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ข้อมูลอัปเดตล่ำสุด: (ส่วนทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงคือส่วนทีม่ ไี ฮไลท์สเี หลือง)
5/5/2021:
• สำหรับพนักงำนที่ได้รับกำรฉีดวัคซี นครบถ้วนแล้วและเลือกที่จะไม่สวมเฟสชิลด์เพิ่มเติมจำกกำรสวมหน้ำกำก
นำยจ้ำงควรทำกำรยืนยันและบันทึกเป็ นเอกสำรเกี่ยวกับหลักฐำนกำรฉีดวัคซีนครบถ้วนของพนักงำนคนนั้นๆ

ด้านในร้าน: ลูกค้าจานวนสูงสุดหก (6) คนทีม่ าจากต่างครัวเรือนกันสามารถนัง่ รวมกันได้ หากทัง้ หมดได้รบั วัคซีนครบถ้วนแล้ว
ด้านนอกร้าน: ลูกค้าจานวนสูงสุดแปด (8) คนทีม่ าจากต่างครัวเรือนกันสามารถนัง่ รวมกันได้ หากทัง้ หมดได้รบั วัคซีนครบถ้วนแล้ว
สามารถเปิ ดโทรทัศน์ในบริเวณพืน้ ทีร่ บั ประทานอาหารในร้านและด้านนอกร้านได้

ขณะนี้อตั ราผูป้ ่ วยโรคโควิด-19 อัตราการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
รวมถึงอัตราการเสียชีวติ ได้ลดลงและมีลกั ษณะคงทีแ่ ต่การแพร่กระจายในชุมชนยังคงอยูร่ ะดับปานกลาง และโควิด -19
ยังคงมีความเสีย่ งสูงต่อชุมชนต่างๆดังนัน้ ผูค้ นและธุรกิจต่างๆยังต้องระมัดระวังและต้องปรับเปลีย่ นการปฏิบตั งิ านรวมถึงกิจกรรมไปในแนวทางทีจ่ ะช่วยลดการแพร่
เชือ้
เนื่องจากมณฑลลอสแอนเจลิสอยู่ในระดับ “สีเหลือง”
ของพิมพ์เขียวกรอบงานเศรษฐกิจทีป่ ลอดภัยกว่าของมลรัฐจึงได้มกี ารอัปเดตมาตรการนี้เพือ่ คลายข้อจากัดสาหรับบางกิจกรรม
ดังนัน้ ให้รา้ นอาหารและสถานทีใ่ ห้บริการอาหารปฏิบตั ติ ามอย่างระมัดระวัง และยึดปฏิบตั ติ ่อข้อกาหนดในมาตรการนี้เพื่อช่วยลดโอกาสการแพร่เชือ้ โควิด-19
ภายในสถานประกอบการของตน

แล
ว้ -

ร้านอาหารและสถานบริการอาหารอื่นๆสามารถให้บริการอาหารและเครือ่ งดื่มภายในร้านและในบริเวณกลางแจ้งด้านนอกร้านได้ รวมถึงการส่งอาหาร
การขับรถผ่านเพือ่ รับการบริการและการสังกลั
่ บบ้าน นอกจากนี้ โรงเบียร์ โรงบ่มไวน์
และโรงกลันสุ
่ ราทีใ่ ห้บริการอาหารโดยสุจริตทีล่ ูกค้าสามารถซือ้ แอลกอฮอล์ได้สามารถเปิ ดให้บริการรับประทานอาหารทัง้ ในร้านและกลางแจ้งได้เพิม่ เติมจากการส่ง
อาหาร การขับรถผ่านเพือ่ รับการบริการและการสังกลั
่ บบ้าน ร้านอาหารทีเ่ ปิ ดให้บริการในสวนสนุก ศูนย์ความบันเทิงสาหรับครอบครัว
และห้องเล่นไพ่ตอ้ งยึดปฏิบตั ติ ามข้อจากัดความจุสงู สุดการให้บริการภายในอาคารสาหรับสถานประกอบการดังกล่าว
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อนุญาตให้มบี ริการสาหรับการนัง่ รับประทานภายในอาคารทีค่ วามจุสงู สุด 50% ของความจุรา้ น
ความจุจะเป็ นไปตามประมวลกฎหมายว่าด้วยอาคารหรือประมวลกฎหมายว่าด้วยอัคคีภยั เพื่อความปลอดภัยของพนักงานและของลูกค้า
สานักงานสาธารณสุขของมณฑลลอสแอนเจลิสสนับสนุนให้รา้ นอาหารเน้นให้บริการภายนอกอาคาร รับกลับไปทานทีบ่ า้ นหรือบริการส่งถึงบ้านต่อไป
เนื่องจากมีความเสีย่ งน้อยกว่าทีจ่ ะเกิดการแพร่กระจายของเชือ้ โควิด-19 เมื่อเปรียบเทียบกับการรับประทานอาหารในร้าน
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นอกจากเงื่อนไขทีบ่ งั คับใช้ในร้านอาหารและสถานบริการอาหารอืน่ ๆโดยเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขของมลรัฐแล้ว
ร้านอาหารและสถานประกอบการเหล่านี้ตอ้ งเป็ นไปตามมาตรการด้านความปลอดภัยและควบคุมการติดเชือ้ เหล่านี้ดว้ ย โปรดทรำบว่ำ: โรงเบียร์ โรงบ่มไวน์
และโรงกลันสุ
่ ราทีไ่ ม่ได้ให้บริการอาหารโดยสุจริตต้องยึดปฏิบตั ติ ามมาตรการของโรงเบียร์ โรงบ่มไวน์ และโรงกลันสุ
่ รา: ภาคผนวก Y ส่วนบาร์
(ทีไ่ ด้รบั อนุญาตว่าเป็ นร้านอาหารความเสีย่ งทางสุขภาพต่า) ได้รบั อนุญาตให้เปิ ดบริการกลางแจ้งได้โดยเป็ นไปตามมาตรการสาหรับบาร์: ภาคผนวก Y-1
ส่วนใหญ่โควิด-19 จะแพร่กระจายเมื่อผูค้ นอยู่ใกล้กบั ผูท้ ต่ี ดิ เชือ้ โควิด-19 หรือสัมผัสโดยตรงกับบุคคลนัน้ ๆและเมื่อผูท้ ต่ี ดิ เชือ้ โควิด-19 ไอ, จาม, ร้องเพลง, พูดคุย
หรือหายใจจะทาให้เกิดละอองจากทางเดินหายใจขึน้ และจากข้อมูลของศูนย์ควบคุมและป้ องกันโรคนัน้ ความเสีย่ งของการแพร่ระบาดของโควิด-19
จะเพิม่ ขึน้ ในร้านอาหารตามทีอ่ ธิบายไว้ดา้ นล่างนี้
เนื่องจากแต่ละคนจะเอาหน้ากากออกในขณะทีร่ บั ประทานอาหารและเครือ่ งดื่มจึงทาให้เกิดการมีปฏิสมั พันธ์กบั ผูท้ ไ่ี ม่ได้อาศัยอยู่ในครัวเรือนเดียวกันมากขึน้ นันเอง
่
• ควำมเสี่ยงตำ่ ที่สุด: การให้บริการอาหารทีจ่ ากัดเฉพาะการขับรถผ่านเพื่อรับการบริการ, การส่งอาหาร, การสังกลั
่ บบ้านและการรอรับอาหารในรถ
• ควำมเสี่ยงเพิ่ มขึ้น: การให้บริการทีเ่ น้นการขับรถผ่านเพื่อรับการบริการ, การส่งอาหาร,
การสังกลั
่ บบ้านและการรอรับอาหารในรถและมีการจากัดจานวนทีน่ งั ่ กลางแจ้งสาหรับการรับประทานอาหารทีร่ า้ นโดยมีการลดจานวนที่นงลงเพื
ั่
อ่ ให้แต่ล
ะโต๊ะมีระยะห่างกันมากขึน้
• ควำมเสี่ยงสูงขึ้น:
APPENDIX I: Protocol for Restaurants
Revised 5/5/2021 (Thai)
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การรับประทานอาหารทีร่ า้ นโดยนัง่ ภายในร้านทีม่ ที ก่ี ารลดจานวนโต๊ะลงเพือ่ ให้โต๊ะมีระยะห่างกันมากขึน้ และ/หรือรับประทานอาหารในทีร่ า้ นบริเวณทีน่ งั ่
กลางแจ้งแต่มกี ารจัดโต๊ะไม่ห่างกันมากขึน้
• ควำมเสี่ยงสูงที่สุด: การรับประทานอาหารทีร่ า้ นโดยนัง่ ภายในร้าน โดยไม่มกี ารลดจานวนทีน่ งั ่ ลง และไม่มกี ารเว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะให้มากขึน้
โปรดทราบว่ารายงานประจาวันของจานวนผูป้ ่ วยโควิด-19 รายใหม่ การรักษาตัวในโรงพยาบาลและการเสียชีวติ ในมณฑลยังคงอยู่ระดับปานกลาง
เช่นเดียวกับความเสีย่ งของการแพร่เชือ้ ในชุมชนดังนัน้ ในข้อกาหนดนี้ไม่ได้มกี ารบังคับใดๆที่จะให้สถานประกอบการต้องเปิ ดให้บริการภายในอาคารหรือกลางแจ้ง
สถานประกอบการยังคงสามารถให้บริการให้ซ้อื กลับบ้านและส่งของต่อไปเท่าทีจ่ ะทาได้ ในข้อกาหนดมาตรการทีร่ ะบุถงึ คาว่า "ครัวเรือน" นัน้ ให้หมายถึง
"บุคคลทีอ่ าศัยอยู่รว่ มกันในทีพ่ กั อาศัยเดียวกัน" และไม่รวมถึงการอยูร่ ่วมกันตามสถานการณ์ของกลุ่มสถาบัน เช่น หอพัก, สมาคมนักศึกษาชาย,
สมาคมนักศึกษาหญิง, วัด, คอนแวนต์หรือสถานบริการในการดูแลผูท้ อ่ี ยู่อาศัยและไม่รวมถึงการจัดเตรียมการอยู่อาศัยเชิงพาณิชย์ เช่น หอพัก, โรงแรม
หรือห้องเช่า1 คาว่า “พนักงาน” และ “ลูกจ้าง” นัน้ ให้หมายความรวมถึงพนักงาน, อาสาสมัคร, นักศึกษาฝึกงานและผูฝ้ ึกงาน,
นักวิชาการและบุคคลอืน่ ๆทัง้ หมดทีป่ ฏิบตั งิ านทีไ่ ซต์งาน และคาว่า “ผูเ้ ยีย่ มชม” หรือ “ลูกค้า”
ให้หมายความรวมถึงสมาชิกของสาธารณชนและบุคคลอื่นๆทีไ่ ม่ใช่พนักงานหรือลูกจ้างทีใ่ ช้เวลาอยู่ทธ่ี ุรกิจหรือไซต์ งาน คาว่า “สถานประกอบการ”, “ไซต์งาน” และ
“สถานบริการ” ให้หมายถึงอาคาร, บริเวณ และอาคารทีอ่ ยู่ตดิ กันหรือบริเวณทีม่ กี ารดาเนินกิจกรรมทีไ่ ด้รบั อนุญาต “LACDPH” คือ Los Angeles County
Department of Public Health (กรมสาธารณสุขมณฑลลอสแอนเจลิส)
ข้อกำหนดต่อไปนี้ ใช้เฉพำะกับโรงเบียร์ โรงบ่มไวน์
และโรงกลันสุ
่ รำที่ได้รบั กำรยกเว้นไม่ต้องได้รบั ใบอนุญำตด้ำนสำธำรณสุขและต้องกำรให้บริ กำรอำหำรโดยสุตจริ ต:
โรงเบียร์ โรงบ่มไวน์ และโรงกลันสุ
่ ราทีม่ ใี บอนุญาตแอลกอฮอล์ของรัฐประเภทที่ #1, #2, #4, #23 และ/หรือ #74 ทีไ่ ม่มใี บอนุญาตด้านสาธารณสุขของร้านอาหาร
(ต่อไปนี้จะเรียกว่า "สถานบริการ") สามารถให้บริการอาหารและเครื่องดื่มภายในอาคารได้ตามข้อกาหนดด้านล่างนี้ ซึง่ จะต้องทาตามระเบียบข้อใดข้อหนึ่งดังนี้
สาหรับการขายอาหารพร้อมการจาหน่ายเครื่องดื่มในสถานบริการ

ถอ
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แล
ว้ -

1) สถานบริการอาจทาสัญญากับผูใ้ ห้บริการด้านการจัดเลีย้ งหรือร้านอาหารทีม่ ใี บอนุญาตด้านสุขภาพของมณฑลลอสแองเจลิสทีถ่ ูกต้อง
เพื่อเสนอขายอาหารโดยสุจริตพร้อมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายใต้ขอ้ กาหนดของเจ้าของสถานบริการทีร่ ะบุไว้ใน California Retail Food Code
(กฎการขายปลีกอาหารของแคลิฟอร์เนีย) โดยมีเงื่อนไขว่าสถานบริการจะต้องได้รบั ใบอนุญาตด้านสุขภาพจาก Environmental Health Division at the
Los Angeles County Department of Public Health (กองอนามัยสิง่ แวดล้อมทีม่ ณฑลลอสแองเจลิส กรมสาธารณสุข)
โดยกำรซื้อแอลกอฮอล์นัน้ จะต้องทำกำรซื้อพร้อมกับอำหำรในธุรกรรมเดียวกัน
บริการจัดเลีย้ งต้องส่งขัน้ ตอนมาตรฐานในการปฏิบตั งิ านไปยังกองอนามัยสิง่ แวดล้อมทีอ่ เี มล EHmail@ph.lacounty.gov
ก่อนดาเนินงานในขนาดดังกล่าวหรือ
2) สถานบริการอาจทางานร่วมกับสถานบริการทีจ่ าหน่ายอาหารแบบเคลื่อนที่ (เช่น food truck (ร้านอาหารเคลื่อนที)่ ทีไ่ ด้รบั อนุญาตจากกรมสาธารณสุข
ลอสแอนเจลิสเพื่อให้บริการด้านอาหาร โดยสาหรับการเตรียมการทัง้ หมดนัน้
กำรซื้อแอลกอฮอล์จะต้องทำกำรซื้อพร้อมกับอำหำรในธุรกรรมเดียวกันเท่ำนัน้ โดยสถานประกอบการจะต้องแจ้งไปยังกองอนามัยสิง่ แวดล้อมที่
EHmail@ph.lacounty.gov ก่อนทีจ่ ะเปิ ดการให้บริการดังกล่าว
“การซื้ออาหารโดยสุจริต”
หมายถึงการสังซื
่ ้ออาหารประเภทต่างๆตามปกติทส่ี งโดยทั
ั่
วไปในช่
่
วงเวลาต่างๆของวันทีถ่ อื ว่าเป็ นมือ้ อาหารทีถ่ กู ต้องตามกฎหมายโดยบริการอาหารสา
เร็จรูป เช่น แซนด์วชิ หรือสลัด หรือเพียงแค่อุ่นอาหารแช่แข็ง หรือให้บริการเฉพาะอาหารเรียกน้าย่อยและของว่างเท่านัน้
จะไม่ถอื ว่าสอดคล้องกับข้อกาหนดเรือ่ งการซื้ออาหารโดยสุจริต
3) สถานบริการไม่สามารถให้บริการเครือ่ งดื่มหรืออาหารแก่ลูกค้าทีไ่ ม่ได้นงั ่ ทานทีร่ า้ นและไม่อนุญาตให้ลูกค้ารับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มเว้นแต่จะนัง่
ทีโ่ ต๊ะ สถานประกอบการดังกล่าวจะต้องงดให้บริการรับประทานอาหาร ณ จุดบริการระหว่างเวลา 23:00 น. ถึง 11:00 น.

“อาหารโดยสุจริต” หมายถึงอาหารประเภทต่างๆตามปกติทส่ี งโดยทั
ั่
วไปในช่
่
วงเวลาต่างๆของวันทีถ่ อื ว่าเป็ นมือ้ อาหารทีถ่ ูกต้องตามกฎหมาย
โดยบริการอาหารสาเร็จรูป เช่น แซนด์วชิ หรือสลัด หรือเพียงแค่อนุ่ อาหารแช่แข็ง
หรือให้บริการเฉพาะอาหารเรียกน้าย่อยและของว่างเท่านัน้ จะไม่ถอื ว่าสอดคล้องกับข้อกาหนดเรือ่ งอาหารโดยสุจริต
ข้อกำหนดเพิ่มเติ มที่ใช้กบั ธุรกิ จทัง้ หมด:
สถานบริการทีไ่ ม่ได้รบั อนุญาตตามคาสังด้
่ านสาธารณสุขและข้อกาหนดนี้ทใ่ี นการกลับมาเปิ ดร้านอีกครัง้ จะยังคงต้องปิ ดการให้บริการต่อไป
ร้านอาหารและสถานบริการอาหารได้รบั อนุญาตตามคาสังเจ้
่ าหน้าทีส่ าธารณสุขและตามมาตรการนี้ ทอ่ี นุญาตให้เปิ ดบริการได้อกี ครัง้
สามารถเปิ ดให้เช่าพืน้ ทีเ่ พื่อจัดงานเลี้ยงส่วนตัวได้
1

ประมวลกฎหมายของมณฑลลอสแอนเจลิส บทบัญญัติ 22. §22.14.060 - F. คานิยามของครัวเรือน (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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แต่ทาได้เฉพาะเมื่อร้านอาหารหรือสถานบริการอาหารดังกล่าวปิ ดให้บริการอาหารตามปกติในระหว่างทีใ่ ห้บริการจัดเลีย้ งส่วนตัวนี้
การจัดเลีย้ งส่วนตัวใดๆทีร่ า้ นอาหารหรือสถานบริการอาหารให้บริการต้องเป็ นไปตามมาตรการของสานักสาธารณสุขมณฑลสาหรับการจัดงานเลีย้ งส่วนตัว:
ภาคผนวก BB
ร้านอาหารและสถานบริการอาหารทีม่ พี น้ื ทีสาหรับจัดงานเลีย้ งแยกต่างหากทีม่ ที างเข้าแยกออกไปโดยสิน้ เชิงและมีสงิ่ อานวยความสะดวกแยกต่างหากสามารถให้บ
ริการจัดงานเลีย้ งส่วนตัวได้ขณะทีย่ งั เปิ ดให้บริการร้านอาหารหรือสถานบริการอาหารตามปกติ
ในกรณีทก่ี ารให้บริการจัดเลีย้ งส่วนตัวเกิดขึน้ ในช่วงเวลาเดียวกันกับการเปิ ดให้บริการอาหารตามปกติ
แขกของงานจัดเลีย้ งต้องไม่ปะปนกับแขกทีม่ ารับประทานอาหารทีร่ า้ นตามปกติ
งานเลีย้ งสามารถจัดภายในอาคารได้เฉพาะเมื่อแขกทุกคนได้รบั การฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบถ้วนแล้วหรือมีผลการตรวจหาเชือ้ โควิด-19
เป็ นลบก่อนเข้าร่วมงานเลีย้ งดังกล่าวตามทีม่ าตรการการจัดงานเลีย้ งส่วนตัวกาหนด
แขกทีม่ างานเลีย้ งส่วนตัวทัง้ หมดต้องแสดงหลักฐานกับทางร้านอาหารว่าได้รบั การฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้วหรือมีผลตรวจโควิด-19 เป็ นลบ
(สุ่มตรวจด้วยก้านสาลีหรือโดยใช้น้าลาย) ก่อนเข้าในงานเลีย้ งส่วนตัว
ข้อกาหนดนี้ไม่ได้มไี ว้สาหรับผูข้ ายอาหาร (เช่น ร้านอาหารเคลื่อนที่ และรถเข็นขายอาหาร) โปรดดูท่ี คาแนะนาสาหรับร้านขายอาหารริมทาง
สาหรับข้อกาหนดทีใ่ ช้กบั สถานทีจ่ าหน่ายอาหารเหล่านี้
โปรดทราบ: เอกสารฉบับนี้อาจมีการอัปเดตเพิม่ เติมเมื่อมีขอ้ มูลและแหล่งข้อมูลเพิม่ ขึน้ ดังนัน้ โปรดตรวจสอบได้ทเ่ี ว็บไซต์ของ LA County
ได้ทล่ี งิ ก์ขอ้ มูลเพิม่ เติมทีด่ า้ นล่างนี้ http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/
เป็ นประจาเพื่อดูขอ้ มูลอัปเดตใหม่ๆของเอกสารฉบับนี้และคาแนะนาทีเ่ กีย่ วข้อง

แล
ว้ -

โดยมีรายการทีค่ วรตรวจสอบดังนี้:
(1) นโยบายและแนวปฏิบตั ใิ นสถานทีท่ างานเพื่อปกป้ องสุขภาพของพนักงาน
(2) มาตรการสร้างระยะห่างระหว่างบุคคล
(3) มาตรการเพื่อการควบคุมการติดเชือ้
(4) การสื่อสารกับพนักงานและสาธารณชน
(5) มาตรการเพื่อการเข้าถึงบริการทีส่ าคัญอย่างเท่าเทียมกัน
โดยประเด็นสาคัญทัง้ ห้าข้อนี้จะต้องมีการระบุไว้ในข้อกาหนดการกลับมาเปิ ดร้านอีกครัง้ ของคุณ

ออ
ก

ร้ำนอำหำร โรงเบียร์ โรงบ่มไวน์ และโรงกลันสุ
่ รำทัง้ หมดที่ให้บริ กำรอำหำรโดยสุจริ ตภำยใต้ข้อกำหนดนี้ จะต้องดำเนิ นกำร
นำมำตรกำรที่เกี่ยวข้องทัง้ หมดที่ระบุไว้ด้ำนล่ำงนี้ ไปใช้ และเตรียมพร้อมที่จะอธิ บำยว่ำเหตุใด
จึงไม่นำมำตรกำรบำงอย่ำงมำใช้เนื่ องจำกไม่สำมำรถใช้ได้กบั ธุรกิ จของตัวเองได้

ชื่อธุรกิ จ:

ถอ
น

ที่อยู่สถำนประกอบกำร:
จำนวนคนที่จไุ ด้สูงสุด:
วันที่:

A.

นโยบำยในสถำนที่ทำงำนและแนวทำงกำรปฏิ บตั ิ เพือ่ ปกป้ องสุขภำพของพนักงำน
(ตรวจสอบทัง้ หมดที่ใช้กบั สิ่ งอำนวยควำมสะดวก)

❑ ใครก็ตามทีส่ ามารถทางานตามหน้าที่ได้จากทีบ่ า้ นได้ให้มคี าสังให้
่ ทาเช่นนัน้
❑ พนักงานทีม่ คี วามเสีย่ งสูง (ผูท้ อ่ี ายุมากกว่า 65 ปี ผูท้ ต่ี งั ้ ครรภ์ และผูท้ ม่ี ภี าวะสุขภาพเรือ้ รัง)
APPENDIX I: Protocol for Restaurants
Revised 5/5/2021 (Thai)

Page 3 of 15

คำสั่งของเจ้ ำหน้ ำที่สำธำรณสุข
กรมสำธำรณสุ ขมณฑลลอสแอนเจลิส
ให้มอบหมายงานทีส่ ามารถทาได้จากทีบ่ า้ นเมื่อเป็ นไปได้และควรปรึกษาข้อกังวลใดๆกับผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการให้บริการดูแลสุขภาพ
เพื่อการตัดสินใจอย่างเหมาะสมในการให้กลับมาทางานในทีท่ างาน
❑ ได้แจ้งให้พนักงานทุกคนทีป่ ่ วยหรือมีการใกล้ชดิ กับบุคคลทีต่ ดิ เชือ้ โควิด-19 ว่าไม่ตอ้ งมาทางาน
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❑ พนักงานจะได้รบั ข้อมูลเกีย่ วกับผลประโยชน์ทจ่ี ะได้จากการลางานจากนายจ้างหรือการสนับสนุนจากรัฐบาลเพื่อให้การตัดสินใจกักตัวทีบ่ า้ นทาง่ ายขึน้
ดูขอ้ มูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับโครงการของรัฐบาลทีส่ นับสนุนการลาป่ วยและเงินชดเชยของคนงานสาหรับโควิด-19
รวมถึงสิทธิการลาป่ วยของพนักงานภายใต้กฎหมายเสริมว่าด้วยการลาป่ วยทีไ่ ด้รบั ค่าตอบแทนเนื่องจากโควิด-19

❑ เมื่อได้รบั แจ้งว่ามีพนักงานคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนติดเชือ้ หรือมีอาการทีเ่ หมือนกับอาการของโควิด-19
นายจ้างจะต้องมีแผนการหรือข้อกาหนดเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีการแยกตัวเองอยู่ทบ่ี า้ นและต้องดาเนินการให้พนักงานทุกคนทีไ่ ด้ใกล้ชดิ กับผูต้ ดิ เชือ้ กักตัวเอง
โดยทันที โดยแผนของนายจ้างควรพิจารณาถึงข้อกาหนดสาหรับพนักงานทีถ่ ูกกักตัวทัง้ หมดเพื่อให้สามารถเข้าถึงหรือได้รบั การตรวจโควิด-19
เพื่อตรวจสอบว่ามีการแพร่กระจายของเชือ้ ในสถานทีท่ างานเพิม่ เติมหรือไม่ซง่ึ อาจทาให้ตอ้ งมีมาตรการควบคุมโควิด -19 เพิม่ เติม

แล
ว้ -

❑ ในกรณีทเ่ี จ้าของกิจการ, ผูจ้ ดั การหรือผูป้ ฏิบตั งิ านได้ทราบว่ามีผตู้ ดิ เชือ้ โควิด-19 จานวนสาม (3)
รายหรือมากกว่านัน้ ขึน้ ไปภายในสถานทีท่ างานภายในระยะเวลา 14 วัน นายจ้างจะต้องรายงานการแพร่ระบาดนี้ต่อกรมสาธารณสุขทีเ่ บอร์ (888)397-3993
หรือ (213) 240-7821 หรือทางช่องทางออนไลน์ท่ี www.redcap.link/covidreport หากมีกลุ่มคลัสเตอร์คนในทีท่ างานติดเชือ้
กรมสาธารณสุขจะเริม่ การตอบสนองซึง่ รวมถึงการให้แนวทางและคาแนะนาในการควบคุมการติดเชือ้ ,
การให้การสนับสนุนด้านเทคนิคและมาตรการควบคุมเฉพาะไซต์งาน
โดยจะมีผจู้ ดั การประจาเรื่องด้านสาธารณสุขทีจ่ ะได้รบั มอบหมายให้ดาเนินการตรวจสอบคลัสเตอร์เพือ่ ช่วยเป็ นแนวทางในแก้ปัญหาของสถานประกอบการ
LACDPH จึงจาเป็ นต้องได้รบั ความร่วมมือจากสถานประกอบการโดยทันทีเพื่อพิจารณาว่ากลุ่มคลัสเตอร์ดงั กล่าวก่อให้เกิดการระบาดของโควิด-19 หรือไม่
❑ การคัดกรองก่อนการเข้าสู่สถานประกอบการต้องทาต่อหน้าพนักงานโดยคูค่ า้ และเจ้าหน้าทีจ่ ดั ส่งจะเข้าสู่สถานทีท่ างานได้ตาม
คาแนะนาในการคัดกรองรายการ ของ LACDPH การตรวจคัดกรองจะต้องมีการเช็คอินเพื่อตรวจสอบเกีย่ วกับอาการไอ, หายใจถี,่
หายใจลาบากและมีไข้หรือหนาวสันและขณะนี
่
้บุคคลนัน้ อยู่ภายใต้คาสังให้
่ กกั ตัวหรือไม่
การเช็คอินเหล่านี้สามารถทาได้จากระยะไกลหรือตัวต่อตัวเมื่อพนักงานมาถึง ควรตรวจสอบอุณหภูมริ ่างกายในสถานทีท่ างานด้วยถ้าเป็ นไปได้
o การคัดกรองทีเ่ ป็ นลบ (ชัดเจนแล้ว) หากบุคคลดังกล่าวไม่มอี าการและไม่ได้ตดิ ต่อหรือสัมผัสกับผูท้ ต่ี ดิ เชือ้ โควิด-19 ในช่วง 10 วันทีผ่ ่านมา
บุคคลนี้สามารถเข้าในอาคารได้ในวันนัน้
o

การคัดกรองทีเ่ ป็ นบวก (ยังไม่ชดั เจน):

หากบุคคลดังกล่าวยังไม่ได้ฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบถ้วนสมบูรณ์2 และได้ตดิ ต่อหรือสัมผัสกับผูท้ ต่ี ดิ เชือ้ โควิด-19 ในช่วง 10
วันทีผ่ ่านมา หรือปัจจุบนั อยู่ภายใต้คาสังให้
่ กกั ตัว ต้องไม่อนุญาตให้บุคคลดังกล่าวเข้าหรือทางานในสถานที่
และต้องให้กลับบ้านทันทีเพื่อกักตัวทีบ่ า้ น ให้คาแนะนาในการกักตัวโดยดูขอ้ มูลได้ท่ี ph.lacounty.gov/covidquarantine

ออ
ก

▪

▪

หากบุคคลดังกล่าวแสดงอาการใดๆดังทีก่ ล่าวข้างต้นหรือปัจจุบนั อยูภ่ ายใต้คาสังให้
่ แยกตัวจากผูอ้ ่นื
ต้องไม่อนุญาตให้บุคคลดังกล่าวเข้าหรือทางานในสถานที่ และต้องให้กลับบ้านทันทีเพื่อแยกตัวจากผูอ้ ่นื ทีบ่ า้ น
ให้คาแนะนาในการแยกตัวจากผูอ้ ่นื โดยดูขอ้ มูลได้ท่ี ph.lacounty.gov/covidisolation

ถอ
น

❑ พนักงานทีต่ อ้ งติดต่อกับผูอ้ ่นื จะต้องได้รบั หน้ากากทีเ่ หมาะสมสาหรับปิ ดจมูกและปากโดยไม่มคี ่าใช้จ่าย
พนักงานจะต้องสวมหน้ากากตลอดเวลาในระหว่างวันทางานเมื่อต้องติดต่อหรืออาจจะต้องติดต่อกับผูอ้ ่นื
แนะนาอย่างยิง่ ให้ผปู้ ระกอบการร้านอาหารทีเ่ ปิ ดพืน้ ทีใ่ ห้บริการภายในอาคารจัดเตรียมหน้ากากทีป่ กป้ องได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าให้กบั พนักงานทีต่ ดิ
ต่อกับลูกค้าหรืออาจติดต่อกับลูกค้าภายในอาคารเพื่อปกป้ องจากละอองอากาศขนาดเล็กทีแ่ พร่กระจายอยู่ในอากาศซึง่ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงหน้ากาก N95,
หน้ากาก KN95 ทีผ่ ่านการทดสอบแล้วหรือการใส่หน้ากากซ้อนทับสองชัน้ ทัง้ นี้เนื่องจากความเสีย่ งของการแพร่กระจายโควิด -19
ในสภาพแวดล้อมทีเ่ ป็ นร้านอาหารภายในอาคารมีสงู กว่า สาหรับข้อมูลเพิม่ เติมกรุณาดูทห่ี น้าเว็บเพจ LAC DPH COVID-19 Mask ที่
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks
พนักงานทีไ่ ด้รบั คาสังจากผู
่
ใ้ ห้บริการทางการแพทย์ว่าไม่ควรสวมหน้ากากจะต้องสวมทีอ่ ุปกรณ์ปกป้ องใบหน้าโดยปกปิ ดมาถึงขอบด้านล่างของกรอบหน้าเพื่
อให้เป็ นไปตามคาสังของรั
่
ฐตราบเท่าทีส่ ภาพร่างกายของพวกเขาสามารถได้รบั อนุญาตให้ทาได้
ผูท้ ถ่ี อื ว่าได้ฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วคือผูท้ ่ฉี ีดวัคซีนครบถ้วนแล้วสอง (2) สัปดาห์ขน้ึ ไปนับจากวันที่ฉีดวัคซีนโดสที่ 2 ของวัคซีนที่ กาหนดให้ฉีด 2 ครัง้
(เช่น Pfizer-BioNTech หรือ Moderna) หรือสอง (2) สัปดาห์ขน้ึ ไปหลังได้รบั วัคซีนชนิดฉีดครัง้ เดียว (เช่น Johnson and Johnson [J&J]/Janssen)
2
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โดยควรทีจ่ ะปกปิ ดมาถึงคางและห้ามใช้หน้ากากทีม่ วี าล์วเปิ ดปิ ดเพื่อถ่ายเทอากาศทางเดียว

ไม
่มีผ
ลบ
ังค
บั ใ
ช้

❑ พนักงานทุกคนต้องสวมหน้ากากตลอดเวลา ยกเว้นเวลาอยู่คนเดียวในสานักงาน
ในบริเวณทีเ่ ป็ นส่วนตัวทีม่ ปี ระตูปิดมิดชิดหรือเมื่อรับประทานอาหารหรือดืม่ คนเดียว
ข้อยกเว้นก่อนหน้านี้ทใ่ี ห้ใช้สาหรับพนักงานทีท่ างานในห้องเล็กๆทีม่ ฉี ากกัน้ ทึบเกินความสูงของพนักงานเมื่อยืนนัน้
เป็ นอันถูกยกเลิกไปจนกว่าจะมีประกาศให้ทราบต่อไป

❑ พนักงานจะได้รบั คาแนะนาเกีย่ วกับการใช้หน้ากากอย่างเหมาะสม รวมถึงจะต้องทาการซักล้างหรือเปลีย่ นหน้ากากทุกวัน

❑ มีการจัดหาอุปกรณ์ปกป้ องใบหน้า (Face Shield) เพื่อให้กบั พนักงานทีย่ งั ไม่ได้ฉีดวัคซีนครบถ้วนและที่ตอ้ งติดต่อหรืออาจต้องติดต่อกับลูกค้าสวมใส่
(ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงพนักงานต้อนรับและพนักงานเสิรฟ์ ทีม่ ปี ฏิสมั พันธ์กบั ลูกค้าเท่านัน้ แต่รวมถึงพนักงานคนอืน่ ๆ เช่น พนักงานเก็บโต๊ะ, เสิรฟ์ อาหาร
และคนอื่นทีอ่ าจจะต้องเข้าสู่รา้ นผ่านทางด้านบริเวณด้านหน้า) การสวมกระจังป้ องกันใบหน้าเพิม่ เติมนอกเหนือจากหน้ากากนัน้
ผ้าคลุมหน้า/หน้ากากจะช่วยป้ องกันผูอ้ ่นื จากละอองน้าของผูส้ วมใส่ ส่วนอุปกรณ์ปกป้ องใบหน้าจะช่วยปกป้ องผูส้ วมใส่จากละอองน้าของผูอ้ ่นื นันเอง
่
อุปกรณ์ปกป้ องใบหน้า (Face Shield) ไม่ได้บงั คับสาหรับพนักงานทีแ่ สดงหลักฐานต่อนายจ้างว่าได้ฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้ว
อย่างไรก็ตามยังต้องสวมใส่หน้ากากอยู่ สำหรับพนักงำนที่ได้รับกำรฉีดวัคซีนครบถ้วนและได้แสดงหลักฐำนกำรฉีดวัคซี นป้องกัน โควิด-19
ครบถ้วนแล้วและเลือกที่จะไม่สวมเฟสชิลด์
นำยจ้ำงควรจัดทำและบันทึกเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรว่ำเอกสำรที่พนักงำนแต่ละคนได้นำมำใช้เป็ นหลักฐำนกำรฉี ดวัคซี นครบถ้วนแล้วนั้นเป็ นที่ยอมรับได้โดย
นำยจ้ำงไม่จำเป็ นต้องเก็บสำเนำหลักฐำนกำรฉีดวัคซี นที่นำมำแสดงไว้

o ผูท้ ่ถี อื ว่าได้ฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วคือผูท้ ่ฉี ีดวัคซีนครบถ้ว นแล้ว ≥2 สัปดาห์นับจากวันที่ฉีดวัคซีนโดสที่ 2

ของวัคซีนที่กาหนดให้ฉีด 2 ครัง้ (Pfizer-BioNTech หรือ Moderna) หรือ ≥2 สัปดาห์หลังได้รบั วัคซีนชนิดฉีดครัง้ เดียว (Johnson and Johnson
[J&J]/Janssen)

o หลักฐานดังต่อไปนี้ยอมรับได้สาหรับพนักงานทีแ่ สดงหลักฐานต่อนายจ้างว่าได้ฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบถ้วนแล้ว: บัตรฉีดวัคซีน

แล
ว้ -

(ทีแ่ สดงชื่อของบุคคลทีไ่ ด้รบั วัคซีน ประเภทของวัคซีน และวันทีฉ่ ีดวัคซีนโดสสุดท้าย) หรือภาพถ่ายของบัตรฉีดวัคซีนทีเ่ ป็ นเอกสารแยกต่างหาก
หรือภาพถ่ายของบัตรฉีดวัคซีนของผูท้ เ่ี ข้าร่วมทีจ่ ดั เก็บอยู่ในโทรศัพท์หรือในอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์
หรือเอกสารทีแ่ สดงการฉีดวัคซีนครบถ้วนจากผูใ้ ห้บริการทางการแพทย์
(ซึง่ แสดงชื่อของบุคคลทีไ่ ด้รบั วัคซีนและยืนยันว่าบุคคลดังกล่าวได้รบั การฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบถ้วนแล้ว)
❑ อุปกรณ์ปกป้ องใบหน้า (Face Shield) จะต้องใช้ ทาความสะอาด และฆ่าเชือ้ ตามคาแนะนาของผูผ้ ลิต

ออ
ก

❑ เพื่อให้แน่ใจว่ามีการสวมผ้าปิ ดหน้า/หน้ากากอย่างสม่าเสมอและถูกต้อง
ห้ามมิให้พนักงานรับประทานอาหารหรือดื่มเครื่องดื่มยกเว้นในช่วงพักเพือ่ ให้พวกเขาสามารถถอดหน้ากากออกได้อย่างปลอดภัยและอยู่ห่างจากผูอ้ น่ื
และตลอดเวลาทีร่ บั ประทานอาหารหรือดื่มพนักงานต้องรักษาระยะห่างจากผูอ้ ่นื อย่างน้อยหกฟุต
เมื่อรับประทานอาหารหรือดื่มควรทากลางแจ้งและห่างจากผูอ้ ่นื

ถอ
น

❑ จานวนทีว่ ่างทีใ่ ห้บริการได้จะลดลงและมีการเพิม่ พืน้ ทีร่ ะหว่างพนักงานให้มากทีส่ ุด
ไม่ว่าจะในห้องหรือพืน้ ทีใ่ ดๆทีพ่ นักงานใช้ในการรับประทานอาหารและ/หรือช่วงพักซึง่ สามารถทาได้โดย:
o ติดป้ ายประกาศจานวนผูเ้ ข้าไปได้สงู สุดทีส่ อดคล้องกับการรักษาระยะห่างอย่างน้อยหกฟุตระหว่างบุคคลในห้องหรือพืน้ ทีท่ ใ่ี ช้สาหรับการพัก
o จัดตารางสับเปลีย่ นการหยุดพักหรือเวลารับประทานอาหารเพือ่ ลดจานวนการเข้าใช้หอ้ งหรือพืน้ ทีท่ ใ่ี ช้สาหรับการรับประทานอาหารและช่วงพัก
o การจัดวางโต๊ะให้ห่างกันอย่างน้อยแปดฟุต การเอาออก หรือการแปะทีน่ งั ่ เพื่อลดจานวนผูเ้ ข้าใช้งาน,
การทาเครื่องหมายบนพืน้ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ามีการรักษาระยะห่างและจัดทีน่ งั ่ ในลักษณะทีช่ ่วยลดการเผชิญหน้ากันแบบตัวต่อตัว
ใช้ทก่ี นั ้ เพื่อป้ องกันการแพร่กระจายแต่ไม่ควรถือเป็ นการทดแทนการลดจานวนคนเข้าใช้และการรักษาระยะห่างระหว่างกัน

❑ พนักงานจะต้องได้รบั คาสังให้
่ ปฏิบตั ติ ามหลักสุขอนามัยของมือ รวมถึงความถีใ่ นการล้างมือ, การใช้เจลทาความสะอาดมือ และการใช้ถุงมือที่ เหมาะสม
❑ พนักงานต้องได้รบั อนุญาตให้ลา้ งมือบ่อยๆ
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❑ พนักงานต้องได้รบั การเตือนให้ใช้ทชิ ชู่ปิดเวลามีอาการไอและจาม และควรทิง้ ทิชชู่ทใ่ี ช้แล้วในถังขยะและล้างมือทันทีดว้ ยสบู่และน้าอุ่ นเป็ นเวลาอย่างน้อย 20
วินาที
❑ พนักงาน, ผูข้ ายและพนักงานจัดส่งทุกคนจะได้รบั คาแนะนาเกีย่ วกับการรักษาระยะห่างทางสังคมและการใช้หน้ากากเมื่ออยู่ใกล้ผอู้ ่นื

ไม
่มีผ
ลบ
ังค
บั ใ
ช้

❑ พนักงานจะได้รบั มอบหมายให้ดูแลกันละกันกับเพือ่ นแต่ละคนเพื่อช่วยเน้นย้าเกีย่ วกับคาแนะนาในการรักษาระยะห่างทางกายภาพ
และการควบคุมการติดเชือ้
❑ การหยุดพักเบรกจะถูกจัดสลับกันเพือ่ เป็ นไปตามกฎระเบียบเรื่องค่าจ้างและชัวโมงการท
่
างาน และเพื่อให้แน่ใ จว่ารักษาระยะห่างระหว่างพนักงานหกฟุต (6)
ฟุตในห้องพักเบรกได้ตลอดเวลา
❑ ห้องพักเบรก ห้องน้า
และพืน้ ทีส่ ่วนกลางอื่นๆได้รบั การฆ่าเชือ้ ตามความถีท่ ก่ี าหนดด้านล่างแต่ตอ้ งไม่น้อยกว่าวันละครัง้ ในระหว่างเปิ ดให้บริการตามกาหนดเวลาต่อไปนี้:
▪

ห้องพักเบรก

_____________________________________________________________

▪

ห้องน้า

_____________________________________________________________

▪

อื่นๆ

_____________________________________________________________

❑ มีน้ายาฆ่าเชือ้ และอุปกรณ์ทเ่ี กีย่ วข้องไว้ให้สาหรับพนักงานในสถานทีต่ ่อไปนี้:

___________________________________________________________________________________

❑ จัดเตรียมเจลทาความสะอาดมือทีใ่ ช้ได้ผลกับโควิด-19 สาหรับพนักงานทุกคนในสถานทีต่ ่อไปนี้:

___________________________________________________________________________________

❑ มีการแจกจ่ายสาเนาของข้อกาหนดนี้ให้กบั พนักงานทุกคน

แล
ว้ -

❑ ไม่บงั คับ – อธิบายมาตรการอื่นๆ:

___________________________________________________________________________________

B.

มำตรกำรเพื่อให้แน่ ใจว่ำมีควำมรักษำระยะห่ำงทำงกำยภำพ

บริเวณรับประทำนอำหำรภำยในอำคำร:

ออ
ก

❑ อนุญาตจานวนลูกค้าทีน่ งั ่ รับประทานอาหารภายในอาคารทีค่ วามจุสงู สุด 50% ของความจุรา้ นโดยยึดตามข้อใดข้อหนึ่งทีม่ จี านวนน้อยกว่า ในกรณีทท่ี าได้
ให้จดั พืน้ ทีจ่ อดรถในลักษณะทีจ่ ากัดความแออัดและให้มกี ารจอดรถแยกกันอย่างเหมาะสม
o จานวนลูกค้าสูงสุดในบริเวณนัง่ รับประทานอาหารภายในอาคารจากัดที่: ____________________

ถอ
น

❑ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ามีการรักษาระยะห่างอย่างน้อยหก (6) ฟุต จัดให้ลูกค้านัง่ แยกโต๊ะกันและแต่ละโต๊ะต้องตัง้ ห่างกันอย่างน้อยหก (6)
ฟุตโดยวัดจากด้านหลังเก้าอีข้ องโต๊ะตัวหนึ่งไปยังด้านหลังเก้าอีข้ องโต๊ะอีกตัวทีผ่ รู้ บั ประทานอาหารนัง่
ซึง่ การทาเช่นนี้จะช่วยให้มพี น้ื ทีเ่ ดินผ่านระหว่างโต๊ะและมีพน้ื ทีใ่ ห้ดนั เก้าอีอ้ อกเพื่อให้ลูกค้านัง่ ทีโ่ ต๊ะได้ ในกรณีทท่ี าได้
ให้เพิม่ ระยะห่างระหว่างโต๊ะแต่ละตัวทีใ่ ห้บริการอาหารภายในอาคารให้มากทีส่ ุดและเกิน 6 ฟุตดังทีอ่ ธิบายข้างต้น
เพื่อลดความเสีย่ งจากการทีล่ ูกค้ารับประทานอาหารภายในอาคารโดยไม่สวมหน้ากาก
ต้องไม่ใช้ฉากกัน้ อะคริลกิ หรือทีก่ นั ้ อืน่ ๆแทนการเว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะและการรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลตามทีก่ าหนดนี้ กรุณาดู
“ตัวอย่างของการจัดทีน่ งั ่ ทีไ่ ด้รบั อนุมตั ภิ ายในความจุทใ่ี ห้บริการได้” ทีด่ า้ นล่าง
❑ การรับประทานอาหารภายในอาคารต้องจากัดไม่เกิน 6 คนต่อ 1 โต๊ะ
ผูท้ น่ี งร่
ั ่ วมโต๊ะเดียวกันทัง้ หมดเพื่อรับประทานอาหารภายในอาคารต้องเป็ นสมาชิกจากครัวเรือนเดียวกันและไม่จาเป็ นต้องนัง่ ห่างกัน 6 ฟุต
ก่อนนังที
่ โ่ ต๊ะร้านอาหารต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบทางวาจาว่าลูกค้าทีน่ งั ่ โต๊ะเดียวกันต้องมาจากครัวเรือนเดียวกัน
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❑ ไม่อนุญำตให้มีกำรจัดกำรแสดงในร้ำน

ไม
่มีผ
ลบ
ังค
บั ใ
ช้

❑ หำกสมำชิกทุกคนที่มำด้วยกันได้แสดงหลักฐำนว่ำได้รับกำรฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-193 ครบถ้วนแล้ว พวกเขำอำจนั่งรวมกันได้โดยสำมำรถนัง่ ด้วยกันได้สูงสุ ดหก
(6) คนต่อโต๊ะโดยสำมำรถมำจำก (6) ครัวเรื อนที่แตกต่ำงกันได้
ลูกค้ำที่ได้รับกำรรับรองว่ำได้รับกำรฉี ดวัคซีนครบถ้วนทุกคนจะต้องแสดงหลักฐำนที่จำเป็ นเพื่อใช้กำรตรวจสอบที่ต่อผูพ้ นักงำนซึ่ง ได้แก่
เอกสำรประจำตัวที่มีรูปถ่ำยและหลักฐำนกำรฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 อย่ำงครบถ้วนแล้ว เช่น บัตรกำรฉีดวัคซีน (ซึ่งมีชื่อผูไ้ ด้รับกำรฉี ดวัคซีน,
ประเภทของวัคซีนโควิด-19 ที่ได้ฉีดพร้อมกับวันที่ที่ได้ทำกำรฉีดเข็มสุดท้ำย) หรื อรู ปถ่ำยบัตรกำรฉีดวัคซีนเป็ นเอกสำรแยกต่ำงหำก
หรื อรู ปถ่ำยบัตรกำรฉีดวัคซีนที่เก็บไว้ในโทรศัพท์ หรื ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรื อเอกสำรกำรฉีดวัคซีนฉบับสมบูรณ์จำกผูใ้ ห้บริ กำรด้ำนสุขภำพ
(ซึ่งมีรำยละเอียดชื่อของ บุคคลที่ได้รับกำรฉี ดวัคซีนและยืนยันว่ำบุคคลนั้นได้รับกำรฉี ดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบถ้วนแล้ว) ก่อนที่พวกเขำจะนัง่ ในโต๊ะเดียวกัน
❑ สามารถเปิ ดใช้โทรทัศน์หรื อหน้ำจออื่นๆที่อยูใ่ นอำคำรเพื่อให้บริ กำรลูกค้ำได้

❑ สิง่ อานวยความสะดวกทีใ่ ห้บริการในพืน้ ทีร่ บั ประทานอาหารภายในอาคารต้องยึดปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดต่อไปนี้ :
o ปิ ดให้บริการอาหารและเครื่องดื่มทีเ่ คาน์เตอร์บาร์ทใ่ี ช้เตรียมหรือให้บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
บริเวณรับประทำนอำหำรภำยนอกอำคำร:

แล
ว้ -

❑ จานวนลูกค้าในพืน้ ทีน่ งกลางแจ้
ั่
งมีจานวนน้อยพอทีจ่ ะมันใจได้
่
ว่ามีการรักษาระยะห่างทางกายภาพเพื่อให้แน่ใจว่ามีการรักษาระยะห่างทางกายภาพอย่างน้อย
6 ฟุตระหว่างลูกค้าทีน่ งคนละโต๊
ั่
ะ การจัดโต๊ะจะต้องมีระยะห่างกันอย่างน้อยหก (6) ฟุต
เมื่อวัดจากด้านหลังเก้าอีข้ องโต๊ะตัวหนึ่งไปยังด้านหลังเก้าอีข้ องโต๊ะอีกตัว
ซึง่ นอกจากจะช่วยให้สามารถเดินผ่านห้องระหว่างโต๊ะและเผือ่ พืน้ ทีไ่ ว้สาหรับเก้าอีท้ ด่ี งึ ออกมาและถูกจับจองโดยลูกค้าทีน่ งั ่ อยู่ท่ีโต๊ะไปพร้อมกับการรักษาระย
ะห่างของลูกค้าทีน่ งในแต่
ั่
ละโต๊ะ
ต้องไม่ใช้ฉากกัน้ อะคริลกิ หรือทีก่ นั ้ อืน่ ๆแทนการเว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะและการรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลตามทีก่ าหนดนี้ กรุณาดู
“ตัวอย่างของการจัดทีน่ งั ่ ทีไ่ ด้รบั อนุมตั ภิ ายในความจุทใ่ี ห้บริการได้” ทีด่ า้ นล่าง
❑ ทีน่ งกลางแจ้
ั่
งนัน้ จะจากัดจานวนคนทีน่ งั ่ แต่ละโต๊ะไม่เกิน 8 คนทีม่ าด้วยกันและทุกคนทีน่ งั ่ ร่วมโต๊ะจะต้องเป็ นสมาชิกในครัวเรือนเดียวกัน
ผูท้ น่ี งที
ั ่ โ่ ต๊ะกลางแจ้งทัง้ หมดสามารถมาจากครัวเรือนต่างๆได้สงู สุด 3 ครัวเรือน
โดยก่อนนังที
่ โ่ ต๊ะพนักงานต้อนรับจะต้องแจ้งให้ทุกคนทราบด้วยวาจาว่าทุกคนทีร่ ่วมโต๊ะสามารถมาจากครัวเรือนต่างๆได้สงู สุด 3 ครัวเรือน

ออ
ก

❑ จานวนลูกค้าสูงสุดในพืน้ ทีท่ น่ี งั ่ กลางแจ้งถูกจากัดไว้ทจ่ี านวน: _________
ซึง่ กาหนดโดยจานวนทีน่ งั ่ ทัง้ หมดทีม่ อี ยู่หลังจากมีการจัดโต๊ะแล้วโดยจะต้องมีระยะห่างตามทีก่ าหนดข้างต้น และมีทน่ี งั ่ สูงสุดไม่เกินแปด (8) ทีน่ งในแต่
ั่
ละโต๊ะ

ถอ
น

❑ หำกสมำชิกทุกคนที่มำด้วยกันได้แสดงหลักฐำนว่ำได้รับกำรฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-194 ครบถ้วนแล้ว
พวกเขำอำจนัง่ รวมกันได้โดยสำมำรถนัง่ ด้วยกันได้สูงสุ ดแปด (8) คนต่อโต๊ะ โดยสำมำรถมำจำก (8) ครัวเรื อนที่แตกต่ำงกันได้
ลูกค้ำที่ได้รับกำรรับรองว่ำได้รับกำรฉี ดวัคซีนครบถ้วนทุกคนจะต้องแสดงหลักฐำนที่จำเป็ นเพื่อใช้กำรตรวจสอบที่ต่อผูพ้ นักงำนซึ่ง ได้แก่
เอกสำรประจำตัวที่มีรูปถ่ำยและหลักฐำนกำรฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 อย่ำงครบถ้วนแล้ว เช่น บัตรกำรฉีดวัคซีน (ซึ่งมีชื่อผูไ้ ด้รับกำรฉีดวัคซีน,
ประเภทของวัคซีนโควิด-19 ที่ได้ฉีดพร้อมกับวันที่ที่ได้ทำกำรฉีดเข็มสุดท้ำย) หรื อรู ปถ่ำยบัตรกำรฉีดวัคซีนเป็ นเอกสำรแยกต่ำงหำก
หรื อรู ปถ่ำยบัตรกำรฉีดวัคซีนที่เก็บไว้ในโทรศัพท์ หรื ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรื อเอกสำรกำรฉีดวัคซีนฉบับสมบูรณ์จำกผูใ้ ห้บริ กำรด้ำ นสุขภำพ
(ซึ่งมีรำยละเอียดชื่อของบุคคลที่ได้รับกำรฉี ดวัคซีนและยืนยันว่ำบุคคลนั้นได้รับกำรฉี ดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบถ้วนแล้ว) ก่อนที่พวกเขำจะนัง่ ในโต๊ะเดียวกัน
❑ อนุญาตให้ใช้โทรทัศน์หรือหน้าจออืน่ ๆทีอ่ ยู่ในบริเวณรับประทานอาหารกลางแจ้งเพื่อบริการลูกค้าในบริเวณกลางแจ้งได้

ผูท้ ถ่ี อื ว่าได้ฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วคือผูท้ ่ฉี ีดวัคซีนครบถ้วนแล้วสอง (2) สัปดาห์ขน้ึ ไปนับจากวันที่ฉีดวัคซีนโดสที่ 2 ของวัคซีนทีก่ าหนดให้ฉีด 2 ครัง้
(เช่น Pfizer-BioNTech หรือ Moderna) หรือสอง (2) สัปดาห์ขน้ึ ไปหลังได้รบั วัคซีนชนิดฉีดครัง้ เดียว (เช่น Johnson and Johnson [J&J]/Janssen)
3

ผูท้ ถ่ี อื ว่าได้ฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วคือผู้ทฉ่ี ีดวัคซีนครบถ้วนแล้วสอง (2) สัปดาห์ขน้ึ ไปนับจากวันทีฉ่ ีดวัคซีนโดสที่ 2 ของวัคซีนที่กาหนดให้ฉี ด 2 ครัง้ (เช่น PfizerBioNTech หรือ Moderna) หรือสอง (2) สัปดาห์ขน้ึ ไปหลังได้รบั วัคซีนชนิดฉีดครัง้ เดียว (เช่น Johnson and Johnson [J&J]/Janssen)
4
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❑ สถานบริการทีใ่ ห้บริการทีน่ งั ่ ทานอาหารกลางแจ้ง ต้องปฏิบตั ติ ามนี้:

ไม
่มีผ
ลบ
ังค
บั ใ
ช้

o เพื่อทีจ่ ะสามารถให้บริการ "ดาเนินการด้านนอกร้าน"
ได้นนั ้ พืน้ ทีร่ บั ประทานอาหารของสถานบริการและโครงสร้างชัวคราวใดๆที
่
ใ่ ช้สาหรับสถานทีน่ นั ้ จะต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของรัฐ
สาหรับการติดตัง้ ทีน่ งั ่ กลางแจ้งตามทีร่ ะบุไว้ในคาแนะนาทีต่ อ้ งปฏิบตั ติ ามของกระทรวงสาธารณสุข แคลิฟอร์เนียเกีย่ วกับ
การใช้โครงสร้างชัวคราวส
่
าหรับการดาเนินธุรกิจกลางแจ้ง

o โครงสร้างภายนอกอาคารทีไ่ ม่เป็ นไปตามเกณฑ์ของมลรัฐสาหรับการจัดสถานทีภ่ ายนอกอาคารจะถือเป็ นการจัดสถานทีภ่ ายในอาคารและต้องนับ
จานวนลูกค้าทีอ่ ยู่ในบริเวณนี้และอยูภ่ ายใต้ขอ้ จากัด

o ความจุการให้บริการภายในอาคารที่ 50% ของสถานประกอบการ

❑ เคาน์เตอร์บาร์ทใ่ี ช้สาหรับการเตรียมอาหารหรือเสิรฟ์ เครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์ยงั คงต้องปิ ดการให้บริการอาหารและเครื่องดื่มทีเ่ คาน์เตอร์
ข้อกำหนดทัวไปส
่
ำหรับสถำนที่อำนวยควำมสะดวกทัง้ หมด:

❑ สถานประกอบการต้องตรวจสอบจานวนผูเ้ ข้ามาใช้บริการและออกจากร้านอย่างเข้มงวดและต่อเนื่องทีท่ ุกทางเข้าเพื่อให้สามารถติดตามจานวนผูม้ าใช้บริการใ
ห้เป็ นไปตามข้อจากัดด้านความจุ
สถานประกอบการทีต่ รวจสอบจานวนผูใ้ ช้บริการได้ไม่เพียงพอหรือไม่มกี ารตรวจสอบหรือ พบว่ามีผใู้ ช้บริการเกินกว่าจานวนความจุทก่ี าหนด
ผูต้ รวจสอบของกระทรวงสาธารณสุขทีต่ รวจสอบสถานทีอ่ าจสังปิ
่ ดชัวคราวจนกว่
่
าจะมีการแก้ไขปัญหา ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ดุลพินิจของผูต้ รวจสอบ
❑ ในกรณีทท่ี าได้ ควรกาหนดให้มที างเข้าทางเดียวทีช่ ดั เจนและแยกทางออกหลายทางเพื่อช่วยรักษาระยะห่าง

❑ มาตรการเพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบตั ติ าม การรักษาระยะห่างทางกายภาพในจุดทีล่ ูกค้าหรือพนักงานเข้าแถวต่อคิวอยูซ่ ง่ึ รวมถึงจุดเช็คอินและทางออก
เคาน์เตอร์ ห้องน้า ล็อบบีล้ ฟิ ต์ พืน้ ทีส่ าหรับพนักงานต้อนรับ และพืน้ ทีร่ อการบริการ การบริการรับจอดรถ และพืน้ ทีอ่ ่นื ๆทีม่ ลี ูกค้ ามารวมตัวกัน

แล
ว้ -

o แปะเทปหรือทาเครื่องหมายอื่นๆเป็ นระยะห่างกัน 6 ฟุตในพืน้ ทีใ่ ดๆทีค่ นทัวไปจะมายื
่
นรวมตัวกันเป็ นแนวหรือแถว
o สร้างทิศทางและทางเดินทีก่ าหนดเส้นทางสาหรับการเดินผ่านไปมา หากเป็ นไปได้ เพื่อไม่ให้พนักงานและลูกค้าเดินสวนกันไปมา
ถ้าเป็ นไปได้ ให้พนักงานทีส่ วมทัง้ เครื่องป้ องกันใบหน้าและผ้าปิ ดหน้า/หน้ากากและรักษาระยะห่างอย่างน้อย 6 ฟุตจากลูกค้า
เพื่อควบคุมการปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนการรักษาระยะห่างทางกายภาพ
❑ งานเลีย้ งส่วนตัว:

ออ
ก

o ร้านอาหารหรือสถานประกอบการอาหารสามารถให้บริการจัดเลีย้ งส่วนตัว (เช่น งานต้อนรับ การประชุม หรืองานเลีย้ ง)
ภายในบริเวณอาคารหรือบริเวณกลางแจ้งของสถานประกอบการได้
โดยทีง่ านเลีย้ งส่วนตัวดังกล่าวต้องเป็ นไปตามมาตรการของสานักสาธารณสุขมณฑลสาหรับการจัดงานเลีย้ งส่วน: ภาคผนวก BB อย่างสมบูรณ์

ถอ
น

o หากร้านอาหารไม่มพี น้ื ทีจ่ ดั งานเลีย้ งทีแ่ ยกต่างหากและไม่มที างเข้าแยกต่างหาก
อนุญาตให้จดั งานเลีย้ งดังกล่าวเฉพาะเมื่อร้านอาหารปิ ดให้บริการอาหารตามปกติ
ส่วนร้านอาหารหรือสถานประกอบการอาหารทีม่ พี น้ื ทีจ่ ดั งานเลีย้ งแยกต่างหาก
มีทางเข้าแยกโดยสิน้ เชิงและมีสงิ่ อานวยความสะดวกแยกต่างหากสามารถให้บริการจัดงานเลีย้ งขณะทีใ่ ห้บริการอาหารกับลูกค้าอื่นๆในร้านอาหาร
หรือสถานประกอบการอาหารตามปกติได้หากสามารถแยกการให้บริการทัง้ สองส่วนนี้โดยสิน้ เชิงได้
และผูเ้ ข้าร่วมในงานจัดเลีย้ งต้องไม่ปะปนกับลูกค้าทีม่ ารับประทานอาหารตามปกติ
o จานวนความจุสงู สุดในงานจัดเลีย้ งส่วนตัวทีจ่ ดั กลางแจ้งคือ 100 คน และอาจสามารถเพิม่ เป็ น 300 คนได้หากแขกทุกคนมีผลตรวจเชือ้ โควิด -19
เป็ นลบหรือมีการฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้วทุกคนดังทีก่ าหนดในมาตรการของสานักสาธารณสุขมณฑลสาหรับการจัดงานเลีย้ งส่วนตัว
ส่วนการจัดงานเลีย้ งภายในอาคารของร้านอาหารหรือสถานประกอบการอาหารสามารถจัดได้เฉพาะเมื่อแขกทุกคนมีผลตรวจเชือ้ โควิด -19
เป็ นลบหรือมีการฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้วทุกคนดังทีก่ าหนดในมาตรการของสานักสาธารณสุขมณฑลสาหรับการจัดงานเลีย้ งส่วนตัว
จานวนความจุสงู สุดสาหรับการจัดเลีย้ งภายในอาคารคือ 150 คน
o หากร้านอาหารเปิ ดให้บริการในเวลาเดียวกันกับการจัดงานเลีย้ งในสถานที่
ให้คดิ คานวณความจุสาหรับร้านอาหารและความจุของงานจัดเลีย้ งส่วนตัวแยกกัน
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❑ การแสดงสดในระหว่างให้บริการร้านอาหารได้รบั อนุญาตเฉพาะภายนอกอาคารเท่านัน้ และต้องมีการกาหนดบริเวณทีม่ องเห็นได้ชดั
รวมถึงมีระยะห่างของเวทีหรือผูแ้ สดงอย่างน้อย 12 ฟุตจากกลุ่มลูกค้าทีน่ งั ่ รับประทานอาหาร
ผูแ้ สดงควรใช้ไมโครโฟนในการแสดงเพื่อช่วยลดการเปล่งเสียงให้มากทีส่ ุดเท่าทีจ่ ะทาได้ ทัง้ นี้เนื่องจากการเปล่งเสียงทาให้เกิดอนุภาค ละอองฝอย
และละอองเสมหะออกมามากขึน้ และเดินทางได้ไกลกว่า
❑ สำหรับผู้แสดงดนตรี:
o ผูเ้ ล่นดนตรีควรระบายน้าทิง้ จากเครื่องดนตรีชนิดเป่ าลงในกระดาษชาระทีใ่ ช้แล้วทิง้ เมื่อใดก็ตามทีท่ าได้
เมื่อทาการระบายน้าดังกล่าวให้หนั ออกจากผูอ้ ่นื เพื่อหลีกเลีย่ งการปนเปื้ อนจากของเหลว นักดนตรีควรทิง้ กระดาษชาระของตนด้วยตนเอง
จากนัน้ ล้างมือให้สะอาดและ/หรือใช้น้ายาฆ่าเชือ้ หลังทิง้ กระดาษชาระดังกล่าวแล้ว
หากนักดนตรีระบายน้าจากเครื่องดนตรีลงในผ้าทีจ่ ะนากลับมาใช้ใหม่
ผ้าดังกล่าวต้องสะอาดเมื่อนามาใช้เพื่อระบายน้าจากเครื่องดนตรีในการแสดงหรือในระหว่างการฝึกซ้อม
และเมื่อใช้แล้วนักดนตรีตอ้ งนาออกไปและใส่ในภาชนะทีป่ ิ ดสนิทห่างจากผูอ้ ่นื เพื่อรอนาไปซัก
และนักดนตรีตอ้ งล้างมือให้สะอาดและ/หรือใช้น้ายาฆ่าเชือ้ ทาความสะอาดมือ
o ทาความสะอาดเครื่องดนตรี
รวมถึงเช็ดทาความสะอาดจากบนลงล่างและเป่ าเครื่องดนตรีให้โล่งมาจากทีบ่ า้ นและอยู่ให้ห่างจากผูอ้ ่นื ก่อนและหลังการฝึกซ้อมหรือแสดง
o อย่าใช้เครื่องดนตรีรว่ มกับผูอ้ น่ื หากทาได้ ให้พจิ ารณาหยุดใช้ความช่วยเหลือจากผูช้ ่วยเหลือนักดนตรี เช่น
ผูเ้ ปิ ดหน้ากระดาษหรือบุคคลอืน่ ๆทีไ่ ม่สามารถรักษาระยะห่างได้อย่างน้อย 6 ฟุต
o เพิม่ ระยะห่างระหว่างนักร้องกับบุคคลอื่นๆหรือระหว่างนักดนตรีทเ่ี ป่ าแตร/เครื่องดนตรีชนิดเป่ ากับบุคคลอื่นๆให้ห่างกันมากกว่า 6
ฟุตเมื่ออยูภ่ ายนอกอาคารและไม่ได้สวมใส่หน้ากาก ให้พจิ ารณาใช้ทก่ี นั ้ เพื่อเพิม่ การแยกจากกันในกรณีทก่ี ล่าวมานี้
o นักดนตรีทเ่ี ล่นเครื่องดนตรีเป่ าควรปรับเปลีย่ นสิง่ ต่างๆเพิม่ เติมเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น
ใช้อุปกรณ์ดกั จับละอองอากาศหรือนาทางอากาศทีอ่ อกจากเครื่องดนตรีให้ไปทางอื่นทีห่ ่างจากผูค้ น
❑ ยังไม่อนุญาตให้ลูกค้าเต้นได้ ในระหว่างการแสดงลูกค้าต้องนัง่ อยู่ทโ่ี ต๊ะตัวเองให้มากทีส่ ุดเท่าทีท่ าได้
อนุญาตให้เล่นดนตรีจากอุปกรณ์บนั ทึกเสียงได้แต่ระดับเสียงต้องต่าเพียงพอทีพ่ นักงานในร้านจะสามารถได้ยนิ ลูกค้าได้โดยทีย่ งั รักษาระยะห่างอยู่
❑ สถานบริการด้านอาหารทีม่ ที างเลือกในการรับอาหารกลับบ้านหรือการจัดส่งจะต้องทาตามแนวทางปฏิบตั กิ ารรักษาระยะห่างทางกายภาพสาหรับลูกค้าทีอ่ ยู่ใ
นคิวเมื่อสังซื
่ อ้ หรือในระหว่างการรับและในระหว่างการจัดส่งโดยพนักงาน
❑ ร้านอาหารยังคงดาเนินต่อไปและได้รบั การสนับสนุนให้เปิ ดการดาเนินงานโดยให้บริการในการจัดส่ง การซื้อกลับบ้าน และการขับรถผ่านเพือ่ ซื้อ
❑ นาโซลูชนั เทคโนโลยีต่างๆ เช่น การสังซื
่ ้อผ่านมือถือ และเมนูบนแท็บเล็ต ตัวเลือกการชาระเงินแบบไม่ตอ้ งสัมผัสและอืน่ ๆ
เพื่อลดปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคลเมื่อใดก็ตามเท่าทีท่ าได้

ออ
ก

❑ ออกแบบการสร้างปฏิสมั พันธ์ระหว่างลูกค้า คนขับรถส่งของ และพนักงานเพื่อให้สร้างระยะห่างทางกายภาพ
o ให้ทาเครื่องหมายในบริเวณพืน้ ทัง้ ด้านในและนอกร้านอาหารในพืน้ ทีท่ ่ลี ูกค้า ผูข้ าย
พนักงานส่งของหรือคนอื่นๆยืนรอเพือ่ รักษาระยะทางทางกายภาพ

ถอ
น

o นากระบวนการทางานแบบไม่ตอ้ งสัมผัสมาใช้ในการรับ และส่งสินค้า และระบบอิเล็กทรอนิกส์อน่ื ๆสาหรับการโต้ตอบกับลูกค้าเท่าทีเ่ ป็ นไปได้
o การมีปฏิสมั พันธ์กนั ระหว่างพนักงานและลูกค้าถูกจากัดไว้ให้ไม่เกินห้านาทีต่อครัง้ เท่าทีเ่ ป็ นไปได้

❑ สาหรับการรับประทานอาหาร
แนะนาให้ลูกค้าทาการจองคิวล่วงหน้าหรือให้ลูกค้าโทรติดต่อล่วงหน้าเพือ่ ยืนยันทีน่ งั ่ กลางแจ้ง/จากัดพืน้ ทีใ่ นการให้บริการหากเป็ นไปได้
โดยข้อมูลการติดต่อสาหรับผูเ้ ข้าร่วมจะถูกรวบรวมไว้และหากสามารถทาได้ในการดาเนินธุรกิจตามปกติ
ไม่ว่าจะเป็ นเวลาทีไ่ ด้รบั การโทรจองหรือทีไ่ ซต์งานเพื่อให้สามารถติดตามการติดต่อได้ในอนาคต
o ใช้ระบบการจองทางโทรศัพท์ทอ่ี นุญาตให้คนเข้าคิว หรือรอในรถ และเข้ามาได้เฉพาะเมื่อมีการแจ้งผ่านทางโทรศัพท์, ข้อความ
หรือวิธกี ารอื่นๆเพือ่ แจ้งให้ลูกค้าทราบว่าโต๊ะพร้อมแล้ว
o ใช้ตวั เลือกสาหรับลูกค้าทีร่ บั ประทานอาหารกลางแจ้งนอกร้านเพื่อทาการสังอาหารล่
่
วงหน้าเพื่อจากัดระยะเวลาทีใ่ ช้ในสถานประกอบการ
❑ หากสถานประกอบการมีพน้ื ทีเ่ พียงพอและเลือกทีจ่ ะให้บริการในการสังซื
่ อ้ ทีส่ ถานประกอบการ ลูกค้าควรได้รบั เมนู
(ติดประกาศไว้หรือแจกเป็ นเอกสารแบบใช้ครัง้ เดียวทิง้ ) เพื่อให้ง่ายต่อการสังซื
่ ้อ และควรรวบรวมใบสังซื
่ ้อสินค้า, บรรจุหบี ห่อ
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และรับสินค้าโดยลูกค้าให้เร็วทีส่ ุด โดยลูกค้าทีก่ าลังรอสินค้าไม่ควรยืนรอในสถานประกอบการ
ลูกค้าควรได้รบั แจ้งเวลาโดยประมาณเพื่อรอทีร่ ถแล้วจึงกลับมาทีร่ า้ นในเวลาทีเ่ หมาะสมเพื่อรับสินค้า
❑ จากัดการติดต่อระหว่างพนักงานและลูกค้า

ไม
่มีผ
ลบ
ังค
บั ใ
ช้

o ติดตัง้ สิง่ กีดขวางทางกายภาพ เช่น ทีก่ นั ้ หรือแท่นกระจกบริเวณทีท่ าการลงทะเบียน สังซื
่ ้อ ต้อนรับ ฯลฯ ซึง่ การรักษาระยะห่างทางกายภาพหกฟุต
o จากัดจานวนพนักงานทีใ่ ห้บริการในแต่ละโต๊ะ

❑ ป้ องกันไม่ให้พนักงานและลูกค้ามารวมตัวกันในบริเวณทีม่ กี ารจราจรหนาแน่น เช่น ห้องน้า ทางเดิน บริเวณบาร์ จุดจองคิว และจุดรับบัตรเครดิต เป็ นต้น
❑ กาหนดให้พนักงานหลีกเลีย่ งการจับมือและการทักทายทีค่ ล้ายกันเพือ่ รักษาระยะห่างทางกายภาพ

❑ เพิม่ การรักษาระยะห่างระหว่างโต๊ะอย่างน้อย 8 ฟุตและระหว่างทีน่ งั ่ อย่างน้อย 6 ฟุต
เพื่อรักษาระยะห่างเพื่อแยกพนักงานในห้องพักเบรกของพนักงานออกจากกัน
และหากเป็ นไปได้ให้สร้างพืน้ ทีพ่ กั เบรกในบริเวณกลางแจ้งโดยมีทบ่ี งั แดดและทีน่ งั ่ เพื่อให้แน่ใจว่ามีการรักษาระยะห่างทางกายภาพ
❑ ออกแบบขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านใหม่หากเป็ นไปได้เพื่อรักษาระยะห่างทางกายภาพระหว่างพนักงาน
o ทาเครื่องหมายบริเวณห้องครัวและพืน้ ด้านหลังอื่นๆของร้านเพื่อเน้นย้าการสร้างระยะห่างทางกายภาพ
❑ ข้อกาหนดในการรักษาระยะห่างทางกายภาพควรนาไปใช้ในพืน้ ทีส่ านักงาน ห้องครัว ห้องเก็บวัตถุดบิ ตูแ้ ช่แข็งแบบวอล์กอิน
หรือพืน้ ทีอ่ น่ื ๆทีม่ พี นักงานเดินผ่านจานวนมาก

o มีความเป็ นไปได้ในการบังเอิญในการเดินเจอกันหรือต้องติดต่อกัน แต่อย่างไรก็ตามควรตัง้ เวลาจากัดไว้ให้น้อยกว่า 15 นาที ถ้าตัง้ เป็ นเวลา 10
นาทีได้กจ็ ะดีกว่าและพนักงานจะต้องสวมหน้ากากเสมอ

มำตรกำรควบคุมกำรติ ดเชื้อ

แล
ว้ -

C.

ก่อนเปิ ดทำกำร

❑ ตรวจสอบว่าระบบ HVAC ได้รบั การตรวจสอบโดยผูเ้ ชีย่ วชาญ HVAC ภายใน 30 วันของการเปิ ดให้บริการอาหารภายในอาคารอีกครัง้
ระบบต้องทางานได้ดแี ละเพิม่ การระบายอากาศให้มากทีส่ ุดเท่าที่จะเป็ นไปได้
ระบบระบายอากาศทีท่ างานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็ นหนึ่งในวิธที ด่ี ที ส่ี ุดสาหรับการควบคุมการแพร่กระจายละอองอากาศขนาดเล็ก

ออ
ก

o แนะนาให้ตดิ ตัง้ เครื่องฟอกอากาศประสิทธิภาพสูงแบบเคลื่อนย้ายได้ และทาการอัปเกรดตัวกรองอากาศของอาคารให้มปี ระสิทธิภาพสูงสุด
และทาการปรับเปลีย่ นอื่นๆเพื่อเพิม่ ปริมาณอากาศภายนอก และการระบายอากาศในพืน้ ทีท่ างานทัง้ หมด
o สาหรับข้อมูลเพิม่ เติม ดูได้ทแ่ี นวทางระหว่างการสาหรับการระบายอากาศ การกรองอากาศ
และคุณภาพอากาศภายในอาคารของกระทรวงสาธารณสุขมลรัฐแคลิฟอร์เนีย

ถอ
น

o โปรดทราบ:
การปรับปรุงระบบระบายอากาศและคุณภาพอากาศภายในอาคารเป็ นสิง่ ทีส่ ามารถทาเพิม่ เติมได้จากมาตรการปกป้ องทีบ่ งั คับแต่ไม่ใช่มาตรการที่ใ
ช้ทดแทน มาตรการปกป้ องทีบ่ งั คับได้แก่ การสวมใส่หน้ากากปกป้ องปากและจมูก
(เว้นแต่อยู่ในบริเวณทีม่ คี วามเสีย่ งสูงทีต่ อ้ งใช้การปกป้ องระบบทางเดินหายใจที่ดขี น้ึ ) การรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 6 ฟุต
การล้างมือบ่อยครัง้ และการจากัดกิจกรรมทีผ่ คู้ นจากหลายครัวเรือนมารวมกัน

❑ สถานบริการทีย่ งั ไม่เปิ ดทาการให้ทาการเปิ ดน้าร้อนและน้าเย็นแต่ละตัวเป็ นเวลาห้านาทีก่อนทีจ่ ะทาการกลับมาเปิ ดร้านใหม่อกี ครัง้ เพื่อเปลีย่ นน้าทีค่ า้ งในท่อป
ระปาของสถานบริการให้เป็ นน้าประปาทีส่ ะอาดและปลอดภัย
❑ ได้ทาความสะอาดและฆ่าเชือ้ สถานบริการอย่างทัวถึ
่ ง (โดยใช้ผลิตภัณฑ์ทไ่ี ด้รบั การรับรองให้ใช้กบั โควิด -19)
โดยเฉพาะอย่างยิง่ หากได้ปิดทาการไปก่อนหน้านี้
o จัดหาทางเลือกสาหรับบริษทั ทาความสะอาดจากบุคคลทีส่ ามเพื่อช่วยในการทาความสะอาดทีเ่ พิม่ ขึน้ ตามความจาเป็ น
❑ บริเวณต่างๆ เช่น ห้องรับประทานอาหาร พืน้ ทีจ่ ดั เลีย้ ง และห้องครัวได้รบั การติดตัง้ ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัยทีเ่ หมาะสม
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กรมสำธำรณสุ ขมณฑลลอสแอนเจลิส
รวมถึงเจลทาความสะอาดมือและผ้าเช็ดทาความสะอาดสาหรับพนักงานทุกคนทีใ่ ห้ความช่วยเหลือลูกค้าโดยตรง
o ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสถานบริการมีผลิตภัณฑ์ดา้ นสุขอนามัยทีย่ งั คงใช้งานได้และมีการจัดเก็บไว้ตลอดเวลาและจัดเตรียมสบู่,
กระดาษเช็ดมือและเจลทาความสะอาดมือเพิม่ เติมเพื่อไว้ใช้เมื่อยามจาเป็ น

ไม
่มีผ
ลบ
ังค
บั ใ
ช้

o แนะนาให้ตดิ ตัง้ เครื่องทีใ่ ช้โดยไม่ตอ้ งสัมผัสสาหรับเจลทาความสะอาดมือ, สบู่, กระดาษเช็ดมือและถังขยะ
❑ สถานทีส่ ่งมอบจะถูกกาหนดไว้โดยจะอยู่ไกลจากพืน้ ทีท่ ม่ี กี ารจราจรหนาแน่น
โดยการติดต่อระหว่างบุคคลสาหรับการจัดส่งสินค้านัน้ ต้องถูกตัดออกเท่าทีเ่ ป็ นไปได้

ข้อพิ จำรณำด้ำนควำมปลอดภัยของอำหำร

❑ แนวทางปฏิบตั ดิ า้ นความปลอดภัยของอาหารทัง้ หมด ได้ระบุไว้ใน California Retail Food Code (CRFC) ซึง่ ยังคงต้องปฏิบตั ติ าม
o เก็บอาหารร้อนให้รอ้ นถึง (135°F หรือสูงกว่า) และอาหารเย็นให้เย็นถึง (41°F หรือต่ากว่า)
o ปรุงอาหารให้สุกตามรายละเอียดตามทีก่ าหนดใน CRFC

o ทาความสะอาดและฆ่าเชือ้ ภาชนะและอุปกรณ์บ่อยครัง้ ตามความถีท่ ก่ี าหนดทีร่ ะบุไว้ใน CRFC

o ปฏิบตั ติ ามแนวปฏิบตั ดิ า้ นสุขภาพและสุขอนามัยของพนักงาน: อย่าทางานเมื่อป่ วย, ล้างมือบ่อยๆ, ใส่ถุงมือตามทีก่ าหนดใน CRFC
o ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอาหารและส่วนประกอบของอาหารทัง้ หมดมาจากแหล่งอาหารทีไ่ ด้รบั การรับรอง

o พนักงานเตรียมอาหารไม่ควรเปลีย่ นหรือเข้าไปยังสถานทีท่ างานของผูอ้ น่ื ในระหว่างช่วงเวลาทีท่ างานอยู่

แล
ว้ -

❑ เครื่องให้บริการด้วยตัวเอง เช่น เครื่องทาโซดาและโยเกิรต์ แช่แข็งจะใช้งานได้โดยให้พนักงานด้านอาหารเป็ นผูด้ าเนินการให้
และพืน้ ผิวสัมผัสจะต้องได้รบั การทาความสะอาดและฆ่าเชือ้ เป็ นรายชัวโมง
่
❑ พืน้ ทีท่ อ่ี าจมีการรวมตัวกันของลูกค้าหรือสัมผัสอาหารหรือสิง่ ของเครื่องใช้ทล่ี ูกค้ารายอื่นอาจใช้ถูกปิ ดแล้ว
สินค้าเหล่านี้จดั ส่งให้กบั ลูกค้าทีละรายการและต้องทิง้ หรือทาความสะอาดและฆ่าเชือ้ ทุกครัง้ หลังการใช้งานตามความเหมาะสมซึง่ รวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะ:
o พืน้ ทีก่ ารให้บริการตนเองทีม่ เี ครื่องปรุง, อุปกรณ์, กระดาษเช็ดปาก, ฝาปิ ดภาชนะ, หลอด, ภาชนะสาหรับสังกลั
่ บบ้าน ฯลฯ
o พืน้ ทีใ่ ห้บริการตัวเองเกีย่ วกับอาหาร เช่น บาร์ซลั ซ่า สลัดบาร์ หรือแบบบุฟเฟ่ ต์ รวมถึงการชิมตัวอย่างอาหาร

ออ
ก

o การเตรียมอาหารข้างโต๊ะอาหาร (เช่น การเตรียมกัวกาโมเล่)
และการนาเสนออาหารทีไ่ ม่มสี งิ่ คลุมบนทีอ่ ยู่บนรถเข็นสาหรับเลือกอาหารและบนสายพานลาเลียงอาหารสามารถใช้รถเข็นและสายพานได้เฉพาะเมื่
อมีการปิ ดคลุมอาหารด้วยภาชนะหรืออุปกรณ์ทผ่ี ่านการทาความสะอาดและฆ่าเชือ้ หลังการใช้งานแต่ละครัง้ แล้วเท่านัน้ หรือเป็ นอุปกรณ์แบบใช้แล้ว
ทิง้ หากเป็ นอุปกรณ์แบบใช้แล้วทิง้ ต้องทิง้ ทันทีหลังใช้งาน
o ลูกอมมินต์ ของว่างหลังอาหาร หรือไม้จม้ิ ฟั นสาหรับลูกค้า สิง่ เหล่านี้มใี ห้พร้อมตอนจ่ายเงินหรือเมื่อมีการขอเท่านัน้

ถอ
น

❑ ให้จดั เตรียมพนักงานด้านอาหารทีไ่ ด้รบั มอบหมายเพื่อทาการห่ออุปกรณ์ชอ้ นส้อมก่อนทีจ่ ะส่งมอบให้กบั ลูกค้าแทนทีจ่ ะใช้พนักงานหลายคนเพือ่ จัดการเตรียม
ช้อนส้อมโดยไม่มกี ารห่อหุม้ ไว้กอ่ น
❑ ไม่อนุญาตให้เติมเครื่องดื่มทีโ่ ต๊ะหรือจากภาชนะทัวไปที
่ ใ่ ช้ร่วมกัน (เช่น เหยือก, ขวดเหล้า) ต้องมีการจัดเตรียมแก้วทีส่ ะอาดไว้สาหรับเติมให้กบั ลูกค้า

ข้อควรพิจำรณำเกี่ยวกับสถำนประกอบกำร

❑ สิง่ อานวยความสะดวกในการล้างมือและถังขยะมีพร้อมใช้งานให้กบั สาธารณะหรือใกล้บริเวณทางเข้าของอาคาร
ห้องน้าทีเ่ คยเปิ ดให้คนทัวไปเข้
่
าใช้ได้กย็ งั ควรเปิ ดให้คนทัวไปเข้
่
าได้ ต้องตรวจสอบ
ทาความสะอาดและฆ่าเชือ้ ห้องน้าเป็ นประจาอย่างน้อยวันละครัง้ หรือตามความถีท่ พ่ี จิ ารณาว่าเหมาะสมและจาเป็ นโดยใช้สารฆ่าเชือ้ ที่ EPA รับรอง
❑ ต้องมีการพัฒนาแผนการทาความสะอาดและฆ่าเชือ้ โรคสาหรับพืน้ ทีท่ ม่ี กี ารสัมผัสสูงและพืน้ ทีๆ่ มีการเข้าถึงได้ และต้องปฏิบตั ติ ามได้
o พืน้ ทีส่ ว่ นกลางและวัตถุทม่ี กี ารสัมผัสบ่อยๆทีเ่ กีย่ วข้องกับการรับและการชาระเงินของลูกค้า (เช่น โต๊ะ ลูกบิดประตูหรือทีจ่ บั เครื่องอ่านบัตรเครดิต)
จะต้องถูกฆ่าเชือ้ เป็ นประจาอย่างน้อยวันละครัง้ ในช่วงเวลาทาการโดยใช้น้ายาฆ่าเชือ้ ทีไ่ ด้รบั การรับรองจาก EPA
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o เพิม่ การทาความสะอาดและการฆ่าเชือ้ ในบริเวณทีม่ กี ารใช้งานสูงหรือบนพืน้ ผิวทีส่ มั ผัสหรือเข้าถึงโดยผูไ้ ม่ได้สวมใส่หน้ากาก
❑ สถานประกอบการได้รบั การทาความสะอาดตามความเหมาะสมและทาความสะอาด/ฆ่าเชือ้ ทุกคืน (โดยใช้ผลิตภัณฑ์ทไ่ี ด้รบั การรับรองให้ใช้กบั โควิด-19)
และต้องมีบนั ทึกเพื่อเก็บไว้ตรวจสอบการติดตามความสมบูรณ์ทุกทีท่ ท่ี าได้

ไม
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❑ ห้ามใช้ชุดหูฟังและอุปกรณ์อ่นื ๆร่วมกันระหว่างพนักงาน เว้นแต่อุปกรณ์จะได้รบั การฆ่าเชือ้ อย่างเหมาะสมหลังการใช้งานแต่ละครัง้
ให้ทาการปรึกษาผูผ้ ลิตอุปกรณ์เพื่อพิจารณาขัน้ ตอนการฆ่าเชือ้ ทีเ่ หมาะสม

❑ พนักงานล้างจานทีท่ าหน้าทีล่ า้ งภาชนะของลูกค้าทีใ่ ช้งานแล้วจะต้องได้รบั อุปกรณ์เพื่อป้ องกันดวงตา, จมูก
และปากของพวกเขาจากการปนเปื้ อนเนื่องจากน้ากระเด็นโดยใช้หน้ากาก แว่นตาป้ องกันและ/หรืออุปกรณ์ปกป้ องใบหน้า
และพนักงานล้างจานจะต้องใส่ผา้ กันเปื้ อนทีซ่ มึ ผ่านไม่ได้และจาเป็ นต้องเปลีย่ นบ่อยๆ โดยอุปกรณ์ป้องกันทีส่ ามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น
กระจังป้ องกันใบหน้าและแว่นตาแต่จะต้องได้รบั การฆ่าเชือ้ อย่างเหมาะสมระหว่างการใช้งาน

บริเวณที่ให้บริกำรลูกค้ำ

❑ การให้บริการนังรั
่ บประทานอาหารภายในอาคาร บริเวณทีใ่ ห้บริการต้องมีอากาศจากภายนอกถ่ายเทได้สะดวกผ่านพืน้ ทีท่ างเข้าให้มากทีส่ ุดเท่าทีจ่ ะทาได้
เพื่อลดความเสีย่ งของการแพร่กระจายเชือ้ โควิด-19 ไปยังลูกค้าและพนักงาน โดยอาจรวมถึงการเปิ ดประตูและหน้าต่างทิง้ ไว้ในระหว่างให้บริการ
❑ ลูกค้าควรเข้าทางประตูทม่ี สี ่วนเปิ ดอยู่ (ซึง่ จะได้รบั การประเมินเพือ่ การอนุมตั โิ ดยพิจารณาจากการสัมผัสโดยรวม) หรือ เปิ ดโดยอัตโนมัตถิ า้ เป็ นไปได้
นอกจากนี้ควรมีเจลทาความสะอาดมือสาหรับลูกค้าทีต่ อ้ งสัมผัสมือจับประตู

แล
ว้ -

❑ การให้บริการรับประทานอาหารภายนอกอาคารโดยไม่มขี อ้ จากัดด้านความจุ
พืน้ ทีร่ บั ประทานอาหารกลางแจ้งของสถานทีจ่ ะต้องอนุญาตให้มกี ารไหลเวียนของอากาศภายนอกอย่างอิสระผ่านพืน้ ทีท่ งั ้ หมด
และต้องปฏิบตั ติ ามพารามิเตอร์ของรัฐตามทีร่ ะบุไว้ในคาแนะนาทีบ่ งั คับของกรมสาธารณสุขแห่งแคลิฟอร์เนียเกีย่ วกับ
การใช้โครงสร้างชัวคราวส
่
าหรับการดาเนินธุรกิจกลางแจ้ง เพื่อให้เป็ นไปตามคุณสมบัตทิ จ่ี ะสามารถปฏิบตั งิ านนอกสถานทีห่ รือสถานทีก่ ลางแจ้ง
และเพื่อลดความเสีย่ งในการแพร่เชือ้ โควิด -19 สาหรับลูกค้าและพนักงาน
โครงสร้างภายนอกอาคารทีไ่ ม่เป็ นไปตามเกณฑ์ของมลรัฐสาหรับการจัดสถานทีภ่ ายนอกอาคารจะถือเป็ นการจัดสถานทีภ่ ายในอาคารและต้องนับจานวนลูกค้
าทีอ่ ยู่ในบริเวณนี้และอยู่ภายใต้ขอ้ จากัดความจุการให้บริการภายในอาคารที่ 50% ของสถานประกอบการ
o สามารถมีฉากกัน้ หรือสิง่ กีดขวางบริเวณรับประทานอาหารภายในอาคารได้และไม่ถอื ว่าเป็ นสถานทีป่ ิ ด ตราบเท่าทีม่ คี วามสูงไม่เกิน 3
ฟุตตามทีว่ ดั จากพืน้ และไม่กดี ขวางการไหลเวียนของอากาศอย่างอิสระผ่านบริเวณทีใ่ ห้บริการทัง้ หมด ฉากกัน้ หรือสิง่ กีดขวางทีม่ คี วามสูงมากกว่า
3 ฟุตถือเป็ นพืน้ ทีป่ ิ ดของโครงสร้างภายนอกอาคาร
o การกัน้ รัว้ และติดทีก่ นั ้ ทีไ่ ม่กดี ขวางการไหลเวียนของอากาศไม่ถอื ว่าเป็ นพืน้ ทีป่ ิ ด เพื่อจุดประสงค์ในการพิจารณาว่าพืน้ ทีน่ นั ้ อยู่กลางแจ้งหรือไม่

ถอ
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❑ ลูกค้าจะได้รบั คาแนะนาว่าต้องสวมหน้ากากเมื่อเข้ามาในสถานบริการ, เมื่อเดินไปทีใ่ ดก็ตามในสถานบริการ,
เมื่อใช้หอ้ งน้าและตามคาแนะนาทีอ่ ธิบายไว้ในส่วน D ซึง่ ต้องนาไปใช้กบั ผูใ้ หญ่และเด็กทุกคนทีอ่ ายุ 2 ปี หรือมากกว่า,
บุคคลทีแ่ พทย์แนะนาว่าไม่ควรสวมใส่หน้ากากเท่านัน้ ทีไ่ ม่ควรใส่หน้ากาก แต่ตอ้ งใส่อุปกรณ์ปกป้ องใบหน้า (Face Shield) โดยมีม่านปิ ดลงมาถึงขอบล่าง
เพื่อให้เป็ นไปตามคาสังของมลรั
่
ฐตราบเท่าทีบ่ ุคคลดังกล่าวทาได้โดยไม่รบกวนอาการทางการแพทย์และม่านกัน้ นี้ควรครอบคลุมลงมาถึงใต้คาง
นอกจากนี้ตอ้ งไม่ใส่หน้ากากทีม่ วี าล์วแบบทางเดียวเพื่อสนับสนุนความปลอดภัยของพนักงานและลูกค้าควรมีหน้ากากไว้สาหรับลูกค้าทีล่ มื นาหน้ากากมาด้วย
o ลูกค้าสามารถถอดหน้ากากออกได้ เมื่อได้นงั ่ ทีโ่ ต๊ะและทาการรับประทานหรือดื่ม
o ลูกค้าจะต้องนัง่ เพื่อรับประทานอาหารหรือดื่มเครือ่ งดื่มใดๆ ลูกค้าต้องไม่เดินไปมาหรือยืนในขณะรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่ม
o ลูกค้าทีไ่ ม่ยอมสวมหน้ากากอาจถูกปฏิเสธการให้บริการและขอให้ออกไปจากสถานทีไ่ ด้

❑ คาแนะนาสาหรับลูกค้า สถานประกอบการต้องติดป้ ายหรือการ์ด (ขนาดไม่เล็กกว่า 3 x 5 นิ้ว) ไว้ทโ่ี ต๊ะ
โดยมีคาแนะนาต่อไปนี้เป็ นอย่างน้อยหรือคล้ายกับคาแนะนาดังต่อไปนี้ หลังจากทีท่ าความสะอาดโต๊ะเรียบร้อยแล้ว:
“ช่วยให้ธรุ กิจของเรายังคงเปิ ดให้บริการได้ดว้ ยการปกป้ องพนักงานของเราและปกป้ องลูกค้าทุกท่าน โดยปฏิบตั ติ ามคาแนะนาง่ายๆดังนี้:
o สวมหน้ากากไว้จนกว่าจะมีการเสิรฟ์ อาหารหรือเครือ่ งดื่มของคุณและหลังจากรับประทานเสร็จแล้ว
APPENDIX I: Protocol for Restaurants
Revised 5/5/2021 (Thai)

Page 12 of 15

คำสั่งของเจ้ ำหน้ ำที่สำธำรณสุข
กรมสำธำรณสุ ขมณฑลลอสแอนเจลิส
o สวมหน้ากากเมื่อพนักงานเสิรฟ์ เข้ามาใกล้โต๊ะของคุณ
o สวมหน้ากากทุกครัง้ ทีล่ ุกออกจากโต๊ะ
o ล้างมือให้สะอาดหรือฆ่าเชือ้ ทีม่ อื

o การคัดกรองทีเ่ ป็ นบวก (ยังไม่ชดั เจน):

หากบุคคลดังกล่าวได้สมั ผัสกับผูท้ ต่ี ดิ เชือ้ โควิด-19 ในช่วง 10 วันทีผ่ ่านมาหรือปัจจุบนั อยู่ภายใต้คาสังให้
่ กกั ตัว
ต้องไม่อนุญาตให้บุคคลดังกล่าวเข้าหรือทางานในสถานที่ และต้องกลับบ้านทันทีเพื่อกักตัวทีบ่ า้ น
ให้คาแนะนาในการกักตัวโดยดูขอ้ มูลได้ท่ี ph.lacounty.gov/covidquarantine

แล
ว้ -

▪
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ขอบคุณทีช่ ่วยปกป้ องสุขภาพของพนักงานและของลูกค้าทุกคน!”
โดยอาจมีการใช้ตวั เลือกอื่นๆ เช่น ป้ ายประกาศ
ป้ ายกระดานดิจทิ ลั และอืน่ ๆในพืน้ ทีร่ บั ประทานอาหารเพื่อแจ้งและเตือนลูกค้าเกีย่ วกับคาแนะนาเหล่านี้ขณะนัง่ เพื่อรับบริการและตลอดเวลาทีอ่ ยู่ในสถานประ
กอบการ
❑ ลูกค้าทีเ่ ดินทางมาทีส่ ถานบริการพร้อมกับเด็กจะต้องแน่ใจว่าบุตรหลานของตนอยูต่ ดิ กับพ่อแม่/ผูป้ กครอง
หลีกเลีย่ งการสัมผัสบุคคลอืน่ หรือสิง่ ของใดๆทีไ่ ม่ใช่ของพวกตัวเองและสวมหน้ากากหากอายุถงึ กาหนด
❑ มีการตรวจสอบอาการของลูกค้าก่อนทีจ่ ะเข้าไปในสถานที่ การตรวจสอบจะต้องรวมถึงการเช็คอินเกีย่ วกับอาการไอ, หายใจถี,่ หายใจลาบาก
และมีไข้หรือหนาวสันและขณะนี
่
้บุคคลนัน้ อยู่ภายใต้คาสังกั
่ กตัวหรือไม่
การตรวจสอบเหล่านี้สามารถทาได้ตอ่ หน้าหรือโดยวิธอี ่นื เช่นระบบเช็คอินออนไลน์หรือผ่าน ป้ ายประกาศ
ไว้ทท่ี างเข้าสถานทีท่ ร่ี ะบุว่าลูกค้าทีม่ อี าการเหล่านี้ไม่ควรเข้ามาในสถานทีน่ ้ี
o การคัดกรองทีเ่ ป็ นลบ (ชัดเจนแล้ว) หากบุคคลดังกล่าวไม่มอี าการและไม่ได้สมั ผัสกับผูท้ ต่ี ดิ เชือ้ โควิด-19 ในช่วง 10 วันทีผ่ ่านมา
บุคคลนี้สามารถเข้าในอาจคารสถานทีไ่ ด้ในวันนัน้

▪

หากบุคคลดังกล่าวแสดงอาการใดๆดังทีก่ ล่าวข้างต้นหรือปัจจุบนั อยูภ่ ายใต้คาสังให้
่ แยกตัวจากผูอ้ ่นื
ต้องไม่อนุญาตให้บุคคลดังกล่าวเข้าหรือทางานในสถานที่ และต้องกลับบ้านทันทีเพื่อแยกตัวจากผูอ้ ่นื ทีบ่ า้ น
ให้คาแนะนาในการแยกตัวจากผูอ้ ่นื โดยดูขอ้ มูลได้ท่ี ph.lacounty.gov/covidisolation
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❑ พนักงานเสิรฟ์ พนักงานเก็บโต๊ะและพนักงานคนอืน่ ๆทีเ่ คลื่อนย้ายสิง่ ของทีล่ ูกค้าใช้แล้ว (ถ้วย จาน ผ้าเช็ดปาก ทีส่ กปรกแล้ว ฯลฯ) หรือการจัดการถุงขยะ
(ต้องล้างมือให้สะอาดหลังทางานดังกล่าวเสร็จสิน้ ) และต้องมีผา้ กันเปื้ อนให้ใช้และทาการเปลีย่ นบ่อยๆ
❑ ต้องทาความสะอาดและฆ่าเชือ้ เมนูทใ่ี ช้ซ้าได้และควรพิจารณาทางเลือกอื่นๆ เช่น บอร์ดเมนูเครื่อง เมนูอเิ ล็กทรอนิกส์
หรือเมนูทด่ี าวน์โหลดได้บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
❑ ต้องทาความสะอาดและฆ่าเชือ้ บริเวณทีน่ งั ่ กลางแจ้งของลูกค้าทุกครัง้ หลังการใช้งานโดยทีน่ งั ่ โต๊ะ และสิง่ ของอืน่ ๆบนโต๊ะต้องใช้ครัง้ เดียว
หรือทาความสะอาด/ฆ่าเชือ้ ทุกครัง้ โดยแต่ละโต๊ะจะมีการเปลีย่ นผ้าปูเมื่อลูกค้าออกไปแล้ว
หรือหากเป็ นพืน้ ผิวแข็งทีไ่ ม่มรี พู รุนก็ตอ้ งทาความสะอาดและฆ่าเชือ้ ทุกครัง้ หลังลูกค้าใช้งาน
❑ ห้ามวางจาน ชาม เครื่องแก้ว เมนู เครื่องปรุงรส หรือรายการบนโต๊ะอื่นๆบนโต๊ะก่อนทีล่ ูกค้าจะเข้ามานัง่
สิง่ ของดังกล่าวทัง้ หมดได้รบั การฆ่าเชือ้ อย่างเมื่อมีการเปลีย่ นลูกค้าและจัดเก็บในระหว่างทีไ่ ม่ใช้งานในสถานทีท่ ป่ี ้ องกันการปนเปื้ อนทีอ่ าจเกิดขึน้
❑ กล่องสาหรับใส่อาหารทีซ่ อ้ื กลับบ้านจะมีให้บริการตามคาขอเท่านัน้
❑ เราสนับสนุนให้มกี ารทาธุรกรรมแบบไม่ใช้เงินสด
หากสมเหตุสมผลสาหรับสถานทีร่ บั ประทานอาหารลูกค้าสามารถรูดบัตรเครดิต/เดบิตของตนเองได้ทเ่ี ครื่องอ่านบัตรแต่จะต้องได้รบั การฆ่าเชือ้ ทุกชัวโมง
่
❑ ทางเลือกอื่น - อธิบายมาตรการอื่นๆ (เช่น การจัดเตรียมชัวโมงการให้
่
บริการสาหรับผูอ้ าวุโสเท่านัน้ , การกระตุน้ ยอดขาย)
____________________________________________________________________________________

D.

มำตรกำรสื่อสำรกับสำธำรณะ
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❑ จะต้องติดประกาศสาเนาของข้อกาหนดนี้หรือใบรับรองการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยจากโควิด-19
ของมณฑลลองแอนเจลิสทีส่ ถานประกอบการพิมพ์ออกมาไว้ทท่ี างเข้าทุกทางเข้าสาธารณะของสถานประกอบการ
สาหรับข้อมูลเพิม่ เติมหรือการอบรมโปรแกรมการรับรองตัวเองในการปฏิบตั ติ ามมาตรการด้านความปลอดภัยจากโควิด -19
http://publichealth.lacounty.gov/eh/covid19cert.htm สถานประกอบการต้องเก็บสาเนามาตรการเหล่านี้ไว้เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้เมื่อร้องขอ

ไปที่
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❑ มีการติดป้ ายไว้ทท่ี างเข้าทุกแห่งเพื่อเตือนให้ผรู้ บั ประทานอาหารรักษาระยะห่างทางกายภาพหกฟุต , ล้างมือหรือใช้เจลทาความสะอาดเมื่อเข้าร้านอาหาร,
สวมหน้ากากเมื่อไม่รบั ประทานอาหารหรือดื่ม และอยู่บา้ นหากมีอาการป่ วยหรือมีอาการทีค่ ล้ายกับโควิด -19
สาหรับทรัพยากรและตัวอย่างเพิม่ เติมของการติดประกาศทีส่ ามารถใช้ได้ในสถานประกอบการ กรุณาดูท่ีหน้าเว็บเพจแนวทางสาหรับโควิด 19ของกระทรวงสาธารณสุข (DPH) มณฑล

❑ สถานประกอบการทุกแห่งต้องติดป้ ายประกาศทีท่ างเข้าทุกแห่งและแจ้งลูกค้าทีเ่ ดินทางมารับประทานอาหารภายในอาคารด้วยวาจาว่าทุกคนทีร่ ว่ มโต๊ะเดียว
กันจะต้องมาจากคนในครัวเรือนเดียวกันเท่านัน้
❑ สาหรับร้านอาหารทีต่ งั ้ อยู่ในธุรกิจอื่นหรือศูนย์การค้าในร่มหรือกลางแจ้งหรือห้างสรรพสินค้าจะมีการติดป้ ายระบุว่าลูกค้าไม่สามารถรับประทานอาหารหรือดื่ม
ในบริเวณด้านในของสถานทีข่ องธุรกิจหรือห้างสรรพสินค้าได้ ยกเว้นในบริเวณนัง่ รับประทานภายในอาคารและภายนอกอาคารที่กาหนดไว้ให้
❑ มีการติดป้ ายประกาศเตือนผูร้ บั ประทานอาหารให้รกั ษาระยะห่างทางกายภาพหกฟุต, ล้างมือหรือใช้เจลทาความสะอาดเมื่อเข้าร้านอาหาร
และอยู่บา้ นหากมีอาการป่ วยหรือมีอาการทีส่ อดคล้องกับโควิด -19
❑ ร้านค้าออนไลน์ของสถานประกอบการ (เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย ฯลฯ) ให้ขอ้ มูลทีช่ ดั เจนเกีย่ วกับเวลาทาการ การให้ใช้หน้ากาก
และมีความจาเป็ นทีล่ ูกค้าทุกคนทีจ่ ะต้องนัง่ โต๊ะเดียวกันต้องมาจากครอบเรือนเดียวกัน และนโยบายเกีย่ วกับการสังจองล่
่
วงหน้า การชาระเงินล่วงหน้า
การรับและ/หรือการจัดส่งและปัญหาอืน่ ๆทีเ่ กีย่ วข้อง

E.

มำตรกำรที่ทำให้ม ั ่นใจได้ว่ำมีควำมเหมำะสมในกำรเข้ำถึงบริกำรที่สำคัญ

แล
ว้ -

❑ การให้บริการทีม่ คี วามสาคัญต่อลูกค้า/ผูร้ บั บริการต้องได้รบั การจัดลาดับความสาคัญ
❑ ธุรกรรมหรือบริการทีส่ ามารถให้บริการจากระยะไกลได้ควรให้บริการทางช่องทางออนไลน์
❑ มีการกาหนดมาตรการเพื่อรับรองการเข้าถึงสินค้าและบริการ สาหรับลูกค้าทีม่ ขี อ้ จากัดด้านการเคลื่อนไหวและ/หรือมีความเสีย่ งสูงในพืน้ ทีส่ าธารณะ

ออ
ก

มำตรกำรเพิ่ มเติ มใดๆที่ไม่ได้รวมไว้ขำ้ งต้นควรมีกำรระบุไว้ในหน้ ำแยกต่ำงหำก
ซึ่งสถำนประกอบกำรควรแนบมำพร้อมกับเอกสำรฉบับนี้
คุณสำมำรถติ ดต่อบุคคลต่อไปนี้ หำกมีคำถำมเพิ่ มเติ มหรือ
มีควำมคิ ดเห็นใดๆเกี่ยวกับมำตรกำรนี้ :

ถอ
น

ชื่อผู้ติดต่อทำงธุรกิ จ:
เบอร์โทรศัพท์:
วันที่แก้ไขล่ำสุด:
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คำสั่งของเจ้ ำหน้ ำที่สำธำรณสุข
กรมสำธำรณสุ ขมณฑลลอสแอนเจลิส

แผนผังกำรจัดที่นัง่

ไม
่มีผ
ลบ
ังค
บั ใ
ช้

แผนผังการจัดทีน่ งเว้
ั ่ นระยะห่างหก (6) ฟุตนี้มเี พื่อใช้เป็ นตัวอย่างสาหรับการนัง่ รับประทานอาหารภายในและภายนอกอาคาร
ห้ามใช้ทก่ี นั ้ แทนการเว้นพืน้ ทีร่ ะหว่างโต๊ะแต่ละตัวเพือ่ ให้มพี น้ื ทีน่ งั ่ มากขึน้ แยกโต๊ะให้ห่างกัน 8
ฟุตโดยวัดจากขอบโต๊ะแต่ละตัวเพื่อให้ลูกค้าจากแต่ละครอบครัวสามารถรักษาระยะห่าง 6 ฟุตได้
แผนผังที่ 2

แผนผังที่ 1
6 ฟุต

6 ฟุต

6 ฟุต

ที่นงั ่ ตัง้ ฉำก
ระยะห่างทีน่ งั ่ ลูกค้าทีน่ งั ่ โต๊ะติดกันคือ 6 ฟุต
โดยวัดจากขอบเก้าอี้ถงึ ขอบเก้าอี้อกี ตัว

นัง่ ข้ำงกัน
ระยะห่างระหว่างเก้าอี้คอื 6 ฟุต
วัดจากขอบของเก้าอี้แต่ละตัว

แผนผังที่ 3

แผนผังที่ 4

6 ฟุต

แล
ว้ -

6 ฟุต

นัง่ ข้ำงกัน
ด้านหลังของเก้าอี้สองตัวทีห่ นั หลังให้กนั มีระยะ 6 ฟุต

ถอ
น

6 ฟุต

ออ
ก

แผนผังที่ 5

แบบนั่งรวมกันและไม่ ใช้ ท่กี นั ้
คนทีใ่ กล้ครัวเรือนอืน่ ทีส่ ุดต้องห่าง 6 ฟุต
วัดจากขอบเก้ าอี ้ทังสองตั
้
ว
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6 ฟุต

6 + ฟุต

นัง่ ซิ กแซก
ระยะระหว่างเก้าอี้ทอ่ี ยูใ่ กล้กนั ทีส่ ดุ คือ 6 ฟุต
ใช้กบั โต๊ะทุกรูปแบบ

แผนผังที่ 6
6 ฟุต

ที่นงั ่ แบบบูท
อนุญาตให้นงั ่ บูทแบบติดตัง้
กับทีไ่ ด้โดยมีระยะห่างระห
ว่างลูกค้าอย่างน้อย 6 ฟุต
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