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ข้อก ำหนดส ำหรบัร้ำนอำหำร: ภำคผนวก I 

มีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่เวลำ 00:01 น. ในวนัท่ี 6 พฤษภำคม 2021 

ข้อมูลอปัเดตล่ำสุด: (ส่วนทีม่กีารเปลีย่นแปลงคอืส่วนทีม่ไีฮไลทส์เีหลอืง) 

5/5/2021: 

• ส ำหรับพนักงำนท่ีไดรั้บกำรฉีดวคัซีนครบถว้นแลว้และเลือกท่ีจะไม่สวมเฟสชิลดเ์พ่ิมเติมจำกกำรสวมหนำ้กำก 
นำยจำ้งควรท ำกำรยืนยนัและบนัทึกเป็นเอกสำรเก่ียวกบัหลกัฐำนกำรฉีดวคัซีนครบถว้นของพนักงำนคนนั้นๆ 

• ดา้นในรา้น: ลูกคา้จ านวนสงูสุดหก (6) คนทีม่าจากต่างครวัเรอืนกนัสามารถนัง่รวมกนัได ้หากทัง้หมดไดร้บัวคัซนีครบถว้นแลว้ 
ดา้นนอกรา้น: ลูกคา้จ านวนสงูสุดแปด (8) คนทีม่าจากต่างครวัเรอืนกนัสามารถนัง่รวมกนัได ้หากทัง้หมดไดร้บัวคัซนีครบถว้นแลว้ 

• สามารถเปิดโทรทศัน์ในบรเิวณพืน้ทีร่บัประทานอาหารในรา้นและดา้นนอกรา้นได ้

 
ขณะนี้อตัราผูป่้วยโรคโควดิ-19 อตัราการเขา้พกัรกัษาตวัในโรงพยาบาล 
รวมถงึอตัราการเสยีชวีติไดล้ดลงและมลีกัษณะคงทีแ่ต่การแพร่กระจายในชุมชนยงัคงอยูร่ะดบัปานกลาง และโควดิ-19 
ยงัคงมคีวามเสีย่งสงูต่อชุมชนต่างๆดงันัน้ผูค้นและธุรกจิต่างๆยงัตอ้งระมดัระวงัและตอ้งปรบัเปลีย่นการปฏบิตังิานรวมถงึกจิกรรมไปในแนวทางทีจ่ะช่วยลดการแพร่
เชือ้ 
 
เนื่องจากมณฑลลอสแอนเจลสิอยู่ในระดบั “สเีหลอืง” 
ของพมิพเ์ขยีวกรอบงานเศรษฐกจิทีป่ลอดภยักว่าของมลรฐัจงึไดม้กีารอปัเดตมาตรการนี้เพือ่คลายขอ้จ ากดัส าหรบับางกจิกรรม 
ดงันัน้ใหร้า้นอาหารและสถานทีใ่หบ้รกิารอาหารปฏบิตัติามอย่างระมดัระวงั และยดึปฏบิตัติ่อขอ้ก าหนดในมาตรการนี้เพื่อชว่ยลดโอกาสการแพร่เชือ้โควดิ-19 
ภายในสถานประกอบการของตน 
 
รา้นอาหารและสถานบรกิารอาหารอื่นๆสามารถใหบ้รกิารอาหารและเครือ่งดื่มภายในรา้นและในบรเิวณกลางแจง้ดา้นนอกรา้นได ้รวมถงึการส่งอาหาร 
การขบัรถผ่านเพือ่รบัการบรกิารและการสัง่กลบับา้น นอกจากนี้ โรงเบยีร ์โรงบ่มไวน์ 
และโรงกลัน่สุราทีใ่หบ้รกิารอาหารโดยสุจรติทีลู่กคา้สามารถซือ้แอลกอฮอลไ์ดส้ามารถเปิดใหบ้รกิารรบัประทานอาหารทัง้ในรา้นและกลางแจง้ไดเ้พิม่เตมิจากการส่ง
อาหาร การขบัรถผ่านเพือ่รบัการบรกิารและการสัง่กลบับา้น รา้นอาหารทีเ่ปิดใหบ้รกิารในสวนสนุก ศูนยค์วามบนัเทงิส าหรบัครอบครวั 
และหอ้งเล่นไพ่ตอ้งยดึปฏบิตัติามขอ้จ ากดัความจุสงูสุดการใหบ้รกิารภายในอาคารส าหรบัสถานประกอบการดงักล่าว 
 
อนุญาตใหม้บีรกิารส าหรบัการนัง่รบัประทานภายในอาคารทีค่วามจุสงูสุด 50% ของความจุรา้น 
ความจุจะเป็นไปตามประมวลกฎหมายว่าดว้ยอาคารหรอืประมวลกฎหมายว่าดว้ยอคัคภียัเพื่อความปลอดภยัของพนักงานและของลูกคา้ 
ส านักงานสาธารณสุขของมณฑลลอสแอนเจลสิสนับสนุนใหร้า้นอาหารเน้นใหบ้รกิารภายนอกอาคาร รบักลบัไปทานทีบ่า้นหรอืบรกิารส่งถงึบา้นตอ่ไป 
เนื่องจากมคีวามเสีย่งน้อยกว่าทีจ่ะเกดิการแพร่กระจายของเชือ้โควดิ-19 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัการรบัประทานอาหารในรา้น 
 
นอกจากเงื่อนไขทีบ่งัคบัใชใ้นรา้นอาหารและสถานบรกิารอาหารอืน่ๆโดยเจา้หน้าทีส่าธารณสุขของมลรฐัแลว้ 
รา้นอาหารและสถานประกอบการเหลา่นี้ตอ้งเป็นไปตามมาตรการดา้นความปลอดภยัและควบคุมการตดิเชือ้เหลา่นี้ดว้ย โปรดทรำบว่ำ: โรงเบยีร ์โรงบ่มไวน์ 
และโรงกลัน่สุราทีไ่ม่ไดใ้หบ้รกิารอาหารโดยสุจรติตอ้งยดึปฏบิตัติามมาตรการของโรงเบยีร ์โรงบ่มไวน์ และโรงกลัน่สุรา: ภาคผนวก Y สว่นบาร ์
(ทีไ่ดร้บัอนุญาตว่าเป็นรา้นอาหารความเสีย่งทางสุขภาพต ่า) ไดร้บัอนุญาตใหเ้ปิดบรกิารกลางแจ้งไดโ้ดยเป็นไปตามมาตรการส าหรบับาร:์ ภาคผนวก Y-1 
 
ส่วนใหญ่โควดิ-19 จะแพร่กระจายเมื่อผูค้นอยู่ใกลก้บัผูท้ีต่ดิเชือ้โควดิ-19 หรอืสมัผสัโดยตรงกบับุคคลนัน้ๆและเมื่อผูท้ีต่ดิเชือ้โควดิ-19 ไอ, จาม, รอ้งเพลง, พดูคุย 
หรอืหายใจจะท าใหเ้กดิละอองจากทางเดนิหายใจขึน้และจากขอ้มลูของศนูยค์วบคุมและป้องกนัโรคนัน้ความเสีย่งของการแพร่ระบาดของโควดิ-19 
จะเพิม่ขึน้ในรา้นอาหารตามทีอ่ธบิายไวด้า้นล่างนี้ 
เนื่องจากแต่ละคนจะเอาหน้ากากออกในขณะทีร่บัประทานอาหารและเครือ่งดื่มจงึท าใหเ้กดิการมปีฏสิมัพนัธก์บัผูท้ีไ่ม่ไดอ้าศยัอยู่ในครวัเรอืนเดยีวกนัมากขึน้นัน่เอง 

• ควำมเส่ียงต ำ่ท่ีสุด: การใหบ้รกิารอาหารทีจ่ ากดัเฉพาะการขบัรถผ่านเพื่อรบัการบรกิาร, การส่งอาหาร, การสัง่กลบับา้นและการรอรบัอาหารในรถ 
• ควำมเส่ียงเพ่ิมข้ึน: การใหบ้รกิารทีเ่น้นการขบัรถผ่านเพื่อรบัการบรกิาร, การส่งอาหาร, 

การสัง่กลบับา้นและการรอรบัอาหารในรถและมกีารจ ากดัจ านวนทีน่ัง่กลางแจง้ส าหรบัการรบัประทานอาหารทีร่า้นโดยมกีารลดจ านวนที่นัง่ลงเพือ่ใหแ้ต่ล
ะโตะ๊มรีะยะห่างกนัมากขึน้ 

• ควำมเส่ียงสูงข้ึน: 

ถอ
นอ
อก
แล
ว้ -

 ไม
่มีผ
ลบั
งค
บัใช้

 

http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/Reopening_WineryBrewery.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/Reopening_Bars.pdf
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การรบัประทานอาหารทีร่า้นโดยนัง่ภายในรา้นทีม่ทีีก่ารลดจ านวนโตะ๊ลงเพือ่ใหโ้ตะ๊มรีะยะห่างกนัมากขึน้และ/หรอืรบัประทานอาหารในทีร่า้นบรเิวณทีน่ัง่
กลางแจง้แต่มกีารจดัโต๊ะไม่ห่างกนัมากขึน้ 

• ควำมเส่ียงสูงท่ีสุด: การรบัประทานอาหารทีร่า้นโดยนัง่ภายในรา้น โดยไม่มกีารลดจ านวนทีน่ัง่ลง และไม่มกีารเวน้ระยะห่างระหว่างโตะ๊ใหม้ากขึน้ 
โปรดทราบว่ารายงานประจ าวนัของจ านวนผูป่้วยโควดิ-19 รายใหม่ การรกัษาตวัในโรงพยาบาลและการเสยีชวีติในมณฑลยงัคงอยู่ระดบัปานกลาง 
เช่นเดยีวกบัความเสีย่งของการแพร่เชือ้ในชุมชนดงันัน้ในขอ้ก าหนดนี้ไม่ไดม้กีารบงัคบัใดๆที่จะใหส้ถานประกอบการตอ้งเปิดใหบ้รกิารภายในอาคารหรอืกลางแจง้ 
สถานประกอบการยงัคงสามารถใหบ้รกิารใหซ้ื้อกลบับา้นและส่งของต่อไปเท่าทีจ่ะท าได ้ในขอ้ก าหนดมาตรการทีร่ะบุถงึค าว่า "ครวัเรอืน" นัน้ใหห้มายถงึ 
"บุคคลทีอ่าศยัอยู่รว่มกนัในทีพ่กัอาศยัเดยีวกนั" และไม่รวมถงึการอยูร่่วมกนัตามสถานการณ์ของกลุ่มสถาบนั เช่น หอพกั, สมาคมนักศกึษาชาย, 
สมาคมนักศกึษาหญงิ, วดั, คอนแวนต์หรอืสถานบรกิารในการดูแลผูท้ีอ่ยู่อาศยัและไม่รวมถงึการจดัเตรยีมการอยู่อาศยัเชงิพาณิชย์ เช่น หอพกั, โรงแรม 
หรอืหอ้งเช่า1 ค าว่า “พนักงาน” และ “ลูกจา้ง” นัน้ใหห้มายความรวมถงึพนกังาน, อาสาสมคัร, นักศกึษาฝึกงานและผูฝึ้กงาน, 
นักวชิาการและบุคคลอืน่ๆทัง้หมดทีป่ฏบิตังิานทีไ่ซต์งาน และค าว่า “ผูเ้ยีย่มชม” หรอื “ลูกคา้” 
ใหห้มายความรวมถงึสมาชกิของสาธารณชนและบุคคลอื่นๆทีไ่ม่ใชพ่นักงานหรอืลูกจา้งทีใ่ชเ้วลาอยู่ทีธุ่รกจิหรอืไซต์งาน ค าว่า “สถานประกอบการ”, “ไซต์งาน” และ 
“สถานบรกิาร” ใหห้มายถงึอาคาร, บรเิวณ และอาคารทีอ่ยู่ตดิกนัหรอืบรเิวณทีม่กีารด าเนินกจิกรรมทีไ่ดร้บัอนุญาต “LACDPH” คอื Los Angeles County 
Department of Public Health (กรมสาธารณสุขมณฑลลอสแอนเจลสิ) 
 
ข้อก ำหนดต่อไปน้ีใช้เฉพำะกบัโรงเบียร ์โรงบ่มไวน์ 
และโรงกลัน่สุรำท่ีได้รบักำรยกเว้นไม่ต้องได้รบัใบอนุญำตด้ำนสำธำรณสุขและต้องกำรให้บริกำรอำหำรโดยสุตจริต: 
โรงเบยีร ์โรงบ่มไวน์ และโรงกลัน่สรุาทีม่ใีบอนุญาตแอลกอฮอลข์องรฐัประเภทที ่#1, #2, #4, #23 และ/หรอื #74 ทีไ่ม่มใีบอนุญาตดา้นสาธารณสุขของรา้นอาหาร 
(ต่อไปนี้จะเรยีกว่า "สถานบรกิาร") สามารถใหบ้รกิารอาหารและเครื่องดื่มภายในอาคารไดต้ามขอ้ก าหนดดา้นลา่งนี้ ซึง่จะตอ้งท าตามระเบยีบขอ้ใดขอ้หนึ่งดงันี้ 
ส าหรบัการขายอาหารพรอ้มการจ าหน่ายเครื่องดื่มในสถานบรกิาร 

1) สถานบรกิารอาจท าสญัญากบัผูใ้หบ้รกิารดา้นการจดัเลีย้งหรอืรา้นอาหารทีม่ใีบอนุญาตดา้นสุขภาพของมณฑลลอสแองเจลสิทีถู่กตอ้ง 
เพื่อเสนอขายอาหารโดยสุจรติพรอ้มเครื่องดื่มแอลกอฮอลภ์ายใตข้อ้ก าหนดของเจา้ของสถานบรกิารทีร่ะบุไวใ้น California Retail Food Code 
(กฎการขายปลกีอาหารของแคลฟิอรเ์นีย) โดยมเีงื่อนไขว่าสถานบรกิารจะตอ้งไดร้บัใบอนุญาตดา้นสุขภาพจาก Environmental Health Division at the 
Los Angeles County Department of Public Health (กองอนามยัสิง่แวดลอ้มทีม่ณฑลลอสแองเจลสิ กรมสาธารณสุข) 
โดยกำรซื้อแอลกอฮอลนั์น้จะต้องท ำกำรซื้อพร้อมกบัอำหำรในธรุกรรมเดียวกนั 
บรกิารจดัเลีย้งตอ้งส่งขัน้ตอนมาตรฐานในการปฏบิตังิานไปยงักองอนามยัสิง่แวดลอ้มทีอ่เีมล EHmail@ph.lacounty.gov 
ก่อนด าเนินงานในขนาดดงักล่าวหรอื 

2) สถานบรกิารอาจท างานร่วมกบัสถานบรกิารทีจ่ าหน่ายอาหารแบบเคลื่อนที ่(เช่น food truck (รา้นอาหารเคลื่อนที)่ ทีไ่ดร้บัอนุญาตจากกรมสาธารณสุข 
ลอสแอนเจลสิเพื่อใหบ้รกิารดา้นอาหาร โดยส าหรบัการเตรยีมการทัง้หมดนัน้ 
กำรซื้อแอลกอฮอลจ์ะต้องท ำกำรซื้อพร้อมกบัอำหำรในธรุกรรมเดียวกนัเท่ำนัน้ โดยสถานประกอบการจะตอ้งแจง้ไปยงักองอนามยัสิง่แวดลอ้มที ่
EHmail@ph.lacounty.gov ก่อนทีจ่ะเปิดการใหบ้รกิารดงักล่าว 
“การซื้ออาหารโดยสุจรติ” 
หมายถงึการสัง่ซื้ออาหารประเภทต่างๆตามปกตทิีส่ ัง่โดยทัว่ไปในชว่งเวลาต่างๆของวนัทีถ่อืว่าเป็นมือ้อาหารทีถ่กูตอ้งตามกฎหมายโดยบริการอาหารส า
เรจ็รปู เช่น แซนดว์ชิ หรอืสลดั หรอืเพยีงแค่อุ่นอาหารแช่แขง็ หรอืใหบ้รกิารเฉพาะอาหารเรยีกน ้าย่อยและของว่างเท่านัน้ 
จะไม่ถอืว่าสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดเรือ่งการซื้ออาหารโดยสุจรติ 

3) สถานบรกิารไม่สามารถใหบ้รกิารเครือ่งดื่มหรอือาหารแก่ลูกคา้ทีไ่ม่ไดน้ัง่ทานทีร่า้นและไม่อนุญาตใหลู้กคา้รบัประทานอาหารหรอืเครื่องดื่มเวน้แต่จะนัง่
ทีโ่ต๊ะ สถานประกอบการดงักล่าวจะตอ้งงดใหบ้รกิารรบัประทานอาหาร ณ จุดบรกิารระหว่างเวลา 23:00 น. ถงึ 11:00 น. 

 
“อาหารโดยสุจรติ” หมายถงึอาหารประเภทต่างๆตามปกตทิีส่ ัง่โดยทัว่ไปในช่วงเวลาต่างๆของวนัทีถ่อืว่าเป็นมือ้อาหารทีถู่กตอ้งตามกฎหมาย 
โดยบรกิารอาหารส าเรจ็รปู เช่น แซนดว์ชิ หรอืสลดั หรอืเพยีงแค่อุน่อาหารแช่แขง็ 
หรอืใหบ้รกิารเฉพาะอาหารเรยีกน ้ายอ่ยและของว่างเท่านัน้จะไม่ถอืว่าสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดเรือ่งอาหารโดยสจุรติ 

ข้อก ำหนดเพ่ิมเติมท่ีใช้กบัธรุกิจทัง้หมด: 

สถานบรกิารทีไ่ม่ไดร้บัอนุญาตตามค าสัง่ดา้นสาธารณสุขและขอ้ก าหนดนี้ทีใ่นการกลบัมาเปิดรา้นอกีครัง้จะยงัคงตอ้งปิดการใหบ้รกิารต่อไป 
 
รา้นอาหารและสถานบรกิารอาหารไดร้บัอนุญาตตามค าสัง่เจา้หน้าทีส่าธารณสุขและตามมาตรการนี้ทีอ่นุญาตใหเ้ปิดบรกิารไดอ้กีครัง้ 
สามารถเปิดใหเ้ช่าพืน้ทีเ่พื่อจดังานเลี้ยงส่วนตวัได ้

 
1  ประมวลกฎหมายของมณฑลลอสแอนเจลสิ บทบญัญตั ิ22. §22.14.060 - F. ค านิยามของครวัเรอืน (กฤษฎีกา 2019-0004 § 1, 2019) 

https://library.municode.com/ca/los_angeles_county/codes/code_of_ordinances?nodeId=TIT22PLZO_DIV2DE_CH22.14DE_22.14.060F 
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แต่ท าไดเ้ฉพาะเมื่อรา้นอาหารหรอืสถานบรกิารอาหารดงักล่าวปิดใหบ้รกิารอาหารตามปกตใินระหว่างทีใ่หบ้รกิารจดัเลีย้งส่วนตวันี้ 
การจดัเลีย้งส่วนตวัใดๆทีร่า้นอาหารหรอืสถานบรกิารอาหารใหบ้รกิารตอ้งเป็นไปตามมาตรการของส านักสาธารณสุขมณฑลส าหรบัการจดังานเลีย้งส่วนตวั: 
ภาคผนวก BB 
รา้นอาหารและสถานบรกิารอาหารทีม่พีืน้ทสี าหรบัจดังานเลีย้งแยกต่างหากทีม่ทีางเขา้แยกออกไปโดยสิน้เชงิและมสีิง่อ านวยความสะดวกแยกต่างหากสามารถใหบ้
รกิารจดังานเลีย้งส่วนตวัไดข้ณะทีย่งัเปิดใหบ้รกิารรา้นอาหารหรอืสถานบรกิารอาหารตามปกต ิ
ในกรณีทีก่ารใหบ้รกิารจดัเลีย้งส่วนตวัเกดิขึน้ในชว่งเวลาเดยีวกนักบัการเปิดใหบ้รกิารอาหารตามปกต ิ
แขกของงานจดัเลีย้งตอ้งไม่ปะปนกบัแขกทีม่ารบัประทานอาหารทีร่า้นตามปกต ิ
งานเลีย้งสามารถจดัภายในอาคารไดเ้ฉพาะเมื่อแขกทุกคนไดร้บัการฉีดวคัซนีโควดิ-19 ครบถว้นแลว้หรอืมผีลการตรวจหาเชือ้โควดิ-19 
เป็นลบก่อนเขา้ร่วมงานเลีย้งดงักล่าวตามทีม่าตรการการจดังานเลีย้งส่วนตวัก าหนด 
แขกทีม่างานเลีย้งส่วนตวัทัง้หมดตอ้งแสดงหลกัฐานกบัทางรา้นอาหารว่าไดร้บัการฉีดวคัซนีครบถว้นแลว้หรอืมผีลตรวจโควดิ-19 เป็นลบ 
(สุ่มตรวจดว้ยกา้นส าลหีรอืโดยใชน้ ้าลาย) ก่อนเขา้ในงานเลีย้งส่วนตวั 
 
ขอ้ก าหนดนี้ไมไ่ดม้ไีวส้ าหรบัผูข้ายอาหาร (เช่น รา้นอาหารเคลื่อนที ่และรถเขน็ขายอาหาร) โปรดดูที ่ค าแนะน าส าหรบัรา้นขายอาหารรมิทาง 
ส าหรบัขอ้ก าหนดทีใ่ชก้บัสถานทีจ่ าหน่ายอาหารเหล่านี้ 
 
โปรดทราบ: เอกสารฉบบันี้อาจมกีารอปัเดตเพิม่เตมิเมื่อมขีอ้มลูและแหล่งขอ้มลูเพิม่ขึน้ดงันัน้โปรดตรวจสอบไดท้ีเ่วบ็ไซต์ของ LA County 
ไดท้ีล่งิก์ขอ้มลูเพิม่เตมิทีด่า้นล่างนี้ http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/ 
เป็นประจ าเพื่อดูขอ้มลูอปัเดตใหม่ๆของเอกสารฉบบันี้และค าแนะน าทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
โดยมรีายการทีค่วรตรวจสอบดงันี้: 

(1) นโยบายและแนวปฏบิตัใินสถานทีท่ างานเพื่อปกป้องสุขภาพของพนักงาน 
(2) มาตรการสรา้งระยะห่างระหว่างบุคคล 
(3) มาตรการเพื่อการควบคุมการตดิเชือ้ 
(4) การสื่อสารกบัพนักงานและสาธารณชน 
(5) มาตรการเพื่อการเขา้ถงึบรกิารทีส่ าคญัอย่างเท่าเทยีมกนั 

โดยประเดน็ส าคญัทัง้หา้ขอ้นี้จะตอ้งมกีารระบุไวใ้นขอ้ก าหนดการกลบัมาเปิดรา้นอกีครัง้ของคุณ 

 
ร้ำนอำหำร โรงเบียร ์โรงบ่มไวน์ และโรงกลัน่สุรำทัง้หมดท่ีให้บริกำรอำหำรโดยสุจริตภำยใต้ข้อก ำหนดน้ีจะต้องด ำเนินกำร 

น ำมำตรกำรท่ีเก่ียวข้องทัง้หมดท่ีระบุไว้ด้ำนล่ำงน้ีไปใช้ และเตรียมพร้อมท่ีจะอธิบำยว่ำเหตุใด 
จึงไม่น ำมำตรกำรบำงอย่ำงมำใช้เน่ืองจำกไม่สำมำรถใช้ได้กบัธรุกิจของตวัเองได้ 

 

ช่ือธรุกิจ:  

ท่ีอยู่สถำนประกอบกำร:  

จ ำนวนคนท่ีจไุด้สูงสุด:   

วนัท่ี:  

 
 

A.  นโยบำยในสถำนท่ีท ำงำนและแนวทำงกำรปฏิบติัเพือ่ปกป้องสุขภำพของพนักงำน 
(ตรวจสอบทัง้หมดท่ีใช้กบัส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก) 

❑ ใครกต็ามทีส่ามารถท างานตามหน้าที่ไดจ้ากทีบ่า้นไดใ้หม้คี าสัง่ใหท้ าเช่นนัน้ 

❑ พนักงานทีม่คีวามเสีย่งสงู (ผูท้ีอ่ายุมากกว่า 65 ปี ผูท้ีต่ ัง้ครรภ์ และผูท้ีม่ภีาวะสขุภาพเรือ้รงั) 

ถอ
นอ
อก
แล
ว้ -

 ไม
่มีผ
ลบั
งค
บัใช้

 

http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/Reopening_PrivateEvents.pdf
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ใหม้อบหมายงานทีส่ามารถท าไดจ้ากทีบ่า้นเมื่อเป็นไปไดแ้ละควรปรกึษาขอ้กงัวลใดๆกบัผูเ้ชีย่วชาญดา้นการใหบ้รกิารดูแลสุขภาพ 
เพื่อการตดัสนิใจอย่างเหมาะสมในการใหก้ลบัมาท างานในทีท่ างาน 

❑ ไดแ้จง้ใหพ้นักงานทุกคนทีป่่วยหรอืมกีารใกลช้ดิกบับุคคลทีต่ดิเชือ้โควดิ-19 ว่าไม่ตอ้งมาท างาน 

❑ พนักงานจะไดร้บัขอ้มลูเกีย่วกบัผลประโยชน์ทีจ่ะไดจ้ากการลางานจากนายจา้งหรอืการสนับสนุนจากรฐับาลเพื่อใหก้ารตดัสนิใจกกัตวัทีบ่า้นท าง่ายขึน้ 
ดูขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัโครงการของรฐับาลทีส่นับสนุนการลาป่วยและเงนิชดเชยของคนงานส าหรบัโควดิ-19 
รวมถงึสทิธกิารลาป่วยของพนักงานภายใตก้ฎหมายเสรมิว่าดว้ยการลาป่วยทีไ่ดร้บัค่าตอบแทนเนื่องจากโควดิ-19  

❑ เมื่อไดร้บัแจง้ว่ามพีนักงานคนใดคนหนึ่งหรอืหลายคนตดิเชือ้หรอืมอีาการทีเ่หมอืนกบัอาการของโควดิ-19 
นายจา้งจะตอ้งมแีผนการหรอืขอ้ก าหนดเพื่อใหบุ้คคลดงักล่าวมกีารแยกตวัเองอยู่ทีบ่า้นและตอ้งด าเนินการใหพ้นักงานทุกคนทีไ่ดใ้กลช้ดิกบัผูต้ดิเชือ้กกัตวัเอง
โดยทนัท ีโดยแผนของนายจา้งควรพจิารณาถงึขอ้ก าหนดส าหรบัพนักงานทีถู่กกกัตวัทัง้หมดเพื่อใหส้ามารถเขา้ถงึหรอืไดร้บัการตรวจโควดิ-19 
เพื่อตรวจสอบว่ามกีารแพร่กระจายของเชือ้ในสถานทีท่ างานเพิม่เตมิหรอืไม่ซึง่อาจท าใหต้อ้งมมีาตรการควบคุมโควดิ-19 เพิม่เตมิ 

❑ ในกรณีทีเ่จา้ของกจิการ, ผูจ้ดัการหรอืผูป้ฏบิตังิานไดท้ราบว่ามผีูต้ดิเชือ้โควดิ-19 จ านวนสาม (3) 
รายหรอืมากกว่านัน้ขึน้ไปภายในสถานทีท่ างานภายในระยะเวลา 14 วนั นายจา้งจะตอ้งรายงานการแพร่ระบาดนี้ต่อกรมสาธารณสุขทีเ่บอร ์(888)397-3993 
หรอื (213) 240-7821 หรอืทางช่องทางออนไลน์ที ่www.redcap.link/covidreport หากมกีลุ่มคลสัเตอรค์นในทีท่ างานตดิเชือ้ 
กรมสาธารณสุขจะเริม่การตอบสนองซึง่รวมถงึการใหแ้นวทางและค าแนะน าในการควบคุมการตดิเชือ้, 
การใหก้ารสนับสนุนดา้นเทคนิคและมาตรการควบคุมเฉพาะไซต์งาน 
โดยจะมผีูจ้ดัการประจ าเรื่องดา้นสาธารณสุขทีจ่ะไดร้บัมอบหมายใหด้ าเนินการตรวจสอบคลสัเตอรเ์พือ่ชว่ยเป็นแนวทางในแกปั้ญหาของสถานประกอบการ 
LACDPH จงึจ าเป็นตอ้งไดร้บัความรว่มมอืจากสถานประกอบการโดยทนัทเีพื่อพจิารณาว่ากลุ่มคลสัเตอรด์งักล่าวก่อใหเ้กดิการระบาดของโควดิ-19 หรอืไม ่

❑ การคดักรองก่อนการเขา้สู่สถานประกอบการตอ้งท าต่อหน้าพนักงานโดยคูค่า้และเจา้หน้าทีจ่ดัส่งจะเขา้สู่สถานทีท่ างานไดต้าม 
ค าแนะน าในการคดักรองรายการ ของ LACDPH การตรวจคดักรองจะตอ้งมกีารเชค็อนิเพื่อตรวจสอบเกีย่วกบัอาการไอ, หายใจถี,่ 
หายใจล าบากและมไีขห้รอืหนาวสัน่และขณะนี้บุคคลนัน้อยู่ภายใตค้ าสัง่ใหก้กัตวัหรอืไม่ 
การเชค็อนิเหล่านี้สามารถท าไดจ้ากระยะไกลหรอืตวัตอ่ตวัเมื่อพนักงานมาถงึ ควรตรวจสอบอุณหภูมริ่างกายในสถานทีท่ างานดว้ยถา้เป็นไปได้ 

o การคดักรองทีเ่ป็นลบ (ชดัเจนแลว้) หากบุคคลดงักล่าวไม่มอีาการและไม่ไดต้ดิต่อหรอืสมัผสักบัผูท้ีต่ดิเชือ้โควดิ-19 ในช่วง 10 วนัทีผ่่านมา 
บุคคลนี้สามารถเขา้ในอาคารไดใ้นวนันัน้ 

o  การคดักรองทีเ่ป็นบวก (ยงัไม่ชดัเจน): 

▪ หากบุคคลดงักล่าวยงัไม่ไดฉี้ดวคัซนีโควดิ-19 ครบถว้นสมบูรณ์2 และไดต้ดิต่อหรอืสมัผสักบัผูท้ีต่ดิเชือ้โควดิ-19 ในช่วง 10 
วนัทีผ่่านมา หรอืปัจจุบนัอยู่ภายใตค้ าสัง่ใหก้กัตวั ตอ้งไม่อนุญาตใหบุ้คคลดงักล่าวเขา้หรอืท างานในสถานที ่
และตอ้งใหก้ลบับา้นทนัทเีพื่อกกัตวัทีบ่า้น ใหค้ าแนะน าในการกกัตวัโดยดูขอ้มลูไดท้ี ่ph.lacounty.gov/covidquarantine 

▪ หากบุคคลดงักล่าวแสดงอาการใดๆดงัทีก่ล่าวขา้งตน้หรอืปัจจุบนัอยูภ่ายใตค้ าสัง่ใหแ้ยกตวัจากผูอ้ื่น 
ตอ้งไม่อนุญาตใหบุ้คคลดงักล่าวเขา้หรอืท างานในสถานที ่และตอ้งใหก้ลบับา้นทนัทเีพื่อแยกตวัจากผูอ้ื่นทีบ่า้น 
ใหค้ าแนะน าในการแยกตวัจากผูอ้ื่นโดยดูขอ้มลูไดท้ี ่ph.lacounty.gov/covidisolation 

❑ พนักงานทีต่อ้งตดิต่อกบัผูอ้ื่นจะตอ้งไดร้บัหน้ากากทีเ่หมาะสมส าหรบัปิดจมกูและปากโดยไม่มคี่าใชจ้่าย 
พนักงานจะตอ้งสวมหน้ากากตลอดเวลาในระหว่างวนัท างานเมื่อตอ้งตดิตอ่หรอือาจจะตอ้งตดิต่อกบัผูอ้ื่น 
แนะน าอย่างยิง่ใหผู้ป้ระกอบการรา้นอาหารทีเ่ปิดพืน้ทีใ่หบ้รกิารภายในอาคารจดัเตรยีมหน้ากากทีป่กป้องไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพมากกว่าใหก้บัพนักงานทีต่ดิ
ต่อกบัลูกคา้หรอือาจตดิตอ่กบัลูกคา้ภายในอาคารเพื่อปกป้องจากละอองอากาศขนาดเลก็ทีแ่พร่กระจายอยู่ในอากาศซึง่รวมถงึแต่ไม่จ ากดัเพยีงหน้ากาก N95, 
หน้ากาก KN95 ทีผ่่านการทดสอบแลว้หรอืการใส่หน้ากากซอ้นทบัสองชัน้ ทัง้นี้เนื่องจากความเสีย่งของการแพรก่ระจายโควดิ-19 
ในสภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นรา้นอาหารภายในอาคารมสีงูกว่า ส าหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิกรุณาดูทีห่น้าเวบ็เพจ LAC DPH COVID-19 Mask ที ่
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks 
พนักงานทีไ่ดร้บัค าสัง่จากผูใ้หบ้รกิารทางการแพทยว์่าไม่ควรสวมหน้ากากจะตอ้งสวมทีอุ่ปกรณ์ปกป้องใบหน้าโดยปกปิดมาถงึขอบดา้นล่างของกรอบหน้าเพื่
อใหเ้ป็นไปตามค าสัง่ของรฐัตราบเท่าทีส่ภาพร่างกายของพวกเขาสามารถได้รบัอนุญาตใหท้ าได ้

 
2 ผูท้ีถ่อืว่าไดฉี้ดวคัซนีโควดิ-19 ครบถว้นสมบูรณ์แลว้คอืผูท้ี่ฉีดวคัซนีครบถว้นแลว้สอง (2) สปัดาห์ขึน้ไปนับจากวนัที่ฉีดวคัซนีโดสที่ 2 ของวคัซนีที่ก าหนดใหฉี้ด 2 ครัง้ 
(เช่น Pfizer-BioNTech หรอื Moderna) หรอืสอง (2) สปัดาหข์ึน้ไปหลงัไดร้บัวคัซนีชนิดฉีดครัง้เดยีว (เช่น Johnson and Johnson [J&J]/Janssen) 
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https://www.labor.ca.gov/coronavirus2019/#chart
https://www.dir.ca.gov/dlse/COVID19Resources/FAQ-for-SPSL-2021.html
http://www.redcap.link/covidreport
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/business/EntryScreening.pdf
http://ph.lacounty.gov/covidquarantine
http://ph.lacounty.gov/covidisolation
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks
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โดยควรทีจ่ะปกปิดมาถงึคางและหา้มใชห้น้ากากทีม่วีาลว์เปิดปิดเพื่อถ่ายเทอากาศทางเดยีว 

❑ พนักงานทุกคนตอ้งสวมหน้ากากตลอดเวลา ยกเวน้เวลาอยู่คนเดยีวในส านกังาน 
ในบรเิวณทีเ่ป็นส่วนตวัทีม่ปีระตูปิดมดิชดิหรอืเมื่อรบัประทานอาหารหรอืดืม่คนเดยีว 
ขอ้ยกเวน้กอ่นหน้านี้ทีใ่หใ้ชส้ าหรบัพนักงานทีท่ างานในหอ้งเลก็ๆทีม่ฉีากกัน้ทบึเกนิความสงูของพนักงานเมื่อยนืนัน้ 
เป็นอนัถูกยกเลกิไปจนกว่าจะมปีระกาศใหท้ราบต่อไป 

❑ พนักงานจะไดร้บัค าแนะน าเกีย่วกบัการใชห้น้ากากอย่างเหมาะสม รวมถงึจะตอ้งท าการซกัลา้งหรอืเปลีย่นหน้ากากทุกวนั 

❑ มกีารจดัหาอุปกรณ์ปกป้องใบหน้า (Face Shield) เพื่อใหก้บัพนักงานทีย่งัไม่ไดฉี้ดวคัซนีครบถว้นและที่ตอ้งตดิตอ่หรอือาจตอ้งตดิต่อกบัลูกคา้สวมใส่ 
(ซึง่รวมถงึแตไ่ม่จ ากดัเพยีงพนักงานตอ้นรบัและพนักงานเสริฟ์ทีม่ปีฏสิมัพนัธก์บัลูกคา้เท่านัน้แต่รวมถงึพนักงานคนอืน่ๆ เช่น พนักงานเกบ็โตะ๊, เสริฟ์อาหาร 
และคนอื่นทีอ่าจจะตอ้งเขา้สู่รา้นผ่านทางดา้นบรเิวณดา้นหน้า) การสวมกระจงัป้องกนัใบหน้าเพิม่เตมินอกเหนือจากหน้ากากนัน้ 
ผา้คลุมหน้า/หน้ากากจะช่วยป้องกนัผูอ้ื่นจากละอองน ้าของผูส้วมใส่ สว่นอปุกรณ์ปกป้องใบหน้าจะช่วยปกป้องผูส้วมใส่จากละอองน ้าของผูอ้ื่นนัน่เอง 
อุปกรณ์ปกป้องใบหน้า (Face Shield) ไม่ไดบ้งัคบัส าหรบัพนักงานทีแ่สดงหลกัฐานต่อนายจา้งว่าไดฉี้ดวคัซนีครบถว้นแลว้ 
อย่างไรกต็ามยงัตอ้งสวมใส่หน้ากากอยู่ ส ำหรับพนกังำนท่ีไดรั้บกำรฉีดวคัซีนครบถว้นและไดแ้สดงหลกัฐำนกำรฉีดวคัซีนป้องกนัโควดิ-19 
ครบถว้นแลว้และเลือกท่ีจะไม่สวมเฟสชิลด ์
นำยจำ้งควรจดัท ำและบนัทึกเป็นลำยลกัษณ์อกัษรว่ำเอกสำรท่ีพนักงำนแต่ละคนไดน้ ำมำใชเ้ป็นหลกัฐำนกำรฉีดวคัซีนครบถว้นแลว้นั้นเป็นท่ียอมรับไดโ้ดย
นำยจำ้งไม่จ ำเป็นตอ้งเก็บส ำเนำหลกัฐำนกำรฉีดวคัซีนท่ีน ำมำแสดงไว้ 

o ผูท้ี่ถอืว่าได้ฉีดวคัซนีโควดิ-19 ครบถว้นสมบูรณ์แลว้คอืผูท้ี่ฉีดวคัซนีครบถ้วนแลว้ ≥2 สปัดาห์นับจากวนัที่ฉีดวคัซนีโดสที ่2 
ของวคัซนีที่ก าหนดใหฉ้ีด 2 ครัง้ (Pfizer-BioNTech หรอื Moderna) หรอื ≥2 สปัดาหห์ลงัไดร้บัวคัซนีชนิดฉีดครัง้เดยีว (Johnson and Johnson 
[J&J]/Janssen) 

o หลกัฐานดงัต่อไปนี้ยอมรบัไดส้ าหรบัพนักงานทีแ่สดงหลกัฐานต่อนายจา้งว่าไดฉี้ดวคัซนีโควดิ-19 ครบถว้นแลว้: บตัรฉีดวคัซนี 
(ทีแ่สดงชื่อของบุคคลทีไ่ดร้บัวคัซนี ประเภทของวคัซนี และวนัทีฉี่ดวคัซนีโดสสุดทา้ย) หรือภาพถ่ายของบตัรฉีดวคัซนีทีเ่ป็นเอกสารแยกต่างหาก 
หรือภาพถ่ายของบตัรฉีดวคัซนีของผูท้ีเ่ขา้ร่วมทีจ่ดัเกบ็อยู่ในโทรศพัทห์รอืในอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส ์
หรือเอกสารทีแ่สดงการฉีดวคัซนีครบถว้นจากผูใ้หบ้รกิารทางการแพทย ์
(ซึง่แสดงชื่อของบุคคลทีไ่ดร้บัวคัซนีและยนืยนัว่าบุคคลดงักล่าวไดร้บัการฉีดวคัซนีโควดิ-19 ครบถว้นแลว้) 

❑ อุปกรณ์ปกป้องใบหน้า (Face Shield) จะตอ้งใช ้ท าความสะอาด และฆ่าเชือ้ตามค าแนะน าของผูผ้ลติ 

❑ เพื่อใหแ้น่ใจว่ามกีารสวมผา้ปิดหน้า/หน้ากากอย่างสม ่าเสมอและถูกตอ้ง 
หา้มมใิหพ้นักงานรบัประทานอาหารหรอืดื่มเครื่องดื่มยกเวน้ในชว่งพกัเพือ่ใหพ้วกเขาสามารถถอดหน้ากากออกไดอ้ย่างปลอดภยัและอยู่ห่างจากผูอ้ืน่ 

และตลอดเวลาทีร่บัประทานอาหารหรอืดื่มพนักงานตอ้งรกัษาระยะห่างจากผูอ้ื่นอย่างน้อยหกฟุต 
เมื่อรบัประทานอาหารหรอืดื่มควรท ากลางแจง้และห่างจากผูอ้ื่น 

❑ จ านวนทีว่่างทีใ่หบ้รกิารไดจ้ะลดลงและมกีารเพิม่พืน้ทีร่ะหว่างพนักงานใหม้ากทีสุ่ด 
ไม่ว่าจะในหอ้งหรอืพืน้ทีใ่ดๆทีพ่นักงานใชใ้นการรบัประทานอาหารและ/หรอืช่วงพกัซึง่สามารถท าได้โดย: 

o ตดิป้ายประกาศจ านวนผูเ้ขา้ไปไดส้งูสุดทีส่อดคลอ้งกบัการรกัษาระยะห่างอย่างน้อยหกฟุตระหว่างบุคคลในหอ้งหรอืพืน้ทีท่ีใ่ชส้ าหรบัการพัก 

o จดัตารางสบัเปลีย่นการหยุดพกัหรอืเวลารบัประทานอาหารเพือ่ลดจ านวนการเขา้ใชห้อ้งหรอืพืน้ทีท่ีใ่ชส้ าหรบัการรบัประทานอาหารและชว่งพกั 

o การจดัวางโต๊ะใหห้่างกนัอย่างน้อยแปดฟุต การเอาออก หรอืการแปะทีน่ัง่เพื่อลดจ านวนผูเ้ขา้ใชง้าน, 
การท าเครื่องหมายบนพืน้เพื่อใหม้ัน่ใจว่ามกีารรกัษาระยะห่างและจดัทีน่ัง่ในลกัษณะทีช่่วยลดการเผชญิหน้ากนัแบบตวัต่อตวั 
ใชท้ีก่ ัน้เพื่อป้องกนัการแพร่กระจายแต่ไม่ควรถอืเป็นการทดแทนการลดจ านวนคนเขา้ใชแ้ละการรกัษาระยะห่างระหว่างกนั 

❑ พนักงานจะตอ้งไดร้บัค าสัง่ใหป้ฏบิตัติามหลกัสุขอนามยัของมอื รวมถงึความถีใ่นการลา้งมอื, การใชเ้จลท าความสะอาดมอื และการใชถุ้งมอืที่เหมาะสม 

❑ พนักงานตอ้งไดร้บัอนุญาตใหล้า้งมอืบ่อยๆ 
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❑ พนักงานตอ้งไดร้บัการเตอืนใหใ้ชท้ชิชู่ปิดเวลามอีาการไอและจาม และควรทิง้ทชิชู่ทีใ่ชแ้ลว้ในถงัขยะและลา้งมอืทนัทดีว้ยสบู่และน ้าอุ่นเป็นเวลาอย่างน้อย 20 
วนิาท ี

❑ พนักงาน, ผูข้ายและพนักงานจดัส่งทุกคนจะไดร้บัค าแนะน าเกีย่วกบัการรกัษาระยะห่างทางสงัคมและการใช้หน้ากากเมื่ออยู่ใกลผู้อ้ื่น 

❑ พนักงานจะไดร้บัมอบหมายใหดู้แลกนัละกนักบัเพือ่นแต่ละคนเพื่อช่วยเน้นย ้าเกีย่วกบัค าแนะน าในการรกัษาระยะห่างทางกายภาพ 
และการควบคุมการตดิเชือ้ 

❑ การหยุดพกัเบรกจะถูกจดัสลบักนัเพือ่เป็นไปตามกฎระเบยีบเรื่องค่าจา้งและชัว่โมงการท างาน และเพื่อใหแ้น่ใจว่ารกัษาระยะห่างระหว่างพนักงานหกฟุต (6) 
ฟุตในหอ้งพกัเบรกไดต้ลอดเวลา 

❑ หอ้งพกัเบรก หอ้งน ้า 
และพืน้ทีส่่วนกลางอื่นๆไดร้บัการฆ่าเชือ้ตามความถีท่ีก่ าหนดดา้นล่างแต่ตอ้งไม่น้อยกว่าวนัละครัง้ในระหว่างเปิดใหบ้รกิารตามก าหนดเวลาต่อไปนี้: 

▪ หอ้งพกัเบรก       _____________________________________________________________ 

▪ หอ้งน ้า                   _____________________________________________________________ 

▪ อื่นๆ                  _____________________________________________________________ 

❑ มนี ้ายาฆ่าเชือ้และอุปกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้งไวใ้หส้ าหรบัพนักงานในสถานทีต่่อไปนี้: 

___________________________________________________________________________________ 

❑ จดัเตรยีมเจลท าความสะอาดมอืทีใ่ชไ้ดผ้ลกบัโควดิ-19 ส าหรบัพนักงานทุกคนในสถานทีต่่อไปนี้: 

___________________________________________________________________________________ 

❑ มกีารแจกจ่ายส าเนาของขอ้ก าหนดนี้ใหก้บัพนักงานทุกคน 

❑ ไม่บงัคบั – อธบิายมาตรการอื่นๆ: 

___________________________________________________________________________________ 

 

B. มำตรกำรเพื่อให้แน่ใจว่ำมีควำมรกัษำระยะห่ำงทำงกำยภำพ 

บริเวณรบัประทำนอำหำรภำยในอำคำร: 

❑ อนุญาตจ านวนลกูคา้ทีน่ัง่รบัประทานอาหารภายในอาคารทีค่วามจุสงูสุด 50% ของความจุรา้นโดยยดึตามขอ้ใดขอ้หนึ่งทีม่จี านวนน้อยกว่า ในกรณีทีท่ าได ้
ใหจ้ดัพืน้ทีจ่อดรถในลกัษณะทีจ่ ากดัความแออดัและใหม้กีารจอดรถแยกกนัอย่างเหมาะสม 

o จ านวนลูกคา้สงูสุดในบรเิวณนัง่รบัประทานอาหารภายในอาคารจ ากดัที่: ____________________ 

❑ เพื่อใหม้ัน่ใจว่ามกีารรกัษาระยะห่างอย่างน้อยหก (6) ฟุต จดัใหลู้กคา้นัง่แยกโต๊ะกนัและแต่ละโต๊ะตอ้งตัง้ห่างกนัอย่างน้อยหก (6) 
ฟุตโดยวดัจากดา้นหลงัเกา้อีข้องโต๊ะตวัหนึ่งไปยงัดา้นหลงัเกา้อีข้องโต๊ะอกีตวัทีผู่ร้บัประทานอาหารนัง่ 
ซึง่การท าเช่นนี้จะชว่ยใหม้พีืน้ทีเ่ดนิผา่นระหว่างโตะ๊และมพีืน้ทีใ่หด้นัเกา้อีอ้อกเพื่อใหลู้กคา้นัง่ทีโ่ต๊ะได้ ในกรณีทีท่ าได ้
ใหเ้พิม่ระยะห่างระหว่างโตะ๊แต่ละตวัทีใ่หบ้รกิารอาหารภายในอาคารใหม้ากทีสุ่ดและเกนิ 6 ฟุตดงัทีอ่ธบิายขา้งตน้ 
เพื่อลดความเสีย่งจากการทีลู่กคา้รบัประทานอาหารภายในอาคารโดยไม่สวมหน้ากาก 
ตอ้งไม่ใชฉ้ากกัน้อะครลิกิหรอืทีก่ัน้อืน่ๆแทนการเวน้ระยะห่างระหว่างโตะ๊และการรกัษาระยะห่างระหว่างบุคคลตามทีก่ าหนดนี้ กรุณาดู 
“ตวัอย่างของการจดัทีน่ัง่ทีไ่ดร้บัอนุมตัภิายในความจุทีใ่หบ้รกิารได”้ ทีด่า้นล่าง 

❑ การรบัประทานอาหารภายในอาคารตอ้งจ ากดัไม่เกนิ 6 คนต่อ 1 โต๊ะ 
ผูท้ีน่ัง่ร่วมโต๊ะเดยีวกนัทัง้หมดเพื่อรบัประทานอาหารภายในอาคารตอ้งเป็นสมาชกิจากครวัเรอืนเดยีวกนัและไม่จ าเป็นตอ้งนัง่ห่างกนั 6 ฟุต 
ก่อนนัง่ทีโ่ต๊ะรา้นอาหารตอ้งแจง้ใหลู้กคา้ทราบทางวาจาว่าลูกคา้ทีน่ัง่โต๊ะเดยีวกนัตอ้งมาจากครวัเรอืนเดยีวกนั 
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❑ หำกสมำชิกทุกคนท่ีมำดว้ยกนัไดแ้สดงหลกัฐำนว่ำไดรั้บกำรฉีดวคัซีนป้องกนัโควิด-193 ครบถว้นแลว้ พวกเขำอำจนั่งรวมกนัไดโ้ดยสำมำรถนัง่ดว้ยกนัไดสู้งสุดหก 
(6) คนต่อโต๊ะโดยสำมำรถมำจำก (6) ครัวเรือนท่ีแตกต่ำงกนัได ้
ลูกคำ้ท่ีไดรั้บกำรรับรองว่ำไดรั้บกำรฉีดวคัซีนครบถว้นทุกคนจะตอ้งแสดงหลกัฐำนท่ีจ ำเป็นเพื่อใชก้ำรตรวจสอบท่ีต่อผูพ้นกังำนซ่ึง ไดแ้ก่ 
เอกสำรประจ ำตวัท่ีมีรูปถ่ำยและหลกัฐำนกำรฉีดวคัซีนป้องกนัโควดิ-19 อยำ่งครบถว้นแลว้ เช่น บตัรกำรฉีดวคัซีน (ซ่ึงมีช่ือผูไ้ดรั้บกำรฉีดวคัซีน, 
ประเภทของวคัซีนโควดิ-19 ท่ีไดฉี้ดพร้อมกบัวนัท่ีท่ีไดท้ ำกำรฉีดเขม็สุดทำ้ย) หรือรูปถ่ำยบตัรกำรฉีดวคัซีนเป็นเอกสำรแยกต่ำงหำก 
หรือรูปถ่ำยบตัรกำรฉีดวคัซีนท่ีเก็บไวใ้นโทรศพัท์ หรืออุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ หรือเอกสำรกำรฉีดวคัซีนฉบบัสมบูรณ์จำกผูใ้ห้บริกำรดำ้นสุขภำพ 
(ซ่ึงมีรำยละเอียดช่ือของ บุคคลท่ีไดรั้บกำรฉีดวคัซีนและยืนยนัว่ำบุคคลนั้นไดรั้บกำรฉีดวคัซีนป้องกนัโควดิ-19 ครบถว้นแลว้) ก่อนท่ีพวกเขำจะนัง่ในโต๊ะเดียวกนั 

❑ ไม่อนุญำตให้มีกำรจดักำรแสดงในร้ำน 

❑ สามารถเปิดใชโ้ทรทศัน์หรือหนำ้จออ่ืนๆท่ีอยูใ่นอำคำรเพื่อให้บริกำรลูกคำ้ได ้

❑ สิง่อ านวยความสะดวกทีใ่หบ้รกิารในพืน้ทีร่บัประทานอาหารภายในอาคารตอ้งยดึปฏบิตัติามขอ้ก าหนดตอ่ไปนี้: 

o ปิดใหบ้รกิารอาหารและเครื่องดื่มทีเ่คาน์เตอรบ์ารท์ีใ่ชเ้ตรยีมหรอืใหบ้รกิารเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

 

บริเวณรบัประทำนอำหำรภำยนอกอำคำร: 

❑ จ านวนลูกคา้ในพืน้ทีน่ัง่กลางแจง้มจี านวนน้อยพอทีจ่ะมัน่ใจไดว้่ามกีารรกัษาระยะห่างทางกายภาพเพื่อใหแ้น่ใจว่ามกีารรกัษาระยะห่างทางกายภาพอย่างน้อย 
6 ฟุตระหว่างลูกคา้ทีน่ัง่คนละโต๊ะ การจดัโต๊ะจะตอ้งมรีะยะห่างกนัอย่างน้อยหก (6) ฟุต 
เมื่อวดัจากดา้นหลงัเกา้อีข้องโต๊ะตวัหนึ่งไปยงัดา้นหลงัเกา้อีข้องโต๊ะอกีตวั 
ซึง่นอกจากจะชว่ยใหส้ามารถเดนิผ่านหอ้งระหว่างโตะ๊และเผือ่พืน้ทีไ่วส้ าหรบัเกา้อีท้ีด่งึออกมาและถูกจบัจองโดยลูกคา้ทีน่ัง่อยู่ที่โตะ๊ไปพรอ้มกบัการรกัษาระย
ะห่างของลูกคา้ทีน่ัง่ในแต่ละโตะ๊ 
ตอ้งไม่ใชฉ้ากกัน้อะครลิกิหรอืทีก่ัน้อืน่ๆแทนการเวน้ระยะห่างระหว่างโตะ๊และการรกัษาระยะห่างระหว่างบุคคลตามทีก่ าหนดนี้ กรุณาดู 
“ตวัอย่างของการจดัทีน่ัง่ทีไ่ดร้บัอนุมตัภิายในความจุทีใ่หบ้รกิารได”้ ทีด่า้นล่าง 

❑ ทีน่ัง่กลางแจง้นัน้จะจ ากดัจ านวนคนทีน่ัง่แต่ละโต๊ะไม่เกนิ 8 คนทีม่าดว้ยกนัและทุกคนทีน่ัง่ร่วมโตะ๊จะตอ้งเป็นสมาชกิในครวัเรอืนเดยีวกนั 
ผูท้ีน่ัง่ทีโ่ต๊ะกลางแจง้ทัง้หมดสามารถมาจากครวัเรอืนต่างๆไดส้งูสุด 3 ครวัเรอืน 
โดยก่อนนัง่ทีโ่ต๊ะพนักงานตอ้นรบัจะตอ้งแจง้ใหทุ้กคนทราบดว้ยวาจาว่าทุกคนทีร่่วมโต๊ะสามารถมาจากครวัเรอืนต่างๆไดส้งูสุด 3 ครวัเรอืน 

❑ จ านวนลูกคา้สงูสุดในพืน้ทีท่ีน่ัง่กลางแจง้ถูกจ ากดัไวท้ีจ่ านวน: _________ 
ซึง่ก าหนดโดยจ านวนทีน่ัง่ทัง้หมดทีม่อียู่หลงัจากมกีารจดัโต๊ะแลว้โดยจะตอ้งมรีะยะห่างตามทีก่ าหนดขา้งตน้ และมทีีน่ัง่สงูสุดไม่เกนิแปด (8) ทีน่ัง่ในแต่ละโต๊ะ 

❑ หำกสมำชิกทุกคนท่ีมำดว้ยกนัไดแ้สดงหลกัฐำนว่ำไดรั้บกำรฉีดวคัซีนป้องกนัโควิด-194  ครบถว้นแลว้ 
พวกเขำอำจนัง่รวมกนัไดโ้ดยสำมำรถนัง่ดว้ยกนัไดสู้งสุดแปด (8) คนต่อโต๊ะ โดยสำมำรถมำจำก (8) ครัวเรือนท่ีแตกต่ำงกนัได ้
ลูกคำ้ท่ีไดรั้บกำรรับรองว่ำไดรั้บกำรฉีดวคัซีนครบถว้นทุกคนจะตอ้งแสดงหลกัฐำนท่ีจ ำเป็นเพื่อใชก้ำรตรวจสอบท่ีต่อผูพ้นกังำนซ่ึง ได้แก่ 
เอกสำรประจ ำตวัท่ีมีรูปถ่ำยและหลกัฐำนกำรฉีดวคัซีนป้องกนัโควดิ-19 อยำ่งครบถว้นแลว้ เช่น บตัรกำรฉีดวคัซีน (ซ่ึงมีช่ือผูไ้ดรั้บกำรฉีดวคัซีน, 
ประเภทของวคัซีนโควดิ-19 ท่ีไดฉี้ดพร้อมกบัวนัท่ีท่ีไดท้ ำกำรฉีดเขม็สุดทำ้ย) หรือรูปถ่ำยบตัรกำรฉีดวคัซีนเป็นเอกสำรแยกต่ำงหำก 
หรือรูปถ่ำยบตัรกำรฉีดวคัซีนท่ีเก็บไวใ้นโทรศพัท ์หรืออุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ หรือเอกสำรกำรฉีดวคัซีนฉบบัสมบูรณ์จำกผูใ้ห้บริกำรดำ้นสุขภำพ  
(ซ่ึงมีรำยละเอียดช่ือของบุคคลท่ีไดรั้บกำรฉีดวคัซีนและยืนยนัว่ำบุคคลนั้นไดรั้บกำรฉีดวคัซีนป้องกนัโควดิ-19 ครบถว้นแลว้) ก่อนท่ีพวกเขำจะนัง่ในโต๊ะเดียวกนั 

❑ อนุญาตใหใ้ชโ้ทรทศัน์หรอืหน้าจออืน่ๆทีอ่ยู่ในบรเิวณรบัประทานอาหารกลางแจง้เพื่อบรกิารลูกคา้ในบรเิวณกลางแจง้ได้ 

 
3 ผูท้ีถ่อืว่าได้ฉีดวคัซนีโควดิ-19 ครบถว้นสมบูรณ์แลว้คอืผูท้ี่ฉีดวคัซนีครบถว้นแลว้สอง (2) สปัดาห์ขึน้ไปนับจากวนัที่ฉีดวคัซนีโดสที่ 2 ของวคัซนีทีก่ าหนดใหฉี้ด 2 ครัง้ 
(เช่น Pfizer-BioNTech หรอื Moderna) หรอืสอง (2) สปัดาหข์ึน้ไปหลงัไดร้บัวคัซนีชนิดฉีดครัง้เดยีว (เช่น Johnson and Johnson [J&J]/Janssen) 

4 ผูท้ีถ่อืว่าไดฉ้ีดวคัซนีโควดิ-19 ครบถว้นสมบูรณ์แลว้คอืผู้ทีฉ่ีดวคัซนีครบถว้นแลว้สอง (2) สปัดาห์ขึน้ไปนับจากวนัทีฉ่ีดวคัซนีโดสที ่2 ของวคัซนีที่ก าหนดใหฉ้ีด 2 ครัง้ (เช่น Pfizer-
BioNTech หรอื Moderna) หรอืสอง (2) สปัดาหข์ึน้ไปหลงัไดร้บัวคัซนีชนิดฉีดครัง้เดยีว (เช่น Johnson and Johnson [J&J]/Janssen) 
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❑ สถานบรกิารทีใ่หบ้รกิารทีน่ัง่ทานอาหารกลางแจง้ ตอ้งปฏบิตัติามนี้: 

o เพื่อทีจ่ะสามารถใหบ้รกิาร "ด าเนินการดา้นนอกรา้น" 
ไดน้ัน้พืน้ทีร่บัประทานอาหารของสถานบรกิารและโครงสรา้งชัว่คราวใดๆทีใ่ชส้ าหรบัสถานทีน่ัน้จะตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑข์องรฐั 
ส าหรบัการตดิตัง้ทีน่ัง่กลางแจง้ตามทีร่ะบุไวใ้นค าแนะน าทีต่อ้งปฏบิตัติามของกระทรวงสาธารณสุขแคลฟิอรเ์นียเกีย่วกบั 
การใชโ้ครงสรา้งชัว่คราวส าหรบัการด าเนินธุรกจิกลางแจง้ 

o โครงสรา้งภายนอกอาคารทีไ่ม่เป็นไปตามเกณฑข์องมลรฐัส าหรบัการจดัสถานทีภ่ายนอกอาคารจะถอืเป็นการจดัสถานทีภ่ายในอาคารและตอ้งนับ
จ านวนลูกคา้ทีอ่ยู่ในบรเิวณนี้และอยูภ่ายใตข้อ้จ ากดั 

o ความจุการใหบ้รกิารภายในอาคารที ่50% ของสถานประกอบการ 

❑ เคาน์เตอรบ์ารท์ีใ่ชส้ าหรบัการเตรยีมอาหารหรอืเสริฟ์เครือ่งดื่มแอลกอฮอลย์งัคงตอ้งปิดการใหบ้รกิารอาหารและเครื่องดื่มทีเ่คาน์เตอร์ 

ข้อก ำหนดทัว่ไปส ำหรบัสถำนท่ีอ ำนวยควำมสะดวกทัง้หมด: 

❑ สถานประกอบการตอ้งตรวจสอบจ านวนผูเ้ขา้มาใชบ้รกิารและออกจากรา้นอย่างเขม้งวดและต่อเนื่องทีทุ่กทางเขา้เพื่อใหส้ามารถตดิตามจ านวนผูม้าใชบ้รกิารใ
หเ้ป็นไปตามขอ้จ ากดัดา้นความจุ 
สถานประกอบการทีต่รวจสอบจ านวนผูใ้ชบ้รกิารไดไ้ม่เพยีงพอหรอืไม่มกีารตรวจสอบหรอืพบว่ามผีูใ้ชบ้รกิารเกนิกว่าจ านวนความจุทีก่ าหนด 
ผูต้รวจสอบของกระทรวงสาธารณสุขทีต่รวจสอบสถานทีอ่าจสัง่ปิดชัว่คราวจนกว่าจะมกีารแกไ้ขปัญหา ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัดุลพนิิจของผูต้รวจสอบ 

❑ ในกรณีทีท่ าได ้ควรก าหนดใหม้ทีางเขา้ทางเดยีวทีช่ดัเจนและแยกทางออกหลายทางเพื่อช่วยรกัษาระยะห่าง 

❑ มาตรการเพื่อใหแ้น่ใจว่ามกีารปฏบิตัติาม การรกัษาระยะห่างทางกายภาพในจุดทีลู่กคา้หรอืพนักงานเขา้แถวตอ่ควิอยูซ่ึง่รวมถงึจุดเชค็อนิและทางออก 
เคาน์เตอร ์หอ้งน ้า ลอ็บบีล้ฟิต์ พืน้ทีส่ าหรบัพนักงานตอ้นรบั และพืน้ทีร่อการบรกิาร การบรกิารรบัจอดรถ และพืน้ทีอ่ื่นๆทีม่ลีูกค้ามารวมตวักนั 

o แปะเทปหรอืท าเครื่องหมายอื่นๆเป็นระยะห่างกนั 6 ฟุตในพืน้ทีใ่ดๆทีค่นทัว่ไปจะมายนืรวมตวักนัเป็นแนวหรอืแถว 

o สรา้งทศิทางและทางเดนิทีก่ าหนดเสน้ทางส าหรบัการเดนิผ่านไปมา หากเป็นไปได ้เพื่อไม่ใหพ้นักงานและลูกคา้เดนิสวนกนัไปมา 

ถา้เป็นไปได ้ใหพ้นักงานทีส่วมทัง้เครื่องป้องกนัใบหน้าและผา้ปิดหน้า/หน้ากากและรกัษาระยะห่างอย่างน้อย 6 ฟุตจากลูกคา้ 
เพื่อควบคุมการปฏบิตัติามขัน้ตอนการรกัษาระยะห่างทางกายภาพ 

❑ งานเลีย้งส่วนตวั: 

o รา้นอาหารหรอืสถานประกอบการอาหารสามารถใหบ้รกิารจดัเลีย้งส่วนตวั (เช่น งานตอ้นรบั การประชุม หรอืงานเลีย้ง) 
ภายในบรเิวณอาคารหรอืบรเิวณกลางแจง้ของสถานประกอบการได ้
โดยทีง่านเลีย้งส่วนตวัดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามมาตรการของส านักสาธารณสุขมณฑลส าหรบัการจดังานเลีย้งส่วน: ภาคผนวก BB อย่างสมบูรณ์ 

o หากรา้นอาหารไม่มพีืน้ทีจ่ดังานเลีย้งทีแ่ยกต่างหากและไม่มทีางเขา้แยกต่างหาก 
อนุญาตใหจ้ดังานเลีย้งดงักล่าวเฉพาะเมื่อรา้นอาหารปิดใหบ้รกิารอาหารตามปกต ิ
ส่วนรา้นอาหารหรอืสถานประกอบการอาหารทีม่พีืน้ทีจ่ดังานเลีย้งแยกต่างหาก 
มทีางเขา้แยกโดยสิน้เชงิและมสีิง่อ านวยความสะดวกแยกต่างหากสามารถใหบ้รกิารจดังานเลีย้งขณะทีใ่หบ้รกิารอาหารกบัลูกคา้อื่นๆในรา้นอาหาร
หรอืสถานประกอบการอาหารตามปกตไิดห้ากสามารถแยกการใหบ้รกิารทัง้สองส่วนนี้โดยสิน้เชงิได ้
และผูเ้ขา้ร่วมในงานจดัเลีย้งตอ้งไม่ปะปนกบัลูกคา้ทีม่ารบัประทานอาหารตามปกต ิ

o จ านวนความจุสงูสุดในงานจดัเลีย้งส่วนตวัทีจ่ดักลางแจง้คอื 100 คน และอาจสามารถเพิม่เป็น 300 คนไดห้ากแขกทุกคนมผีลตรวจเชือ้โควดิ-19 
เป็นลบหรอืมกีารฉีดวคัซนีครบถว้นแลว้ทุกคนดงัทีก่ าหนดในมาตรการของส านักสาธารณสุขมณฑลส าหรบัการจดังานเลีย้งส่วนตวั 
ส่วนการจดังานเลีย้งภายในอาคารของรา้นอาหารหรอืสถานประกอบการอาหารสามารถจดัไดเ้ฉพาะเมื่อแขกทุกคนมผีลตรวจเชือ้โควดิ-19 
เป็นลบหรอืมกีารฉีดวคัซนีครบถว้นแลว้ทุกคนดงัทีก่ าหนดในมาตรการของส านักสาธารณสุขมณฑลส าหรบัการจดังานเลีย้งส่วนตวั 
จ านวนความจุสงูสุดส าหรบัการจดัเลีย้งภายในอาคารคอื 150 คน 

o หากรา้นอาหารเปิดใหบ้รกิารในเวลาเดยีวกนักบัการจดังานเลีย้งในสถานที ่
ใหค้ดิค านวณความจุส าหรบัรา้นอาหารและความจุของงานจดัเลีย้งส่วนตวัแยกกนั 
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https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Use-of-Temporary-Structures-for-Outdoor-Business-Operations.aspx
http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/docs/protocols/Reopening_PrivateEvents.pdf
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❑ การแสดงสดในระหว่างใหบ้รกิารรา้นอาหารไดร้บัอนุญาตเฉพาะภายนอกอาคารเท่านัน้และตอ้งมกีารก าหนดบรเิวณทีม่องเหน็ไดช้ดั 
รวมถงึมรีะยะห่างของเวทหีรอืผูแ้สดงอย่างน้อย 12 ฟุตจากกลุ่มลูกคา้ทีน่ัง่รบัประทานอาหาร 
ผูแ้สดงควรใชไ้มโครโฟนในการแสดงเพื่อชว่ยลดการเปล่งเสยีงใหม้ากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะท าได ้ทัง้นี้เนื่องจากการเปล่งเสยีงท าใหเ้กดิอนุภาค ละอองฝอย 
และละอองเสมหะออกมามากขึน้และเดนิทางไดไ้กลกว่า 

❑ ส ำหรบัผู้แสดงดนตรี: 

o ผูเ้ล่นดนตรคีวรระบายน ้าทิง้จากเครื่องดนตรชีนิดเป่าลงในกระดาษช าระทีใ่ชแ้ลว้ทิง้เมื่อใดกต็ามทีท่ าได ้
เมื่อท าการระบายน ้าดงักล่าวใหห้นัออกจากผูอ้ื่นเพื่อหลกีเลีย่งการปนเป้ือนจากของเหลว นักดนตรคีวรทิง้กระดาษช าระของตนดว้ยตนเอง 
จากนัน้ลา้งมอืใหส้ะอาดและ/หรอืใชน้ ้ายาฆ่าเชือ้หลงัทิง้กระดาษช าระดงักล่าวแลว้ 
หากนักดนตรรีะบายน ้าจากเครื่องดนตรลีงในผา้ทีจ่ะน ากลบัมาใช้ใหม่ 
ผา้ดงักล่าวตอ้งสะอาดเมื่อน ามาใช้เพื่อระบายน ้าจากเครื่องดนตรใีนการแสดงหรอืในระหว่างการฝึกซอ้ม 
และเมื่อใชแ้ลว้นักดนตรตีอ้งน าออกไปและใส่ในภาชนะทีปิ่ดสนิทห่างจากผูอ้ื่นเพื่อรอน าไปซกั 
และนักดนตรตีอ้งลา้งมอืใหส้ะอาดและ/หรอืใชน้ ้ายาฆ่าเชือ้ท าความสะอาดมอื 

o ท าความสะอาดเครื่องดนตร ี
รวมถงึเชด็ท าความสะอาดจากบนลงล่างและเป่าเครื่องดนตรใีหโ้ล่งมาจากทีบ่า้นและอยู่ใหห้่างจากผูอ้ื่นกอ่นและหลงัการฝึกซอ้มหรอืแสดง 

o อย่าใชเ้ครื่องดนตรรีว่มกบัผูอ้ืน่หากท าได ้ใหพ้จิารณาหยุดใชค้วามช่วยเหลอืจากผูช้่วยเหลอืนักดนตร ีเช่น 
ผูเ้ปิดหน้ากระดาษหรอืบุคคลอืน่ๆทีไ่ม่สามารถรกัษาระยะห่างไดอ้ย่างน้อย 6 ฟุต 

o เพิม่ระยะห่างระหว่างนักรอ้งกบับุคคลอื่นๆหรอืระหว่างนักดนตรทีีเ่ป่าแตร/เครื่องดนตรชีนิดเป่ากบับุคคลอื่นๆใหห้่างกนัมากกว่า 6 
ฟุตเมื่ออยูภ่ายนอกอาคารและไม่ไดส้วมใส่หน้ากาก ใหพ้จิารณาใชท้ีก่ ัน้เพื่อเพิม่การแยกจากกนัในกรณีทีก่ล่าวมานี้ 

o นักดนตรทีีเ่ลน่เครื่องดนตรเีป่าควรปรบัเปลีย่นสิง่ต่างๆเพิม่เตมิเพื่อใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ เช่น 
ใชอุ้ปกรณ์ดกัจบัละอองอากาศหรอืน าทางอากาศทีอ่อกจากเครื่องดนตรใีหไ้ปทางอื่นทีห่่างจากผูค้น 

❑ ยงัไม่อนุญาตใหลู้กคา้เตน้ได ้ในระหวา่งการแสดงลูกคา้ตอ้งนัง่อยู่ทีโ่ต๊ะตวัเองใหม้ากทีสุ่ดเท่าทีท่ าได ้
อนุญาตใหเ้ล่นดนตรจีากอุปกรณ์บนัทกึเสยีงไดแ้ต่ระดบัเสยีงตอ้งต ่าเพยีงพอทีพ่นักงานในรา้นจะสามารถไดย้นิลกูคา้ไดโ้ดยทีย่งัรกัษาระยะห่างอยู ่

❑ สถานบรกิารดา้นอาหารทีม่ทีางเลอืกในการรบัอาหารกลบับา้นหรอืการจดัสง่จะตอ้งท าตามแนวทางปฏบิตักิารรกัษาระยะห่างทางกายภาพส าหรบัลูกคา้ทีอ่ยู่ใ
นควิเมื่อสัง่ซือ้หรอืในระหว่างการรบัและในระหว่างการจดัส่งโดยพนักงาน 

❑ รา้นอาหารยงัคงด าเนินต่อไปและไดร้บัการสนับสนุนใหเ้ปิดการด าเนินงานโดยใหบ้รกิารในการจดัส่ง การซื้อกลบับา้น และการขบัรถผ่านเพือ่ซื้อ 

❑ น าโซลูชนัเทคโนโลยตี่างๆ เช่น การสัง่ซื้อผ่านมอืถอื และเมนูบนแทบ็เลต็ ตวัเลอืกการช าระเงนิแบบไม่ตอ้งสมัผสัและอืน่ๆ 
เพื่อลดปฏสิมัพนัธร์ะหว่างบุคคลเมื่อใดกต็ามเท่าทีท่ าได้ 

❑ ออกแบบการสรา้งปฏสิมัพนัธร์ะหว่างลูกคา้ คนขบัรถส่งของ และพนักงานเพื่อใหส้รา้งระยะห่างทางกายภาพ 

o ใหท้ าเครื่องหมายในบรเิวณพืน้ทัง้ดา้นในและนอกรา้นอาหารในพืน้ทีท่ี่ลูกคา้ ผูข้าย 
พนักงานส่งของหรอืคนอื่นๆยนืรอเพือ่รกัษาระยะทางทางกายภาพ 

o น ากระบวนการท างานแบบไม่ตอ้งสมัผสัมาใชใ้นการรบั และส่งสนิคา้ และระบบอเิลก็ทรอนิกสอ์ืน่ๆส าหรบัการโตต้อบกบัลูกคา้เท่าทีเ่ป็นไปได้ 

o การมปีฏสิมัพนัธก์นัระหว่างพนักงานและลูกคา้ถูกจ ากดัไวใ้หไ้ม่เกนิหา้นาทตี่อครัง้เท่าทีเ่ป็นไปได ้

❑ ส าหรบัการรบัประทานอาหาร 
แนะน าใหลู้กคา้ท าการจองควิลว่งหน้าหรอืใหลู้กคา้โทรตดิตอ่ล่วงหน้าเพือ่ยนืยนัทีน่ัง่กลางแจง้/จ ากดัพืน้ทีใ่นการใหบ้รกิารหากเป็นไปได ้
โดยขอ้มลูการตดิต่อส าหรบัผูเ้ขา้ร่วมจะถูกรวบรวมไวแ้ละหากสามารถท าไดใ้นการด าเนินธุรกจิตามปกต ิ
ไม่ว่าจะเป็นเวลาทีไ่ดร้บัการโทรจองหรอืทีไ่ซต์งานเพื่อใหส้ามารถตดิตามการตดิต่อได้ในอนาคต 

o ใชร้ะบบการจองทางโทรศพัทท์ีอ่นุญาตใหค้นเขา้ควิ หรอืรอในรถ และเขา้มาไดเ้ฉพาะเมื่อมกีารแจง้ผ่านทางโทรศพัท,์ ขอ้ความ 
หรอืวธิกีารอื่นๆเพือ่แจง้ใหลู้กคา้ทราบว่าโต๊ะพรอ้มแลว้ 

o ใชต้วัเลอืกส าหรบัลูกคา้ทีร่บัประทานอาหารกลางแจง้นอกรา้นเพื่อท าการสัง่อาหารล่วงหน้าเพื่อจ ากดัระยะเวลาทีใ่ชใ้นสถานประกอบการ 
❑ หากสถานประกอบการมพีืน้ทีเ่พยีงพอและเลอืกทีจ่ะใหบ้รกิารในการสัง่ซือ้ทีส่ถานประกอบการ ลูกคา้ควรไดร้บัเมนู 

(ตดิประกาศไวห้รอืแจกเป็นเอกสารแบบใชค้รัง้เดยีวทิง้) เพื่อใหง้่ายต่อการสัง่ซื้อ และควรรวบรวมใบสัง่ซื้อสนิคา้, บรรจุหบีห่อ 
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และรบัสนิคา้โดยลูกคา้ใหเ้รว็ทีสุ่ด โดยลูกคา้ทีก่ าลงัรอสนิคา้ไม่ควรยนืรอในสถานประกอบการ 
ลูกคา้ควรไดร้บัแจง้เวลาโดยประมาณเพื่อรอทีร่ถแลว้จงึกลบัมาทีร่า้นในเวลาทีเ่หมาะสมเพื่อรบัสนิคา้ 

❑ จ ากดัการตดิต่อระหว่างพนักงานและลูกคา้ 

o ตดิตัง้สิง่กดีขวางทางกายภาพ เช่น ทีก่ัน้หรอืแทน่กระจกบรเิวณทีท่ าการลงทะเบยีน สัง่ซื้อ ตอ้นรบั ฯลฯ ซึง่การรกัษาระยะห่างทางกายภาพหกฟุต 

o จ ากดัจ านวนพนักงานทีใ่หบ้รกิารในแต่ละโต๊ะ 

❑ ป้องกนัไม่ใหพ้นักงานและลูกคา้มารวมตวักนัในบรเิวณทีม่กีารจราจรหนาแน่น เช่น หอ้งน ้า ทางเดนิ บรเิวณบาร์ จุดจองควิ และจุดรบับตัรเครดติ เป็นตน้ 

❑ ก าหนดใหพ้นักงานหลกีเลีย่งการจบัมอืและการทกัทายทีค่ลา้ยกนัเพือ่รกัษาระยะห่างทางกายภาพ 

❑ เพิม่การรกัษาระยะห่างระหว่างโต๊ะอย่างน้อย 8 ฟุตและระหว่างทีน่ัง่อย่างน้อย 6 ฟุต 
เพื่อรกัษาระยะห่างเพื่อแยกพนักงานในหอ้งพกัเบรกของพนักงานออกจากกนั 
และหากเป็นไปไดใ้หส้รา้งพืน้ทีพ่กัเบรกในบรเิวณกลางแจง้โดยมทีีบ่งัแดดและทีน่ัง่เพื่อใหแ้น่ใจว่ามกีารรกัษาระยะห่างทางกายภาพ 

❑ ออกแบบขัน้ตอนการปฏบิตังิานใหม่หากเป็นไปได้เพื่อรกัษาระยะห่างทางกายภาพระหว่างพนักงาน 
o ท าเครื่องหมายบรเิวณหอ้งครวัและพืน้ดา้นหลงัอื่นๆของรา้นเพื่อเน้นย ้าการสรา้งระยะห่างทางกายภาพ 

❑ ขอ้ก าหนดในการรกัษาระยะห่างทางกายภาพควรน าไปใชใ้นพืน้ทีส่ านักงาน หอ้งครวั หอ้งเกบ็วตัถุดบิ ตูแ้ช่แขง็แบบวอลก์อนิ 
หรอืพืน้ทีอ่ืน่ๆทีม่พีนักงานเดนิผ่านจ านวนมาก 

o มคีวามเป็นไปไดใ้นการบงัเอญิในการเดนิเจอกนัหรอืตอ้งตดิต่อกนั แต่อย่างไรกต็ามควรตัง้เวลาจ ากดัไวใ้หน้้อยกว่า 15 นาท ีถา้ตัง้เป็นเวลา 10 
นาทไีดก้จ็ะดกีว่าและพนักงานจะตอ้งสวมหน้ากากเสมอ 

 

C. มำตรกำรควบคมุกำรติดเชื้อ 

 

ก่อนเปิดท ำกำร 
❑ ตรวจสอบว่าระบบ HVAC ไดร้บัการตรวจสอบโดยผูเ้ชีย่วชาญ HVAC ภายใน 30 วนัของการเปิดใหบ้รกิารอาหารภายในอาคารอกีครัง้ 

ระบบตอ้งท างานไดด้แีละเพิม่การระบายอากาศใหม้ากทีสุ่ดเท่าที่จะเป็นไปได้ 
ระบบระบายอากาศทีท่ างานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพเป็นหนึ่งในวธิทีีด่ทีีสุ่ดส าหรบัการควบคุมการแพร่กระจายละอองอากาศขนาดเลก็ 

o แนะน าใหต้ดิตัง้เครื่องฟอกอากาศประสทิธภิาพสงูแบบเคลื่อนยา้ยได ้และท าการอปัเกรดตวักรองอากาศของอาคารใหม้ปีระสทิธภิาพสงูสุด 
และท าการปรบัเปลีย่นอื่นๆเพื่อเพิม่ปรมิาณอากาศภายนอก และการระบายอากาศในพืน้ทีท่ างานทัง้หมด 

o ส าหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ ดูไดท้ีแ่นวทางระหว่างการส าหรบัการระบายอากาศ การกรองอากาศ 
และคุณภาพอากาศภายในอาคารของกระทรวงสาธารณสุขมลรฐัแคลฟิอรเ์นีย 

o โปรดทราบ: 
การปรบัปรุงระบบระบายอากาศและคุณภาพอากาศภายในอาคารเป็นสิง่ทีส่ามารถท าเพิม่เตมิไดจ้ากมาตรการปกป้องทีบ่งัคบัแต่ไม่ใช่มาตรการที่ใ
ชท้ดแทน มาตรการปกป้องทีบ่งัคบัไดแ้ก่ การสวมใส่หน้ากากปกป้องปากและจมกู 
(เวน้แตอ่ยู่ในบรเิวณทีม่คีวามเสีย่งสงูทีต่อ้งใชก้ารปกป้องระบบทางเดนิหายใจที่ดขีึน้) การรกัษาระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 6 ฟุต 
การลา้งมอืบ่อยครัง้และการจ ากดักจิกรรมทีผู่ค้นจากหลายครวัเรอืนมารวมกนั 

❑ สถานบรกิารทีย่งัไม่เปิดท าการใหท้ าการเปิดน ้ารอ้นและน ้าเยน็แต่ละตวัเป็นเวลาหา้นาทกี่อนทีจ่ะท าการกลบัมาเปิดรา้นใหม่อกีครัง้เพื่อเปลีย่นน ้าทีค่า้งในท่อป
ระปาของสถานบรกิารใหเ้ป็นน ้าประปาทีส่ะอาดและปลอดภยั 

❑ ไดท้ าความสะอาดและฆ่าเชือ้สถานบรกิารอย่างทัว่ถงึ (โดยใชผ้ลติภณัฑท์ีไ่ดร้บัการรบัรองใหใ้ชก้บัโควดิ -19) 
โดยเฉพาะอย่างยิง่หากไดปิ้ดท าการไปก่อนหน้านี้ 

o จดัหาทางเลอืกส าหรบับรษิทัท าความสะอาดจากบุคคลทีส่ามเพื่อชว่ยในการท าความสะอาดทีเ่พิม่ขึน้ตามความจ าเป็น 

❑ บรเิวณต่างๆ เช่น หอ้งรบัประทานอาหาร พืน้ทีจ่ดัเลีย้ง และหอ้งครวัไดร้บัการตดิตัง้ผลติภณัฑเ์พื่อสุขอนามยัทีเ่หมาะสม 
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รวมถงึเจลท าความสะอาดมอืและผา้เชด็ท าความสะอาดส าหรบัพนักงานทุกคนทีใ่หค้วามช่วยเหลอืลูกคา้โดยตรง 

o ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าสถานบรกิารมผีลติภณัฑ์ดา้นสุขอนามยัทีย่งัคงใชง้านไดแ้ละมกีารจดัเกบ็ไวต้ลอดเวลาและจดัเตรยีมสบู่, 
กระดาษเชด็มอืและเจลท าความสะอาดมอืเพิม่เตมิเพื่อไวใ้ชเ้มื่อยามจ าเป็น 

o แนะน าใหต้ดิตัง้เครื่องทีใ่ชโ้ดยไม่ตอ้งสมัผสัส าหรบัเจลท าความสะอาดมอื, สบู่, กระดาษเชด็มอืและถงัขยะ 

❑ สถานทีส่่งมอบจะถูกก าหนดไวโ้ดยจะอยู่ไกลจากพืน้ทีท่ีม่กีารจราจรหนาแน่น 
โดยการตดิตอ่ระหว่างบุคคลส าหรบัการจดัส่งสนิคา้นัน้ตอ้งถูกตดัออกเท่าทีเ่ป็นไปได ้

 

ข้อพิจำรณำด้ำนควำมปลอดภยัของอำหำร 
❑ แนวทางปฏบิตัดิา้นความปลอดภยัของอาหารทัง้หมด ไดร้ะบุไวใ้น California Retail Food Code (CRFC) ซึง่ยงัคงตอ้งปฏบิตัติาม 

o เกบ็อาหารรอ้นใหร้อ้นถงึ (135°F หรอืสงูกว่า) และอาหารเยน็ใหเ้ยน็ถงึ (41°F หรอืต ่ากว่า) 

o ปรุงอาหารใหสุ้กตามรายละเอยีดตามทีก่ าหนดใน CRFC 

o ท าความสะอาดและฆ่าเชือ้ภาชนะและอุปกรณ์บ่อยครัง้ตามความถีท่ีก่ าหนดทีร่ะบุไวใ้น CRFC 

o ปฏบิตัติามแนวปฏบิตัดิา้นสุขภาพและสุขอนามยัของพนักงาน: อย่าท างานเมื่อป่วย, ลา้งมอืบ่อยๆ, ใส่ถุงมอืตามทีก่ าหนดใน CRFC 

o ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าอาหารและสว่นประกอบของอาหารทัง้หมดมาจากแหล่งอาหารทีไ่ดร้บัการรบัรอง 

o พนักงานเตรยีมอาหารไม่ควรเปลีย่นหรอืเขา้ไปยงัสถานทีท่ างานของผูอ้ืน่ในระหว่างช่วงเวลาทีท่ างานอยู่ 

❑ เครื่องใหบ้รกิารดว้ยตวัเอง เช่น เครื่องท าโซดาและโยเกริต์แช่แขง็จะใชง้านไดโ้ดยใหพ้นักงานดา้นอาหารเป็นผูด้ าเนินการให ้
และพืน้ผวิสมัผสัจะตอ้งไดร้บัการท าความสะอาดและฆ่าเชือ้เป็นรายชัว่โมง 

❑ พืน้ทีท่ีอ่าจมกีารรวมตวักนัของลูกคา้หรอืสมัผสัอาหารหรอืสิง่ของเครื่องใชท้ีลู่กคา้รายอื่นอาจใชถู้กปิดแลว้ 
สนิคา้เหล่านี้จดัส่งใหก้บัลูกคา้ทลีะรายการและตอ้งทิง้หรอืท าความสะอาดและฆ่าเชือ้ทุกครัง้หลงัการใชง้านตามความเหมาะสมซึง่รวมถงึแต่ไม่จ ากดัเฉพาะ: 

o พืน้ทีก่ารใหบ้รกิารตนเองทีม่เีครื่องปรงุ, อุปกรณ์, กระดาษเชด็ปาก, ฝาปิดภาชนะ, หลอด, ภาชนะส าหรบัสัง่กลบับา้น ฯลฯ 

o พืน้ทีใ่หบ้รกิารตวัเองเกีย่วกบัอาหาร เช่น บารซ์ลัซ่า สลดับาร ์หรอืแบบบุฟเฟ่ต์ รวมถงึการชมิตวัอย่างอาหาร 

o การเตรยีมอาหารขา้งโต๊ะอาหาร (เช่น การเตรยีมกวักาโมเล่) 
และการน าเสนออาหารทีไ่ม่มสีิง่คลุมบนทีอ่ยู่บนรถเขน็ส าหรบัเลอืกอาหารและบนสายพานล าเลยีงอาหารสามารถใชร้ถเขน็และสายพานไดเ้ฉพาะเมื่
อมกีารปิดคลุมอาหารดว้ยภาชนะหรอือุปกรณ์ทีผ่่านการท าความสะอาดและฆ่าเชือ้หลงัการใชง้านแต่ละครัง้แลว้เท่านัน้หรอืเป็นอุปกรณ์แบบใชแ้ลว้
ทิง้ หากเป็นอุปกรณ์แบบใชแ้ลว้ทิง้ตอ้งทิง้ทนัทหีลงัใชง้าน 

o ลูกอมมนิต์ ของว่างหลงัอาหาร หรอืไมจ้ิม้ฟันส าหรบัลูกคา้ สิง่เหล่านี้มใีหพ้รอ้มตอนจ่ายเงนิหรอืเมื่อมกีารขอเท่านัน้ 

❑ ใหจ้ดัเตรยีมพนักงานดา้นอาหารทีไ่ดร้บัมอบหมายเพื่อท าการห่ออุปกรณ์ชอ้นสอ้มก่อนทีจ่ะส่งมอบใหก้บัลูกคา้แทนทีจ่ะใชพ้นักงานหลายคนเพือ่จดัการเตรยีม
ชอ้นสอ้มโดยไม่มกีารหอ่หุม้ไวก้อ่น 

❑ ไม่อนุญาตใหเ้ตมิเครื่องดื่มทีโ่ตะ๊หรอืจากภาชนะทัว่ไปทีใ่ชร้่วมกนั (เชน่ เหยอืก, ขวดเหลา้) ตอ้งมกีารจดัเตรยีมแกว้ทีส่ะอาดไวส้ าหรบัเตมิใหก้บัลูกคา้ 
 

ข้อควรพิจำรณำเก่ียวกบัสถำนประกอบกำร 

❑ สิง่อ านวยความสะดวกในการลา้งมอืและถงัขยะมพีรอ้มใชง้านใหก้บัสาธารณะหรอืใกลบ้รเิวณทางเขา้ของอาคาร 
หอ้งน ้าทีเ่คยเปิดใหค้นทัว่ไปเขา้ใช้ไดก้ย็งัควรเปิดใหค้นทัว่ไปเขา้ได้ ตอ้งตรวจสอบ 
ท าความสะอาดและฆ่าเชือ้หอ้งน ้าเป็นประจ าอย่างน้อยวนัละครัง้หรอืตามความถีท่ีพ่จิารณาว่าเหมาะสมและจ าเป็นโดยใชส้ารฆ่าเชือ้ที ่EPA รบัรอง 

❑ ตอ้งมกีารพฒันาแผนการท าความสะอาดและฆ่าเชือ้โรคส าหรบัพืน้ทีท่ีม่กีารสมัผสัสงูและพืน้ที่ๆ มกีารเขา้ถงึได ้และตอ้งปฏบิตัติามได ้

o พืน้ทีส่ว่นกลางและวตัถุทีม่กีารสมัผสับ่อยๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัการรบัและการช าระเงนิของลูกคา้ (เช่น โตะ๊ ลูกบดิประตูหรอืทีจ่บั เครื่องอ่านบตัรเครดติ) 
จะตอ้งถูกฆ่าเชือ้เป็นประจ าอย่างน้อยวนัละครัง้ในชว่งเวลาท าการโดยใชน้ ้ายาฆ่าเชือ้ทีไ่ดร้บัการรบัรองจาก EPA 
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o เพิม่การท าความสะอาดและการฆ่าเชือ้ในบรเิวณทีม่กีารใชง้านสงูหรอืบนพืน้ผวิทีส่มัผสัหรอืเขา้ถงึโดยผูไ้ม่ไดส้วมใส่หน้ากาก 

❑ สถานประกอบการไดร้บัการท าความสะอาดตามความเหมาะสมและท าความสะอาด/ฆ่าเชือ้ทุกคนื (โดยใชผ้ลติภณัฑท์ีไ่ดร้บัการรบัรองใหใ้ชก้บัโควดิ-19) 
และตอ้งมบีนัทกึเพื่อเกบ็ไวต้รวจสอบการตดิตามความสมบูรณ์ทุกทีท่ีท่ าได ้

❑ หา้มใชชุ้ดหฟัูงและอุปกรณ์อื่นๆร่วมกนัระหว่างพนักงาน เวน้แตอุ่ปกรณ์จะไดร้บัการฆ่าเชือ้อย่างเหมาะสมหลงัการใชง้านแต่ละครัง้ 
ใหท้ าการปรกึษาผูผ้ลติอุปกรณ์เพื่อพจิารณาขัน้ตอนการฆ่าเชือ้ทีเ่หมาะสม 

❑ พนักงานลา้งจานทีท่ าหน้าทีล่า้งภาชนะของลูกคา้ทีใ่ชง้านแลว้จะตอ้งไดร้บัอุปกรณ์เพื่อป้องกนัดวงตา, จมกู 
และปากของพวกเขาจากการปนเป้ือนเนื่องจากน ้ากระเดน็โดยใชห้น้ากาก แว่นตาป้องกนัและ/หรอือุปกรณ์ปกป้องใบหน้า 
และพนักงานลา้งจานจะตอ้งใส่ผา้กนัเป้ือนทีซ่มึผ่านไม่ไดแ้ละจ าเป็นตอ้งเปลีย่นบ่อยๆ โดยอุปกรณ์ป้องกนัทีส่ามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ได้ เช่น 
กระจงัป้องกนัใบหน้าและแวน่ตาแต่จะตอ้งไดร้บัการฆ่าเชือ้อย่างเหมาะสมระหว่างการใชง้าน 

 

บริเวณท่ีให้บริกำรลูกค้ำ 

❑ การใหบ้รกิารนัง่รบัประทานอาหารภายในอาคาร บรเิวณทีใ่หบ้รกิารตอ้งมอีากาศจากภายนอกถ่ายเทไดส้ะดวกผา่นพืน้ทีท่างเขา้ใหม้ากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะท าได ้
เพื่อลดความเสีย่งของการแพร่กระจายเชือ้โควดิ-19 ไปยงัลูกคา้และพนักงาน โดยอาจรวมถงึการเปิดประตูและหน้าต่างทิง้ไวใ้นระหว่างใหบ้รกิาร 

❑ ลูกคา้ควรเขา้ทางประตูทีม่สี่วนเปิดอยู่ (ซึง่จะไดร้บัการประเมนิเพือ่การอนุมตัโิดยพจิารณาจากการสมัผสัโดยรวม) หรอืเปิดโดยอตัโนมตัถิา้เป็นไปได ้
นอกจากนี้ควรมเีจลท าความสะอาดมอืส าหรบัลูกคา้ทีต่อ้งสมัผสัมอืจบัประตู 

❑ การใหบ้รกิารรบัประทานอาหารภายนอกอาคารโดยไม่มขีอ้จ ากดัดา้นความจุ 
พืน้ทีร่บัประทานอาหารกลางแจง้ของสถานทีจ่ะตอ้งอนุญาตใหม้กีารไหลเวยีนของอากาศภายนอกอย่างอสิระผ่านพืน้ทีท่ัง้หมด 
และตอ้งปฏบิตัติามพารามเิตอรข์องรฐัตามทีร่ะบุไวใ้นค าแนะน าทีบ่งัคบัของกรมสาธารณสุขแห่งแคลฟิอรเ์นียเกีย่วกบั 
การใชโ้ครงสรา้งชัว่คราวส าหรบัการด าเนินธุรกจิกลางแจง้ เพื่อใหเ้ป็นไปตามคุณสมบตัทิีจ่ะสามารถปฏบิตังิานนอกสถานทีห่รอืสถานทีก่ลางแจง้ 
และเพื่อลดความเสีย่งในการแพร่เชือ้โควดิ -19 ส าหรบัลูกคา้และพนักงาน 
โครงสรา้งภายนอกอาคารทีไ่ม่เป็นไปตามเกณฑข์องมลรฐัส าหรบัการจดัสถานทีภ่ายนอกอาคารจะถอืเป็นการจดัสถานทีภ่ายในอาคารและตอ้งนับจ านวนลูกค้
าทีอ่ยู่ในบรเิวณนี้และอยู่ภายใตข้อ้จ ากดัความจุการใหบ้รกิารภายในอาคารที ่50% ของสถานประกอบการ 

o สามารถมฉีากกัน้หรอืสิง่กดีขวางบรเิวณรบัประทานอาหารภายในอาคารได้และไม่ถอืว่าเป็นสถานทีปิ่ด ตราบเท่าทีม่คีวามสงูไม่เกนิ 3 
ฟุตตามทีว่ดัจากพืน้และไม่กดีขวางการไหลเวยีนของอากาศอย่างอสิระผ่านบรเิวณทีใ่หบ้รกิารทัง้หมด ฉากกัน้หรอืสิง่กดีขวางทีม่คีวามสงูมากกว่า 
3 ฟุตถอืเป็นพืน้ทีปิ่ดของโครงสรา้งภายนอกอาคาร 

o การกัน้ร ัว้และตดิทีก่ัน้ทีไ่ม่กดีขวางการไหลเวยีนของอากาศไม่ถอืว่าเป็นพืน้ทีปิ่ด เพื่อจุดประสงคใ์นการพจิารณาว่าพืน้ทีน่ัน้อยู่กลางแจง้หรอืไม่ 

❑ ลูกคา้จะไดร้บัค าแนะน าว่าตอ้งสวมหน้ากากเมื่อเขา้มาในสถานบรกิาร, เมื่อเดนิไปทีใ่ดกต็ามในสถานบรกิาร, 
เมื่อใชห้อ้งน ้าและตามค าแนะน าทีอ่ธบิายไวใ้นส่วน D ซึง่ตอ้งน าไปใชก้บัผูใ้หญ่และเดก็ทุกคนทีอ่ายุ 2 ปีหรอืมากกว่า, 
บุคคลทีแ่พทยแ์นะน าว่าไม่ควรสวมใส่หน้ากากเท่านัน้ทีไ่ม่ควรใส่หน้ากาก แต่ตอ้งใสอุ่ปกรณ์ปกป้องใบหน้า (Face Shield) โดยมมี่านปิดลงมาถงึขอบล่าง 
เพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสัง่ของมลรฐัตราบเท่าทีบุ่คคลดงักล่าวท าไดโ้ดยไม่รบกวนอาการทางการแพทย์และม่านกัน้นี้ควรครอบคลุมลงมาถงึใตค้าง 
นอกจากนี้ตอ้งไม่ใส่หน้ากากทีม่วีาลว์แบบทางเดยีวเพื่อสนับสนุนความปลอดภยัของพนักงานและลูกคา้ควรมหีน้ากากไวส้ าหรบัลูกคา้ทีล่มืน าหน้ากากมาดว้ย 

o ลูกคา้สามารถถอดหน้ากากออกได ้เมื่อไดน้ัง่ทีโ่ตะ๊และท าการรบัประทานหรอืดื่ม 

o ลูกคา้จะตอ้งนัง่เพื่อรบัประทานอาหารหรอืดื่มเครือ่งดื่มใดๆ ลูกคา้ตอ้งไม่เดนิไปมาหรอืยนืในขณะรบัประทานอาหารหรอืเครื่องดื่ม 

o ลูกคา้ทีไ่ม่ยอมสวมหน้ากากอาจถูกปฏเิสธการใหบ้รกิารและขอใหอ้อกไปจากสถานทีไ่ด้ 

❑ ค าแนะน าส าหรบัลูกคา้ สถานประกอบการตอ้งตดิป้ายหรอืการด์ (ขนาดไม่เลก็กว่า 3 x 5 นิ้ว) ไวท้ีโ่ต๊ะ 
โดยมคี าแนะน าต่อไปนี้เป็นอย่างน้อยหรอืคลา้ยกบัค าแนะน าดงัต่อไปนี้ หลงัจากทีท่ าความสะอาดโต๊ะเรยีบรอ้ยแลว้: 

“ช่วยใหธ้รุกจิของเรายงัคงเปิดใหบ้รกิารไดด้ว้ยการปกป้องพนักงานของเราและปกป้องลูกคา้ทุกท่าน โดยปฏบิตัติามค าแนะน าง่ายๆดงันี้: 

o สวมหน้ากากไวจ้นกว่าจะมกีารเสริฟ์อาหารหรอืเครือ่งดื่มของคุณและหลงัจากรบัประทานเสรจ็แลว้ 

ถอ
นอ
อก
แล
ว้ -

 ไม
่มีผ
ลบั
งค
บัใช้

 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Use-of-Temporary-Structures-for-Outdoor-Business-Operations.aspx


ค ำส่ังของเจ้ำหน้ำท่ีสำธำรณสุข  

กรมสำธำรณสุขมณฑลลอสแอนเจลิส 
 

 

APPENDIX I: Protocol for Restaurants                       Page 13 of 15 
Revised 5/5/2021 (Thai) 

 

o สวมหน้ากากเมื่อพนักงานเสริฟ์เขา้มาใกลโ้ต๊ะของคุณ 

o สวมหน้ากากทุกครัง้ทีลุ่กออกจากโต๊ะ 

o ลา้งมอืใหส้ะอาดหรอืฆ่าเชือ้ทีม่อื 

ขอบคุณทีช่่วยปกป้องสขุภาพของพนกังานและของลูกคา้ทุกคน!” 
โดยอาจมกีารใชต้วัเลอืกอื่นๆ เช่น ป้ายประกาศ 
ป้ายกระดานดจิทิลัและอืน่ๆในพืน้ทีร่บัประทานอาหารเพื่อแจง้และเตอืนลกูคา้เกีย่วกบัค าแนะน าเหล่านี้ขณะนัง่เพื่อรบับรกิารและตลอดเวลาทีอ่ยู่ในสถานประ
กอบการ 

❑ ลูกคา้ทีเ่ดนิทางมาทีส่ถานบรกิารพรอ้มกบัเดก็จะตอ้งแน่ใจว่าบุตรหลานของตนอยูต่ดิกบัพ่อแม่/ผูป้กครอง 
หลกีเลีย่งการสมัผสับุคคลอืน่หรอืสิง่ของใดๆทีไ่ม่ใช่ของพวกตวัเองและสวมหน้ากากหากอายุถงึก าหนด 

❑ มกีารตรวจสอบอาการของลูกคา้ก่อนทีจ่ะเขา้ไปในสถานที ่การตรวจสอบจะตอ้งรวมถงึการเชค็อนิเกีย่วกบัอาการไอ, หายใจถี,่ หายใจล าบาก 
และมไีขห้รอืหนาวสัน่และขณะนี้บุคคลนัน้อยู่ภายใตค้ าสัง่กกัตวัหรอืไม่ 
การตรวจสอบเหล่านี้สามารถท าได้ตอ่หน้าหรอืโดยวธิอีื่นเช่นระบบเชค็อนิออนไลน์หรอืผ่าน ป้ายประกาศ 
ไวท้ีท่างเขา้สถานทีท่ีร่ะบุว่าลูกคา้ทีม่อีาการเหล่านี้ไม่ควรเขา้มาในสถานทีน่ี้ 

o การคดักรองทีเ่ป็นลบ (ชดัเจนแลว้) หากบุคคลดงักล่าวไม่มอีาการและไม่ไดส้มัผสักบัผูท้ีต่ดิเชือ้โควดิ-19 ในชว่ง 10 วนัทีผ่่านมา 
บุคคลนี้สามารถเขา้ในอาจคารสถานทีไ่ดใ้นวนันัน้ 

o การคดักรองทีเ่ป็นบวก (ยงัไม่ชดัเจน): 

▪ หากบุคคลดงักล่าวไดส้มัผสักบัผูท้ีต่ดิเชือ้โควดิ-19 ในชว่ง 10 วนัทีผ่่านมาหรอืปัจจุบนัอยู่ภายใตค้ าสัง่ใหก้กัตวั 
ตอ้งไม่อนุญาตใหบุ้คคลดงักล่าวเขา้หรอืท างานในสถานที ่และตอ้งกลบับา้นทนัทเีพื่อกกัตวัทีบ่า้น 
ใหค้ าแนะน าในการกกัตวัโดยดูขอ้มลูไดท้ี ่ph.lacounty.gov/covidquarantine 

▪ หากบุคคลดงักล่าวแสดงอาการใดๆดงัทีก่ล่าวขา้งตน้หรอืปัจจุบนัอยูภ่ายใตค้ าสัง่ใหแ้ยกตวัจากผูอ้ื่น 
ตอ้งไม่อนุญาตใหบุ้คคลดงักล่าวเขา้หรอืท างานในสถานที ่และตอ้งกลบับา้นทนัทเีพื่อแยกตวัจากผูอ้ื่นทีบ่า้น 
ใหค้ าแนะน าในการแยกตวัจากผูอ้ื่นโดยดูขอ้มลูไดท้ี่ ph.lacounty.gov/covidisolation 

❑ พนักงานเสริฟ์ พนักงานเกบ็โต๊ะและพนักงานคนอืน่ๆทีเ่คลื่อนยา้ยสิง่ของทีลู่กคา้ใช้แลว้ (ถว้ย จาน ผา้เชด็ปาก ทีส่กปรกแลว้ ฯลฯ) หรอืการจดัการถงุขยะ 
(ตอ้งลา้งมอืใหส้ะอาดหลงัท างานดงักล่าวเสรจ็สิน้) และตอ้งมผีา้กนัเป้ือนใหใ้ชแ้ละท าการเปลีย่นบ่อยๆ 

❑ ตอ้งท าความสะอาดและฆ่าเชือ้เมนูทีใ่ชซ้ ้าไดแ้ละควรพจิารณาทางเลอืกอื่นๆ เช่น บอรด์เมนูเครื่อง เมนูอเิลก็ทรอนิกส ์
หรอืเมนูทีด่าวน์โหลดไดบ้นอุปกรณ์เคลื่อนที ่

❑ ตอ้งท าความสะอาดและฆ่าเชือ้บรเิวณทีน่ัง่กลางแจง้ของลูกคา้ทุกครัง้หลงัการใชง้านโดยทีน่ัง่ โต๊ะ และสิง่ของอืน่ๆบนโตะ๊ตอ้งใชค้รัง้เดยีว 
หรอืท าความสะอาด/ฆ่าเชือ้ทุกครัง้โดยแต่ละโต๊ะจะมกีารเปลีย่นผา้ปเูมื่อลูกคา้ออกไปแลว้ 
หรอืหากเป็นพืน้ผวิแขง็ทีไ่ม่มรีพูรนุกต็อ้งท าความสะอาดและฆ่าเชือ้ทุกครัง้หลงัลูกคา้ใชง้าน 

❑ หา้มวางจาน ชาม เครื่องแกว้ เมนู เครื่องปรุงรส หรอืรายการบนโต๊ะอื่นๆบนโต๊ะกอ่นทีลู่กคา้จะเขา้มานัง่ 
สิง่ของดงักล่าวทัง้หมดไดร้บัการฆ่าเชือ้อย่างเมื่อมกีารเปลีย่นลูกคา้และจดัเกบ็ในระหว่างทีไ่ม่ใชง้านในสถานทีท่ีป้่องกนัการปนเป้ือนทีอ่าจเกดิขึน้ 

❑ กล่องส าหรบัใส่อาหารทีซ่ือ้กลบับา้นจะมใีหบ้รกิารตามค าขอเท่านัน้ 
❑ เราสนับสนุนใหม้กีารท าธุรกรรมแบบไม่ใชเ้งนิสด 

หากสมเหตุสมผลส าหรบัสถานทีร่บัประทานอาหารลูกคา้สามารถรดูบตัรเครดติ/เดบติของตนเองได้ทีเ่ครื่องอ่านบตัรแต่จะตอ้งไดร้บัการฆ่าเชือ้ทุกชัว่โมง 

❑ ทางเลอืกอื่น - อธบิายมาตรการอื่นๆ (เช่น การจดัเตรยีมชัว่โมงการใหบ้รกิารส าหรบัผูอ้าวุโสเท่านัน้, การกระตุน้ยอดขาย) 
____________________________________________________________________________________ 

 

D. มำตรกำรส่ือสำรกบัสำธำรณะ 
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http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/business/NoticeToCustomers.pdf
http://ph.lacounty.gov/covidquarantine
http://ph.lacounty.gov/covidisolation
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❑ จะตอ้งตดิประกาศส าเนาของขอ้ก าหนดนี้หรอืใบรบัรองการปฏบิตัติามกฎระเบยีบดา้นความปลอดภยัจากโควดิ-19 
ของมณฑลลองแอนเจลสิทีส่ถานประกอบการพมิพอ์อกมาไวท้ีท่างเขา้ทุกทางเขา้สาธารณะของสถานประกอบการ 
ส าหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิหรอืการอบรมโปรแกรมการรบัรองตวัเองในการปฏบิตัติามมาตรการดา้นความปลอดภยัจากโควดิ-19 ไปที ่
http://publichealth.lacounty.gov/eh/covid19cert.htm สถานประกอบการตอ้งเกบ็ส าเนามาตรการเหล่านี้ไวเ้พื่อใหส้ามารถตรวจสอบไดเ้มื่อรอ้งขอ 

❑ มกีารตดิป้ายไวท้ีท่างเขา้ทุกแห่งเพื่อเตอืนใหผู้ร้บัประทานอาหารรกัษาระยะห่างทางกายภาพหกฟุต, ลา้งมอืหรอืใชเ้จลท าความสะอาดเมื่อเขา้รา้นอาหาร, 
สวมหน้ากากเมื่อไม่รบัประทานอาหารหรอืดื่ม และอยู่บา้นหากมอีาการป่วยหรอืมอีาการทีค่ลา้ยกบัโควดิ -19 
ส าหรบัทรพัยากรและตวัอย่างเพิม่เตมิของการตดิประกาศทีส่ามารถใชไ้ดใ้นสถานประกอบการ กรุณาดูที่หน้าเวบ็เพจแนวทางส าหรบัโควดิ 19-
ของกระทรวงสาธารณสุข (DPH) มณฑล 

❑ สถานประกอบการทุกแห่งตอ้งตดิป้ายประกาศทีท่างเขา้ทุกแห่งและแจง้ลูกคา้ทีเ่ดนิทางมารบัประทานอาหารภายในอาคารดว้ยวาจาว่าทุกคนทีร่ว่มโต๊ะเดยีว
กนัจะตอ้งมาจากคนในครวัเรอืนเดยีวกนัเท่านัน้ 

❑  ส าหรบัรา้นอาหารทีต่ ัง้อยู่ในธุรกจิอื่นหรอืศนูยก์ารคา้ในร่มหรอืกลางแจง้หรอืหา้งสรรพสนิคา้จะมกีารตดิป้ายระบุว่าลูกคา้ไม่สามารถรับประทานอาหารหรอืดื่ม 
ในบรเิวณดา้นในของสถานทีข่องธุรกจิหรอืหา้งสรรพสนิคา้ได ้ยกเวน้ในบรเิวณนัง่รบัประทานภายในอาคารและภายนอกอาคารที่ก าหนดไวใ้ห ้

❑ มกีารตดิป้ายประกาศเตอืนผูร้บัประทานอาหารใหร้กัษาระยะห่างทางกายภาพหกฟุต, ลา้งมอืหรอืใชเ้จลท าความสะอาดเมื่อเขา้รา้นอาหาร 
และอยู่บา้นหากมอีาการป่วยหรอืมอีาการทีส่อดคลอ้งกบัโควดิ -19 

❑ รา้นคา้ออนไลน์ของสถานประกอบการ (เวบ็ไซต์ โซเชยีลมเีดยี ฯลฯ) ใหข้อ้มลูทีช่ดัเจนเกีย่วกบัเวลาท าการ การใหใ้ชห้น้ากาก 
และมคีวามจ าเป็นทีลู่กคา้ทุกคนทีจ่ะตอ้งนัง่โตะ๊เดยีวกนัตอ้งมาจากครอบเรอืนเดยีวกนั และนโยบายเกีย่วกบัการสัง่จองล่วงหน้า การช าระเงนิล่วงหน้า 
การรบัและ/หรอืการจดัส่งและปัญหาอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

E. มำตรกำรท่ีท ำให้มัน่ใจได้ว่ำมคีวำมเหมำะสมในกำรเข้ำถึงบริกำรท่ีส ำคญั 

❑ การใหบ้รกิารทีม่คีวามส าคญัต่อลูกคา้/ผูร้บับรกิารตอ้งไดร้บัการจดัล าดบัความส าคญั 

❑ ธุรกรรมหรอืบรกิารทีส่ามารถใหบ้รกิารจากระยะไกลไดค้วรใหบ้รกิารทางชอ่งทางออนไลน์ 

❑ มกีารก าหนดมาตรการเพื่อรบัรองการเขา้ถงึสนิคา้และบรกิาร ส าหรบัลูกคา้ทีม่ขีอ้จ ากดัดา้นการเคลื่อนไหวและ/หรอืมคีวามเสีย่งสงูในพืน้ทีส่าธารณะ 

 

มำตรกำรเพ่ิมเติมใดๆท่ีไม่ได้รวมไว้ขำ้งต้นควรมีกำรระบุไว้ในหน้ำแยกต่ำงหำก 
ซ่ึงสถำนประกอบกำรควรแนบมำพร้อมกบัเอกสำรฉบบัน้ี 

 
คณุสำมำรถติดต่อบุคคลต่อไปน้ี หำกมีค ำถำมเพ่ิมเติมหรือ 

มีควำมคิดเหน็ใดๆเก่ียวกบัมำตรกำรน้ี: 
 

ช่ือผู้ติดต่อทำงธรุกิจ:  

เบอรโ์ทรศพัท์:  

วนัท่ีแก้ไขลำ่สุด:  

  ถอ
นอ
อก
แล
ว้ -

 ไม
่มีผ
ลบั
งค
บัใช้

 

http://publichealth.lacounty.gov/eh/covid19cert.htm
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/guidances.htm#business
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/guidances.htm#business
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แผนผงักำรจดัท่ีนัง่ 

แผนผงัการจดัทีน่ัง่เวน้ระยะห่างหก (6) ฟุตนี้มเีพื่อใชเ้ป็นตวัอย่างส าหรบัการนัง่รบัประทานอาหารภายในและภายนอกอาคาร 
หา้มใชท้ีก่ ัน้แทนการเวน้พืน้ทีร่ะหว่างโต๊ะแต่ละตวัเพือ่ใหม้พีืน้ทีน่ัง่มากขึน้ แยกโต๊ะใหห้่างกนั 8 
ฟุตโดยวดัจากขอบโตะ๊แต่ละตวัเพื่อใหลู้กคา้จากแต่ละครอบครวัสามารถรกัษาระยะห่าง 6 ฟุตได้ 
 

  

 

 

 
 

 

 

แผนผงัท่ี 1 แผนผงัท่ี 2 

แผนผงัท่ี 3 แผนผงัที ่4 

แผนผงัท่ี 6 

แผนผงัท่ี 5 

6 ฟุต 

6 ฟุต 

6 ฟุต 

6 ฟุต 

6 ฟุต 

6 ฟุต 

6 ฟุต 

6 + ฟุต 

นัง่ข้ำงกนั 

ระยะห่างระหวา่งเกา้อี้คอื 6 ฟุต 
วดัจากขอบของเกา้อี้แต่ละตวั 

ท่ีนัง่ตัง้ฉำก 

ระยะห่างทีน่ัง่ลกูคา้ทีน่ัง่โต๊ะตดิกนัคอื 6 ฟุต 

โดยวดัจากขอบเกา้อี้ถงึขอบเกา้อี้อกีตวั 

นัง่ข้ำงกนั 

ดา้นหลงัของเกา้อี้สองตวัทีห่นัหลงัใหก้นัมรีะยะ 6 ฟุต 
นัง่ซิกแซก 

ระยะระหว่างเกา้อี้ทีอ่ยูใ่กลก้นัทีส่ดุคอื 6 ฟุต 

ใชก้บัโต๊ะทุกรูปแบบ 

แบบน่ังรวมกันและไม่ใช้ท่ีกัน้ 
คนทีใ่กลค้รวัเรอืนอืน่ทีสุ่ดตอ้งห่าง 6 ฟุต 
วดัจากขอบเก้าอีท้ัง้สองตวั 

 

ท่ีนัง่แบบบูท 

อนุญาตใหน้ัง่บทูแบบตดิตัง้
กบัทีไ่ดโ้ดยมรีะยะหา่งระห
ว่างลูกคา้อย่างน้อย 6 ฟุต 

6 ฟุต 

ถอ
นอ
อก
แล
ว้ -

 ไม
่มีผ
ลบั
งค
บัใช้

 




