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มาตรการสาหรับสถานประกอบการดูแลส่วนบุคคลในการเปิ ดให้บริการอีกครัง้ : ภาคผนวก R
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อัปเดตล่าสุด: (ไฮไลท์สีเหลืองคือข้อมูลที่ปรับปรุงล่าสุด )
5/20/2021: สถานประกอบการสามารถให้บริการเจาะรูจมูก ปาก และสักลายได้
และผู้ปฏิบัติงานที่ให้บริการเหล่านี้ตอ้ งสวมใส่อุปกรณ์ปกป้องใบหน้า (Face Shield) เพิ่มเติมจากการใส่หน้ากากตามปกติ
ทัง้ นี้เพื่อปกป้องดวงตา รวมถึงควรเลือกใช้หน้ากากที่มคี ณ
ุ ภาพสูงขึ้น นอกจากนี้ในสถานประกอบการต้องมีการถ่ายเทอากาศที่ดี
บริการที่มีไอน้าหรือมีออกซิเจนไม่ถือเป็ นกระบวนการที่ก่อให้เกิดละอองอากาศอีกต่อไป
และได้รับอนุญาตให้บริการได้โดยต้องปฏิบตั ิและเป็ นไปตามมาตรการนี้
อัตราการติดเชื้อโควิด -19, การเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลและการเสียชีวิตเริ่มลดลงและคงที่ แต่เชื้อโควิด-19
ยังคงมีความเสี่ยงสูงต่อชุมชนและจาเป็นที่ทุกคนและทุกธุรกิจต้องระมัดระวังอย่างยิ่ง
รวมถึงต้องปรับเปลี่ยนดัดแปลงการปฏิบตั ิงานและกิจกรรมต่างๆเพือ่ ลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายโรค

แล
ว้ -

เนื่องจากมณฑลลอสแอนเจลิสได้เข้าสู่ “ขัน้ สีเหลือง”
ของพิมพ์เขียวของมลรัฐเพื่อกรอบงานด้านเศรษฐกิจที่ปลอดภัยกว่าจึงได้มีการปรับปรุงมาตรการนี้เพือ่ ยกระดับข้อ จากัดสาหรับบางกิจกรรม
ในท้องถิ่น
สถานประกอบการควรดาเนินการด้วยความระมัดระวังและปฏิบัติตามข้อกาหนดในมาตรการนี้เพือ่ ลดโอกาสในการแพร่กระจายเชื้อโควิด -19
ภายในสถานประกอบการ

ออ
ก

กระทรวงสาธารณสุขประจามณฑลลอสแอนเจลิสได้จดั ทาแนวทางตามขัน้ ตอนที่ได้รบั การสนับสนุนจากนักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญด้าน
สาธารณสุขเพื่อให้ธุรกิจบางประเภทสามารถกลับมาเปิดให้บริการใหม่ได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
ข้อกาหนดต่างๆด้านล่างนี้กาหนดขึ้นสาหรับธุรกิจผูใ้ ห้บริการการดูแลส่วนบุคคลโดยเฉพาะ
ทัง้ นี้รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงการบริการที่ต้องมีการสัมผัสใบหน้าหรือร่างกายของลูกค้า
นอกเหนือจากเงื่อนไขที่กาหนดไว้โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจารัฐ
ธุรกิจและผู้ประกอบการยังต้องปฏิบัตติ ามข้อกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ทงั ้ หมดรวมถึงเงื่อนไขต่างๆที่กาหนดไว้ในมาตรการฉบับนี้

ถอ
น

เนื่องจากกิจกรรมภายในอาคารมีความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 มากกว่า
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอาคารที่มีการระบายอากาศได้ไม่ดี
มันจึงเป็ นสิ่งสาคัญที่ฝ่ายอาคารสถานที่ตอ้ งมั ่นใจว่ามีการรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างเหมาะสม
ลูกค้าและผู้ปฏิบัตงิ านต้องสวมหน้ากากตลอดเวลา มีการรักษาความสะอาดของมือตามสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด
มีการเพิ่มการทาความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคในอาคารสถานที่และระบบระบายอากาศทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
การบริการดูแลส่วนบุคคลรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงผู้ให้บริการด้านศิลปะและความงาม บริการดูแลผิวและบริการเสริมความงาม
การกาจัดขนโดยไม่ใช้ยา ผู้ให้บริการด้านศิลปะบนเรือนร่าง ร้านสัก บริการสักคิว้ และแต่งหน้าถาวร ร้านเจาะ บริการนวด
(ที่ไม่ใช่การดูแลด้านสุขภาพ) บริการทาผิวสีแทน บริการทาเล็บ บริการทาผมและตัดผมทัง้ ชายและหญิง
ลูกค้าต้องไม่รับประทานอาหารและเครือ่ งดืม่ ขณะที่กาลังอยู่ภายในอาคารหรือในบริเวณของสถานประกอบการ
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รายการตรวจสอบนี้ครอบคลุมข้อมูลดังต่อไปนี้:

ไม
่มีผ
ลบ
ังค
บั ใ
ช้

โปรดทราบ: เอกสารฉบับนี้อาจได้รับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลเมื่อมีข้อมูลและแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
ดังนัน้ ควรเข้าไปตรวจสอบข้อมูลในเว็บไซต์ของมณฑลลอสแอนเจลิสที่ http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/
เป็ นประจาเพื่อรับทราบข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงในเอกสารฉบับนีต้ ลอดจนแนวทางข้อแนะนาที่เกีย่ วข้องอื่นๆ

(1)

นโยบายและแนวทางปฏิบัติในสถานปฏิบัตงิ านเพือ่ การปกป้องสุขภาพของพนักงาน

(2)

มาตรการเพื่อให้มั ่นใจในการรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล

(3)

มาตรการเพื่อให้มั ่นใจในการควบคุมการติดเชื้อ

(4)

การสื่อสารกับพนักงานและสาธารณชน

(5)

มาตรการเพื่อให้มั ่นใจในความสามารถในการเข้าถึงการบริการที่สาคัญได้อย่างเท่าเทียม

ส่วนสาคัญทัง้ ห้าประการนี้ตอ้ งได้รับการแก้ไขปรับปรุงเมื่อสถานประกอบการของท่านดาเนินการจัดตัง้ มาตรการเพือ่ การกลับมาเปิดให้บริการอี
กครัง้

ชื่อกิจการ :

แล
ว้ -

ทุกกิจการห้างร้านที่ได้รับการครอบคลุมโดยมาตรการฉบับนี้ ต้องนามาตรการที่เกี่ยวข้องทัง้ หมดตามที่กาหนดไว้ด้
านล่างนี้ มาใช้เป็ นแนวทางปฏิ บตั ิ และหากมีมาตรการใดที่ไม่ถูกนามาใช้เป็ นแนวทางปฏิ บตั ิ ทางกิจการต้องพร้อมที่
จะอธิบายว่าทาไมจึงไม่สามารถนามาใช้ได้กับกิจการของตน

ที่อยู่สถานประกอบการ :
ความจุสูงสุดเดิม:

นโยบายและแนวทางปฏิ บัตใิ นสถานปฏิ บัตงิ านเพื่อการปกป้ องสุขภาพของพนักงาน
(ทาเครื่องหมายทุกข้อทีเ่ กี่ยวข้องกับสถานประกอบการ)

ถอ
น

A.

ออ
ก

ความจุที่ได้รับอนุญาต:

❑ ทุกคนที่สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ ของตนจากที่ บ้านได้นั้นได้รับ คาสั ่งให้ ปฏิบัติ งานจากที่บ้าน
ทัง้ นี้ไม่รวมการบริการที่ได้ รับการก าหนดตามกฎหมายว่ าให้ปฏิบั ติงานในสถานที่ที่ได้ รับอนุ ญาต
❑ พนักงานที่มีสุขภาพอ่อนแอ (ผู้ที่มีอายุมากกว่า 65 ปี สตรีมีครรภ์ บุคคลที่มีภาวะทางสุขภาพเรื้อรัง )
ได้รับมอบหมายงานที่สามารถปฏิบัติ งานได้จากทีบ่ ้านเมื่อใดก็ ตามที่ สามารถทาได้และควรหารือ กับแพทย์ ผู้ ดูแลสุ ขภาพหรื อผู้ใ ห้บริ การด้ านอาชีว อนามัย
ของตนในข้อวิตกกัง วลต่ างๆเพื่อทาการตั ดสินใจได้อย่างถูกต้องเหมาะสมเกี่ย วกับการกลับไปปฏิบัติหน้าที่ในสถานปฏิบัติงาน
❑ พนักงานทุกคนได้รับคาสั ่งไม่ให้ มาทางานหากมีอาการป่ วยหรือหากมีก ารติ ด ต่อสั ม ผัสกั บผู้ ที่ติ ดเชื้อโควิด -19
พนักงานเข้าใจดีว่าต้องปฏิบัติ ตามคาแนะน าของ DPH สาหรับการแยกตัวและกัก ตั วหากจาเป็น
นโยบายการลาของสถานปฏิบั ติงานได้รับการตรวจทานและดัดแปลงเพื่อให้มั ่นใจได้ ว่า พนักงานจะไม่ไ ด้รับการลงโทษเมื่อ พวกเขาต้องอยู่บ้านเมื่ อมี อากา
รป่ วย
❑ การตรวจเช็คก่อนเข้างานจะมีขึ้นก่อนที่พนักงานจะเข้ามาในบริเวณสถานปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการคัดกรองการเข้าสถานที่ของกระทรวงสาธารณ
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o การคัดกรองที่เป็นบวก (ยังไม่ชัดเจน):
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สุข (DPH) การตรวจเช็คต้องรวมถึงการตรวจเช็คเกี่ยวกับอาการไอ หายใจถี่ หายใจลาบาก และอาการไข้หนาวสั ่น เริ่มสูญเสียการรับรู้รสชาติและกลิ่น
ไม่ว่าพนักงานจะอยู่ระหว่างการแยกตัวจากผู้อื่นหรืออยู่ระหว่างการกักตัวก็ตาม
การตรวจเช็คนี้สามารถทาได้ทงั ้ ทางไกลหรือโดยตัวบุคคลก่อนที่พนักงานจะมาถึงสถานปฏิบัติงาน
การตรวจวัดอุณหภูมิก็ควรทาขึ้นที่จุดปฏิบัติงานหากเป็นไปได้
o การคัดกรองที่เป็นลบ (ชัดเจนแล้ว) หากบุคคลดังกล่าวไม่มีอาการและไม่ได้ติดต่อหรือสัมผัสกับผู้ที่ติดเชื้อโควิด -19 ในช่วง 10 วันที่ผ่านมา
บุคคลนี้สามารถเข้าในอาคารได้ในวันนั้น
▪

หากบุคคลดังกล่าวยังไม่ได้ฉ ีดวัคซีนโควิด-19 ครบถ้วนสมบูรณ์1 และได้ติดต่อหรือสัมผัสกับผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 ในช่วง 10 วันที่ผ่านมา
หรือปัจจุบันอยู่ภายใต้คาสั ่งให้กักตัว ต้องไม่อนุญาตให้บุคคลดังกล่าวเข้าหรือทางานในสถานที่และต้องให้กลับบ้านทันทีเพื่อกักตัวที่ บ้าน
ให้คาแนะนาในการกักตัวโดยดูข้อมูลได้ที่ ph.lacounty.gov/covidquarantine

▪

หากบุคคลดังกล่าวแสดงอาการใดๆดังที่กล่าวข้างต้นหรือปัจจุบันอยู่ภายใต้คาสั ่งให้แยกตัวจากผู้อื่น
ต้องไม่อนุญาตให้บุคคลดังกล่าวเข้าหรือทางานในสถานที่และต้องให้กลับบ้านทันทีเพื่อแยกตัวจากผู้อื่นที่บ้าน
ให้คาแนะนาในการแยกตัวจากผู้อื่นโดยดูข้อมูลได้ที่ ph.lacounty.gov/covidisolation

แล
ว้ -

❑ พนักงานได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสวัสดิการการลาของนายจ้างหรือที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลที่พนักงานอาจมีสิทธิไ์ ด้รับซึ่งสามารถช่ว ยเหลือทางด้านการเงินเมื่
อต้องอยู่บ้านและไม่สามารถมาทางานได้
กรุณาดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมของรัฐบาลในการสนับสนุนด้านการลาป่ วยและค่าชดเชยของพนักงานสาหรับโควิด -19
ทัง้ นี้รวมถึงสิทธิในการลาป่ วยของพนักงานเนื่องจากอาการป่ วยด้วยโควิด-19 และการเข้ารับวัคซีนโควิด-19
ภายใต้กฎหมายเสริมว่าด้วยการลาป่ วยที่ได้รับค่าตอบแทนเนื่องจากโควิด-19
❑ เมื่อได้รับแจ้งว่ามีพนัก งาน/ผู้ป ฏิบัติง าน
ผู้รับเหมาอิสระและพนักงานชั ว่ คราวอย่างน้ อยหนึ่ง คนขึ้นไปได้รับ ผลการตรวจว่า ติด เชื้อหรือ มีอ าการที่สอดคล้องกั บโควิ ด -19 (ผู้ติดเชื้อ)
นายจ้างจะต้องมีแผนพร้อมที่จะให้ ผู้ติ ดเชื้อ กัก ตั วที่บ้านของตนและกาหนดให้ มีก ารกั ก ตัว เอง สาหรับ พนั กงานทุ กคนที่มี การติ ดต่ อสั มผั สในสถานปฏิบั ติงา
นกับผู้ติดเชื้อ แผนของนายจ้างควรพิจารณาถึง มาตรการสาหรับ พนั กงานทุ ก คนที่ ต้องได้รับ การกั กตั วให้ สามารถเข้า ถึงหรือได้รับ การตรวจเชื้ อโควิ ด-19
เพื่อระบุว่ามีการติ ด ต่อสั ม ผัสกั บเชื้อในสถานปฏิบั ติงานเพิ่ มเติ มหรือไ ม่ซึ่งอาจต้องมี มาตรการควบคุ มโควิ ด-19 เพิ่มเติม
กรุณาดูคาแนะนาจากกระทรวงสาธารณสุ ขได้ที่ การตอบรับต่อสถานการณ์โ ควิด-19 ในสถานปฏิบัติงาน

ถอ
น

ออ
ก

❑ ในกรณีที่เจ้าของ ผู้จัดการหรือผู้ดาเนิน การรับทราบว่า มีผู้ ติ ดเชื้อโควิด -19 ในสถานปฏิบัติงานจานวนสาม (3) รายขึ้นไปในระยะเวลา 14 วัน
นายจ้างต้องรายงานเรื่องนี้ไปยังกระทรวงสาธารณสุข ของมณฑลลอสแอนเจลิสที่ห มายเลข (888) 397-3993 หรือ (213) 240-7821 หรือ
www.redcap.link/covidreport หากกลุ่มผู้ติดเชื้อ ถู กระบุที่ สถานปฏิบั ติงาน
ทางกระทรวงสาธารณสุขจะกาหนดมาตรการตอบรับซึ่งรวมถึ ง การจัดแนวทางและค าแนะนาในการควบคุ ม การติด เชื้ อ
การสนับสนุนทางเทคนิคและมาตรการควบคุ ม เฉพาะที่
เจ้าหน้าที่จัดการกรณีด้านสาธารณสุขจะได้รับ การมอบหมายให้ ดาเนิน การตรวจสอบกรณี กลุ่ ม ผู้ติ ดเชื้อ เพื่อช่ วยแนะนาในการ รับ มือ กับสถานการณ์ ของสถ
านประกอบการ กระทรวงสาธารณสุขต้องได้รับ การประสานงานจากสถานที่ทันที เพื่ อให้ทราบการระบาดในกลุ่ มผู้ ติ ดเชื้อโควิ ด -19
❑ อีกทางเลือกคือย้ายหรือ กาหนดกะงานให้ มี การรั กษาระยะห่างระหว่างบุค คลให้ไ ด้ม ากที่ สุด
❑ พนักงานทุกคนได้รับแจ้งให้ไปพบแพทย์หากอาการของตนรุนแรงขึ้ น ได้แก่ อาการเจ็บแน่นหน้าอกต่อเนื่อง อาการมึนหัว
ริมฝีปากหรือใบหน้าเปลี่ยนเป็นสี ม่ว ง
❑ พนักงานที่มีการติดต่อสัมผัสกับบุคคลอื่นจะได้รับแจกหน้ากากที่เหมาะสมเพื่อใช้ปิดจมูกและปากโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
สาหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาดูที่หน้าเว็บเพจ LAC DPH COVID-19 Mask ที่
ผู้ที่ถือ ว่าได้ฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบถ้วนสมบูร ณ์แล้วคือ ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบถ้ว นแล้วสอง (2) สัปดาห์ขึ้นไปนับจากวันที่ฉีดวัค ซีนโดส ที่ 2 ของวัคซีนที่กาหนดให้ฉีด 2 ครัง้
(เช่น Pfizer-BioNTech หรือ Moderna) หรือ สอง (2) สัปดาห์ขึ้นไปหลัง ได้ร ับวัคซีนชนิดฉีด ครัง้ เดียว (เช่น Johnson and Johnson [J&J]/Janssen)
แนวทางนี้ส ามารถใช้ได้กับวัคซีนโควิด-19 ที่ได้ร ับอนุญาตให้ใช้ในกรณีฉุกเฉินได้โดยองค์การอนามัยโลก (WHO) (เช่น AstraZeneca/Oxford)
1
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http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/พนักงานต้องใส่หน้ากากนี้ตลอดเวลาในระหว่างที่ปฏิบัติงานเมื่อมีการติด ต่อสัมผัสหรือ มีโอกาสที่จะไ
ด้รับการติดต่อสัมผัสกับบุคคลอื่น พนักงานที่ปฏิบัติงานให้บริการดูแลส่วนบุคคลที่ ลูกค้าต้องถอดหน้ากากในระหว่างรับบริการ
พนักงานที่ต้องสัมผัสกับลูกค้าขณะให้บริการภายในอาคารสถานที่ต้องสวมใส่หน้ากากที่ป้องกันการแพร่กระจายละอองขนาดเล็กได้อย่างมีประสิ ทธิภาพมากกว่า
ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงหน้ากาก N95 ที่ผ่านการทดสอบแล้ว (แนะนาประเภทนี้) หน้ากาก KN95 ที่ผ่านการทดสอบแล้วหรือการสวมใส่หน้ากากสองชัน้
เนื่องจากในสภาพแวดล้อมภายในอาคารมีความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 สูงกว่า สาหรับข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณาดูที่หน้าเว็บการสวมใส่หน้ากากป้องกันโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุขมณฑลลอสแอนเจลิสที่
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks ตามข้อกาหนดของมลรัฐ
บุคคลที่ได้รับการแนะนาจากแพทย์ของตนว่าไม่ควรใส่หน้ากากเนื่องด้วยอาการทางการแพทย์และผู้ที่ทางานเกี่ยวเนื่องกับการสัมผัสติดต่อกับผู้อื่นเป็นประจาต้อ
งสวมอุปกรณ์ปกป้องทางเลือกที่ไม่จากัดการหายใจ เช่น ควรใส่หน้ากากครอบใบหน้าที่มีผ้ากัน้ ที่ด้านล่างตราบใดที่ภาวะร่างกายของตนเอื้ออานวย
ต้องใช้แบบที่มีผ้ากัน้ ที่คลุมลงมาด้านใต้คาง หน้ากากที่มีวาล์วทางเดียวไม่ควรนามาใช้ พนักงานทัง้ หมดต้องสวมใส่หน้ากากตลอดเวลา
ยกเว้นเมื่อทางานอยู่ลาพังในห้องทางานที่ปิดประตูหรือเมื่อรับประทานอาหารหรือดื่มเครื่องดื่ม
นอกจากนี้ได้ยกเลิกข้อยกเว้นก่อนหน้านี้สาหรับพนักงานที่ทางานในห้องผนังกัน้ ส่วนตัวซึ่งความสูงของผนังกัน้ สูงกว่าความสูงของพนักงานในขณะที่ยืนตรงจนก
ว่าจะมีคาประกาศเพิ่มเติม
❑ พนักงานได้รับการแนะนาให้ซักล้างหรือเปลี่ยนหน้ากากของตนเป็นประจาทุกวัน

❑ เพื่อให้มั ่นใจว่ามีการสวมใส่หน้ากากอย่างต่อเนื่องและถูกต้อง ห้ามพนักงานรับประทานอาหารหรือดื่มเครื่องดื่ม
ยกเว้นในเวลาพักเบรกเมื่อสามารถถอดหน้ากากออกได้อย่างปลอดภัยและมีการรักษาระยะห่างอย่างถูก ต้องและเหมาะสมจากผู้อื่น
พนักงานต้องอยู่ห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 6
ฟุตตลอดเวลาเมื่อรับประทานอาหารหรือดื่มเครื่องดื่มและหากทาได้ควรรับประทานอาหารหรือดื่มเครื่องดื่มภายนอกอาคารและห่างจากผู้อื่นและควรรับประทาน
อาหารหรือดื่มเครื่องดื่มในห้องที่มีผนังกัน้ หรือในห้องทางานหากสามารถทาได้และช่วยให้อยู่ห่างจากผู้อื่นได้มากกว่าในห้อ งพักเบรก เชื้อโควิด-19
มีแนวโน้มแพร่กระจายได้มากกว่าเมื่อพนักงานอยู่รวมกันและไม่สวมใส่หน้ากากป้องกัน

แล
ว้ -

❑ ให้ลดพื้นที่การอยู่รวมกันและกระจายพนักงานออกห่างกันให้มากที่สุดในห้องหรือในบริเวณที่พนักงานรับประทานอาหารหรือพักเบรก โดย:
o ติดประกาศจานวนพนักงานสูงสุดที่อนุญาตให้อยู่ในห้องหรือพื้นที่พักเบรกเพื่อให้สามารถรักษาระยะห่างได้อย่างน้อย 6 ฟุต และ
o สลับเวลาการพักเบรกหรือเวลารับประทานอาหารของพนักงานเพื่อลดจานวนพนักงานในห้องรับประทานอาหารหรือพื้นที่พักเบรกและ

ออ
ก

o วางโต๊ะให้ห่างกันอย่างน้อย 8 ฟุต และให้เก้าอี้ห่างกันอย่างน้อย 6 ฟุต
ให้นาเก้าอี้ออกไปบางส่วนหรือใช้เทปทาเครื่องหมายไว้เพื่อลดจานวนพนักงานที่ใช้งานในแต่ละช่วง ทาเครื่องหมายที่พื้นเพื่อให้มีการรั กษาระยะห่าง
จัดที่นงั ่ ในลักษณะที่หลีกเลี่ยงการหันหน้าเข้าหากันและอาจใช้ที่กนั ้ เพื่อป้องกัน การแพร่กระจายเชื้อได้ดียิ่งขึ้น
อย่างไรก็ตามไม่ควรใช้ที่กนั ้ แทนการจากัดจานวนพนักงานที่ใช้งานพื้นที่แต่ละช่วงและการรักษาระยะห่าง
o

ในกรณีที่ทาได้ ให้จัดพื้นที่พักเบรกภายนอกอาคารพร้อ มมี อุปกรณ์กันแสงแดดและมี ที่นงั ่ ให้ กับพนั กงานโดยต้ องนัง่ ห่างจากผู้อื่นอย่างน้อ ย 6
ฟุตตลอดเวลา

ถอ
น

❑ พนักงานที่ต้องทางานภายในระยะหกฟุ ตจากลูก ค้าหรือเพื่อนร่ ว มงานต้องใส่อุป กรณ์ป้องกันขัน้ ที่สอง (เช่น หน้ากากครอบใบหน้าหรือแว่นครอบนิรภั ย)
นอกเหนือไปจากหน้ากากพนั กงานทุ กคนควรลดเวลาการท างานที่ ต้องอยู่ ในระยะไม่ เ กินหกฟุ ตจากลูก ค้าให้ เหลือน้ อยที่สุ ด
พนักงานที่ให้บริการที่ลูกค้าจาเป็นต้องถอดหน้ากากเพื่อรับบริการ (เช่น บริการที่เกี่ยวกับใบหน้า บริการตัดเล็ม ขนบนใบหน้า โกนหนวดเครา แต่งหน้า เป็นต้น)
ต้องสวมใส่อุปกรณ์ปกป้องใบหน้า (Face shield) เพิ่มเติมจากการสวมใส่หน้ากาก
รวมถึงแนะนาอย่างยิ่งให้ใส่หน้ากากที่มีประสิทธิภาพการป้องกัน การแพร่เชื้อได้สูงกว่า เช่น หน้ากาก N95 ที่ผ่านการทดสอบแล้ว (แนะนาประเภทนี้)
หรือหน้ากาก KN95 ที่ผ่านการทดสอบแล้วหรือการสวมใส่หน้ากากสองชัน้ สาหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาดูที่หน้าเว็บ ไซต์การสวมใส่หน้ากากป้องกันโควิด-19
ของกระทรวงสาธารณสุขมณฑลลอสแอนเจลิส ได้ที่ http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks
❑ การสวมใส่อุปกรณ์ปกป้องใบหน้า (Face shield) นั้นไม่บังคับสาหรับพนักงานที่มีหลักฐานแสดงต่อนายจ้างของตนว่าได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้ว
อย่างไรก็ตามยังคงจาเป็นต้องใส่หน้ากากอยู่ สาหรับพนักงานที่ได้รับการฉีดวั คซีน ครบถ้ วนแล้ วและได้แสดงหลั ก ฐานการฉีด วั คซีนป้องกันโควิ ด -19
ครบถ้วนแล้วและเลือกที่จะไม่ส วมอุปกรณ์ปกป้องใบหน้า
นายจ้างควรจัดทาและบันทึกเป็นลายลั กษณ์อัก ษรว่า เอกสารที่ พนั กงานแต่ละคนได้นา มาใช้ เป็นหลั กฐานการฉี ด วัคซีน ครบถ้วนแล้วนั้น เป็นที่ ยอมรับได้ โด
ยนายจ้างไม่จาเป็นต้องเก็บสาเนาหลั ก ฐานการฉีด วั คซีนที่นามาแสดงไว้
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แล
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❑

o ผู้ที่ถือว่าได้ฉ ีดวัคซีนโควิด-19 ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วคือผู้ที่ฉ ีดวัคซีนครบถ้วนแล้วเท่ากับหรือมากกว่า 2 สัปดาห์ขึ้นไปนับจากวันที่ฉ ีดวัคซี นเข็มที่ 2
(Pfizer-BioNTech หรือ Moderna) หรือเท่ากับหรือมากกว่า 2 สัปดาห์ขึ้นไปหลังได้รับวัคซีนชนิดฉีดครัง้ เดียว (Johnson and Johnson [J&J]
/Janssen)
o พนักงานสามารถใช้หลักฐานต่อไปนี้เพื่อแสดงต่อนายจ้างว่าได้รับการฉีดวัคซีนโควิด -19 ครบถ้วนแล้ว:
บัตรประจาตัวที่มีรูปถ่ายและบัตรการฉีดวัคซีนของบุคคลนั้น (ซึ่งมีรายละเอียดชื่อผู้ได้รับการฉีดวัคซีน, ชนิดของวัคซีนโควิด -19
ที่ได้รับการฉีดและวันที่ฉ ีดครัง้ สุดท้าย) หรือรูปถ่ายบัตรการฉีดวัคซีนเป็นเอกสารแยกต่างหาก
หรือรูปถ่ายบัตรวัคซีนของผู้เข้าร่วมที่เก็บไว้ในโทรศัพท์ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือเอกสารการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19
จากผู้ให้บริการด้านการแพทย์ (ซึ่งรวมถึงชื่อผู้ฉ ีดวัคซีนและการยืนยันว่าบุคคลนั้นได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ครบถ้วนแล้ว)
จัดเตรียมหน้ากากที่สะอาดไว้ให้สาหรับพนักงาน เพื่อให้แน่ ใจว่าเมื่อหน้ากากสกปรก พนักงานจะสามารถเปลี่ยนหน้ากากได้ในระหว่างปฏิบัติงาน ในกรณีที่ทาได้
เตรียมหน้ากากสะอาดไว้สาหรับลูกค้ากรณีที่หน้ากากของลูกค้าสกปรก
จัดเตรียมเสื้อคลุมหลวมที่สะอาดไว้ให้พนักงานอาจเป็นแบบที่ซักได้หรือแบบใส่แล้วทิ้งเพื่อให้พนักงานเปลี่ยนอย่างน้อยวันละครัง้
และให้เปลี่ยนบ่อยขึ้นหากพบว่าสกปรก
หากต้องใช้หน้ากากครอบใบหน้าหรือแว่นครอบนิรภั ยจะต้ องทาความสะอาดและฆ่า เชื้ อตามคาแนะน าของผู้ ผลิ ต
พนักงานต้องล้างและฆ่าเชื้อที่ มือทัง้ ก่อนและหลัง การใช้หรือ การปรั บหน้า กากทุก ครัง้
พนักงานต้องหลีกเลี่ยงการสั มผั สดวงตา จมูกและปาก
ผู้รับเหมาอิสระและพนักงานชั ว่ คราวได้รับ การฝีก อบรมที่เ หมาะสมเกี่ย วกับ มาตรการเหล่ านี้และมีหน้า กากปิ ดหน้าและอุปกรณ์ป้องกันส่ วนบุ คคลที่จาเป็น
เจ้าของกิจการต้องหารือถึง มาตรการเหล่านี้ กับองค์ก รให้ทาการจั ดหาอุ ปกรณ์เหล่ านี้ให้แ ก่ผู้ รับเหมาอิสระและ/หรือ พนักงานชั ว่ ค ราวก่อนที่จะกลับ มาทางา
น
จุดปฏิบัติงานทัง้ หมดต้องจัดให้แยกห่างออกจากกันอย่างน้ อยหกฟุต
พนักงานได้รับอนุญาตให้พั กล้า งมื อด้ วยสบู่และน้าได้บ่อยครัง้ และพนั กงานควรถู สบู่ที่ มือ เป็นเวลา 20 วินาที

ออ
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❑ บริเวณพัก ห้องน้าและบริเวณทั ่วไปอื่นๆต้องได้รับการฆ่า เชื้อ ตามความถี่ ด้านล่างนี้
แต่ต้องไม่น้อยกว่าวันละครัง้ ในช่ วงเวลาที่ให้บริ การ ตามตารางดัง ต่อไปนี้:
o บริเวณพัก
_____________________________________________________
o ห้องน้า
_____________________________________________________
o อื่นๆ
_____________________________________________________
❑ ห้ามไม่ให้พนักงานแชร์อาหารและเครื่ องดื่ มให้แ ก่ กัน
❑ พนักงานที่ใช้น้ายาทาความสะอาดหรือน้ ายาฆ่า เชื้ อต้ องใส่ ถุง มือและอุป กรณ์ป้องกันอื่นๆตามที่ กาหนดในค าแนะนาผลิ ตภัณ ฑ์
❑ น้ายาฆ่าเชื้อและอุปกรณ์ที่เกี่ ย วข้องอื่นๆต้องมีพ ร้อ มให้ พนักงานใช้ไ ด้ต ามจุ ด ต่างๆดัง ต่อไปนี้ :

ถอ
น

_________________________________________________________________________________

❑ น้ายาฆ่าเชื้อที่มือที่มีฤ ทธิต์ ้านเชื้ อโควิ ด-19 มีให้พนักงานทุกคนสามารถใช้ไ ด้ ตามจุด ต่างๆดัง ต่อไปนี้ :
_________________________________________________________________________________

❑ พนักงานแต่ละคนได้รับมอบหมายเครื่องมือ อุปกรณ์ อุปกรณ์การทางานและพื้นที่ปฏิบัติง านของตนเอง
การใช้อุปกรณ์ที่ต้องจับถือ ต้องถูกลดลงให้เหลื อน้อยที่ สุดหรือไม่ มี เลย
❑ ในกรณีที่เป็นไปได้ มาตรการนี้และข้อมูลที่เ กี่ย วข้องกั บโควิ ด-19 อื่นๆที่ดาวน์โหลดมาจากเว็บไซต์ไวรัส โคโรนาของ DPH
ได้จัดให้มีในภาษาของพนั กงานทุ กคน
❑ พนักงานได้รับการจัดและสนับสนุนในฐานะเพื่อนผู้ให้ ค วามรู้เ พื่อ ส่งเสริม การแนะนาเกี่ย วกับ การรั กษาระยะห่างระหว่างบุ ค คลและการควบคุ ม การติด เชื้อ
❑ นโยบายทัง้ หมดที่อธิบายไว้ในรายการตรวจสอบนี้นอกเหนือไปจากข้อมูลเกี่ยวกับข้อกาหนดในการจ้างงานมีผลบังคับใช้กับทีมงานการจัดส่งและ บริษัทอื่น
ๆที่อาจเข้ามาในสถานที่ในฐานะบุคคลที่สาม
❑ สาเนาของมาตรการฉบับนี้ได้ ถู กจัดส่งให้แก่ พนั กงานแต่ละคน
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❑ ถ้ามี— คาอธิบายมาตรการอื่นๆ :
_________________________________________________________________________________

มาตรการเพื่อให้มั ่นใจในการรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล

ไม
่มีผ
ลบ
ังค
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ช้

B.

❑ จานวนของลูกค้าที่มาใช้บริ การในสถานประกอบการดู แลส่ วนบุค คลต้อง มีจานวนที่น้อยพอ
เพื่อให้มั ่นใจว่าพนักงานและลูก ค้าทุ ก คนสามารถรั กษาระยะห่างได้ และต้องไม่เกินร้อยละ 75 ของความจุสูงสุดที่ส ถานประกอบการรับได้
o

จากัดจานวนลูกค้าที่เข้า มาใช้บริ การสูง สุดที่ : ________________________

❑ มาตรการนี้มีขึ้นเพื่ อให้ มั ่นใจได้ ว่า มีก ารรั กษาระยะห่ างระหว่างบุ ค คลอย่ างน้อยหกฟุ ตในกลุ่ ม พนั กงานและลู ก ค้า
ยกเว้นในขณะที่ให้บริการที่ ต้องมี การสั ม ผัสในระยะใกล้ชิ ด มาตรการเหล่านี้รวมถึงการใช้ ที่กนั ้ หรื อภาพชี้นา (เช่น การทาเครื่องหมายที่ พื้น
เทปสีหรือเครื่องหมายเพื่อบ่ งชี้ ว่า พนัก งาน /ลู กค้ าควรยืนที่จุดไหน)

แล
ว้ -

❑ การนัดหมายได้รับการย้ ายเพื่ อหลีก เลี่ย งความแออัดในบริ เ วณประชาสั ม พันธ์
ตรวจสอบให้มั ่นใจว่ามีก ารรั กษาระยะห่ างระหว่างบุ ค คลและมีเ วลาพอในการทาความสะอาดและฆ่า เชื้ อระหว่างการให้บ ริการลูก ค้าแต่ละราย
ห้ามไม่ให้มีการบริการโดยไม่ มี การนั ดล่ว งหน้า
❑ เทคโนโลยีการเช็คอิน เสมือนจริง ต้องน ามาใช้ทุ ก ครัง้ ที่ส ามารถทาได้ เ พื่อแจ้งให้ พนั กงานทราบเมื่อลู ก ค้า มาถึ ง
ลูกค้าจะต้องรอในรถของตนเองแทนที่จะรอในบริ เวณประชาสั ม พันธ์
บริเวณประชาสัมพันธ์ค วรได้รับการดั ดแปลงให้สามารถรองรับการรัก ษาระยะห่ างระหว่างบุ คคลได้ เพี ยงพอ
ทัง้ นี้รวมถึงการลดจานวนเก้ าอี้และโซฟาหรือ เลื่อนให้ ห่างจากกัน ผู้ที่รอด้านนอกควรรักษาระยะห่างระหว่า งกัน หก (6) ฟุต
❑ พนักงานต้องไม่ให้บริการลู กค้า หลายคนในเวลาเดีย วกัน
การให้บริการลูกค้าหนึ่งรายต้องเสร็จสิ้นสมบูร ณ์ก่อนลูก ค้ารายใหม่จะได้รั บ การบริก ารจากพนั กงานคนเดีย วกัน
❑ จุดปฏิบัติงานของพนักงานต้องแยกห่างออกจากกันอย่างน้อ ย
ฟุตและพื้นที่ทั ่วไปต้องได้รับ การจากั ดจานวนพนั กงานเพื่อให้ มั ่นใจว่า มีก ารรัก ษาระยะห่า งระหว่างบุ คคลอย่า งน้ อย 6 ฟุต
❑ พนักงานได้รับคาแนะนาให้หลีกเลี่ยงการจับ มือทั กทาย กอดหรือการทักทายในลั กษณะที่ ฝ่า ฝืนการรัก ษาระยะห่า งระหว่างบุ คคล
❑ พนักงานไม่ได้รับการสนับสนุนให้ร วมตั ว กันในบริ เวณที่ มีคนแออัด
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❑ ขัน้ ตอนการทางานได้รับการตรวจทานและเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ สามารถรั กษาระยะห่ างระหว่างบุ ค คลในระหว่างการรับ และจัด ส่งของ การจัดชัน้ วางของ
ถังและกระดานติดประกาศหรือ วัส ดุที่ ช่ วยในการขนย้า ยต่า งๆได้ รับการติ ด ตัง้ เพื่อหลีก เลี่ยงความจาเป็น ที่ต้ องส่ง มอบของโดยตั วบุค คล
❑ การประชุมทีมงานต้องจัด ทาขึ้นในบริเ วณที่สามารถรั กษาระยะห่ างระหว่างบุ ค คลได้หรื อทาขึ้นทางโทรศั พท์ หรือ การสั ม มนาผ่านเว็บ

มาตรการควบคุมการติดเชื้อ

ถอ
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C.

❑ ระบบระบายอากาศที่ทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดสาหรับการควบคุมการแพร่กระจายละอองอากาศขนาดเล็ ก
การบริการภายในอาคารสถานที่ที่กาหนดต้องให้มีการสัมผัสหรืออยู่ใกล้ ชิดกับลูกค้าที่ไม่ได้สวมใส่หน้ากากเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่ง
สมควรอย่างยิ่งที่สถานที่ภายในอาคารจะต้องมีการระบายอากาศอย่างดีเพื่อให้มีอากาศใหม่เข้ามา สาหรับข้อมูลเพิ่มเติม
ดูได้ที่แนวทางระหว่างการสาหรับการระบายอากาศ การกรองอากาศ และคุณภาพอากาศภายในอาคารของกระทรวงสาธารณสุขมลรัฐแคลิฟอร์เนีย
o

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบ HVAC อยู่ในสภาพดีและทางานได้เต็มประสิทธิภาพสูงสุดตามที่สามารถทาได้
เพิ่มการระบายอากาศในพื้นที่ส่วนรวมและในห้องรับแขก

o เปิดหน้าต่างและแหล่งถ่ายเทอากาศอื่นๆไว้เพื่อให้มีการถ่ายเทของอากาศตามธรรมชาติทั ่วทัง้ สถานประกอบการให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้
o พิจารณาใช้ระบบทาความสะอาดอากาศแบบพกพา (Portable Air Cleaner: PAC)
เพิ่มเติมในบริเวณที่ไม่สามารถเพิ่มการระบายอากาศได้และอัปเกรดตั วกรองอากาศของอาคารสถานที่ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
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โปรดทราบ:
การปรับปรุงระบบระบายอากาศและคุณภาพอากาศภายในอาคารเป็นสิ่งที่สามารถทาเพิ่มเติมได้จากมาตรการปกป้องที่บังคับแต่ไม่ใช่มาตรการที่ใ
ช้ทดแทน มาตรการปกป้องที่บังคับได้แก่ การสวมใส่หน้ากากปกป้องปากและจมูก
(เว้นแต่อยู่ในบริเวณที่มีความเสี่ยงสูงที่ต้องใช้การปกป้องระบบทางเดินหายใจที่ดีขึ้น) การรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 6 ฟุต
การล้างมือบ่อยครัง้ และการจากัดกิจกรรมที่ผู้คนจากหลายครัวเรือนมารวมกัน
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o

❑ ส า ห รั บ ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร ที่ ยั ง ไ ม่ เ ปิ ด ท า ก า ร ใ ห้ เ ปิ ด น้ า ร้ อ น แ ล ะ น้ า เ ย็ น ทิ้ ง ไ ว้ 5 น า ที ก่ อ น ที่ จ ะ เ ปิ ด ใ ห้ บ ริ ก า ร อี ก ค รั ้ ง
ทัง้ นี้เพื่อแทนที่น้าที่ค้างในท่อด้วยน้าใหม่ที่สะอาดและปลอดภัย
❑ ติดต่อลูกค้าก่อนถึงเวลานัดหมายเพื่อยืนยันการมาตามนัด รวมถึงแนะนาหรือขอร้องให้ลูกค้าดาเนิน การดังต่อไปนี้:
o
o
o
o

นาและสวมใส่หน้ากากปิดปากและจมูก (ควรเป็นแบบคล้องหู) ในระหว่างใช้บริการ
รอในรถจนกว่าจะถึงเวลานัด

อย่านาเด็ก เพื่อน แขก ผู้ติดตาม หรือบุคคลอื่นมาตามนัดด้วย
หากเป็นการนัดหมายสาหรับเด็ก พ่อแม่หรือผู้ปกครองสามารถรอในร้านเสริมสวยได้แต่ต้องอยู่ห่างจากผู้อื่นประมาณ 6
ฟุตและสวมใส่หน้ากากผ้าปิดปากและจมูก

แล
ว้ -

❑ จะมีการเตือนให้ผู้ที่เข้ามาในสถานประกอบการสวมใส่หน้ากากปิดปากและจมูกตลอดเวลาขณะอยู่ในสถานประกอบการหรืออยู่บนพื้นที่ของสถานประ กอบการ
ซึ่งข้อบังคับนี้ใช้กับผู้ใหญ่ทุกคนและเด็กตัง้ แต่ 2 ขวบขึ้นไป เฉพาะผู้ที่บุคลากรการแพทย์แนะนาไม่ให้สวมใส่หน้ากากต้องใส่อุปกรณ์ปกป้องใบหน้า (Face
Shield)
โดยมีม่านกัน้ ปิดลงมาถึงขอบล่างเพื่อให้เป็นไปตามคาสั ่งของมลรัฐตราบเท่าที่บุคคลดังกล่าวทาได้โดยไม่รบกวนอาการทางการแพทย์และม่านกัน้ นี้ควรพอดีและ
ครอบคลุมลงมาถึงคาง นอกจากนี้ต้องไม่ใส่หน้ากากที่มีวาล์วแบบทางเดียว ลูกค้าสามารถถอดหน้ากากเพื่อรับบริการที่จาเป็นต้องถอดหน้ากากได้ (เช่น
บริการที่เกี่ยวกับใบหน้า บริการตัดเล็มขนบนใบหน้า การโกนหนวดเครา เป็นต้น)
เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยของพนักงานของคุณและผู้เข้ามาในสถานประกอบการคนอื่นๆควรมีหน้ากากเตรียมไว้ให้สาหรับผู้ที่มาใช้บริการแต่ไม่ได้นาหน้ากากม
าด้วย
❑ หากทาได้ให้บันทึกข้อมูลติดต่อของลูกค้าทัง้ หมด (ชื่อ วันที่/เวลาที่เข้ามาใช้บริการ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล) ซึ่ งสามารถทาได้ ณ
เวลาที่ลูกค้าลงทะเบียน

ออ
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❑ ตรวจเช็คอาการก่อนที่ผู้มาใช้บริการจะเข้าในอาคารสถานที่ การตรวจเช็คต้องรวมถึงตรวจสอบว่ามีอาการไอ หายใจถี่ หายใจลาบาก
มีไข้หรือมีอาการหนาวสั ่นหรือไม่ ไม่ว่าบุคคลนั้นๆจะอยู่ระหว่างการแยกตัวจากผู้อื่นหรืออยู่ระหว่างการกักตัวก็ตาม
การตรวจเช็คอาการเหล่านี้สามารถทาต่อหน้าหรือด้วยวิธีการอื่นได้ เช่น ผ่านระบบตรวจเช็คออนไลน์หรือผ่านป้ายประกาศ
ที่ติดประกาศตามทางเข้าสถานประกอบการที่แจ้งว่าผู้มาใช้บริการที่มีอาการเหล่านี้ไม่ควรเข้าไปในสถานประกอบการ
o การคัดกรองที่ เป็ นลบ (ชัดเจนแล้ว) หากบุคคลดัง กล่ าวไม่ มี อาการและไม่ไ ด้ ติด ต่ อหรื อสั ม ผัส กับ ผู้ ที่ติ ด เชื้อ โควิด -19 ในช่วง 10 วันที่ผ่านมา
บุคคลนี้สามารถเข้าในอาคารได้ในวันนั้น

ถอ
น

o การคัดกรองที่เป็นบวก (ยังไม่ชัดเจน):
▪

หากบุคคลดังกล่าวได้ติดต่อหรือสัมผัสกับผู้ที่ติดเชื้อโควิด -19 ในช่วง 10 วันที่ผ่านมาหรือปัจจุบันอยู่ภายใต้คาสั ่งให้กักตัว
ต้องไม่อนุญาตให้บุคคลดังกล่าวเข้าหรือทางานในสถานที่และต้องให้ กลับบ้านทันทีเพื่อกักตัวที่บ้าน
ให้คาแนะนาในการกักตัวโดยดูข้อมูลได้ที่ ph.lacounty.gov/covidquarantine

▪

หากบุคคลดังกล่าวแสดงอาการใดๆดังที่กล่าวข้างต้นหรือปัจจุบันอยู่ภายใต้คาสั ่งให้แยกตัวจากผู้อื่น
ต้องไม่อนุญาตให้บุคคลดังกล่าวเข้าหรือทางานในสถานที่ และต้องให้กลับบ้านทันทีเพื่อแยกตัวจากผู้อื่นที่บ้าน
ให้คาแนะนาในการแยกตัวจากผู้อื่นโดยดูข้อมูลได้ที่ ph.lacounty.gov/covidisolation

o เมื่อทาการคัดกรอง ทัง้ ผู้ตรวจคัดกรองและลูกค้าควรสวมใส่หน้ากาก
❑ สวมถุงมือแบบใช้แล้วทิ้งเมื่อให้บริการในส่วนที่จาเป็นต้องใส่ถุงมือ
ควรล้างมือให้สะอาดบ่อยๆร่วมกับการใส่ถุงมือและไม่ใช้การใส่ถุงมือแทนการล้างมือเป็นประจา
❑ อุปกรณ์อานวยความสะดวกต่างๆ รวมถึง อาหาร กาแฟ น้า
APPENDIX R: Reopening Protocol for Personal Care Establishments
Revised 5/20/2021
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กระทรวงสาธารณสุข มณฑลลอสแอนเจลิส
คาสัง่ เจ้าพนักงานสาธารณสุข
และเคาน์เตอร์บริการตนเองและสิ่งของอื่นๆที่เตรียมไว้สาหรับลูกค้าให้นาออกจากพื้นที่ต้อนรับ ต้องไม่เสิร์ฟอาหารหรือเครื่องดื่มให้กับลูกค้า
❑ จัดเตรียมน้ายาฆ่าเชื้อ ผ้าเช็ดฆ่าเชื้อ กระดาษชาระและถังขยะไว้สาหรับลูกค้าในบริเวณต้อนรับและบริเวณทางาน
❑ เมื่อให้บริการ พนักงานต้องใช้อุปกรณ์ป้องกัน ทัง้ หมดที่จ าเป็นซึ่งรวมถึงอุป กรณ์ป้อ งกัน ดวงตาและถุงมื อ
พนักงานต้องสวมใส่หน้า กากเพื่อปกป้องปากและจมู ก ตลอดเวลา รวมถึงต้องสวมใส่อุ ปกรณ์ปกป้ องใบหน้า ( Face Shield)
เมื่อให้บริการกับลูกค้า ที่ไม่ส ามารถใส่หน้า กากป้องกันได้
❑ พนักงานที่ให้บริการที่ลูกค้าจาเป็นต้องถอดหน้ากากเพื่อรับบริการ (เช่น บริการที่เกี่ยวกับใบหน้า บริการตัดเล็ม ขนบนใบหน้า โกนหนวดเครา แต่งหน้า เป็นต้น)
ต้องสวมใส่อุปกรณ์ปกป้องใบหน้า (Face shield) เพิ่มเติมจากการสวมใส่หน้ากาก
รวมถึงแนะนาอย่างยิ่งให้ใส่หน้ากากที่มีประสิทธิภาพการป้องกัน การแพร่กระจายของโควิด-19 สูงกว่า เช่น หน้ากาก N95 ที่พอดีกับใบหน้า (แนะนาประเภทนี้)
หรือหน้ากาก KN95 หรือการสวมใส่หน้ากากสองชัน้ การสวมใส่อุปกรณ์ปกป้องใบหน้า (Face Shield)
ไม่บังคับสาหรับพนักงานที่มีหลักฐานแสดงต่อนายจ้างของตนว่าได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้ว อย่างไรก็ตามยังจาเป็นต้องใส่หน้ากากอยู่
สาหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาดูที่หน้าเว็บการสวมใส่หน้ากากป้องกันโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุขมณฑลลอสแอนเจลิส ที่
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks
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o

แล
ว้ -

❑ การสวมใส่อุปกรณ์ปกป้องใบหน้า (Face shield) นั้นไม่บังคับสาหรับพนักงานที่มีหลักฐานแสดงต่อนายจ้างของตนว่าได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้ว
อย่างไรก็ตามยังคงจาเป็นต้องใส่หน้ากากอยู่ สาหรับพนักงานที่ได้รับการฉีดวั คซีน ครบถ้ วนแล้ วและได้แสดงหลั ก ฐานการฉีด วั คซีนป้องกันโควิ ด -19
ครบถ้วนแล้วและเลือกที่จะไม่ส วมอุปกรณ์ปกป้องใบหน้า
นายจ้างควรจัดทาและบันทึกเป็นลายลั กษณ์อัก ษรว่า เอกสารที่ พนั กงานแต่ละคนได้นามาใช้ เป็นหลั กฐานการฉี ด วัคซีน ครบถ้วนแล้วนั้น เป็นที่ ยอ มรับได้ โด
ยนายจ้างไม่จาเป็นต้องเก็บสาเนาหลั ก ฐานการฉีด วั คซีนที่นามาแสดงไว้
o ผู้ที่ถือว่าได้ฉ ีดวัคซีนโควิด-19 ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วคือผู้ที่ฉ ีดวัคซีนครบถ้วนแล้วเท่ากับหรือมากกว่า 2 สัปดาห์ขึ้นไปนับจากวันที่ฉ ีดวัคซีนเข็มที่ 2
(Pfizer-BioNTech หรือ Moderna) หรือเท่ากับหรือมากกว่า 2 สัปดาห์ขึ้นไปหลังได้รับวัคซีนชนิดฉีดครัง้ เดียว (Johnson and Johnson [J&J]
/Janssen)
o พนักงานสามารถใช้หลักฐานต่อไปนี้เพื่อแสดงต่อนายจ้างว่าได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบถ้วนแล้ว:
บัตรประจาตัวที่มีรูปถ่ายและบัตรการฉีดวัคซีนของบุคคลนั้น (ซึ่งมีรายละเอียดชื่อผู้ได้รับการฉีดวัคซีน, ชนิดของวัคซีนโควิด -19
ที่ได้รับการฉีดและวันที่ฉ ีดครัง้ สุดท้าย) หรือรูปถ่ายบัตรการฉีดวัคซีนเป็นเอกสารแยกต่างหาก
หรือรูปถ่ายบัตรวัคซีนของผู้เข้าร่วมที่เก็บไว้ในโทรศัพท์ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือเอกสารการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19
จากผู้ให้บริการด้านการแพทย์ (ซึ่งรวมถึงชื่อผู้ฉ ี ดวัคซีนและการยืนยันว่าบุคคลนั้นได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบถ้วนแล้ว)

ออ
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❑ สวมใส่ถุงมือแบบใช้แล้ วทิ้งในระหว่างกระบวนการ
รวมถึงในระหว่างทาความสะอาดและฆ่าเชื้อ เครื่ องมื ออุป กรณ์และพื้น ผิ วหลัง การให้บ ริการลูก ค้าแ ต่ละครัง้
❑ จัดทาแผนทาความสะอาดและฆ่าเชื้อเพื่อ ดูแลบริเวณดังต่อไปนี้:
o

ถอ
น

o

บริเวณที่มีผู้ใช้งานจานวนมาก
บริเวณที่ใช้ร่วมกันและอุปกรณ์ที่มีการสัมผัสบ่อยครัง้ (เช่น โต๊ะ ด้ามจับ สวิตช์ไฟ โทรศัพท์)
ซึ่งควรทาความสะอาดอย่างน้อยวันละละครัง้ ในระหว่างปฏิบัติงานโดยใช้สารฆ่าเชื้อที่รับรองโดย EPA
เพิ่มการทาความสะอาดในบริเวณที่มีผู้ใช้งานจานวนมากหรือพื้นผิวที่สัมผัสหรือเข้าถึงโดยลูกค้าที่ไม่ส วมหน้ากาก

o

ด้ามจับ สายยาง หัวฉีดสเปรย์ทงั ้ หมดและอุปกรณ์อื่นๆ (เช่น เตียง/โต๊ะอาบแดด) ก่อนและหลังการใช้งานของลูกค้าแต่ละราย
❑ ใช้ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานปกป้องสิ่งแวดล้อม ( Environmental Protection Agency: EPA)
เกรดที่ใช้ในโรงพยาบาลเพื่อทาความสะอาดและฆ่าเชื้อสิ่งที่ลูกค้าสัมผัส รวมถึงโต๊ะ/เตียงที่ให้บริการ หมอนรองหน้า เก้าอี้ เป็นต้น
สาหรับเวลาที่สารฆ่าเชื้อสัมผัสพื้นผิวดังกล่าวให้ปฏิบัติตามคาแนะนาบนฉลากผลิตภัณฑ์
o

❑ มอบหมายให้พนักงานหนึ่งคนต่อหนึ่งกะงานกากับดูแลและกาหนดให้มีการทาความสะอาดและฆ่าเชื้อเพิ่มเติมตามความจาเป็น
❑ ให้เวลาพนักงานทาความสะอาดตามแนวทางการทาความสะอาดและฆ่าเชื้อในระหว่างปฏิบัติงาน
มอบหมายหน้าที่การทาความสะอาดในเวลางานและถือเป็นส่วนหนึง่ ของงานที่พนักงานต้องรับผิดชอบ
❑ จัดเตรียมเก้าอี้ที่มีพื้นผิวแข็งและไม่มีรูหรือพื้นผิวแข็งขนาดใหญ่หรือ แบบตะกร้าพลาสติกเพื่อไว้ให้ลูกค้าวางหรือใส่เสื้อผ้า
APPENDIX R: Reopening Protocol for Personal Care Establishments
Revised 5/20/2021
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กระทรวงสาธารณสุข มณฑลลอสแอนเจลิส
คาสัง่ เจ้าพนักงานสาธารณสุข
❑ ต้องฆ่าเชื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทงั ้ หมดในบริเวณทางานและบริเวณที่ให้บริการหลังให้บริการลูกค้าแต่ละราย
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o ทาความสะอาดอุปกรณ์ที่ไม่มีรู เช่น คีมหนีบหรือกรรไกรด้วยน้าร้อนและใช้สบู่ ล้างเพื่อกาจัดสิ่งตกค้างออก ล้างให้สะอาดด้วยน้าและทาให้แห้งสนิท
จากนั้นจุ่มอุปกรณ์ดังกล่าวในสารฆ่าเชื้อที่รบั รองโดย EPA ครบตามเวลาที่ใช้ในการฆ่าเชื้อดังที่แสดงบนฉลากผลิตภัณฑ์
หลังครบกาหนดเวลาสัมผัสสารฆ่าเชื้อแล้วให้นาอุปกรณ์ออกมาและล้างน้า เช็ดให้แห้งด้วยกระดาษเช็ดมือที่สะอาด
o สาหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น บัตตาเลียน โคมไฟ LED ส่องสว่าง
เครื่องอุ่นผ้าขนหนูและอุปกรณ์ความงามต่างๆให้ทาความสะอาดอุปกรณ์ด้วยการฉีดพ่นและเช็ดทาความสะอาดเพื่อกาจัดสิ่งตกค้าง
จากนั้นให้ฉ ีดพ่นหรือเช็ดทาความสะอาดด้วยสารฆ่าเชื้อที่รับรองโดย EPA ตามเวลาสัมผัสกับสารฆ่าเชื้อที่กาหนดบนฉลากผลิตภัณฑ์
โปรดใช้ความระมัดระวังเมื่อทาการฉีดพ่นและตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดปลั ๊กอุปกรณ์ออกแล้วก่อนฉีดพ่นและต้องไม่ฉ ีดพ่นไปยังมอเตอร์ของอุปกรณ์
o สาหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น แท็บเล็ต หน้าจอสัมผัส แป้นพิมพ์ รีโมท และเครื่อง ATM ให้กาจัดสิ่งปนเปื้อนที่มองเห็นออกให้หมด
จากนั้นปฏิบัติตามคาแนะนาบนฉลากผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดและฆ่าเชื้อ สาหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้พิจารณาใช้ผ้าคลุมที่เช็ดทาความสะอาดได้
สาหรับหน้าจอสัมผัสหากไม่มีคาแนะนาบนฉลากผลิตภัณฑ์ให้ใช้ผ้าเช็ดที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์อย่างน้อย 60 %
เพื่อฆ่าเชื้อหน้าจอทาให้พื้นผิวหน้าแห้งอย่างทั ่วถึงเพื่อหลีกเลี่ยงการมีน้าเกาะ
❑ ทาความสะอาดและฆ่าเชื้อบริเวณทางานหลังให้บริการลูกค้าแต่ละราย

o รวมถึงชัน้ วางแบบล้อหมุน ลิ้นชัก กระจกแบบมือจับ อุปกรณ์ดูแลผม ผลิตภัณฑ์และภาชนะอื่นๆ
o ต้องใช้เสื้อคลุมหรือผ้าคลุมตัวใหม่สาหรับ ลูกค้าแต่ละราย

❑ โต๊ะ/เตียงที่ให้บริการต้องคลุมด้วยกระดาษคลุมโต๊ะ ผ้าคลุมที่สะอาดหรือผ้าปูที่สะอาดหลังการใช้งานแต่ละครัง้

❑ นาอุปกรณ์คลุมโต๊ะ/เตียงออก (แม้ว่าไม่ได้สัมผัสกับลูกค้า) และฆ่าเชื้อโต๊ะหรือเตียงอย่างถูกต้องหลังการใช้งานของลูกค้าแต่ละราย

ถอ
น

ออ
ก

แล
ว้ -

❑ พนักงานต้องสวมใส่ถุงมือแบบใช้แล้วทิ้งเมื่อนาผ้าปูโต๊ะ/เตียง
ผ้าขนหนูและผ้าคลุมอื่นๆที่ใช้แล้วออกไปซึ่งรวมถึงผ้าห่มและผ้าคลุมที่ใช้สาหรับการให้บริการแต่ละครัง้
❑ ผ้าคลุมโต๊ะ/เตียงที่สกปรกทัง้ หมดรวมถึงผ้าขนหนูและเสื้อคลุมต้องใส่ในภาชนะปิดและไม่นามาใช้ซ้าก่อนทาความสะอาดอย่างถูกต้องเหมาะสมโดยใช้บริการซักล้าง
หรือโดยการซักทาความสะอาดซึ่งรวมถึงต้องการแช่ในน้าที่มีอุณหภูมิอย่างน้อย 160° F เป็นเวลา 25 นาที อย่าสะบัดผ้าที่สกปรก
❑ จัดเก็บผ้าคลุมโต๊ะ/เตียงที่สะอาดทัง้ หมดในบริเวณที่ปิดมิดชิด พนักงานที่จัดการกับผ้าคลุมโต๊ะ/เตียงที่สกปรกต้องสวมใส่ถุงมือ
❑ ทาความสะอาดและฆ่าเชื้อบริเวณสถานประกอบการทัง้ บริเวณรวมถึงบริเวณแสดงผลิตภัณฑ์ อย่างน้อยวันละครัง้
❑ ในกรณีที่ทาได้ ให้ทาความสะอาดพื้นด้วยการดูดฝุ่นแทนการกวาดหรือวิธีอื่นเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคสู่อากาศ
❑ นาผลิตภัณฑ์ “ทดลอง” ทัง้ หมดออกไปและกาจัดทิ้ง
❑ ในห้องน้าและบริเวณล้างมือต้องมีส บู่ กระดาษเช็ดมือ และกระดาษชาระเตรียมพร้อมเสมอและต้องฆ่าเชื้อเป็นประจาโดยใช้สารฆ่าชื้อที่ได้รับการรับรองโดย EPA
❑ ในห้องน้าต้องไม่มีผลิตภัณฑ์ที่ไม่จาเป็นใดๆ เช่น เทียนหรืออุปกรณ์อื่นๆ
❑ ให้ติดตัง้ อุปกรณ์แบบไม่ต้องใช้มือสัมผัส (รวมถึงในห้องน้า) เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ
❑ แนะนาให้ลูกค้าชาระเงินด้วยวิธีที่ไม่ใช้เงินสด
หากทาได้ให้ลูกค้ารูดบัตรเครดิต/บัตรเดบิตด้วยตัวเองเพื่อป้องกันการปนเปื้อนและทาการฆ่าเชื้อเครื่องอ่านหรือรูดบัตรหลังการใช้ งานของลูกค้าแต่ละราย
หากไม่สามารถใช้วิธีการชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือใช้บัตรได้ให้ลูกค้าจ่ายเงินสดหรือเช็คเท่ากับจานวนค่าบริการ (โดยไม่ต้องทอนเงิน )
❑ ถ้ามี – อธิบายมาตรการอื่นๆเพื่อส่งเสริมการควบคุมการติดเชื้อ :
________________________________________________________________________________

ข้อควรพิจารณาเพิ่มเติมสาหรับผู้ให้บริการด้านความงาม บริการด้านผิวหนังและบริการด้านเครื่องสาอาง
❑ พนักงานและลูกค้าต้องสวมใส่หน้ากากปิดปากและจมูกตลอดเวลาเว้นแต่จาเป็นต้องให้บริการที่ลูกค้าต้องถอดหน้ากากออก
ในกรณีที่ลูกค้าต้องถอดหน้ากากเพื่อรับบริการ พนักงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ปกป้องใบหน้า (Face shield) เพิ่มเติมจากการสวมใส่หน้ากาก
รวมถึงแนะนาอย่างยิ่งให้ใส่หน้ากากที่มีประสิทธิภาพการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อได้สูงกว่าซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงหน้ากาก N95 หรือหน้ากาก KN95
ที่ผ่านการทดสอบแล้วหรือการสวมใส่หน้ากากสองชัน้ การสวมใส่อุปกรณ์ปกป้องใบหน้า (Face Shield)
ไม่บังคับสาหรับพนักงานที่มีหลักฐานแสดงต่อนายจ้างของตนว่าได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้ว อย่างไรก็ตามยังจาเป็นต้องใส่หน้ากากอยู่
APPENDIX R: Reopening Protocol for Personal Care Establishments
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❑ สาหรับพนักงานที่ได้รับการฉีด วัคซีน ครบถ้ วนแล้ วและได้ แสดงหลัก ฐานการฉี ดวั คซีนป้องกันโควิด -19
ครบถ้วนแล้วและเลือกที่จะไม่ส วมอุปกรณ์ปกป้องใบหน้า
นายจ้างควรจัดทาและบันทึกเป็นลายลั กษณ์อัก ษรว่า เอกสารที่ พนั กงานแต่ละคนได้นา มาใช้ เป็นหลั กฐานการฉี ด วัคซีน ครบถ้วนแล้วนั้น เป็นที่ ยอมรับได้ โด
ยนายจ้างไม่จาเป็นต้องเก็บสาเนาหลั ก ฐานการฉีด วั คซีนที่นามาแสดงไว้
o ผู้ที่ถือว่าได้ฉ ีดวัคซีนโควิด-19 ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วคือผู้ที่ฉ ีดวัคซีนครบถ้วนแล้วเท่ากับหรือมากกว่า 2 สัปดาห์ขึ้นไปนับจากวันที่ฉ ีดวัคซีนโดสที่ 2
(Pfizer-BioNTech หรือ Moderna) หรือเท่ากับหรือมากกว่า 2 สัปดาห์ขึ้นไปหลังได้รับวัคซีนชนิดฉีดครัง้ เดียว (Johnson and Johnson [J&J]
/Janssen)
o พนักงานสามารถใช้หลักฐานต่อไปนี้เพื่อแสดงต่อนายจ้างว่าได้รับการฉีดวัคซีนโควิด -19 ครบถ้วนแล้ว:
บัตรประจาตัวที่มีรูปถ่ายและบัตรการฉีดวัคซีนของบุคคลนั้น (ซึ่งมีรายละเอียดชื่อผู้ได้รับการฉีดวัคซีน, ชนิดของวัคซีนโควิด -19
ที่ได้รับการฉีดและวันที่ฉ ีดครัง้ สุดท้าย) หรือรูปถ่ายบัตรการฉีดวัคซีนเป็นเอกสารแยกต่างหาก
หรือรูปถ่ายบัตรวัคซีนของผู้เข้าร่วมที่เก็บไว้ในโทรศัพท์ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือเอกสารการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19
จากผู้ให้บริการด้านการแพทย์ (ซึ่งรวมถึงชื่อผู้ฉ ีดวัคซีนและการยืนยันว่าบุคคลนั้นได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบถ้วนแล้ว)

แล
ว้ -

❑ ต้องสวมใส่ถุงมือที่ใช้แล้วทิ้งตลอดทัง้ กระบวนการเสริมความงาม
รวมถึงในระหว่างการทาความสะอาดและฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทงั ้ หมดและพื้นผิวหลังการใช้งานของลูกค้าแต่ละราย
❑ ก่อนจะออกจากห้องที่ให้บริการ พนักงานต้องถอดถุงมือและทิ้งถุงมือนั้ น ล้างมือให้สะอาดและฆ่าเชื้ออย่างถูกต้อง
จากนั้นเช็ดมือด้วยกระดาษเช็ดมือหรือผ้าเช็ดฆ่าเชื้อก่อนที่จะเปิดและปิดประตูขณะออกจากห้อง
❑ อุปกรณ์ที่ใช้แล้วให้ทิ้งทัง้ หมด เช่น กระดาษรองแว็กซ์ สาลี แผ่นคอและอุปกรณ์ผสมให้ใช้ครัง้ เดียวแล้วทิ้งทันที ไม่ว่าเมื่อใดก็ตามต้องไม่ใช้ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ เช่น
ตัวอย่างเครื่องสาอาง
❑ ถังขยะต้องมีฝาปิดและมีถุงขยะพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้งรองในถัง
❑ พนักงานต้องล้างมือทันทีหลังให้บริการเสร็จ
ข้อควรพิจารณาเพิ่มเติมสาหรับผู้ให้บริการนวด (ไม่ใช่ในสถานประกอบการดูแลสุขภาพ)

ถอ
น

ออ
ก

❑ ลูกค้าต้องล้างมือให้สะอาดก่อนเข้ารับการบริการใดๆ
❑ ให้ใช้ผ้าคลุมแผ่นรองหน้าแบบใช้แล้วทิ้งและ/หรือปกป้องโต๊ะ/เตียง เครื่องทาอุ่นโต๊ะ/เตียง หมอนรอง
และอุปกรณ์อื่นๆที่มีปลอกหมอนที่สามารถถอดเปลี่ยนได้กับลูกค้าแต่ละราย
❑ หากให้บริการนวดหน้าหรือบริการที่ใช้มือสัมผัสใบหน้า ให้สวมถุงมือที่ไม่ใช่ลาเท็กซ์สาหรับบริการในส่วนนี้
❑ การให้บริการด้วยมือควรทาในขัน้ ตอนสุดท้าย
❑ พนักงานต้องล้างมือทันทีหลังให้บริการนวดเสร็จเรียบร้อย
❑ ห้องอาบน้าในร่ม,
ห้องล็อกเกอร์,
สระว่ายน้า,
ห้องซาวน่า
และห้องอบไอน้าเปิดให้บริการสาหรับลูกค้าได้ที่ความจุ
50%
โดยควรมีป้ายและเครื่องหมายบนพื้นเพื่อให้แน่ใจว่ามีการรักษาระยะห่างทางสังคมอย่างเหมาะสมในขณะที่ลูกค้าอยู่ในห้องล็อกเกอร์, สระว่ายน้า, ห้องซาวน่า
และห้องอบไอน้า
ข้อควรพิจารณาเพิ่มเติมสาหรับผู้ให้บริการกาจัดขน

❑ พนักงานกาจัดขนต้องสวมใส่หน้ากากตลอดเวลาและสวมใส่ถุงมือที่ใช้แล้วทิ้งตลอดช่วงเวลาที่ให้บริการ
สวมใส่อุปกรณ์ปกป้องใบหน้าเมื่อให้บริการบริเวณหน้าหรือคอกับลูกค้าที่ไม่สามารถสวมหน้ากากได้
❑ ต้องทาความสะอาดและฆ่าเชื้อ (ทาให้ปลอดเชื้อ) คีมหนีบ โรลเลอร์ และฝาด้ามจับเข็มหลังการใช้งานกับลูกค้าแต่ละราย
❑ เมื่อทาได้ ให้ใช้โพรบแบบใช้แล้วทิ้งที่ไม่ต้องมีส่วนปลายหรือฝาของโพรบ หากไม่ได้ใช้ส่วนปลายหรือฝาโพรบแบบใช้แล้วทิ้ง
ต้องทาความสะอาดและฆ่าเชื้อส่วนปลายหรือฝาของเข็มเครื่องกาจัดขน/ที่วางโพรบหลังการใช้งานกับลูกค้าแต่ละราย
❑ เข็มที่ใช้สาหรับกาจัดขนต้องเป็นแบบใช้ครัง้ เดียวแล้ วทิ้ง บรรจุสาเร็จและปลอดเชื้อ เมื่อใช้แล้วต้องทิ้งทันทีในภาชนะที่รองรับอุปกรณ์มีคม
ต้องกาจัดภาชนะที่รองรับอุปกรณ์มีคมตามข้อบังคับการกาจัดขยะชีวเวช
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❑ ทาความสะอาดและฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทาความสะอาดด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ปากคีบและภาชนะทัง้ หมด
รวมถึงส่วนที่ถอดออกได้หลังการใช้งานกับลูกค้าแต่ละราย

ไม
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ข้อควรพิจารณาเพิ่มเติมสาหรับผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะบนร่างกาย ร้านสักลาย และร้านรับเจาะร่างกาย
❑ ต้องสวมใส่ถุงมือตลอดการให้บริการสักลายหรือเจาะร่างกาย
รวมถึงในระหว่างการทาความสะอาดและฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทงั ้ หมดและผิวหน้าหลังการใช้งานของลูกค้าแต่ละราย
❑ พนักงานต้องล้างมือให้สะอาดทั ่วถึงด้วยสบู่และน้าหรือใช้น้ายาฆ่าเชื้อล้างมือทันทีก่อนสวมใส่และหลังถอดถุงมือออก

แล
ว้ -

❑ อนุญาตการให้บริการเจาะบริเวณปากหรือจมูกและบริการสักลาย โดยพนักงานที่ให้บริการต้องสวมใส่อุปกรณ์ปกป้องใบหน้า (Face Shield)
เพิ่มเติมจากการใส่หน้ากากอนามัย นอกจากนี้ควรเลือกใช้หน้ากากที่มีประสิทธิภาพปกป้องสูงขึ้นเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของละอองอากาศ
โดยหน้ากากคุณภาพสูงจะรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงหน้ากาก N95, KN95 ที่ผ่านการทดสอบแล้วหรือเลือกใส่หน้ากากอนามัยสองชัน้ ได้
หากเป็นไปได้ให้ระบายอากาศในสถานประกอบการให้มากขึ้นขณะให้บริการลูกค้า
o พนักงานที่ได้ฉ ีดวัคซีนครบถ้วนแล้วและมีหลักฐานแสดงต่อนายจ้างถึงการฉีดวัคซีนครบถ้วน สามารถเลือกใส่หรือไม่ใส่อุปกรณ์ปกป้องใบหน้า
(Face Shield) ได้แต่ยังจ าเป็นต้องใส่หน้ากาก
o สาหรับพนักงานที่ฉ ีดวัคซีนครบถ้วนแล้วและมีหลักฐานแสดงว่าได้ฉ ีดวัคซีนต้านเชื้อโควิด-19
ครบถ้วนและเลือกที่จะไม่สวมใส่อุปกรณ์ปกป้องใบหน้า (Face Shield)
นายจ้างควรจัดทาบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรที่บันทึกว่าพนักงานใดบ้างที่ได้แสดงหลักฐานที่ยอมรับได้สาหรับการฉีดวัคซีนครบถ้วน
นายจ้างไม่จาเป็นต้องเก็บสาเนาหลักฐานการแสดงการฉีดวัคซีนครบถ้วนของพนักงานไว้
▪ ผู้ที่ถือว่าฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วหมายถึง ผู้ที่ได้รับวัคซีนโดสที่ 2 ในจานวนวัคซีนที่ให้ 2 โดส (Pfizer-BioNTech or
Modern) แล้วเป็นเวลา ≥ 2 สัปดาห์ หรือผู้ที่ได้ฉ ีดวัคซีนชนิด 1 โดส (Johnson and Johnson [J&J]/Janssen) แล้วเป็นเวลา ≥ 2
สัปดาห์
▪

พนักงานสามารถแสดงหลักฐานที่ยอมรับได้ต่อไปนี้ต่อนายจ้างเพื่อแสดงว่าได้ฉ ีดวัคซีนโควิด -19 ครบถ้วนแล้ว: บัตรวัคซีน
(ซึ่งจะมีชื่อของผู้ที่ได้รับวัคซีน ประเภทของวัคซีน และวันที่ได้รับวัคซีนครัง้ สุดท้าย) หรือภาพถ่ายของบัตรฉีดวัคซีน
หรือภาพถ่ายของบัตรวัคซีนที่จัดเก็บในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือเอกสารการฉีดวัคซีนครบถ้วนจากผู้ให้บริการสุขภาพ
(ซึ่งจะมีชื่อผู้ที่ได้รับวัคซีนและข้อความยืนยันว่าบุคคลดังกล่าวได้ฉ ีดวัคซีนต้านโควิด-19 ครบถ้วนแล้ว)
❑ จัดเตรียมเก้าอี้ให้ลูกค้าแต่ละรายนัง่ ห่างกันอย่างน้อย 6 ฟุต ในกรณีที่ทาได้ สถานประกอบการควรพิจารณาติดตัง้ อุปกรณ์แบ่งส่วนหรือใช้ที่กนั ้ ชั ่วคราว

ออ
ก

❑ พนักงานควรให้บริการสักลายหรือเจาะร่างกายลูกค้าทีละราย

ข้อควรพิจารณาเพิ่มเติมสาหรับร้านทาเล็บ

ถอ
น

❑ ลูกค้าต้องล้างมือให้สะอาดก่อนเข้ารับบริการทำเล็บ
❑ กรณีที่ทาได้ ให้ตัดที่กนั ้ พลาสติกระหว่างพนักงานกับลูกค้าโดยให้มีพื้นที่เพียงพอที่มือหรือเท้าสามารถสอดเข้า ด้านใต้เ พื่อให้สามารถทำเล็บมือหรือเล็บเท้าได้
❑ พนักงานทาเล็บหนึ่งคนต่อหนึ่งพื้นที่ทางานเท่านั้นและให้บริการทีละอย่าง
❑ ต้องแจ้งให้ลูกค้าสวมใส่หน้า กากปิ ดปากและจมูก ตลอดเวลาที่ใช้บ ริการ
❑ ให้พนักงานใช้อุปกรณ์กรองอากาศได้ หากมี การระบายอากาศไม่เ พีย งพอที่จะลดการสัม ผัส สารให้ ต่า กว่าระดับที่อนุ ญาตตามที่ กาหนดในข้อ ที่ 8 มาตรา
5155 ได้ ในกรณีที่ต้องสัมผัสสารเคมี หน้ากากกรองอากาศที่มี คาทริดจ์ส ารเคมีที่ ถูก ต้องร่ ว มกั บบางตัว กรองเท่านั้น ที่สามารถใช้ได้
❑ ต้องฆ่าเชื้ออ่างทาเล็บเท้าหลั งการให้บริ การลู กค้ าแต่ ละคน ด้ วยสารฆ่าเชื้อที่ ผ่านการรับ รองจาก EPA ที่ระบุบนฉลากว่าเป็นสารฆ่าแบคที เรีย
ฆ่าเชื้อราและฆ่าไวรัส สาหรับความเข้มข้นที่ ต้องใช้โ ปรดดูที่ฉ ลากผลิต ภัณ ฑ์ สาหรับสปาเท้าแบบอ่างน้าวน อ่างแรงดันอากาศ หรือสปาเท้าไร้ท่อ
ต้องให้สารฆ่าเชื้อหมุนเวียนเป็นเวลาอย่างน้อ ย 10 นาที ต้องทาความสะอาดและฆ่า เชื้อ อุปกรณ์สปาเท้า
อ่างน้าและอ่างทาเล็บเท้าหลังการใช้งานกับ ลู กค้ าแต่ล ะรายแม้ ว่า มี การใช้พ ลาสติกแบบใช้แ ล้ว ทิ้งรองแล้ ว ก็ต าม
การทำเล็บเท้าภายนอกร้ านสามารถทาได้ในอ่างแบบเคลื่อนย้ายได้เ ท่านั้น
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รวมถึงต้องทาความสะอาดและฆ่า เชื้อ อ่างท าเล็บ เท้า ด้ วยสารฆ่าเชื้อที่ ผ่านการรั บรองจาก EPA ที่ระบุบนฉลากว่าเป็นสารฆ่าแบคที เรีย
ฆ่าเชื้อราและฆ่าไวรัสดังที่อธิบายข้ างต้น การฆ่าเชื้อทัง้ หมดควรทาภายในร้านทำเล็บโดยต้องไม่ท าที่บริ เวณภายนอก
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❑ พิจารณานาส่วนจัดแสดงน้ายาทาเล็บออกไปเพื่อลดบริเวณสัมผัส
เมื่อไม่มีส่วนจัดแสดงน้ายาทาเล็บให้ใช้เมนูสีทาเล็บแทนและต้องมีการทาความสะอาดและฆ่าเชื้อหลังใช้งานกับ ลูกค้าแต่ละราย
หากไม่สามารถนาส่วนจัดแสดงน้ายาทาเล็บออกไปได้ควรทาความสะอาดและฆ่าเชื้อขวดน้ายาทาเล็บก่อนนากลับไปวางบนชัน้ แสดง
ควรใช้อุปกรณ์ที่ใช้แล้วทิ้งเมื่อใดก็ตามที่ทาได้
อุปกรณ์ที่ใช้ซ้าต้องได้รับการฆ่าเชื้ออย่างทั ่วถึงหลังการใช้งานกับ ลูกค้าแต่ละรายตามแนวทางการให้บริการของร้านตัดผมและร้านที่ดูแลความสวยงามด้วยเค
รื่องสาอางของคณะกรรมการรัฐแคลิฟอร์เนีย (California Board of Barbering and Cosmetology)
❑ หากใช้พัดลม เช่น พัดลมแบบติดฐานหรือแบบติดตัง้ กับที่ภายในหรือภายนอกร้านเสริมสวย
ต้องดาเนินการตามขัน้ ตอนเพื่อลดการเป่ าอากาศจากพั ดลมจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกคนโดยตรง หากปิดใช้งานพัดลมหรือนาออกไป
ให้เฝ้าระวังอันตรายจากความร้อนที่อาจเกิดขึ้นและดาเนินตามขัน้ ตอนเพื่อบรรเทาความร้อน
❑ อุปกรณ์ที่ใช้แล้วทิ้งเช่น แฟ้มกระดาษแข็ง แผ่นทรายสาหรับการเจาะและบัฟเฟอร์ รองเท้าตะแบบใช้แล้วทิ้ง ตัวแยกนิ้วเท้ า และอุปกรณ์สอด
ให้ใช้ครัง้ เดียวแล้วทิ้งทันทีในถังขยะที่รองด้วยพลาสติกและและมีฝาปิดสนิท
D.

มาตรการสือ่ สารกับสาธารณะ

ออ
ก

แล
ว้ -

❑ ติดประกาศสาเนามาตรการฉบับนี้หรือสาเนาใบรับรองการปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยจากเชื้อโควิด (หากมี)
ที่ทุกทางเข้าสาธารณะของสถานประกอบการ
สาหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือการอบรมโปรแกรมการรับรองตัวเองในการปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยจากโควิด -19 ไปที่
http://publichealth.lacounty.gov/eh/covid19c ert.htm สถานประกอบการต้องเก็บสาเนามาตรการเหล่านี้ไว้เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้เมื่อร้องขอ
❑ ติดสัญลักษณ์ที่ทุกทางเข้าเพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าเมื่อมาถึงลูกค้าจะถูกคัดกรองตรวจหาอาการป่ วย
มีการขอให้ใช้น้ายาฆ่าเชื้อที่มือและสวมใส่หน้ากากปิดจมูกและปาก
❑ ติดป้ายเพื่อเตือนให้ลูกค้ารักษาระยะห่างที่ประมาณหก (6) ฟุต ล้างมือหรือใช้น้ายาฆ่าเชื้อเมื่อเข้ามาในสถานประกอบการ
เตือนให้ลูกค้าอยู่บ้านหากไม่สบายหรือมีอาการที่คล้ายกับอาการของโรคโควิด-19 และเพื่อสื่อสารการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อข้อเสนอการบริการ
ติดป้ายเตือนในบริเวณที่เห็นชัดเจน มีภาพประกอบรวมถึงสามารถดูได้ทางดิจิทัล (เช่น ทางอีเมล)
สาหรับทรัพยากรและตัวอย่างเพิ่มเติมของการติดประกาศที่สามารถใช้ได้ในสถานประกอบการ กรุณาดูที่ หน้าเว็บเพจแนวทางสาหรับโควิด 19ของกระทรวงสาธารณสุข (DPH) มณฑล
❑ ติดป้ายในบริเวณจัดแสดงต่างๆเพื่อให้ลูกค้าทราบว่ามีการทาความสะอาดและฆ่าเชื้อทุกวัน

ถอ
น

❑ ข้อมูลทางออนไลน์ของสถานประกอบการ (เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น) ควรให้ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับช่วงเวลาที่ให้บริการ ข้อกาหนดการใช้หน้ากาก
นโยบายที่เกี่ยวกับการนัดหมาย การรอเวลานัดหมายที่ภายนอกหรือในรถของตน การสั ่งล่วงหน้า การจ่ายเงินล่วงหน้า
การมารับและ/หรือประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

E.

มาตรการเพื่อความมั ่นใจในการเข้าถึงบริการที่จาเป็ นอย่างเที่ยงธรรม

❑ บริการที่จาเป็นอย่างยิ่งสาหรับลูกค้าที่สาคัญเร่งด่วน
❑ การดาเนินการหรือบริการที่ทาได้จากทางไกลที่เปลี่ยนไปให้บริการทางออนไลน์
❑ มาตรการที่กาหนดขึ้นมาเพื่อให้มั ่นใจว่าลูกค้าที่มีข้อจากัดการเคลื่อนที่และ/หรือมีความเสี่ยงสูงเมื่อใช้งานพื้นที่สาธารณะสามารถเข้าถึงสินค้าหรื
อบริการได้

มาตรการเพิ่มเติมใดๆที่ไม่อยู่ในรายการข้างต้นจะอยู่ในหน้ าอื่นซึ่งสถานประกอบการควรแนบกับเอกสารฉบับนี ้
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หากมีคาถามหรือต้องการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการฉบับนี ้ คุณสามารถติดต่อ:
หมายเลขโทรศัพท์:

ถอ
น

ออ
ก

แล
ว้ -

แก้ไขล่าสุดเมื่อ:
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ชื่อผู้ติดต่อของกิจการ:
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