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คําแนะนํานีอ้อกแบบมาเพือ่การรบัมอืในภาคธรุกจิและกิ

จกรรมต่าง ๆ ซึง่ไดเ้ปิดทําการแลว้ทัว่ทัง้รฐั 

อย่างไรก็ตาม 

เจา้หนา้ทีส่าธารณสขุในทอ้งถิน่อาจนํากฎระเบยีบทีเ่ขม้

งวดมากขึน้มาปรบัใชต้ามสภาวะทางระบาดวทิยาในทอ้

งถิน่ 

ดงันัน้นายจา้งควรตรวจสอบนโยบายในระดบัทอ้งถิน่ทีเ่

กีย่วขอ้งกนัการเปิดดําเนินงาน 



ภาพรวม 

เมือ่วนัที ่19 มนีาคม 2020 

เจา้หนา้ทีส่าธารณสุขของรฐัและผูอ้ํานวยการสํานักงานสาธารณสุขของรฐัแคลฟิอรเ์นียไดอ้อกคําสัง่ทีก่าํหนดใหป้ระช

าชนแคลฟิอรเ์นียส่วนใหญ่อยู่บา้นเพือ่ทําลายการแพรก่ระจายโรคโควดิ-19 ในหมู่ประชากร  

ผลกระทบของโรคโควดิ-19 ต่อสุขภาพของชาวแคลฟิอรเ์นียยงัไม่เป็นทีท่ราบอย่างเต็มที ่

รายงานความเจบ็ป่วยมตีัง้แต่อาการนอ้ยมาก (บางคนไม่มอีาการ) ไปจนถงึขัน้เจ็บป่วยรุนแรงทีอ่าจส่งผลใหเ้สยีชวีติ 

ในบางกลุ่มคน ซึง่รวมถงึผูม้ีอายุ 65 ปีขึน้ไป และผูท้ีม่โีรคประจาํตวัรา้ยแรง เชน่ โรคหวัใจ หรอืโรคปอด 

หรอืโรคเบาหวาน มคีวามเสีย่งสูงทีจ่ะเขา้รกัษาตวัในโรงพยาบาลและเกดิภาวะแทรกซอ้นรา้ยแรง 

การแพรเ่ช ือ้มโีอกาสเกดิไดม้ากทีสุ่ดเมือ่ผูค้นอยู่ในการตดิต่อใกลช้ดิหรอืในพืน้ทีท่ีม่อีากาศถ่ายเทไม่ดกีบัคนทีต่ดิเช ือ้

แมว้่าบุคคลน้ันจะไม่มอีาการใด ๆ หรอืยงัไม่มอีาการ 

ขอ้มูลทีช่ดัเจนเกีย่วกบัจาํนวนและอตัราของโควดิ-19 โดยกลุ่มอุตสาหกรรมหรอืกลุ่มอาชพี 

รวมถงึในหมู่พนักงานโครงสรา้งพืน้ฐานทีส่าํคญั ยงัไม่มีสรุปไวใ้นขณะนี ้

มกีารระบาดหลายคร ัง้ในสถานทีท่ํางานหลายต่อหลายแห่ง 

แสดงใหเ้ห็นว่าพนักงานมคีวามเสีย่งทีจ่ะไดร้บัหรอืแพรก่ระจายเชือ้โควดิ-19 

ตวัอย่างของสถานทีท่ํางานเหล่านีร้วมถงึโรงพยาบาล สถานทีใ่หก้ารดูแลระยะยาว เรอืนจาํ โรงงานผลติอาหาร 

คลงัสนิคา้ โรงงานแปรรูปเนือ้สตัว ์รา้นอาหาร และรา้นขายของชาํ  

เมือ่คําสัง่ใหห้ยุดอยู่บา้นไดร้บัการแกไ้ขแลว้ จงึเป็นสิง่จาํเป็นทีต่อ้งดําเนินการตามขัน้ตอนทัง้หมดทีเ่ป็นไปได ้

เพือ่ใหม้ั่นใจในความปลอดภยัของพนักงานและประชาชน  

หลกัปฏบิตัสิําคญัในการป้องกนัไดแ้ก่: 

✓ รกัษาระยะห่างระหว่างบุคคลใหม้ากสุดทีเ่ท่าทีจ่ะเป็นไปได ้ 

✓ ใหพ้นักงาน (ทีไ่ม่จาํเป็นตอ้งมกีารป้องกนัระบบทางเดนิหายใจ) และลูกคา้/ลูกคา้ ใชอุ้ปกรณป้์องกนัใบหนา้  

✓ ลา้งมอืบ่อย ๆ และทําความสะอาดปกตแิละฆ่าเช ือ้โรค 

✓ จดัฝึกอบรมลูกจา้งในเร ือ่งนีแ้ละองคป์ระกอบอืน่ ๆ ของแผนการป้องกนัโควดิ-19 

นอกจากนีม้นัเป็นสิง่สําคญัทีจ่ะตอ้งมกีระบวนการทีเ่หมาะสมในการระบุผูป่้วยรายใหม่ของการเจ็บป่วยในสถานทีท่ํางาน

และเมือ่มกีารระบุว่าจะแทรกแซงอย่างรวดเรว็และทํางานรว่มกบัเจา้หนา้ทีส่าธารณสุขเพือ่หยุดการแพรก่ระจายของไวรสั
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วตัถุประสงค ์ 

เอกสารนีใ้หคํ้าแนะนําสําหรบัผูใ้หบ้รกิารผูโ้ดยสารภาครฐัและเอกชน (เชน่ ผูใ้หบ้รกิารรถรบัส่ง รถแท็กซี ่

และผูป้ระกอบการบรกิารเรยีกรถ) หน่วยงานขนส่ง 

ผูใ้หบ้รกิารรถไฟขนส่งผูโ้ดยสารระหว่างเมอืงทีร่ฐัทีร่ฐัแคลฟิอรเ์นียสนับสนุน (Capitol Corridor, San Joaquins 

และ Pacific Surfliner) และผูใ้หบ้รกิารเรอืขนส่งผูโ้ดยสาร 

คําแนะนํานีม้วีตัถุประสงคเ์พือ่สนับสนุนสภาพแวดลอ้มทีป่ลอดภยัและสะอาดสําหรบัพนักงานและลูกคา้ธรุกจิในอุตสาห

กรรมเหล่านีเ้ปิดใหบ้รกิารในทุกระดบั แต่ตอ้งปฏบิตัติามคําแนะนําสําหรบัการปรบัเปลีย่นในแนวทางนี ้

หากตอ้งการดูขอ้มูลล่าสุดเกีย่วกบัสถานะของระดบัของแต่ละเคานต์ี ้โปรดไปที ่

พมิพเ์ขยีวเพือ่เศรษฐกจิทีป่ลอดภยัยิง่ขึน้ 

โปรดทราบว่าหน่วยงานสาธารณสุขภายในทอ้งถิน่อาจมกีฎเกณฑท์ีเ่ขม้งวดมากกว่ารวมทัง้มาตรการสัง่ปิดทีแ่ตกต่างกั

นออกไป คน้หาขอ้มูลประจาํทอ้งถิน่ของเคานต์ีข้องคุณ 

คําแนะนําไม่ไดม้วีตัถุประสงคเ์พือ่เพกิถอนหรอืยกเลกิสทิธขิองพนักงานไม่ว่าจะเป็นตามกฎหมายขอ้บงัคบัหรอืการต่อร

องรว่มกนัและไม่ครบถว้นสมบูรณเ์น่ืองจากไม่รวมถงึคําสัง่ดา้นสุขภาพของเคานต์ี ้เชน่ ขอ้กาํหนดของ Cal/OSHA1 

นอกจากนีม้นัไม่ไดม้วีตัถุประสงคท์ีจ่ะขดัแยง้กบัขอ้กาํหนดของรฐับาลกลางหรอืรฐัสาํหรบัยานพาหนะรถไฟหรอืยานพา

หนะหรอืสิง่อํานวยความสะดวก 

ตดิตามข่าวสารล่าสุดเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงคําแนะนําดา้นสาธารณสุขและคําสัง่ของรฐั/ทอ้งถิน่ในขณะทีส่ถานการ

ณ ์COVID-19 ยงัคงดําเนินต่อไป Cal/OSHA 

มคํีาแนะนําทีค่รอบคลุมมากขึน้เกีย่วกบัแนวทางปฏบิตัทิ ั่วไประหวา่งกาลของ Cal/OSHA 

ในหนา้เว็บการปกป้องพนักงานจาก COVID-19 CDC มหีลกัเกณฑเ์ฉพาะสําหรบัอตุสาหกรรมการขนส่ง: 

• ผูป้ระกอบการรถโดยสารขนส่ง 

• ผูป้ระกอบการขนส่งทางรถไฟ 

• พนักงานซอ่มบํารุงการขนส่ง 

• พนักงานสถานีขนส่ง 

• ผูใ้หบ้รกิารเรยีกรถ แท็กซี ่ลมิูซนี และคนขบัรถรบัจา้ง 

 

ก าหนดใหใ้ชห้น้ากากปิดจมูกปิดปาก 

เมือ่วนัที ่18 มถุินายน CDPH ไดอ้อกคําแนะนําในการใชห้นา้กากอนามยั 

ซ ึง่มกีารกาํหนดใหใ้ชห้นา้กากอนามยัสําหรบัทัง้คนทั่วไปและพนักงาน 

ในพืน้ทีส่าธารณะและสถานทีท่ํางานทุกแห่งซ ึง่มคีวามเสีย่งสูงว่าเช ือ้จะมกีารแพรก่ระจาย 

อ่านรายละเอยีดทีค่รบถว้น รวมทัง้ขอ้กาํหนดและขอ้ยกเวน้ทัง้หมดของกฎเกณฑเ์หล่านีไ้ดใ้นคําแนะนํา 

คําแนะนําการใชห้นา้กากปิดจมูกปิดปากของ CDPH  

อาจมกีารปรบัปรงุเพิม่เตมิตามความเขา้ใจทางวทิยาศาสตรใ์นปัจจบุนัเกีย่วกบัการแพรเ่ช ือ้ไวรสัทีก่อ่โรคโควดิ-

19 โปรดตรวจสอบเว็บไซต ์CDPH เพือ่ดูเนือ้หาทีม่กีารแกไ้ข 

https://covid19.ca.gov/safer-economy/
https://covid19.ca.gov/get-local-information/
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/Health-Care-General-Industry.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/bus-transit-operator.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/rail-transit-operator.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/transit-maintenance-worker.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/transit-station-workers.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/rideshare-drivers-for-hire.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
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แผนการเฉพาะส าหรบัสถานทีท่ างาน 

• สรา้งแผนการป้องกนั COVID-19 ทีเ่ป็นลายลกัษณอ์กัษรเฉพาะสถานที ่

ทํางานในทุกสถานทีดํ่าเนินการประเมนิความเสีย่งทีค่รอบคลุมของพืน้ทีท่ํางานและงานทัง้หมดและ

กาํหนดบุคคลในแต่ละสถานประกอบการเพือ่ดําเนินการตามแผน 

• รวมคําแนะนําการใชห้นา้กากปิดจมูกปิดปากของ CDPH 

ลงในแผนการเฉพาะสําหรบัสถานทีท่ํางาน และรวมนโยบายจดัการกบัขอ้ยกเวน้ต่าง ๆ เขา้ไวด้ว้ย 

• ระบุขอ้มูลการตดิต่อของหน่วยงานสาธารณสุขภายในทอ้งถิน่ซ ึง่การดําเนินกจิการตัง้อยู่ 

เพือ่สือ่สารขอ้มูลเกีย่วกบัการระบาดของโควดิ-19 ใหลู้กจา้งไดท้ราบ 

• ฝึกอบรมและสือ่สารกบัลูกจา้งและตวัแทนลูกจา้งถงึแผนการ 

และแจง้แผนการใหลู้กจา้งและตวัแทนลูกจา้งไดร้บัทราบ 

• ประเมนิสถานประกอบการอย่างสม่ําเสมอเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัแผนและเอกสาร 

รวมถงึแกไ้ขขอ้บกพรอ่งทีถู่กตอ้งระบุ 

• ตรวจสอบกรณีการเจ็บป่วยจากโควดิ-19 และพจิารณาว่าปัจจยัใด ๆ 

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทํางานอาจมสี่วนกระตุน้ใหเ้กดิความเสีย่งของการตดิเชือ้ 

ปรบัปรุงแผนการตามความจาํเป็นเพือ่ป้องกนัไม่ใหม้กีารตดิเชือ้เพิม่เตมิ 

• นําขัน้ตอนปฏบิตัแิละระเบยีบการมาใชใ้นกรณีทีจ่าํเป็น เมือ่เกดิการระบาดของโรคในทีท่ํางาน 

โดยยดึตามคําแนะนําของ CDPH 

รวมทัง้คําสัง่หรอืคําแนะนําจากหน่วยงานสาธารณสุขภายในทอ้งถิน่ 

• ระบุรายชือ่ผูท้ีส่มัผสัใกลช้ดิ (อยู่ในระยะหกฟุตเป็นเวลา 15 นาทหีรอืมากกว่า) 

ของพนักงานทีต่ดิเช ือ้ และทําตามขัน้ตอนการแยกพนักงานซึง่มผีลตรวจโควดิ-19 

เป็นบวกและผูท้ีส่มัผสัใกลช้ดิออกจากผูอ้ืน่ 

• ออกหนังสอืแจง้ใหพ้นักงานทุกคนและนายจา้งของพนักงานทีเ่ป็นผูร้บัจา้งชว่งซึง่อาจไดร้บัเช ือ้โควดิ-

19 ไดท้ราบ และรายงานการระบาดในทีท่ํางานต่อหน่วยงานสาธารณสุขในทอ้งถิน่ 

สําหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัความรบัผดิชอบของนายจา้งภายใต ้AB 685 (Chapter 84, 

Statutes of 2020) 

โปรดดูทีข่อ้กาํหนดการบงัคบัใชแ้ละการรายงานนายจา้งทีไ่ดร้บัการปรบัปรุงจาก Cal/OSHA 

และคําถามจากนายจา้งเกีย่วกบั AB 685 จาก CDPH 

• ปฏบิตัติามแนวทางดา้นล่าง การไม่ดําเนินการดงักล่าวอาจทําใหเ้กดิความเจ็บป่วยในสถานทีท่ํางาน 

ซึง่อาจส่งผลใหก้ารดําเนินงานตอ้งถูกปิดช ัว่คราวหรอืถูกจาํกดั 

 

 

 

 

 

 

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
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หวัขอ้การฝึกอบรมลูกจา้ง 

• ขอ้มูลเกีย่วกบั โควดิ-19 วธิกีารป้องกนัการแพรเ่ช ือ้ 

และบุคคลทีม่ีความเสีย่งสูงทีจ่ะเจ็บป่วยรุนแรงหรอืเสยีชวีติ  

• การตรวจคดักรองตนเองทีบ่า้น รวมถงึการตรวจสอบอุณหภูมแิละ/หรอือาการตามแนวทางของ 

CDC   

• ความสําคญัของการไม่มาทาํงาน: 

o หากพนักงานมอีาการของโรคโควดิ-19 ตามคําอธบิายของ CDC อย่างเชน่ มไีขห้รอืหนาวสัน่ 

ไอ หายใจถีห่รอืหายใจลําบาก อ่อนเพลยี ปวดตามกลา้มเนือ้หรอืรา่งกาย ปวดศรีษะ 

การสูญเสยีการรบัรูร้สชาตหิรอืกลิน่ เจ็บคอ คดัจมูกหรอืน้ํามูกไหล คลืน่ไส ้อาเจยีน 

หรอืทอ้งเสยี หรอื 

o หากพนักงานไดร้บัการวนิิจฉัยว่ามเีช ือ้โควดิ-19 และยงัไม่ไดถู้กปล่อยตวัจากการกกับรเิวณ 

หรอื  

o หากภายใน 14 วนัทีผ่่านมาพนักงานไดต้ดิต่อกบับุคคลทีไ่ดร้บัการวนิิจฉัยว่ามเีช ือ้โควดิ-19 

และถูกพจิารณาว่าอาจตดิเชือ้ทีอ่าจเกดิขึน้ (เชน่ ยงัคงถูกกกัตวั) 

• การกลบัไปทํางานภายหลงัลกูจา้งไดร้บัการวนิิจฉัยว่าตดิเช ือ้โควดิ-19 

จะทําไดก็้ต่อเมือ่ลูกจา้งหายดตีามเกณฑข์องแนวทางปฏบิตัขิอง CDPH 

เกีย่วกบัการกลบัไปทํางานหรอืโรงเรยีนหลงัการวนิิจฉัยการตดิเชือ้โควดิ-19 

• ควรไปพบแพทยห์ากอาการรุนแรงรวมถงึอาการเจ็บหรอืรูส้กึกดดนัทีห่นา้อกต่อเน่ือง รูส้กึสบัสน 

หรอืรมิฝีปากหรอืใบหนา้เป็นสคีลํา้ ขอ้มูลใหม่และรายละเอยีดเพิม่เตมิมอียู่ในเว็บเพจของ CDC 

• ความสําคญัของการลา้งมอืบ่อย ๆ ดว้ยสบู่และน้ํารวมถงึ การถูดว้ยสบู่เป็นเวลา 20 วนิาท ี

(หรอืใชเ้จลทําความสะอาดมอืทีม่เีอธานอลอย่างนอ้ย 60% (แนะนํา) หรอืไอโซโพรพานอล 70% 

(ถา้เด็กไม่สามารถเขา้ถงึผลติภณัฑไ์ด)้ 

เมือ่พนักงานไม่สามารถไปถงึอ่างลา้งมอืหรอืสถานีลา้งมอืไดต้ามแนวทางของ CDC) 

หา้มใชน้ํ้ายาทําความสะอาดมอืทีม่เีมทานอลเน่ืองจากมคีวามเป็นพษิสงูต่อทัง้เด็กและผูใ้หญ่ 

• ความสําคญัของการรกัษาระยะห่างทางกายภาพ ทัง้ทีท่าํงานและนอกเวลาทํางาน 

(ดูหวัขอ้ระยะห่างทางกายภาพดา้นล่าง) 

• การใชอุ้ปกรณค์ลุมใบหนา้ทีเ่หมาะสมน้ันรวมถงึ: 

o อุปกรณค์ลุมใบหนา้ไม่ใชอุ่ปกรณป้์องกนัส่วนบุคคล (PPE)   

o หนา้กากป้องกนัใบหนา้ไม่อาจทดแทนความจาํเป็นตอ้งเวน้ระยะห่างระหว่างบุคคลและการลา้งมื

อใหบ้่อย  

o อุปกรณป์กคลุมใบหนา้ตอ้งคลุมจมูกและปาก 

o พนักงานควรลา้งหรอืฆ่าเช ือ้ทีม่อืกอ่นและหลงัการใชห้รอืปรบัหนา้กากอนามยัทีส่วมใส่  

o หลกีเลีย่งการสมัผสัดวงตา จมูก และปาก 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
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/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
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
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o หนา้กากอนามยัไม่ควรใชร้ว่มกบัผูอ้ืน่ 

และควรซกัทําความสะอาดหรอืทิง้หลงัจากเปลีย่นกะทุกคร ัง้ 

o ความสําคญัของผูโ้ดยสารทีส่วมชดุคลุมหนา้และผูป้ระกอบการมสีทิธิย์กเลกิการจองสําหรบัผูโ้

ดยสารทีไ่ม่ไดส้วมใส่ 

• ขอ้มูลทีอ่ยู่ในคําแนะนําในการใชห้นา้กากอนามยัของ CDPH 

ซึง่ระบุสถานการณท์ีบ่งัคบัใหต้อ้งสวมใส่หนา้กากอนามยัและขอ้ยกเวน้ รวมทัง้นโยบาย 

กฎการทํางาน และแนวทางปฏบิตัทิีน่ายจา้งไดนํ้ามาใช ้เพือ่จะมั่นใจไดว้่าทุกคนไดส้วมใส่หนา้กาก 

นอกจากนีก้ารฝึกอบรมก็ควรมอียู่ในนโยบายของนายจา้งเกีย่วกบัวธิจีดัการกบัผูท้ีไ่ดร้บัการยกเวน้

ใหไ้ม่ตอ้งสวมหนา้กากอนามยั 

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าผูร้บัจา้งอสิระ ลูกจา้งช ัว่คราวหรอืลกูจา้งตามสญัญา 

และอาสาสมคัรในสถานปฏบิตังิานไดร้บัการฝึกอบรมอย่างถูกตอ้งเกีย่วกบันโยบายการป้องกนัโควิ

ด-19 และมอีุปกรณท์ีจ่าํเป็นและอุปกรณป้์องกนัส่วนบุคคลไวใ้ช ้

หารอืเกีย่วกบัความรบัผดิชอบเหล่านีล้ว่งหนา้กบับรษิทัซ ึง่จดัหาลูกจา้งช ัว่คราวและ/หรอืลูกจา้งตาม

สญัญาให ้

• ขอ้มูลเกีย่วกบัสทิธปิระโยชนก์ารลาหยุดโดยไดร้บัค่าจา้งซึง่พนักงานมสีทิธทิีจ่ะไดร้บั 

อาจจะทําใหง้า่ยขึน้ในดา้นการเงนิทีจ่ะตดัสนิใจอยู่กบับา้น 

ดูขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัโปรแกรมการลาป่วยทีร่ฐับาลสนับสนุนและค่าตอบแทนของพนักงานในชว่ง

โควดิ-19 รวมถงึสทิธกิารลาป่วยของลูกจา้งภายใตก้ฎหมายกฎหมาย Families First 

Coronavirus Response Act (กฎหมายรบัมอืกบัโคโรนาไวรสัโดยครอบครวัตอ้งมากอ่น)  

มาตรการควบคุมและการคดักรองรายบุคคล 

• จดัใหม้กีารตรวจวดัอุณหภูมแิละ/หรอืคดักรองอาการสําหรบัพนักงานทุกคนทีจ่ดุเร ิม่ตน้ของการเปลี่

ยนแปลงของพวกเขาและผูข้ายผูร้บัจา้งหรอืพนักงานอืน่ ๆ ทีเ่ขา้มาในสถานประกอบการ 

ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าตวัตรวจวดัอุณหภูมิ/อาการหลกีเลีย่งการสมัผสัใกลช้ดิกบัพนักงานในระดบัทีเ่

ป็นไปได ้ 

• หากกาํหนดใหค้ดักรองตนเองทีบ่า้น 

ซ ึง่เป็นทางเลอืกทีเ่หมาะสมแทนการคดักรองในสถานประกอบการ 

ตอ้งมั่นใจว่าไดต้รวจคดักรองกอ่นทีพ่นักงานรายน้ันจะออกจากบา้นเพือ่ไปเขา้กะทํางาน 

และปฏบิตัติามแนวทางของ CDC ตามทีอ่ธบิายไวใ้นหวัขอ้สําหรบัการฝึกอบรมพนักงานทีด่า้นบน 

• สนับสนุนใหค้นงานทีป่่วยหรอืแสดงอาการของโควดิ-19 อยู่บา้น 

• พนักงานควรจดัใหม้แีละใหพ้นักงานใชอุ้ปกรณป้์องกนัทีจ่าํเป็นทัง้หมดรวมถงึอุปกรณป้์องกนัดวงต

าและถุงมอืในกรณีทีจ่าํเป็น  

• พนักงานควรพจิารณาว่าการใชถุ้งมอืแบบใชค้ร ัง้เดยีวอาจมปีระโยชนใ์นการเสรมิการลา้งมอืบอ่ย ๆ 

หรอืการใชน้ํ้ายาฆ่าเช ือ้ทีม่อื 

ตวัอย่างสําหรบัพนักงานทีก่าํลงัคดักรองผูอ้ืน่สําหรบัอาการหรอืจดัการรายการทีส่มัผสัโดยทั่วไป 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Guidance-for-Face-Coverings_06-18-2020.pdf
https://www.labor.ca.gov/coronavirus2019/#chart
https://www.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.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
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• บุคคลการเขา้สถานทีค่วรถูกจาํกดัเฉพาะสิง่ทีจ่าํเป็นสําหรบัผูบ้รหิารและจะตอ้งทําการตรวจวดัอุณห

ภูมแิละ/หรอืการคดักรองอาการใหเ้สรจ็กอ่นเขา้ 

• ผูใ้หบ้รกิารผูโ้ดยสารภาครฐัและเอกชน การขนส่ง 

เรอืและ/หรอืหน่วยงานและหน่วยงานรถไฟจะตอ้งใชม้าตรการทีเ่หมาะสมเพือ่เตอืนประชาชนว่าพวก

เขาจาํเป็นตอ้งใชห้นา้กากอนามยั 

(เวน้เสยีแต่ว่าไดร้บัการยกเวน้ตามคําแนะนําการแนะนําเร ือ่งการป้องกนัใบหนา้ CDPH) 

ใหร้กัษาระยะห่างทางกายภาพและหลกีเลีย่งการเผชญิหนา้กบัผูโ้ดยสารคนอืน่ ๆ 

โดยตรงเมือ่การรกัษาระยะห่างทางกายภาพทําไดย้าก 

พวกเขาควรสือ่สารถงึการปฏบิตัทิีไ่ดร้บัการปรบัปรุงและการเปลีย่นแปลงความถีใ่นการใหบ้รกิารแก่

ประชาชน การสือ่สารสาธารณะอาจรวมถงึรายการทีร่ะบไุว ้(ดา้นบน) 

และอาจรวมถงึการอปัเดตเกีย่วกบัการส่งขอ้ความหรอืแอพการขนส่ง 

• รถแท็กซี ่บรกิารเรยีกรถ รถรบัส่งลมูิซนีและผูป้ระกอบการขนส่งผูโ้ดยสารอืน่ ๆ 

ควรดําเนินการเพือ่ใหม้ั่นใจว่าลูกคา้ไดร้บัทราบนโยบายและขัน้ตอนใหม่ของบรษิทัอย่างสมบูรณเ์มื่

อใชบ้รกิารขี ่

ผูโ้ดยสารจะตอ้งไดร้บัการแจง้เตอืนกอ่นทําการจองทีน่ั่งว่าผูโ้ดยสารจะตอ้งใชห้นา้กากอนามยั 

(เวน้เสยีแต่ว่าไดร้บัการยกเวน้ตามคําแนะนําการแนะนําเร ือ่งการป้องกนัใบหนา้ CDPH) 

และผูป้ระกอบการมสีทิธิย์กเลกิการจองสําหรบัผูโ้ดยสารทีไ่ม่ไดส้วมใส่หนา้กากอนามยั 

• ในกรณีทีม่ีความเป็นไปไดค้วรใหค้นขบัรถแท็กซีแ่ละคนขบัรถรว่มใชเ้คร ือ่งบงัหนา้เพือ่ใหผู้โ้ดยสาร

ทีม่ารบับรกิารน่ังโดยไม่มพีวกเขา 

ระเบยีบการเกีย่วกบัการระบายอากาศ ท าความสะอาด 

และการฆา่เชือ้  

• หากเป็นไปไดต้ดิตัง้เคร ือ่งฟอกอากาศประสทิธภิาพสูงแบบเคลือ่นยา้ยได ้

ปรบัปรุงระบบกรองอากาศของอาคารใหม้ปีระสทิธภิาพสงูสุดเท่าทีจ่ะเป็นไปได ้

และทําการปรบัปรุงอืน่ ๆ เพือ่เพิม่ปรมิาณอากาศภายนอกและการระบายอากาศในรถ สํานักงาน 

พืน้ทีพ่กัและพืน้ทีใ่นรม่อืน่ ๆ 

• หมั่นตรวจสอบเว็บไซตข์อง CDPH เป็นระยะ ๆ 

เพือ่รบัทราบคําแนะนําเกีย่วกบัคุณภาพอากาศและการระบายอากาศภายในอาคารเพือ่ป้องกนัโรคที่

เช ือ้แพรท่างอากาศซึง่เกดิภายในอาคารปิด 

• ทําความสะอาดอย่างละเอยีดในพืน้ทีก่ารจราจรสูงภายในสถานีขนส่งและสถานีรถไฟยานพาหนะขน

ส่งและรถไฟและเรอืขนส่งทางน้ํา เชน่ เรอืขา้มฟากและเรอื เป็นประจาํ พืน้ทีอ่าจรวมถงึหอ้งพกั, 

พืน้ผวิหอ้งน้ํา, พืน้ทีอ่าหารกลางวนั, 

พืน้ทีท่ีเ่ปลีย่นแปลงและพืน้ทีท่างเขา้และออกรวมถงึบนัไดราวจบัและการควบคุมลฟิทเ์ป็นตน้ 

ฆ่าเช ือ้ทีพ่ืน้ผวิทีใ่ชบ้่อยรวมถงึซุม้เคร ือ่งขายตั๋วประตูหมุนมา้น่ังปุ่ มลฟิทแ์ผนทีร่ะบบลูกบดิประตูหอ้ง

น้ําหอ้งลา้งมอือปุกรณจ์บัอุปกรณบ์ํารุงรกัษาและเคร ือ่งมอื 

• ดําเนินการทําความสะอาดและฆ่าเช ือ้ตามปกตขิองพืน้ผวิทีส่มัผสับ่อย ๆ 

ภายในรถยนตท์ุกคนัทีใ่ชใ้นการขนส่งผูโ้ดยสารซึง่รวมถงึ 

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
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แต่ไม่จาํกดัเพยีงทีน่ั่งทีว่างแขนทีจ่บัประตูมอืจบัทีหุ่ม้เข็มขดันิรภยัระบบควบคุมแสงและอากาศผนังแ

ละหนา้ต่าง สายและปุ่ มทีผู่ข้บัขีใ่ชเ้พือ่ขอหยุด 

• ทําความสะอาดทุกดา้นของหอ้งโดยสารของไดรเวอรร์ะหว่างกะหรอืผูใ้ชแ้ลว้แต่จาํนวนใดจะมากขึน้ 

เตรยีมเวลาใหผู้ป้ฏบิตังิานทําความสะอาดระหวา่งการเปลีย่นกะทํางานของพวกเขา 

ควรมอบหมายงานทําความสะอาดในระหว่างช ัว่โมงทาํงานใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของหนา้ทีท่ีต่อ้งปฏบิตั ิ

• เมือ่ชว่ยเหลอืผูโ้ดยสารทีใ่ชร้ถเข็นหรอือุปกรณเ์คลือ่นทีอ่ืน่ ๆ 

หรอืผูท้ีต่อ้งการความชว่ยเหลอืจากพนักงานพนักงานจะตอ้งฆ่าเช ือ้มอืกอ่นและหลงัการทําปฏกิริยิา  

• หากทําไดใ้หห้ลกีเลีย่งการใชง้านโทรศพัท ์อุปกรณก์ารทํางาน เคร ือ่งมอือืน่ ๆ รว่มกบัผูอ้ืน่ 

หา้มใชอุ้ปกรณป้์องกนัส่วนบุคคลรว่มกบัผูอ้ืน่ 

• เมือ่เลอืกสารเคมสีําหรบัฆา่เช ือ้ ใชผ้ลติภณัฑท์ีไ่ดร้บัการอนุมตัใิหใ้ชฆ้่าเช ือ้โควดิ-19 

ตามรายการผลติภณัฑท์ีผ่่านการอนุมตัจิาก Environmental Protection Agency (EPA) 

และปฏบิตัติามคําแนะนําของผลติภณัฑ ์

ใชต้ามทีฉ่ลากของน้ํายาฆ่าเช ือ้อธบิายเพือ่ใหม้ปีระสทิธภิาพในการฆ่าเช ือ้ไวรสัตวัใหม่ 

เจอืจางน้ํายาซกัผา้ขาวทีใ่ชใ้นครวัเรอืน (5 ชอ้นโตะ๊ต่อน้ําหน่ึงแกลลอน) 

หรอืสารละลายทีม่แีอลกอฮอลเ์ป็นส่วนผสมอย่างนอ้ย 70% ใหเ้หมาะสมสําหรบัแต่ละสภาพพืน้ผวิ 

จดัฝึกอบรมใหก้บัพนักงานเกีย่วกบัอนัตรายของสารเคมี คําสัง่ของผูผ้ลติ 

ความจาํเป็นทีต่อ้งระบายอากาศ และขอ้กาํหนดของ Cal/OSHA เพือ่การใชง้านทีป่ลอดภยั 

พนักงานทีใ่ชน้ํ้ายาทําความสะอาดหรอืน้ํายาฆ่าเช ือ้โรคจะตอ้งสวมถุงมอืและอุปกรณป้์องกนัอืน่ ๆ 

ตามทีผ่ลติภณัฑน้ั์นกาํหนดไวต้ดิตาม วธิทีําความสะอาดทีป่ลอดภยัสําหรบัผูป่้วยโรคหอบหดื 

คําแนะนําจากสํานักงานสาธารณสุขของรฐัแคลฟิอรเ์นียและตอ้งแน่ใจว่ามกีารระบายอากาศเพยีงพ

อ 

• เพือ่ลดความเสีย่งของโรคปอดและโรคอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัน้ํา 

ทําตามขัน้ตอนเพือ่ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าระบบน้ําและคุณลกัษณะทัง้หมด (เชน่ น้ําก็อกสําหรบัดืม่) 

ปลอดภยัต่อการใชง้านหลงัจากปิดโรงงานเป็นเวลานาน 

• จดัเตรยีมสถานี สํานักงานการขนส่งและรถไฟ ยานพาหนะการขนส่งและรถไฟ 

และยานพาหนะโดยสารใหม้ีผลติภณัฑด์า้นสุขอนามยัทีเ่หมาะสม 

รวมถงึเจลทําความสะอาดมอืและเชด็ทําความสะอาดฆ่าเช ือ้ 

และจดัเตรยีมสุขอนามยัของใชส้่วนตวัสําหรบัพนักงานแนวหนา้ทัง้หมด (เชน่ 

พนักงานและพนักงานขบัรถ) 

• ตรวจสอบวา่เคร ือ่งสุขภณัฑท์ีใ่ชเ้พือ่รกัษาความสะอาดยงัคงใชง้านไดอ้ยู่ตลอดเวลา และจดัหาสบู่ 

กระดาษเชด็มอื และน้ํายาทําความสะอาดมอืเพิม่เตมิหากจาํเป็น  

• ในกรณีทีเ่ป็นไปได ้อย่าทําความสะอาดพืน้โดยการกวาดหรอืการใชว้ธิกีารอืน่ ๆ 

ทีส่ามารถกระจายเชือ้โรคในอากาศ เวน้แต่ทุกคนทีอ่ยู่ในบรเิวณน้ันจะมอีุปกรณ ์PPE ทีเ่หมาะสม 

ใชเ้คร ือ่งดูดฝุ่ นทีม่ีตวักรอง HEPA หากเป็นไปได ้

 

 

https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CCDPHP/DEODC/OHB/Pages/OHWMay2020.aspx
https://www.cdc.gov/legionella/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/building-water-system.html
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แนวทางการเวน้ระยะห่างทางกายภาพ 

• ค าเตอืน: เวน้ระยะห่างระหว่างบุคคลเพยีงอย่างเดยีวไม่เพยีงพอต่อการป้องกนัการแพรเ่ช ือ้โควดิ-

19  

• ลดการเขา้พกัสูงสุดบนยานพาหนะและยานพาหนะรถไฟและเรอืเพือ่รองรบัการเบีย่งเบนทางกายภา

พ 

ลบหรอืเวน้ทีน่ั่งเพือ่รองรบัการบดิเบีย้วทางกายภาพหรอืใชเ้ทปสเีพือ่ทาํเคร ือ่งหมายทีน่ั่งทีผู่ข้บัขีไ่ด ้

รบัอนุญาตใหใ้ชห้รอืปิดกัน้ทีน่ั่งทีไ่ม่ไดใ้ชง้าน 

หากเป็นไปไดใ้หใ้ชร้ถโดยสารเพิม่เตมิหรอืยานพาหนะขนส่งเพือ่รองรบัความจเุกนิพกิดัสําหรบัเสน้

ทางทียุ่่งและตอ้งแน่ใจว่าผูโ้ดยสารอยู่ห่างจากรา่งกาย 

• ใชม้าตรการเพือ่ตอ้งแน่ใจว่ามรีะยะห่างทางกายภาพอย่างนอ้ยหกฟุตระหว่างผูข้นส่งและผูใ้หบ้รกิาร

รถไฟและผูโ้ดยสาร ซึง่อาจรวมถงึการใชพ้ารต์ชินัทางกายภาพหรอืตวัชีนํ้าภาพ (เชน่ 

เคร ือ่งหมายบนพืน้ เทปส ีการถอดทีน่ั่งผูโ้ดยสารหรอืชอ่งว่างออกจากการใหบ้รกิาร 

หรอืสญัญาณเพือ่บ่งบอกถงึผูโ้ดยสารทีไ่ม่ควรน่ังหรอืยนืใกลก้บัพนักงานขบัรถบสั) 

หากทีน่ั่งไม่ไดใ้หบ้รกิารโปรดใชค้วามระมดัระวงัในการปฏบิตัติามขอ้กาํหนดขัน้ต่ําสําหรบัทีน่ั่งทีเ่ขา้

ถงึไดส้ําหรบัผูพ้กิาร 

• ในยานพาหนะขนส่งสาธารณะ เชน่ รถเมลใ์นเมอืง ทีน่ั่งภายในระยะหกฟุตของผูป้ระกอบการ 

ควรถูกปิดกัน้และไม่สามารถใหบ้รกิารแกผู่โ้ดยสารได ้

หากไม่ส่งผลกระทบต่อขอ้กาํหนดสําหรบัทีน่ั่งสําหรบัผูพ้กิาร 

ผูป้ระกอบการจะมตีวัเลอืกในการขอผูโ้ดยสารหลกีเลีย่งการยนืหรอืน่ังภายในระยะหกฟุต 

หากเป็นไปไดใ้หต้ดิตัง้ Plexiglas หรอืสิง่กดีขวางอืน่ ๆ 

ทีเ่หมาะสมในการขนส่งและยานพาหนะรถไฟเพือ่ลดการสมัผสัระหว่างพนักงานและผูโ้ดยสาร  

• พจิารณาเสนอใหลู้กจา้งทีร่อ้งขอปรบัเปลีย่นหนา้ทีเ่พือ่ลดการตดิต่อกบัลูกคา้และลูกจา้งคนอืน่ ๆ 

(เชน่ การจดัการสิง่ทีจ่าํเป็นดา้นการบรหิารผ่านระบบเทเลเวริค์) 

• สบัหลกีเวลาพกัสําหรบัลูกจา้ง โดยปฏบิตัติามระเบยีบเกีย่วกบัค่าจา้งและช ัว่โมงทํางาน 

เพือ่รกัษาระเบยีบการเวน้ระยะห่างทางกายภาพ  

• ตรวจสอบวา่ลูกจา้งไดร้กัษาการเวน้ระยะห่างระหวา่งบุคคลในหอ้งพกัผ่อนได ้ซึง่อาจใชฉ้ากกัน้ 

จดัโตะ๊/เกา้อีใ้หห้่างมากขึน้เพือ่แยกลูกจา้งใหอ้ยู่ห่างกนั ฯลฯ หากเป็นไปได ้

ใหส้รา้งพืน้ทีพ่กัแบบกลางแจง้ทีม่หีลงัคาและการจดัทีน่ั่งทีม่กีารเวน้ระยะห่างทางกายภาพ 

ไม่สนับสนุนใหพ้นักงานรวมกลุ่มกนัในระหว่างการพกัเบรก 

และตรวจสอบว่าไม่ไดร้บัประทานอาหารหรอืดืม่โดยไม่สวมหนา้กากปิดจมูกและปากภายในระยะหก

ฟุตทีอ่ยู่ห่างกนั 

• วางขอ้จาํกดัเพิม่เตมิเกีย่วกบัจาํนวนพนักงานในพืน้ทีปิ่ดลอ้มเพือ่ตอ้งแน่ใจว่ามกีารแยกอย่างนอ้ยห

กฟุตเพือ่จาํกดัการส่งไวรสั 

• กาํหนดใหผู้โ้ดยสารซือ้ตั๋วและเพิม่มูลค่าบตัรโดยสารและบตัรรถไฟออนไลนเ์พือ่ลดความจาํเป็นใน

การใชเ้คร ือ่งจกัรทีส่ถานี 
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• พฒันาแผนการเขา้และออกของผูโ้ดยสารเพือ่ลดการสมัผสัทางกายภาพและลดความแออดัของผูโ้

ดยสารคนอืน่ ๆ 

• เมือ่เดนิทางโดยเรอืขนส่งทางน้ํา เชน่ เรอืขา้มฟากหรอืเรอื 

ขอใหผู้โ้ดยสารระบุสมาชกิลูกเรอืว่าพวกเขาเดนิทางดว้ยกนัเป็นกลุ่มหรอืไม่ถา้เป็นไปได ้

ลูกเรอืจะชว่ยใหผู้โ้ดยสารรอควิขึน้เคร ือ่งและลงเรอืในกลุ่มเล็ก ๆ 

• ตดิตามเสน้ทางทีก่ารเบีย่งเบนทางกายภาพเป็นความทา้ทายเน่ืองจากผูข้บัขี ่

ปรบัเสน้ทางรถประจาํทางหรอืการขนส่งและกาํหนดเวลาเพือ่พจิารณาถงึความจาํเป็นในการใชร้ถเม

ลร์ถไฟและยานพาหนะการขนส่งอืน่ ๆ ในชว่งเวลาทีม่ผีูโ้ดยสารหนาแน่นในเสน้ทางทีวุ่่นวาย 

ขอ้ควรพจิารณาเพิม่เตมิส าหรบัผูใ้หบ้รกิารผูโ้ดยสาร 

(รถแท็กซี ่บรกิารเรยีกรถ รถรบัส่งลมูีซนี ฯลฯ) 

• การขีแ่บบกลุ่มทีเ่สนอโดยบรษิทับรกิารเรยีกรถ 

ซ ึง่รวมถงึการใหต้วัเลอืกประเภทของเวรสําหรบับุคคลต่าง ๆ ทีเ่ดนิทางไปในทศิทางเดยีวกนั 

ควรถูกระงบัจนกว่าจะมกีารใหค้ าแนะน าดา้นสุขภาพของประชาชนเพิม่เตมิเพือ่เร ิม่การ

ขีใ่หม่ 

• ผูป้ระกอบการรถแท็กซีแ่ละรถโดยสารสาธารณะและบรษิทัขนส่งสาธารณะควรพฒันากระบวนการที่

อนุญาตใหท้ัง้ผูข้บัขีแ่ละผูข้บัขีย่กเลกิการขบัขีโ่ดยไม่มีการลงโทษหากอกีฝ่ายไม่ไดส้วมหนา้กากปิ

ดบงั นโยบายนีค้วรแจง้ใหผู้โ้ดยสารทราบกอ่นจองรถ 

• จดัหาวสัดุทีเ่พยีงพอสาํหรบัผูข้บัขีใ่นการทําความสะอาดและฆ่าเช ือ้พืน้ผวิทีส่มัผสับอ่ยของยานพาห

นะ 

ผูข้บัขีค่วรมกีารทําความสะอาดและฆ่าเช ือ้สเปรยแ์ละ/หรอืกระดาษทําความสะอาดแบบใชแ้ลว้ทิง้ใน

รถของพวกเขา 

ผูข้บัขีค่วรปฏบิตัติามคําแนะนําของผูผ้ลติเพือ่ทําความสะอาดและฆ่าเช ือ้ในรถยนตอ์ย่างเหมาะสมรว

มถงึการใชเ้ทคนิคการทําความสะอาดทีเ่หมาะสมกบัพืน้ผวิ 

ควรไดร้บัคําแนะนําเกีย่วกบัอนัตรายของผลติภณัฑแ์ละมาตรการป้องกนัทีจ่าํเป็น 

ตอ้งแน่ใจว่ามกีารระบายอากาศเพยีงพอเมือ่ทําความสะอาด/ฆ่าเช ือ้ยานพาหนะ 

ควรทําความสะอาดและฆ่าเช ือ้อย่างสม่ําเสมอพวงมาลยั, เกยีร,์ 

คนัโยกสญัญาณและชิน้ส่วนยานยนตอ์ืน่ ๆ 

จดัเตรยีมถงัขยะทีม่กีารจดัเรยีงไวใ้นยานพาหนะเพือ่กาํจดัผา้เชด็ทําความสะอาดยาฆ่าเช ือ้และรายก

ารอืน่ ๆ อย่างเหมาะสม 

• พืน้ทีส่มัผสัสูงภายในรถทีผู่โ้ดยสารสมัผสับ่อยควรทําความสะอาดและฆ่าเช ือ้บ่อยคร ัง้ทีจ่ดุเร ิม่ตน้แล

ะจดุสิน้สุดของการเปลีย่นเกยีรแ์ต่ละคร ัง้และระหว่างการขนส่งผูโ้ดยสาร ซึง่รวมถงึกรอบประตู, 

มอืจบั, หนา้ต่าง, เข็มขดันิรภยัและสลกัลําตน้ 

ใหเ้วลาสําหรบัคนทํางานในการทําความสะอาดระหว่างการขนส่งผูโ้ดยสาร 

หากไดร้บัมอบหมายใหท้ําความสะอาดใหก้บัผูข้บัขีพ่วกเขาจะตอ้งไดร้บัการชดเชยในเวลาน้ัน 

• พจิารณาการตดิตัง้ฉากกัน้ทีล่ะอองซมึผ่านไม่ไดร้ะหว่างทีน่ั่งดา้นหนา้และดา้นหลงั 
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• ผูข้บัขีค่วรพจิารณาขอใหผู้โ้ดยสารจดัการกบักระเป๋าและของส่วนตวัในระหว่างการรบัและส่งหากเป็

นไปได ้หากใหบ้รกิารดงักล่าวขอใหผู้โ้ดยสารรกัษาระยะห่างอย่างนอ้ยหกฟุต 

หลงัจากสมัผสัสิง่ของผูโ้ดยสารแลว้ผูข้บัขีค่วรใชเ้จลทาํความสะอาดมอื 

• ผูข้บัขีค่วรน่ังทีเ่บาะหลงัเพือ่ยดืระยะห่างระหว่างผูโ้ดยสารและคนขบัใหไ้ดม้ากทีสุ่ด แอพ 

บรกิารเรยีกรถ 

ควรเตอืนผูโ้ดยสารถงึขอ้กาํหนดทีอ่ปัเดตนีแ้ละจาํนวนทีน่ั่งทีม่ใีหเ้มือ่ทําการขอยานพาหนะและผ่าน

อเีมลขอ้ความหรอืเคร ือ่งมอืสือ่สารอืน่ ๆ ของลูกคา้  

• แอพ บรกิารเรยีกรถ และ Taxi 

และผูใ้หบ้รกิารโทรศพัทแ์ท็กซีค่วรเตอืนผูโ้ดยสารใหใ้ส่หนา้กากใบหนา้และแจง้ใหท้ราบวา่การขบัขี่

อาจถูกยกเลกิหากพวกเขาไม่สวมหนา้กากปิดหนา้ 

• หลกีเลีย่งการใชต้วัเลอืกอากาศหมุนเวยีนสําหรบัการระบายอากาศของยานพาหนะในระหว่างการข

นส่งผูโ้ดยสาร 

หากเป็นไปไดใ้หใ้ชช้อ่งระบายอากาศของยานพาหนะเพือ่นําอากาศภายนอกเขา้มาและ/หรอืลดระดั

บหนา้ต่างรถ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ตอ้งมกีารพจิารณาขอ้กาํหนดเพิม่เตมิสําหรบัประชากรกลุม่เปราะบาง ผูใ้หบ้รกิารผูโ้ดยสารภาครฐัและเอกชน บรษิทัขนส่ง 

และผูป้ระกอบการรถไฟระหว่างเมอืงจะตอ้งปฏบิตัติามมาตรฐาน Cal/OSHA ทัง้หมดและเตรยีมพรอ้มทีจ่ะปฏบิตัติามคําแนะนํา 

รวมถงึคําแนะนําจากศนูยค์วบคุมและป้องกนัโรค (CDC)และสํานักงานสาธารณสุขของรฐัแคลฟิอรเ์นีย (CDPH) นอกจากนี ้

หน่วยงานเหลา่นีจ้ะตอ้งเตรยีมทีจ่ะเปลีย่นแปลงการดําเนินงานเน่ืองจากแนวทางเหล่านีม้กีารเปลีย่นแปลง 

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
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