่จะต้องมีกระบานการอย่างเหมาะสมในการระบุผู้ป่ายรายใหม่ในสกานทีท่างาน 

ต้องดำเนินการป้องภันอย่างราดเร็ว
และประสานงานร่ามภัมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อหยุดการแพร่กระจายของไารัส.



วัตถุประสงคํ'
เอกสารนี้จัดทำเพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับสกานทีสักการะและผูให้บริการทางศาสนา  พิธีทางาฒนธรรม 
(เรียกรามกันว่า "สกานทีประกอบพิธีกรรม" เพื่อสนํบสนุนสภาพแวดล้อมทีปลอดภัยและสะอาดสำหริปคนงาน 
ผู้ลกงาน ผู้ลกอบรม อาสาสมัครน้กวิชาการและอ่ืน ๆ เข้นเดียากับสาธุชน ผู้มาเยือน ฯลฯ (เรียกรามกันว่า 
"ผู้เยี่ยมชม" หรือ
"ผู้มานมัสการ"คำแนะนำนี้ไม่ไต้บ้งค้บให้สกานทีสักการะบูชากลับมาทำกิจกรรมด้วยตนเองรกครั้ง 
นอกจากนี้ขอแนะนำอย่างยิงว่าสกานทีสักการะบูชาทีจะดำเนินต่อไปเพ่ืออำนายความสะดวกต้องอยู่ในระยะไกล 
บริการและกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยาข้องสำหรับผู้สมีความเลี่ยงต่อ COVID-19 รามกึงผู้สูงอายุและผู้สมีโรคประจำต้ว

แม้ว่าจะยึดมั่นกับการริ'กษาระยะห่างทางสังคม การประชุมในสกานทีชุมนุมของคริว่เรือนต่าง ๆ 
หลายแห่งเพื่อสกความเข้อสำนต้าจะมีความเลี่ยงสูงกว่าสำหรับการแพร่กระจายของไารัส COVID-19 
เป็นไปอย่างกว้างขวางและอาจล่งผลให้อัตราการติดเข้อ การเช้าริกิษาในโรงพยาบาลและการเสึยซีวิตเพื่มขึ้น 
โดยเฉพาะอย่างยิงในหมู่ประชาชนสมีโอกาสติดเซือไต้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะการร่วมกิจกรรมต่าง ๆเข้นการร้องเพลง 
สาดมนต้จะลบล้างการรักษาระยะห่าง หกฟุตทางสังคม *สกานทีสักการะต้องหยุดกิจกรรมการร้องเพลง สาดมนต้ 
และจำกัดคนเช้าร่วม 25%
ของความจุภายในอาคานหรือสูงสุดไม่เกิน!00คนหรือตากว่านี้นเจ้าหน้าทีสาธารณสุขท้องกี่นไต้รับคำแนะนำให้พิจ 
ารณาจ้านานผู้เข้าร่วมภายนอกอาคารตามข้อบังกับของ COVID-19
แต่ละครอบครำจะต้องรักษาระยะห่างทางสังคม 6 ฟุต ตามมาตรการของเอกสารนี้
ข้อจำกัดทีแกไขนี้จะต้องได้รับการตรวจสอบอย่างสม่ัาเสมอจากกระทรวงสาธารณสุขแคลิฟอรัเนิยโดยการปรึกษาห 
ารือกับแผนกสาธารณสุขท้องกี่นเพื่อประเมินผลกระทบของข้อจำกัด
ทีกำหนดต่อสุขภาพของประชาชนและกำหนดทิศทางต่อไป 

G31 1 <=ร ่ เ^ Q ณ ์<vสันเขนสื่านหนงของการพนฟูกิจกรรม [นสกานทีสักการะ.

หมายเหตุ: คำแนะนำนี้ไม่ไต้มีไว้สำหรับการเตรียมอาหารและบริการจัดล่งอาหารไปบังผู้ทีต้องการ 
บริการดูแลเด็ก รับเลี้ยงเด็ก โรงเรียนและกิจกรรมการศึกษา การดูแลผู้สูงายในบ้าน การให้คำปรึกษางาน 
สำน้กงานและกิจกรรมอื่น ๆ
อาจให้องกักรสดำเนินกิจกรรมเหล่านี้จะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำทีมีผลบ้งค้บใซับน เว็บไซต่เแผนงาน 

COVID-19 ความยืดหยุ่น

คำแนะนำไม่ไต้มีาตกุประสงกัเพื่อเพิกกอนหรือยกเลิกลิทธีของคนงานไม่ว่าจะเป็นตามกฎหมายข้อบังกับหรือการต่อ 
รองร่วมกันและไม่ครบก้านสมบูรณ์เนื่องจากไม่รามกึงคำลังด้านสุขภาพของมณฑล เข้นของ Cal เ OSHA1 
อยู่เสมอในการเปลี่ยนแปลงคำแนะนำด้านสุขภาพและคำลังของรัฐ เ ท้องกี่นในขณะทีสกานการณ ์COVID-19 
บังคงดำเนินต่อไป Cal เ OSHA มีคำแนะนำด้านความปลอดภัยและสุขภาพเพื่มเติมเกี่ยวกับคำแนะนำ Cal เ 
OSHA เกี่ยวกับข้อกำหนดเพื่อปกป้องคนงานจาก Coronavirus เว็บเพจ. CDC
ม ีแนวทาง เพื่ม เติม สำหรับซมซนและองกักรทีม่ ฐานศรัท ธา

https://www.cdph.ca.gov/programs/cid/dcdc/pages/guidance.aspx
https://www.cdph.ca.gov/programs/cid/dcdc/pages/guidance.aspx
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/Health-Care-General-Industry.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/faith-based.html?CDC_AA_refVal=https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/faith-based.html


จำเป็นต้องใช้การปกป็ดใบหน้า
เมือจันที ่18 มิถุนายน CDPH ออกคำแนะนำเก่ียวกับ คำแนะนำโนการใช้การปกปีดโบหน้า 
คำหรับสมาซิกของประชาชนและคนงานในการคาบคุมสกานทีสาธารณะและที่ทำงานสมีความเสึยงสูง 

ผู้คนในแคคิฟอรัเนึยต้องสามหน้ากากปิดหน้าในเวลาทำงาน ไม่ว่าจะอยู่ที่ทำงานหรือทำงานแอกสกานที เมือ:
• การมีปฏิสัมพันธ็กับบุคคลอื่นกับสมาซิกสาธารณะ
• การทำงานในพี้นทีใดก็ตามทีสมาซิกของสาธารณชนเช้าเยี่ยมชมโดยไม่คำนึงว่ามีใครจากสาธารณชนเข้าร่

วมโนเวลานั้นหรือไม่
O 7 . ฟุ 0.^ 1• ทำงา เนพนท ีเด ๆ ทีมการเตรียมอาหารหรือบรรจุหีบห่อเพอจำหน่ายหรือแจกจ่ายแก่ผู้อีน

• ทำงานในหรือเดินฝานพ้ีนทีคำนกลาง เข้นทางเดินบันไดคิฟทํ'และทีจอดรก
ส ุ■น ส ุ 0, 0,'.1, ■น •น... ส ุ0., 0, 0,' ,0 ะ X• [นห้อง เด ๆ หรือพนทีปิดล้อมทีมีคนอน (ยกเว้น สมาซิก [นครัวเรือนหรือทีอยู่อาศ้ยของบุคคลน้น) 
ที่ไม่สามารกรักษาระยะห่างทางสังคม

• การข้บรกหรือใซังานระบบขนคํงสาธารณะหรือยานพาหนะสาธารณะแท็กซีหรือบริการรกยนต้คำนต้าหรือยา
นพาหนะแบ่งป้นเมือผู้โดยสารมีต้าตน เมื่อไม่มีผู้โดยสารแนะน้าโห่ใซัแผ่นปิดใบหน้า 

1 «1 ฟุ V ^%/ o V V ะ <7-1 ฟุไ ร1/? O 0อ่านราย ละเอียดที ครบกาน รามทังช้อกำหนด และช้อยก เวนทังหมดของกฎเกณฑ์เหล่าน่ เดไน คำ แนะน่า
ขอ แนะน่าใหํใช้สิ่งปกคลุมใบหน้าในสภาพการณ์'อื่น ๆ และผู้ว่าจ้าง สามารกใซัซัอกำหนด เพิม เติมว่าด้วย
_____ 7 ร/ฟ.ุ. I Q   ■¥_ ..ฟุ-6?.รุรเ..'ไ.เ____ V-.ฟุ ..รุ/-■- พ 7.  V   ..ฟุ.° ..ฟุ.เ ^.. การ เข้สงปกคลุม เบหน้า เพอ เห้เปิน เปตามหน้าทีของผู้ว่าจาง เนการจดหาสกานทีทำงานทีปลอดภัย 
และถุกสุขลักษณะแก่ลูกจ้าง ผู้ว่าจ้างต้องจัดหาส่งปกคลุมใบหน้าให้แก่พน้กงาน หรือชดใซัเงินค่าสิ่ง 
ปกคลุมใบหน้าท่ีพน้กงานซือมาใซัคืนให้แก่พน้กงานเป็นจ้านานทีเหมาะสม 

ผู้ว่าจ้างควรมีนโยบายผ่อนปรนคำหรบพน้กงานทุกคนทีมีคุณสมบัติตามข้อยกเว้นข้อใดข้อหนึ่งของการใช้สิ่งปกค
_  .ข ~ข.aชิ..0ว2ิ^.1^00 .ข ..ฟ ุ— .1—0.0ะ0.-°—.ช3ิ!..สุม เบหน้า หากกำหนด เห้พน้กงานคน เดต้อง เช้สงปกคลุม เบหน้า เน้องจากพน้กงานคนน้นจ้าเป็น 
ต้องอยู่ใกล้กับบุคคลอื่นปอย ๆ แต่พน้กงานคนนั้นไม่สามารกกระทำเซินนั้นไต้ เนื่องจากภาวะทางการ
แพทบัควรจัดหาทางเลือกอื่นที่เหมาะสมให้แก่พน้กงาน เข้น เคร่ืองป้องกันใบหน้า (face shield) ที่ม ี
แผ่นผ้าติดทีขอบต้านล่าง (หากเป็นไปไต้) และหากภาวะทางการแพทยํข้องบุคคลน้ันอำนวยให้ 

ธุรกิจทีเปิดให้บริการต่อสาธารณชนคารทราบกึงข้อยกเว้นของการใช้สิ่งปกคลุมใบหน้าที่อยู่ใน คำแนะน้า 
ของ CDPH ว่าด้ายการใช้สิ่งปกคสมโบหน้า และต้องไม่กีดกันบุคคลทั่วไปทุกคนทีไม่ใช้สิ่งปกคลุม 
ใบหน้า หากบุคคลนั้นปฏิบัติตาม คำแนะน้า ดงกล่าว ธุรกิจต่าง ๆ จ้าเป็นต้องมีนโยบายในการจัดการกับ 
ข้อยกเว้นเหล่านี้ในหมู่ลูกค้า ผู้ใช้บริการ ผู้มาเยือน และพน้กงาน

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


_______  «1 oแผนเฉพาะสถานพึทำงาน

• จัดทำแผนปองกิน COVID-19 ที่เป็นลายลักษณ์อักษรเฉพาะสกานทีทำงาน
. 1 01' Ji 01' . ะดำเนินการประเมินคาามเสยง ทีครอบคลุมของฟินทีทำงานและ งานทังหมด

พร้อมกำหนดบุคคลในแต่ละสกานทีปฏิบัติงานเพื่อดำเนินการตามแผน
• รามคำแนะนำการครอบคลุมใบหน้าของ

ดำแนะนำโนการปกปิดโบหน้าของกระทรางสาธารณสุขของรัธแคลิพิอรัเนย CDPH
เข้ากิบแผนเฉพาะสกานทีทำงานรามกึงนโยบายสาหรับการจัดการข้อยกท้น

1? I o <v . . V Ci ร ิ Gi CS ๘1 d ci . zd o o aj cd• ระบุข้อมูลการติดต่อสาหรบสาธารณสุขท้องกินเนฟินทีซีงเป็นทีด้งของสกานทีทางานสาหรับการส 
อสารข้อมูลเกียากิบการระบาดของ COVID-19 ในหมู่คนงาน ผู้เช้าร่ามประชุม / ผู้เช้าชม

• ฟิกอบรมและส่อสารกิบคนงานและตำแทนผู้ปฏิบัติงานในแผนและจัดทำแผนสาหรับพน้กงานและตํ'

วแทนของพากเขา
• ประเมินสกานทีทำงานเป็นประจำเพื่อให้สอดคล้องกิบแผนและเอกสาร รามท้ังแกไขข้อบกพร่องที่ระบุไว้

• ตราจสอบการเจ็บปายใด ๆ ของ COVID-19
0 ,01 «0101' 01' <? 01'011 .ส ุ■11., 01' 1 0 0ร'และพิจารณาว้ามีป้จจัยทีเกียาข้องกิบงาน เดบ้างทีมีสานทำ เห้เกิดคาามเสยงต่อการติดเซือ

.01,01' 01' 0 «,.1' ■111 01 010'ปรบเปสยนแผนตามทีจำเป็นเฟิอปองกิน กรณีเพิมเติม
• ใซักระบานการและโปรโตคอ ลที่จำ เป็นเมือสกานทีทำงานมีการระบาดตามแนวทางของ

แนวทางการสาธารณสุขของรัฐแคลิพิอรัเนย
• ระบุผู้ติดต่อที่ใกล้ซีด (ภายในหกฟุตเป็นเาลา 15 นาทีข้ึนไป)

ของผู้ปฏิบัติงานทีติดเขึ้อและทำตามข้ันตอนเพ่ือแยกผู้ทำงาน ที่ติดเซือ COVID-19
และผู้ติดต่อที่ใกล้ซีด

• ปฏิบัติตามแนาทางด้านล่าง
การไม่ทำเข้นนั้นอาจล่งผลให้เกิดการเจ็บปายในทีทำงานซีงอาจทำให้การปฏิบัติงานต้องปิดตำลง
ขั้วคราาหรือถูก จำกิด

หัวช้อสำหรับการฟิกอบรมผู้ปฏิบัติงานและอาสาสมัคร

• ข้อมูลเกียากิบ COVID-19
วิธีการปองกินไม่ให้แพร่กระจายและสภาวะสุขภาพพี้นฐานที่อาจทำให้บุคคลอ่อนแอต่อการติดเซีอ 
ไารัส

• ค้ดกรองด้าเองที่บ้านรามกึงการตรวจสอบอุณหภูมิและ / หรืออาการโดยใซัแนาทางของ 
แนวทางของศูนย์คาบคมและปองกินโรค

• คาามสาค้ญของการไม่มาทำงานหรือมีส่านร่ามโนกิจกรรม

๐ หากคนงานมีอาการของ COVID-19 อธิบายโดย ศูนย์คาบคมและปองกินโรค
101 ฯ ■11 01 i ฯ ส ุ01' ส ุ0 01' ■11 .01' 11 0 01,เชุนมี เข ้หรือหนาาสัน เอ หาย เจก ีหาย เจลำบาก เหน้อยล้าปาดเมือยกล้ามเน้อหรือร่างกาย 

ปาดศึรษะ สูญเสยรสชาต ิหรือกลิ่นใหม่ เจ็บคอ ค้ดจมูก นำมูกไหล คลื่นไล ้อาเจียน หรือท้องเสย

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://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


หรือ
๐ หากคนงานได้รับการวินิจฉัยด้าย COVID-19 และยังไม่ได้รับการปล่อยต้าจากการถูกแยก หรือ 
๐ หากภายใน 14 จันที่ฝานมาคนงานได้ติดต่อกับคนทีได้รับการวินิจฉัยว่าติดเซือ COVID-19

และภิอว่าติดเชอ เด
• หาก ผู้ปฏิบัติงานต้องการกลับไปทำงานหลังจากผู้ปฏิบัติงานได้รับการวินิจฉัย COVID-19 

เฉพาะเมื่อ 10
จันที่ฝานมาน้บตั้งแต่อาการปรากฏต้าครั้งแรกอาการของพากเขาดีขึ้นและคนงานไม่มีไข้

(โดยไม่ต้องใซัยาลดไข้) ในข้าง 72 ข้าโมงที่ฝานมา
ผู้ปฏิบัติงานทีไม่มีอาการที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น COVID-19
สามารกกลับมาทำงานได้ก็ต่อเม่ือฝานไป 10จันน้บตั้งแต่จันที่มีการทดสอบค่าบาก COVID-19 
ครั้งแรก

• กรณีต้องไปพบแพทยัหากอาการของพากเขารุนแรงรามกึงคาามเจ็บปาด
หรือคาามกดด้นในหน้าอก สับสน หรือริมสปาก/ใบหน้าเป็นสึห้เา

ให้ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมมีอยู่ในหน้าเาบของ CPC’s webpage หน้าเาบของ CDC
• คาามล่าค้ญของการล้างมือด้ายสบู่และน้าปอยครั้ง รามกึงการข้ดถูด้ายสบู่เป็นเาลา 20 วินาท ี

(หรือการใซันํ้ายาฆ่าเข้อมืออย่างน้อย 60% เอทานอลหรือ 70% ไอโซโพรพานอล เมื่อคนงาน 
ไม่สามารกไปทีอ่างล้างมือหรือสกานิล้างมือตามแนาทางของ แนาทางของ CDC

• คาามล้าค้ญของการ รักษาระยะห่างทางสังคม ทั้งในท่ีทำงานและนอกเาลาทำงาน

(ดูห้าข้อการปรับสมดุลทางกายภาพด้านล่าง)
• การใซัที่คลุมใบหน้าอย่างเหมาะสมรามกึง:

๐ แผ่นปิดหน้าไม่ป็องกันผู้สามใล่และไม่ใข้อุปกรณ์ป้องกันล่านบุคคล (PPE)
๐ การปิดบังใบหน้าสามารกข้ายปกป้องผู้คนใกล้กับผู้สามใล่

แต่อย่าเปลี่ยนคาามจำเป็นในการรักษาระยะห่างทางสังคม และล้างมือบ่อยๆ
๐ แผ่นปิดใบหน้าต้องครอบจมูกและปาก
๐ คนงานคารล้างมือและฆ่าเข้อมก่อนและหลังการใซัหรือปรับการปิดบังใบหน้า
๐ หลีกเลี่ยงการสัมฝ่'สุดางตาจมูกและปาก
๐ การปิดบังใบหน้าจะต้องไม่ถูกแบ่งป้นและคารล้างหรือทิ้งหลังจากเปลี่ยนกะในแต่ละคร้ัง

• ข้อมูลที่อยู่ในคำแนะน้าของ
คำแนะน้าล้าหรับการโข้การปกปิดโบหน้าโดยกระทรางสาธารณสุขของรัธแคลีฟอรัเนย
ล้าหรับการใซังานการปกปิดใบหน้า
ขึ้งจะกำหนดสกานการณ์ที่ต้องใซัการปกปิดใบหน้าและการยกท้น รามกึงนโยบายใด ๆ
กฎการทำงาน และการปฏิบัติทีนายจ้างน้ามาใซัเพื่อให้แน่ใจว่ามีการใซัการปกปิดใบหน้า
การฟิกอบรมคารรามกึงนโยบายของนายจ้างเกียากับวิธีจัดการกับคนทีได้รับการยกท้นจากการส
าม เครื่องปกปิดใบหน้า

• ตราจสอบให้แน่ใจว่าคนงานทุกประเภทรามกึงผู้รับจ้างซัาคราาและผู้ทำงานอาสาสมัครได้รับการส 

กอบรมอย่างเหมาะสมในนโยบายการป้องกัน COVID-19 และม ีPPE ทีจำเป็น
01 01' a, 0. 101 V 01' a, a, iหารือเกียากับคาามรบผิดชอบเหล่านิล่างหน้ากับองคกรทีจัดหาพน้กงานข้าคราา

สัญญาหรืออาสาสมัคร

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/handwashing/hand-sanitizer-use.html
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Guidance-for-Face-Coverings_06-18-2020.pdf


ข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์กรณีต้องลาหยุดโดยไม่กระทบต่อการเงินของครอบครำ
โปรดดูข้อมูลเพ่ิมเติม โครงการของรัฐบาลที่สน้บสนนการสาป้ายแสะค่าซดเชยของคนงานล้าหรับ 
Covid-19 รามกึงสทธิการลาปายของคนงานภายใต้
สุทธิของคนงานโนการรับประโยชน์ทดแทนแรงงาน COVID-19 สอดคล้องกับข้อสันนิษฐานของ 
ค่าสังผั ว่าราชการ N-62-20 โนขณะทีค่าสังนั้นมืผสบ้งกับโข้

มาตรการควบคุมส่วนบุคคลและการคัดกรอง

• จัดให้มีการตราจเซีคณหภูมิและ/

หรือการดัดกรองอาการสำหรับพน้กงานทุกคนเมือเริมทำงานแต่ละกะ
ตราจลอบให้แน่ใจว่าต้าตราจาดอุณหภูมิ /อาการ
โดยหลืกเล่ียงการสัมผัสใกล้ซิดกับพน้กงานในระดับทีเป็นไปไต้

• หากต้องการดัดกรองต้าเองที่บ้านซึ่งเป็นทางเลือกที่เหมาสมเพื่อให้แน่ใจว่าได้มีการตราจค้ดกรอง 

ก่อนทีจะออกจากที่พักอาค้ยและไปเข้ากะทำงานและตาม  
มีคนงานเปลี่ยนแปลง ตามที่ได้บรรยายในห้าข้อการสกอบรมผู้ปฏิบ้ติงานด้านบน

 แนาทางของ CDC

• สํงเสริมให้คนงานและผู้เช้าร่ามประชุม / ผู้เข้าชมท่ีปายหรือแสดงอาการของ COVID-19 
หรือผู้สมีสมาซิกในครอบคราที่ไม่สบายอยู่บ้าน

• นายจ้างต้องจัดให้มีและให้แน่ใจว่าคนงานและอาสาสมัครใซัอุปกรณ์ป้องกันทีจำเป็นทั้งหมดรามกึง 
อุปกรณ์ป้องกันดางตาและกุงมือในกรณีที่จำเป็น

• สกานที่สักการะคารพิจารณาว่าการใซักุงมือแบบใซัแล้าทิ้งอาจมีประโยชน์ในการเสริมการล้างปอย ๆ 
หรือการใช้นายาฆ่าเซิอมือ ต้าอย่างเซินคนงานที่กำลังดัดกรองอาการของผู้อื่น 
หรือของที่ผ่านการสัมผัสโดยท้ัาไป

. . O, . 0, 0,' O, 0 01', ฟ้, . a, ~คนงานและอาสาสมัครทุกคนคารสามกุงมือเมือจับสงของทืปนเปิอนสารดัดหลังจากร่างกาย
• คนงาน อาสาสมัคร และอื่นๆ

ไม่คารเข้าบ้านหรือไปเยี่ยมคนทีฝานการทดสอบในเซิงบากแสดงอาการหรือติดต่อกับคนทีติดเซิอ 

COVID-19 ในซิางเาลารอที่เหมาะสมตามคำแนะนำของ อธิบายโดยแนาทาง CDC
• สกานที่สักการะต้องใช้มาตรการที่เหมาะสมรามกึงการติดป้ายโฆษณาในสกานที่ซึ่งมองเห็นได้ข้ดเ 

จนเพื่อเตือนเหล่าสาธุชนและผู้มาเยือน
ว่าจะต้องใช้การปกปิดใบหนำและการรักษาระยะห่างทางสังคม รามท้ังการล้างมืออย่างน้อย 20 
วินาท ีใซัเจลล้างมือและไม่สัมผัสใบหน้า

I* ใช้โซเซียสมีเดีย เาบไซดัสํงข้อคาาม สํงรเมล จดหมายฃ่าา และอื่นๆ
01' 0;. 01' O, ะ 01'ร?^ 101 . .,0เฟิอลือสารเกียากัมข้นตอนทีเข[นการปกป้อง สาธุชน/ผู้มาเยือน และคนงาน

เพื่อให้พากเขาคุ้นเคยกับนโยบายต่างๆ
(รามกึงการหยุดอยู่บ้านกรณีมีอาการหรือมิคาามเลี่ยงจากอาการปายเพื่มข้ึน, การปกปิดใบหน้า, 
การรักษาระยะห่างทางสังคม, การล้างมือและ / หรือการฆ่าเซิอ และมารยาทในการไอ)
ก่อนเดินทางกึงสกานทีประกอบพิธี พน้กงานและอาสาสมัครคารได้รับการสน้บสนุนอย่างเต็มทีในการ 
ประกาศเตือนสาธุชน/ผู้มาเยือนในการสกฝนการปฏิบ้ติต่างๆช้างด้น
โดยการประกาศในระหว่างการให้บริการหรือระหว่างการต้อนรับแขก

https://www.labor.ca.gov/coronavirus2019/#chart
https://www.labor.ca.gov/coronavirus2019/%2523chart
https://www.dol.gov/agencies/whd/pandemic/ffcra-employee-paid-leave
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.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/quarantine.html?CDC_AA_refVal=https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/quarantine-isolation.html


• แจ้งเตือนเหล่าสาธุชนและผู้มาเยือน เป็นการล่างหน้า ในการน้าการปกปิดใบหน้ามาในงานด้าย 
หากเป็นไปได้คารสร้างคาามสบายใจล่าหรับคนทีมากึงแล้าแต่ไม่มีการปกปิดใบหน้ามาด้าย

• สาธุชน / ผู้มาเยือน คารได้รับการตราจาดอุณหภูมิและ / หรือสัดกรองอาการปาย 
เมือเดินทางมากึงสกานทีสักการะและขอใ'หใซัเจลทำความสะอาดมือ

มาตรการการทำความสะอาดและฆ่าเข้อโรค
• ทำคาามสะอาดบริเาณทีมีการใช้งานอย่างหนาแน่น เช้น ห้องโกงรับแขก โบสก้ห้องประชุม 

ล่าน้กงานห้องสมุดและห้องเรียน บริเาณทางเข้าและออก รามกึงบันได ราาจับบันได
1, <?,, ,^1,;-,;- ธ ธ, - ะ - ธ',, ธ 1 ธ,

และ'ปมกด[นลิฟตฆ่าเข้อทีพืนผิาที[ซัปอยรามกึงลูกบิดประตูห้องน้า สัาม ทีล้างมือ แท่นยืน และ 
กล่องรับบริจาคหรือแผ่นแท่นบูชาและทีนึ่ง

• สร้างกิจาตรในการทำคาามสะอาดและฆ่าเขอ้โรคปอยครั้งในพ้ีนทีทำงานล่านบุคคลเ 
เข้นโต๊ะทำงานและห้องเล็กๆ และจัดหาผลิตสัณฑํทำความสะอาดทีจำเป็น 
จัดสรรเวลาล่าหรับคนงานในการปฏิบัติงานและทำความสะอาดในระหว่างทีทำงาน 
คารมอบหมายงานทำความสะอาดระหว่างช้าโมงทำงานให้เป็นล่านหนึ่งของหน้าที่งานของพน้กงาน

• ไม่สน้บสนุนการแบ่งบันของใช้ล่าหรับการนมัสการและบริการต่างๆ (เข้นหน้งลีอสาดมนต๊หมอนอิง 
พรมสาดมนต ๊และอื่นๆ) หากเป็นไปได้ ควรจัดทำสำเนาแบบใช้ครั้งเดียว /ให้ล่าเนาติจิทัล 
หรือขอให้สาธุชน/ผู้มาเยือน น้าลิงของล่านต๊ามาใช้แทน

หลีกเลี่ยงการแบ่งปนอุปกรณ์และาสดุการทำงาน เข้น,โทรสัพทํ'อุปกรณ์ล่าน้กงาน คอม'พิาเตอรั 
และอื่นๆ หากเป็นไปได้ไม่คารใซัอุปกรณ์ป้องสันต๊าร่วมสัน เข้น หน้ากากอนามัย กุงมือ PRE

• อุปกรณ์ล่าน้กงานทีต้องใซัของร่วมสันปอยครั้ง
1 ง่' 1 . ธ <? - ะธ', 1 ๕, ธเ ,การฆ่าเข้อระหว่างเวลาทำงานหรือ [ซังานตลอดเวลารามทังลิงต่างๆ เหล่าน่ (เครืองก่ายเอกสาร 

เครือง เทรสาร เครืองพิมพ เทรสัพท แป้น'พิมพ เครืองเธบ และรนๆ ) และการ เข้เครืองนมัสการร่วมสัน 
และอื่นๆ โดยใซันายาทำความสะอาดทีเหมาะสมล่าหรับแต่ละพี้นผิว

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสกานทีอำนวยความสะดวกด้านสุขอนามัยบังคงใซังานได้และมีครบก้านตลอ 
ดเวลาโดยจัดหาสบู ่กระดาษเข้ดมือ และน้ายาฆ่าเข้อมือ เพี้มเติมขึ้น
'พิจารณาการทำความสะอาดและฆ่าเข้อโรคด้ายมือปอยขึ้น ใข้ป้ายเพ่ือเสริมสร้างการล้างมือ

• ฆ่าเข้อไมโครโฟนและขาตั้ง, แท่นวางดนตรี, เครื่องมือและรายการอ่ืน ๆ 
บนแท่นและแท่นระหว่างการใซังานแต่ละครั้ง

.ธ „ ธ, V ๕ ธ ะ 1 ๕ ธ' .ร 1 ธ' „ O, ธ*' ธปรึกษาผู้ผลิตอุปกรณ์เฟิอพิจารณาข้นตอนการฆ่าเข้อทีเหมาะสมโดยเฉพาะอย่างธงล่าหรบฟินผิว 
ทีนึ่มและมีรูพรุนเข้นทีเก็บโฟม

• คารใซัฝ่าคลุมเบาะแบบใช้แล้วทิ้งล่าหรับ สาธุชน/
ผู้มาเยือนโดยเฉพาะบนพี้นผิาทีมีรูพรุนหรือสกานทีมีบริการหลายาน
ทิ้งและเปล่ียนผ้าคลุมเบาะระหว่างการใช้งานแต่ละครั้ง
จัดให้มีฟ้าคลุมหรือหมอนทีล้างทำความสะอาดได้บนหมอนทีใซัเป็นที่นึ่งบนพี้นและเปล่ียน/  
ล้างได้ทุกครั้งหลังการใช้งาน

• ติดตั้งตู้ฆ่าเซือด้ายมือแบบอัตโนมัติโดยไม่ต้องสัมฟ้สเมือใดก็ตามที่เป็นไปได้ตรงบริเวณางเข้าและ 
พี้นทีติดต่อเข้นห้องประชุม ล็อบบี้และลิฟต๊



• เมื่อเสอกสารเคมีที่ฆ่าเข้อนายจ้างคารใซัผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุมัติใหืใซัต่อต้าน COVID-19 
และทำตามคำแนะน่าผลิตภัณฑ์หน่ายงานคุ้มครองส่งแาดส้อมไต้รับการอนุมัต ิ(EPA) 

[ช้น่ายาฆ่าเข้อทีติดฉลาก■ไกมีประลิทธิภาพ [นการต่อต้านเซือ ทรัสทืเกิดขน [หมีน่ายาฟอกขาา [น 
ครัาเรือนเจือจาง (5 ซัอนโต๊ะต่อ'นาหน่ึงแกลลอน)
หรือสารละลายแอลกอออสัที่มีแอลกอออส้อย่างน้อย 70% ที่เหมาะสมภับพี้นผิา 
จัดให้มีการสกอบรมผู้ปฏิบัติงานเกียาภับอันตรายจากสารเคม ีข้อปงใซัของผู้ผลิต 
กำหนดการระบายอากาศ และ Cal เ OSHA เพื่อการใซังานอย่างปลอดภัย 
พน้กงานที่ใซันายาทำคาามสะอาดหรือน้ายาฆ่าเขอ้คารสามกุงมือและอุปกรณ์ป้องภันอื่น ๆ 
ตามที่ผลิตภัณฑ์กำหนด ปฏิบัติตาม
าธิการทำคาามสะอาดอย่างปลอดภัยล่าหรับผู้เป็นโรคหอบหืด
แนะน่าโดยสาธารณสุขแห่งมลรัฐแคลิฟอรัเนิย และให้การระบายอากาศที่เหมาะสม

• ซีกเลือผ้าและผ้าปูทางศาสนาหสังให้บริการหรืองานรเานต(้EPA) นแต่ละครั้ง ขอให้สาธุชน/ 
ผู้มาเยือน น้ากุงเก็บเลือฟ้าและรองเท้ามาเอง คนงาน สาธุชน และผู้มาเยือน 
คารสามกุงมือเมือจัดการภับฟ้าปูที่สกปรก รองเท้า ฯลฯ

• ยุติการให้เงินทำบุญโดยใสื่ในภาชนะสื่งต่อๆภัน เปลี่ยนวิธีอื่นแทน เข้น
หยอดเงินลงกล่องที่ไม่ต้องเปิด/ปิดซีงสามารกทำคาามสะอาดและฆ่าเข้อโรคไต้  
พิจารณาน้าระบบดิจิตอลมาใซัเพ่ือให ้สาธุชน/ผู้มาเยือน สามารกทำบุญ โดยไม่มีการสัมฟ้ส

• ทำเคร่ืองหมายเส้นทางเดินระหว่างข้องว่างที่กำหนดไว้ล่าหรับ สาธุชน/ผู้มาเยือน ไต้นึ่ง เ คุกเข่า 
เพื่อให้คนไม่เดินในที่ซีงบางคนอาจแตะห้าของพากเขาลงภัมพื่น

• ในระหว่างการประชุมและบริการ ระบายอากาศจากภายนอก เชุน เปิดประตู เ หน้าต่าง 
(ขึ้นอยู่ภัมสภาพอากาศ) และระบบระบายอากาศ

• หากเป็นไปไต้อย่าท้าคาามสะอาดพื่นด้ายการกาาดหรือาอีอ่ืนที่สามารกกระจายเข้อโรคในอากาศ 

ใซัเครืองตูดสนพร้อมแผ่นกรอง HEPA ทุกที่ท่ีทำไต้
• พิจารณาการติดตั้งเคร่ืองฟอกอากาศประลิทธิภาพสูงแบบเคลื่อนที่ไต้

ปรับเปลี่ยนต้ากรองอากาศของอาคารให้มีประลิทธิภาพสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปไต้และทำการแกไขอ่ืน ๆ 
เพื่อเพื่มปริมาณอากาศภายนอกและการระบายอากาศในพื่นที่นมัสการ สุาน้กงาน และพี้นที่อ่ืน ๆ

แนวทางการรักษาระยะห่างทางสังคม
สถานที่สักการะควรดำเนินการต่อเพื่อให้บริการฝานทางเสือกอื่น ๆ
(เข้นฝานทางอินเทอริเน็ตสดและ เ หรือสตริมมิ่งที่บันทึกไจ้, โทรสัพทํ', ไดรฟ้ใน 
ฯลฯ)เม่ือเป็นไปไต้

• สกานที่สักการะคารดำเนินการต่อเพื่อให้บริการฝานทางเสอกอ่ืน  ๆ(เข้นฝานทางอินเทอรไน็ตสดและ, 
หรือสตรีมมื่งทีบันทึกไว้, โทรคุ้พฑ์ ไดรพิอิน ฯลฯ ) เมื่อเป็นไปไต้

• หากเป็นไปไต้การประชุมหรือการทำพิธีกรรมต่างๆทางศาสนาคารพิจารณาจัดภายนอก
• ใซัมาตรการเพ่ือให้แน่ใจว่ามีระยะห่างทางสังคม อย่างน้อยหกฟุต ระหว่างคนงานและ สาธุชน เ 

ร/^ สเ V CS CS Q ร/ % / J «=sl I Iผู้มาเยือน เป็นต้นซีงอาจรามกึงการ[ซัผน้งภัน หรือสัญญาณภาพ (เชุนเครืองหมายฟินปงซีว่า 
กำหนดค่าที่นึ่งและพื่นที่ยืนใหม่เพื่อรักษาระยะห่างทางสังคม หกฟุตหรือมากกว่าระหว่างสาธุชน/ 

https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2-covid-19
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CCDPHP/DEODC/OHB/Pages/OHWMay2020.aspx


ผู้มาเยือน จากครอบครัวทีแตกต่างกิน พิจารณา จำกิด ที่นั่งให้เป็นแถวอ่ืน
สมาซิกในครำเรือนเดียวกินอาจนั่งด้ายกิน
แต่ควรรักษาระยะห่างทางสังคมอย่างน้อยหกฟุตจากครัวเรือนอื่น

• พิจารณาอุทิศแรงงานเพื่อชุายให้ผู้คนรักษาระยะห่างระหว่างทำกิจกรรม
• ลดระยะเวลาในการบริการเพื่อ จำกิด ระยะเวลาของสาธุชน / ผู้มาเยือน

ในส่งอำนวยความสะดวกทุกครั้งที่ทำได้ ซึ่งอาจรามกึงการกล่าวสุนทรพจน์ จำกิด
ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุม / ผู้เข้าชมใสุเสือผ้าทีบ้านก่อนเดินทางมากึง ฯลฯ

• สกานที่สักการะบูชาล่าหรับการเยี่ยมชมนอกบริการทีกำหนดเวลาการประชุมและอื่น ๆ 
เมื่อใดก็ตามที่เป็นไปได้

• พิจารณาการนำระบบการจองไปใซัเพื่อ จำกิด จำนวนผู้เช้าชม / ผู้เช้าชมที่เช้าร่วมในแต่ละครั้ง
ซึ่งอาจรามกึงการใซัแพลตฟอรมติจิห้ลหรือเครื่องมือประเภทอื่น ๆ

• สน้บสนุนให้ผู้ชุมนุม / ผู้เยี่ยมชมพบกิบกลุ่มเดียวกินโดยเฉพาะอย่างยิงเม่ือบริการพบปอยและ /
หรือต้องการผู้คนจำนวนหน่ึง
วิธีนี้สามารกลดการแพร่กระจายของการล่งโดยการลดจำนวนบุคคลทีแตกต่างกินซึ่งเช้ามาใกล้ซิด
กินมากที่สุด

• พิจารณาเสนอเวลาการประชุมเพื่มเติม (ต่อวนหรือต่อสัปดาห้)
เพื่อให้แขกจำนวนน้อยเช้าร่วมการประชุมและบริการในครั้งเดียว
ทำความสะอาดพื้นที่การประชุมระหว่างการใช้แต่ละครั้งตามที่อธีบายไวในคำแนะน้านี้

• หยุดการชุมนุมขนาดใหญ่ที่กระตุ้นให้ผู้ชุมนุม /
ผู้เข้าชมที่จะเดินทางและทำลายระยะทางกายภาพในระหว่างกิจกรรมเชุนคอนเสืรัตานหยุดที่มีขนา
ดใหญ่และการเฉลิมฉลองเหตุการณ์ซีวิตและความทรงจำ

I* เด็กควรอยู่ในความดูแลของผู้อยู่ในหน่ายในบ้านและไม่ควรมีปฏิสัมพันธีกิปเด็ก ๆ 
__   ซี!'.    ___ 6?_ .   ณ์'ไ _ I. _... . .ของบุคคลรนตลอดเวลา เนขณะท ีเบ้เยืยมสกานที
ปิดพ้ืนที่เล่นและหยุดกิจกรรมและบริการล่าหรับเด็กที่ไม่สามารกรักษาระยะห่างอย่างน้อยหกฟุต

• สน้บสนุนให้ผู้เข้าร่วมประชุม /
ผู้มาเยือนห่างจากต้าเองนอกบ้านหลีกเลี่ยงพ้ืนผิาสัมฟ้สและออกจากสกานทืหากพากเขารัสกไม่สบาย

• พิจารณา จำกิด การสัมฟ้สเพ่ือสัตถุประสงคํทางศาสนาและ/
หรือสัฒนธรรมเชุนการจับมือกิบสมาซิกในครัวเรือนเดียวกิน

• อุทิศคนพาแขกไปยังห้องประชุมเมื่อเช้าไปในสกานทีสักการะบูชามากกว่าการชุมนุมในล็อบบี้หรือ 
พื้นที่ล่านกลาง แนะน้าใช้ พน้กงานน้าแขก
เพื่อชุายให้ผู้คนพบสกานทีนั่งและยืนห่างจากแขกรับเซิญ / กลุ่มครัวเรือนอย่างน้อยหกฟุต
ขอให้ผู้มาเย่ียมชมและมากึงและออกจากกลุ่มเดียวเพื่อลดการไหลเวียนของผู้คน

ยินดีต้อนรับและยกเลิกผู้เข้าร่วมประชุม / ผู้เช้าชมจากแท่นบูชาแท่นห้องประชุม ฯลฯ
ในวิธีทีเป็นระเบียบเพื่อรักษาระยะห่างทางกายภาพและลดการไหลเวียนของการจราจรให้เหลือน้อย
ทีสุดเท่าทีจะทำไต้

• เปิดประดูหรือเปิดประดูในช้างเวลาเร่งด่านเม่ือผู้ชุมนุม /
ผู้เยี่ยมชมกำลังเช้าและออกจากอาคารหากเป็นไปไต้และเป็นไปตามระเบียบความปลอดกิ'ยและคาา 
มปลอดกิ'ย

• ปิดหรือ จำกิด พื้นที่ล่านกลางเชุนห้องพักผ่อนห้องครัวขนาดเล็กห้องโกง



• กำหนดเวลาการสักการะบูชสำหร่บการเย่ียมชมนอกเวลาบริการที่กำหนดและอ่ืนๆ 
เมื่อใดก็ตามที่เป็นไปได้

• พิจารณาการนำระบบการจองมาใช้เพื่อ จำกัด จำนวน สาธุชน / ผู้เมาเยือน ที่เช้าร่วมในแต่ละครั้ง 
ซึ่งอาจรามกึงการใซัแพลตฟอรมติจิทัลหรือเคร่ืองมือประเภทอื่น ๆ

• สนับสนุนให้ สาธุชน / ผู้มาเยือน พบกับกลุ่มเดียวกันโดยเฉพาะอย่างธงเม่ือบริการพบปอยและ / 
หรือต้องการผู้คนจำนานหน่ึง
วิธีนี้สามารกลดการแพร่กระจายของโดยการลดจำนวนบุคคลทีแตกต่างกันซึ่งเช้ามาใกล้ซิดกันมา  
กที่สุด

• พิจารณาเสนอเวลาการประชุมเพื่มเติม (ต่อวนหรือต่อสัปดาห้) 
เพื่อให้แขกจำนานน้อยเช้าร่วมการประชุมและบริการในครั้งเดียว 
ทำความสะอาดพื่นที่การประชุมระหว่างการใช้แต่ละครั้งตามที่อธีบายไวในคำแนะนัานี้

• หยุดการชุมนุมขนาดใหญ่ที่สนับสนุนให้สาธุชน/ผู้มาเยือน เพื่อรัฏษาระยะห่างทางสังคม 
ในระหว่างกิจกรรม เชุน คอนเสรตานหยุดที่มีขนาดใหญ่ และการเฉลิมฉลองซีาตและความทรงจำ

• เด็กควรอยู่ในความดูแลของผู้อยู่ในบ้านเดียวกัน และไม่ควรมีปฏิสัมพันํธีกับเด็ก ๆ 
ของบุคคลอื่นตลอดเวลาในขณะที่ไปเยี่ยมสกานที่นั้น ให่ปิดบริเวณท่ีเล่นของเด็ก 
หยุดกิจกรรมและบริการล่าหรับเด็กที่ไม่สามารกรักษาระยะห่างทางสังคม อย่างน้อยหกฟุต

• สนับสนุนให้ สาธุชน / ผู้มาเยือน รักษาระยะห่างทางสังคม นอกบ้าน หลีกเลี่ยงการสัมผัส 
และออกจากสกานทีหากพากเขารัสกไม่สบาย

• พิจารณา จำกัด การสัมผัสเพื่อาตกุประสงคํทางศาสนาและ/ 
หรือาฒนธรรมเซินการจับมือกับสมาซิกในครำเรือนเดียวกัน

• จัดให้มีเจ้าหน้าที่ซีน้าแขกไปยังห้องประชุมเมือเช้าไปในสกานทีสักการะบูชามากกว่าการชุมนุมใน 
ล็อบบี้หรือพื้นที่ล่านกลาง พิจารณาใช ้ผู้นัาแขกพาไปสกานทีนึ่งและยืนห่างจากแขกรับเซิญ / 

กลุ่มครัวเรือนอย่างน้อยหกฟุต
ขอให้ผู้มาเยี่ยมชมและมากึงและออกจากกลุ่มเดียวเพื่อลดการแออัดของผู้คน ต้อนรับและยกเลิก 
สาธุชน/ผู้มาเยือนจากแท่นบูชา แท่นห้องประชุม ฯลฯ
ในวิธีทีเป็นระเบียบเพื่อรักษาระยะห่างทางสังคมและลดการแออัดของผู้คนให้เหลือน้อยทีสุดเท่าทีจะ  

O ฯทำ เด
• เปิดประดูหรือปิดประดูในชุวงเวลาเร่งด่านเมือ สาธุชน / ผู้มาเยือน 

เช้าและออกจากอาคารหากเป็นไปไต้และเป็นไปตามระเบียบความปลอดภัย
• ปิดหรือ จำกัด พื้นที่สื่านกลางเชุน ห้องพักผ่อน ห้องครำขนาดเล็ก ห้องโกง ฯลฯ

ที่ผู้คนมีแนวโน้มทีจะชุมนุมและโต้ตอบ
โดยพิจารณาให้การติดตั้งลิงกีดขวางหรือเพื่มระยะห่างระหว่างโต๊ะ/
01' ะ 01' 01 ร น J 1 1 1 01'ทีน้งเมือมีการ เซัฟินทีเหล่าน้อย่างต่อเนือง

• ยกเลิกการบริการหรือหาทางเลือกสัมผัสล่าหรับภาชนะบรรจุนั้าที่ให้ชุมชน / ศาสนา 
เชุนภาชนะใล่นั้า อ่างล้างมือและอ่ืนๆ ต้องเททิ้งและเปล่ียนนำระหว่างการใช้งาน 
ในกรณีที่มีความเป็นไปไต้ของการกระจายของสารปนเปิอน คนงาน สาธุชน ผู้มาเยือน ฯลฯ 
ได้รับการสนับสนุนอย่างยี่งให้ใช้อุปกรณีเพื่อปกปองดวงตาจมูกและปากโดยใช้การรามกันของฝา 
ครอบใบหน้า, แว่นตาป้องกันและ / หรือโล่ใบหน้า



อุปกรณีป้องกันทีสามารกใซัช้าได้เชุนโล่และแว่นตาควรได้รับการฆ่าเซืออย่างเหมาะสมระหว่างกา 
รใซังาน

1<=น ่ V <ะช ุ0 สเ 7 SM I <v เ-ะช ุ เ^ 0,0 <ช ุ0 ๆ วิ; J o <v• เมือการซีกเปินกิจกรรมทีจำเป้นเห้ปรับฝลืยนวิธีปฏิบัติเมือทำ เด้เฟิอ จำกัด 
การกระเด็นและความจำเป้นในการทำความสะอาดและฆ่าเซือ
แนะน้าให้มีการซีกผ้าจำเป็นที่บ้านก่อนทีจะเช้าสกานทีหากเป้นไปได้

IO, ,0,' ะส ุ0, 0’'0,' ะ . ร ๕ 01 . O, ■1,,.• จดระยะห่าง ทีต้งไพเดียม ฟินทีด้งสำไพง พืนทีสำนํกงาน ห้องประชุมและอิน ๆ 
เพื่อให้ผู้คนอย่างน้อยหกฟุต

• หากเป้นไปไดให้จ้ดโกงทางเดิน สำหรับให้คนเดิน
และกำหนดเสันทางแยกต่างหากสำหรับการเข้าและออกในห้องประชุม สำน้กงาน ฯลฯ 
เพื่อชุายรักษาระยะห่างทางสังคมและลดกรณีของผู้คนทีเดินฝานใกล้กันและกัน

• จำกัด จำนวนบุคคลที่ใซัคิฟตํในเวลาเดียวกัน ติดป้ายบอกเกี่ยวกับนโยบายเหล่านี้
• ใซัแนาทางปฏิบัติเมื่อเป้นไปได้และจำเป้นเพื่อ จำกัด จำนานคนงานและ สาธุชน/ 

■1,., ส ุ0 0 ๕ 0,',. ส ุะ 0, 0; 01 ะ ,1 0'.น,ผู้มาเยือน[นสำน้กงานฟินทีประชุม ฯลฯ เนครังเดียวซีงอาจรามกึงการด้งเวลา (เชุนเวลาเริมด้น/ 
ส้นสุด) การกำหนดวนทีทำงานสลับกัน

I ‘ะ^ . . . <v 'ะช ุ <v «=ร1 Zช ุZ I <v เ'ะชุ'ะช ุ O 1• พิจารณาเสนอคนงานและอาสาสมัครทีขอต้าเลือกหน้าทีมีการปรับเปลืยนซีงจะลดการติดต่อกับ 
สาธุชน เ ผู้มาเยือน และคนงานอ่ืน ๆ
(เข้นหน้าที่สำน้กงานแทนที่จะทำงานเป้นผู้นำหรือจ้ดการความต้องการด้านการบริหารฝาน
Telework)

• คนงานข้าคราว ทีได้ตามกฎค่าจ้างรายข้าโมง ต้องรักษามาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม
• หยุดการเดินทางไกลทีไม่จำเป้นโดยใข้โทรค้พทัและอินเทอรไน็ต

• ปิดการเลือกรายการแบบบริการตนเองเข้นแผ่นพับแสดงและข้นหน้งลือและจ้ดเตริยมรายการเหล่า
นี้ให้กับ สาธุชน/ผู้มาเยือน0แต่ละรายการตามความจำเป้น 
โดยล่งรายการและข้อมูลทางธเล็กทรอนิกสั
0 0 0,0 0,'ส ุ V สุ, ะ 0,'.1,

• พิจารณา จำกัด จำนานคนท ีเข้ห้องน้า เนแต่ละครังเฟิอรักษาระยะห่างทางสังคม
• ป้องกันคนทำงาน สาธุชน ผู้มาเยือน ฯลฯ จากการมีล่านร่วมในการจ้บมือ 

กอดและคำทักทายที่คล้ายกันซีงทำให้สูญเสยระยะห่างทางสังคม 
ใซัมาตรการที่เหมาะสมเพื่อเตือนผู้คนให้โบกมือหรือใซัคำทักทายอ่ืน ๆ

• กำหนดค่าท่ีจอดรถใหม่เพื่อ จำกัด จำนานของสาธุชน และตรวจ สอบ สกานทีจอดรก
ให้เว้นระยะตามทีกำหนดไว้ (เข้น ปิดข้องว่างอ่ืน ๆ ) กรณีทีให้บริการแบบการข้บรกเข้าไป
ให้แน่ใจว่าปิดหน้าต่างและประตูยานพาหนะ หากไม ่สามารกใซัระยะทางหกฟุตระหว่างยานพาหนะได้

• เหการสนับสใ4นผู้ท ืเม ่เดอยู ่เนการเช้าร่วมบริการและกิจกรรมทึเกียวซัองรน ๆ ไดยผู้ทืมีดวามเสึยงต่อ 
COVID-19 รามกึงผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำด้ว



พ '=^ Q Q> ^ะฟ่ช้อควรพิจารณาสำหรับสถานพึสํกการะ
• ยุติการนำอาหารและเครื่องดื่มแบบบริการตนเอง

หรือกิจกรรมกินและดืมส [ตลครอบครัวทีคล้ายกันซีง เพิมความเสียงต่อการติดเซือ
V <7- I cSI cSI Q V <v «1 7 . V ะ^ rtl ฯ I ฯ SMหากต้อง เสีรํพอาหารและเครืองดีม เหํจดเตรียมรายการ [นภาชนะที [ซัครัง เดียว และทิง เมือ เบน [ป [ด 

พนักงานหรืออาสาสมัครทีให้บริการอาหารควรล้างมือบ่อยๆ  และสามถุงมือท่ีใซัแล้วทิ้ง
• หยุดรัองเพลง (ในการสกซ์อมการบริการ ฯลฯ ) การสวดมนต์!และการปฏิบัติอื่น ๆ

da ร . t a V a CSI a, I a V a* a d f 1 . a d a* cr' cd \และการแสดงทืมีไอกาสแพร่เข้อ เห้พิจาณาสกกิจกรรมเหล่านํด้ายาธีอืน (เข้นสตรึมมิงอินเทอรเนต) 
ที่ริบรองว่าสมาซิกประชาคมแต่ละคนจะทำกิจกรรมเหล่านี้แยกกินในบ้านของพากเขาเอง

• พิจารณาการปรับเปลี่ยนวิธีปฏิบ้ติที่เฉพาะเจาะจงกิบประเพณีศรัทธาโดยเฉพาะที่อาจล่งเสริมการแพร่ก 
ระจายของ COVID-19 ตำอย่าง หยุดการจูบาตถุพิธีกรรม
การอนุญาตให้ทำพิธีโดยคนน้อยหลีกเลี่ยงการใซัก้ายทิ้วไป การมีล้านร่วมในมือแทนการใซัลิ้น 
การเตรึยมพิธีกรรมทางศาสนาอ่ืนๆ ฯลฯ ตามแนวทางของ แนวทางของ CDC

ช้อควรพิจารณาสำหรับงานศพ
ลดจำนวนผู้เข้าร่วมงาน และลดเวลาการเย่ียมเคารพศพให้กระข้บขึ้น ฯลฯ หากเป็นไปได้
ให้ปฏิบ้ติตามมาตรการทำความสะอาดและฆ่าเข้อโรคตามที่อธีบายไวในคำแนะนำนี ้
เมือใดก็ตามที่เป็นไปไดให้เตือนผู้เข้าร่วมงานให้รักษาระยะห่างจากกินและกิน จากคนงาน 

อาสาสมี'ครและจากผู้เลียซีวิต
• พิจารณาปรบเปลี่ยนวิธีปฏิบ้ติทางศาสนาหรือาฒนธรรมเมือล้างหรือห่อหุ้มร่างกายของผู้ที่เลียซีวิตจาก

COVID-19 ตามคำแนะนำจาก CDPH กระทรวงสาธารณสุขแคลีพิอรัเนย และ CDC 
ศนย่คำบคมและป้องกินโรค
หากการล้างร่างกายหรือฟ้าห่อศพเป็นหลักปฏิบ้ติทางศาสนาหรือาฒนธรรมท่ีล้าค้ญ
ให้ทำงานร่ามกิบเจ้าหน้าที่ประจำบ้านงานศพ เพื่อลดการสัมฟ้สให้มากท่ีสุด
ทุกคนที่เช้าร่วมในกิจกรรมเหล่านี้จะต้องสามถุงมือที่ใซัแล้วทิ้งและหากมีการประพรมนำ
ทุกคนจะต้องใซิอุปกรณีป้องกินเพื่มเติมรามกึงการป้องกินดวงตา จมูก และปาก เข้น การปกปิดใบหน้า

• ปรึกษาและปฏิบ้ติตามแนวทางท้องดื่นเกี่ยวกิมข้อ จ้ากิด
ในการราบรามขนาดการเดินทางการจัดงานศพล้าหรับผู้ที่เลียซีวิตจาก COVID-19 เป็นต้น

• พิจารณาข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ
   - A. d dและการปรับฝลียนการบริการทืเกียาข้องกิบสกานทืสักการะตามทระบุ เว้ด้านบน

1 ข้อกำหนดเพิ่มเติมจะต้องได้รับการพิจารณาสำหรับประชากร สถานที่สักการะต้องสอดคล้องกิบมาตรฐาน Cal / QSHA 
การบริหารความปลอดภยและสุขภาพของแคลิฟอรูเนยหัง้หมดและเตรียมที่จะปฎิบติตามคำแนะนำรวมกึงคำแนะนำ Center 
far Disease Control and Prevention (CDC) ศูนย์'ควบคุมและปองกินโรค (CDC) และ California
Department of Public Health (CDPH) กระหรูวงสาธารณสุขแคลิฟอรัเนย (CDPH)

d . d o, V V d xd I 0^ d 1 a. xd ฯ 1นอกจากนิสถานทืลักการะต้องพรัอมทืจะเปลียนแปลงการตำเนินงานของพวกเขาเมือแนวทางเหล่านันเปลียน[ป
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https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/funerals.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/funerals.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/funerals.aspx
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/Health-Care-General-Industry.html
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://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/specific-groups/guidance-business-response.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html?CDC_AA_refVal=https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/specific-groups/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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