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ขอ้ก ำหนดตอ่เนือ่งดำ้นโควดิ-19 ส ำหรบันำยจำ้ง 
ส ำนกังำนสำธำรณสขุ มณฑลลอสแอนเจลสิ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เอกสำรฉบับนี้สรปุขอ้ก ำหนดตอ่เนือ่งทีน่ำยจำ้งตอ้งปฏบิัตติำมตำมกฎของรัฐและมณฑล โปรดดลูงิกด์ำ้นลำ่งส ำหรับขอ้มลูโดย

ละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัขอ้ก ำหนดเหลำ่นี้ 

 

ขอ้ก ำหนด:  

 

นำยจำ้งทีส่ถำนประกอบกำรต ัง้อยูใ่นมณฑลลอสแอนเจลสิจะตอ้งปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดดงัตอ่ไปนี:้ 

 

ค ำส ัง่เจำ้หนำ้ทีส่ำธำรณสขุมณฑล (HOO) ที ่ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/reopening-la.htm#orders  

 

มำตรฐำนช ัว่ครำว Cal/OSHA ส ำหรบัภำวะฉุกเฉนิ (ETS) ที ่dir.ca.gov/covid 

 

 

โปรดทรำบวำ่ ในกรณีทีข่อ้ก ำหนดแตกตำ่งกนั จะบงัคบัใชค้ ำส ัง่ทีเ่ขม้งวดกวำ่ 
 
 

        ขอ้ก ำหนดค ำส ัง่เจำ้หนำ้ทีส่ำธำรณสขุของมณฑล:  

 

กำรรำยงำนผูต้ดิเชือ้โควดิ-19 ในสถำนทีท่ ำงำน: 

• เมือ่ธรุกจิใดทรำบวำ่มพีนักงำน (หรอืผูรั้บเหมำอสิระในสถำนที ่หรอืพนักงำนชัว่ครำว) ตดิเชือ้โควดิ-19 จ ำนวนสำม (3) เคส

ขึน้ไปภำยใน 14 วัน นำยจำ้ง (เจำ้ของ/ผูจ้ัดกำร/ผูด้ ำเนนิกำรธรุกจิ) ตอ้งรำยงำนกำรระบำดนีไ้ปยังส ำนักงำนสำธำรณสขุที่

หมำยเลข (888) 397-3993 หรอื (213) 240-7821 หรอืทำงออนไลนท์ี ่http://www.redcap.link/covidreport 

 

 

 

 

 

 

 

หนำ้กำก: 

• ขอแนะน ำเป็นอยำ่งยิง่ใหท้กุคนตอ้งสวมใสห่นำ้กำกอนำมัยในอำคำรสถำนทีส่ำธำรณะและในสถำนทีท่ ำงำน โดยสถำนที่

ท ำงำนควรก ำหนดใหม้กีำรสวมใสห่นำ้กำกอนำมัยตอ่ไป 

• ตอ้งสวมใสห่นำ้กำกอนำมัยตอ่ไปในอำคำรสถำนทีท่ีม่คีวำมเสีย่งสงู ซึง่รวมถงึ: ขนสง่สำธำรณะ, ศนูยก์ลำงกำรคมนำคมขนสง่

, สถำนพยำบำลทัง้หมด รวมถงึสถำนทีใ่หบ้รกิำรดแูลแบบระยะยำวและสถำนดแูลผูใ้หญแ่ละผูส้งูอำย,ุ เรอืนจ ำและศนูยก์กักนั

, ทีพ่ักพงิส ำหรับคนไรบ้ำ้นและบำ้นพักฉุกเฉนิ 

• นำยจำ้งทีก่ ำหนดใหก้ำรสวมใสห่นำ้กำกเป็นทำงเลอืกของพนักงำน ตอ้งจัดเตรยีมหนำ้กำกอนำมัยและหนำ้กำกกรองอนุภำคที่

เหมำะสม เชน่ N95, KN95 หรอื KF94 ส ำหรับกำรใชง้ำนโดยสมัครใจ ส ำหรับพนักงำนทีท่ ำงำนในอำคำรโดยใกลช้ดิกบั

พนักงำนและ/หรอืลกูคำ้คนอืน่ๆ หำกนำยจำ้งเลอืกทีจ่ะรักษำขอ้ก ำหนดกำรสวมใสห่นำ้กำกอนำมัยตลอดเวลำ นำยจำ้งตอ้ง

จัดหำหนำ้กำกอนำมัยใหก้บัพนักงำนทกุคน 

 
กำรระบำดของโควดิ-19 ยังคงท ำใหแ้รงงำนและชมุชนตกอยูใ่นควำมเสีย่ง 

 

นำยจำ้งตอ้งระมัดระวัง รวมถงึปกป้องพนักงำนของตนและชมุชนอยำ่งตอ่เนื่องโดยปฏบิัตติำมมำตรกำรควบคมุกำรตดิ
เชือ้อยำ่งตอ่เนือ่ง และรำยงำนไปยังหน่วยงำนสำธำรณสขุหำกมผีูต้ดิเชือ้โควดิ-19 

 

เมือ่พนักงำนตัง้แตห่นึง่คนขึน้ไป คนงำนทีไ่ดร้ับมอบหมำยหรอืจำ้งงำน หรอือำสำสมัครของธรุกจิมผีลตรวจ
เป็นบวกหรอืมอีำกำรทีส่อดคลอ้งกบัอำกำรของโควดิ-19 (เคสผูป่้วย) นำยจำ้งตอ้งมรีะเบยีบก ำหนดใหเ้คส
ผูป่้วยแยกตัวอยูท่ีบ่ำ้น ท ำกำรตรวจสอบและระบรุำยชือ่ผูต้ดิตอ่ทีใ่กลช้ดิในสถำนทีท่ ำงำนทัง้หมด และ
ก ำหนดใหพ้นักงำนทกุคนทีใ่กลช้ดิกบัผูป่้วยกกัตัวเอง เวน้แตจ่ะไดร้ับกำรยกเวน้ ดขูัน้ตอนกำรปฏบิัตสิ ำหรับ
โควดิ-19 ในสถำนทีท่ ำงำน 

4 มนีำคม 2022: อัปเดตเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบักำรเปลีย่นแปลงค ำสัง่ของส ำนักงำนสำธำรณสขุของมณฑลซึง่ไดร้ับกำรปรบัปรงุ
ใหม ่โดยผูจ้ัดกจิกรรมขนำดใหญไ่มจ่ ำเป็นตอ้งตรวจสอบหลกัฐำนกำรฉดีวคัซนีหรอืผลตรวจเชือ้ทีเ่ป็นลบอกีตอ่ไป  

http://www.publichealth.lacounty.gov/
http://ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/reopening-la.htm#orders
https://dir.ca.gov/covid/
http://www.redcap.link/covidreport
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/workplaceresponse/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/workplaceresponse/
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กำรฉดีวคัซนีส ำหรบัสถำนทีท่ ีม่ใีบอนุญำตจ ำหนำ่ยอำหำรควำมเสีย่งต ำ่: 

• ขอแนะน ำเป็นอยำ่งยิง่ใหพ้นักงำนในไนทค์ลับ เลำนจ ์บำร ์โรงเบยีร ์โรงกลั่นบม่ไวน ์และโรงกลั่นทีม่ใีบอนุญำตจ ำหน่ำย

อำหำรควำมเสีย่งต ำ่ ไดรั้บกำรฉีดวัคซนีป้องกนัโควดิ-19 อยำ่งครบถว้น รวมถงึวัคซนีเข็มกระตุน้ 

• ขอแนะน ำเป็นอยำ่งยิง่ใหล้กูคำ้ทีใ่ชพ้ืน้ทีภ่ำยในอำคำรของธรุกจิเหลำ่นีจ้ะตอ้งแสดงหลักฐำนกำรฉีดวัคซนีป้องกนัโควดิ-19 

อยำ่งครบถว้นกอ่นเขำ้ใชบ้รกิำร 

 

กำรฉดีวคัซนี/กำรตรวจหำเชือ้ส ำหรบักำรจดักจิกรรมขนำดใหญ:่ 

• ขอแนะน ำเป็นอยำ่งยิง่ใหผู้จ้ัดงำนกำรกจิกรรมขนำดใหญ ่(งำนกลำงแจง้ทีม่ผีูเ้ขำ้รว่มมำกกวำ่ 10,000 คน และกจิกรรม

ภำยในอำคำรทีม่ผีูเ้ขำ้รว่มมำกกวำ่ 1,000 คน) ตอ้งขอรับกำรแสดงหลักฐำนของผูเ้ขำ้รว่มงำนวำ่ไดรั้บกำรฉีดวัคซนีป้องกนั

โควดิ-19 ครบถว้นแลว้ หรอืแสดงผลกำรตรวจไวรัสเป็นลบภำยใน 2 วันกอ่นเขำ้งำน (ตรวจแบบ PCR) หรอื 1 วันกอ่นเขำ้

งำน (ตรวจแบบแอนตเิจน) 

 

กำรระบำยอำกำศ: 

• นำยจำ้งตอ้งประเมนิระบบระบำยอำกำศเพือ่เพิม่อำกำศจำกภำยนอกและเพิม่ประสทิธภิำพกำรกรองอำกำศ รวมถงึประเมนิ

กำรใชร้ะบบฟอกอำกำศเพิม่เตมิ 

 

        มำตรฐำนช ัว่ครำว CAL/OSHA ส ำหรบัภำวะฉุกเฉนิทีม่กีำรระบำดของโควดิ-19:  

 

นำยจำ้งตอ้งมโีปรแกรมป้องกนัโควดิ-19 เป็นลำยลกัษณ์อกัษร ซึง่รวมถงึ: 

• กำรฝึกอบรมพนักงำนและค ำแนะน ำเกีย่วกับอันตรำยของโควดิ-19 

• ขัน้ตอนกำรคัดกรองอำกำรของพนักงำน 

• กำรเขำ้ถงึกำรตรวจหำเชือ้โควดิ-19 ของพนักงำน 

• แผนรับมอืกบัเคสผูป่้วยโควดิ-19 ในสถำนทีท่ ำงำน 

• ขอ้ก ำหนดกำรใสห่นำ้กำกของพนักงำน 

• แผนกำรแยกผูป่้วยโควดิ-19 ออกจำกสถำนทีท่ ำงำนจนกวำ่จะเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดกำรกลับมำท ำงำนใหม ่

 

หนำ้กำก: 

• นำยจำ้งตอ้งจัดหำหนำ้กำกอนำมัยทีม่อียำ่งนอ้ยสองชัน้ขึน้ไปใหก้ับลกูจำ้งตำมค ำขอ โปรดทรำบวำ่ตำมค ำสัง่ของ

เจำ้หนำ้ทีส่ำธำรณสขุของมณฑล พนักงำนทกุคนตอ้งไดร้ับหนำ้กำกอนำมัยและหนำ้กำกกรองอนุภำคทีก่ระชบัพอดกีับ

ใบหนำ้ส ำหรับกำรใชง้ำนโดยสมัครใจ หำกพวกเขำท ำงำนภำยในอำคำรโดยใกลช้ดิกบัพนักงำนหรอืลกูคำ้คนอืน่ๆ นำยจำ้ง

ตอ้งปฏบัิตติำมค ำสัง่เจำ้หนำ้ทีส่ำธำรณสขุของมณฑลเมือ่มกีำรเพิม่กำรป้องกนั 

• นำยจำ้งตอ้งไมต่อบโตห้รอืกดีกนัพนักงำนไมใ่หส้วมหนำ้กำกอนำมัย 

 

อปุกรณ์ปกป้องสว่นบคุคล (PPE): 

• กำรใชห้นำ้กำกกรองอำกำศชนดิ N95 เป็นไปโดยสมัครใจ แตน่ำยจำ้งตอ้งจัดหำใหก้ับพนักงำนทีไ่มไ่ดรั้บกำรฉีดวัคซนี

ครบถว้นเมือ่มกีำรรอ้งขอ หนำ้กำกกรองอำกำศ N95 ตอ้งพอดกีบัพนักงำน และพนักงำนตอ้งไดร้ับค ำแนะน ำพืน้ฐำน

เกีย่วกบัวธิกีำรใสห่นำ้กำกให ้“แนบชดิ” หรอืพอด ีรำยละเอยีดเกีย่วกบัสิง่ทีค่วรปฏบิัตอิยูใ่นกำรฝึกอบรมเกีย่วกบั N95 ของ

พนักงำน ซึง่มอียูใ่นหนำ้ค ำถำมทีพ่บบอ่ยของ Cal/OSHA 

• ตอ้งเปลีย่นหนำ้กำกกรองอำกำศ N95 หำกไดรั้บควำมเสยีหำย เสยีรูป สกปรก หรอืหำยใจไดล้ ำบำก 

 

สขุอนำมยัของมอื:  

• สนับสนุนและใหเ้วลำพนักงำนลำ้งมอื จัดเตรยีมเจลลำ้งมอืทีผ่ำ่นกำรรับรองไวใ้หพ้นักงำนใช ้

 

กำรระบำยอำกำศ: 

• นำยจำ้งตอ้งประเมนิระบบระบำยอำกำศเพือ่เพิม่อำกำศจำกภำยนอกใหเ้ขำ้มำไดม้ำกทีส่ดุ เพิม่ประสทิธภิำพกำรกรอง 

และพจิำรณำใชร้ะบบฟอกอำกำศเพิม่เตมิหำกจ ำเป็น 

 

ข ัน้ตอนกำรตรวจหำเชือ้โควดิ-19 และกำรแจง้ใหท้รำบถงึกำรรบัสมัผสัเชือ้ในสถำนทีท่ ำงำน: 

• เสนอใหม้กีำรตรวจหำเชือ้ฟร ีและท ำกำรตรวจในชว่งเวลำท ำงำนใหก้บัพนักงำนที:่ 

o เคยสมัผัสเชือ้โควดิ-19 ในสถำนทีท่ ำงำน ยกเวน้ผูท้ีเ่พิง่หำยจำกโรคโควดิ-19 ใน 90 วันทีผ่ำ่นมำ และไมม่อีำกำร 

o ตอ้งกำรกำรทดสอบส ำหรับกำรมำท ำงำนหรอืกำรกลับมำท ำงำนกอ่นก ำหนด (ในหรอืหลังวันที ่ 5) เมือ่อยูใ่น

ระหวำ่งกำรกกัตัวหรอืแยกตัว 

http://www.publichealth.lacounty.gov/
https://www.cdc.gov/niosh/docs/2010-133/pdfs/2010-133.pdf
https://www.cdc.gov/niosh/docs/2010-133/pdfs/2010-133.pdf
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/COVID19FAQs.html#training
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o ไมไ่ดรั้บกำรฉีดวัคซนีอยำ่งครบถว้นและแสดงอำกำร ไมว่ำ่จะไดรั้บสมัผัสในสถำนทีท่ ำงำนหรอืไมก็่ตำม 

• กำรทดสอบอำจเสนอผำ่นนำยจำ้ง แผนกสขุภำพในพืน้ที ่รัฐบำลกลำง แผนสขุภำพ หรอืทีห่น่วยบรกิำรของชมุชน 
• แจง้ใหพ้นักงำน ตัวแทนของพนักงำน และคนงำนอืน่ๆในสถำนทีท่ ำงำนทรำบถงึควำมเสีย่งจำกกำรรับสมัผัสเชือ้โควดิ-

19 ภำยใน 1 วนัท ำกำร 
 
สทิธกิำรหยดุงำนและไดร้บัคำ่จำ้ง: 

• คงไวซ้ ึง่คำ่จำ้ง รำยได ้สทิธแิละผลประโยชนข์องพนักงำนในขณะทีต่อ้งอยูแ่ยกตัวจำกสถำนทีท่ ำงำน เนือ่งจำกเป็นผูต้ดิ
เชือ้โควดิ-19 หรอืสมัผัสใกลช้ดิกบัโควดิ-19 ในสถำนทีท่ ำงำน 

• ใหข้อ้มลูแกพ่นักงำนเกีย่วกับสทิธิก์ำรลำป่วยโดยยังไดรั้บคำ่จำ้งผำ่นโปรแกรมกำรลำแบบจำ่ยเพิม่เตมิ 
 
ขอ้ก ำหนดกำรรำยงำนกำรระบำดของไวรสัโควดิ-19 และกำรบรรเทำผลกระทบ: 

• รำยงำนขอ้มลูเกีย่วกบัเคสผูป่้วยและกำรระบำดของโควดิ-19 ในสถำนทีท่ ำงำนไปยังส ำนักงำนสำธำรณสขุในพืน้ที ่และให ้
ขอ้มลูกำรระบำดทีเ่กีย่วขอ้งกบัโควดิ-19 ตำมค ำขอจำกส ำนักงำนสำธำรณสขุในพืน้ที ่

o เมือ่มพีนกังำนป่วยดว้ยโควดิ-19 ต ัง้แต ่3 คนขึน้ไปในสถำนทีท่ ำงำน ใหป้ระเมนิควำมจ ำเป็นในกำรเวน้
ระยะหำ่งและแบง่สว่นกำรท ำงำนระหวำ่งพนักงำนกบัผูม้ำใชบ้รกิำร 

o เมือ่มพีนกังำนตดิเชือ้โควดิ-19 ต ัง้แต ่20 คนขึน้ไป ซึง่ถอืเป็นกำรแพรร่ะบำดครัง้ใหญ ่นำยจำ้งตอ้งท ำสิง่
ตอ่ไปนีท้ันท:ี 

▪ จัดใหม้กีำรตรวจหำเชือ้ส ำหรับพนักงำนทกุคนในกลุม่ทีม่กีำรสมัผัสใกลช้ดิกบัเชือ้จ ำนวนสองครัง้ตอ่
สปัดำหห์รอืบอ่ยกวำ่นัน้หำกหน่วยงำนสำธำรณสขุในพืน้ทีแ่นะน ำ ไมว่ำ่สถำนะกำรฉีดวัคซนีจะเป็นแบบใด
ก็ตำม 

▪ ใชก้ำรเวน้ระยะหำ่งและสิง่กดีขวำงส ำหรับพนักงำนทกุคน ไมว่ำ่สถำนะกำรฉีดวัคซนีจะเป็นแบบใดก็ตำม 
▪ แจกหนำ้กำกกรองอำกำศส ำหรับพนักงำนทกุคนเพือ่ใหใ้ชง้ำนโดยสมัครใจ ไมว่ำ่สถำนะกำรฉีดวัคซนีจะ

เป็นแบบใดก็ตำม และไมต่อ้งรอค ำขอจำกพนักงำน 
 

                                                                                                               
         ส ำหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ:  

 
Cal/OSHA: ส ำหรับขอ้มลูเกีย่วกบัโควดิ-19 กำรป้องกนักำรเจ็บป่วยจำกควำมรอ้น และกำรป้องกนัควันจำกไฟป่ำในสถำนทีท่ ำงำน 
หรอืพดูคยุกบัตัวแทน Cal/OSHA แบบสองภำษำในชว่งเวลำท ำกำรปกต ิกรณุำโทร 833-579-0927 

 
ส ำนกังำนสำธำรณสขุ มณฑลลอสแอนเจลสิ: ส ำหรับค ำถำมใดๆ กรณุำตดิตอ่โปรแกรมควำมรว่มมอืของอตุสำหกรรม (Industry 
Engagement) หมำยเลข (626) 430–5320 

 

http://www.publichealth.lacounty.gov/
https://www.dir.ca.gov/dlse/COVID19resources/2022-COVID-19-SPSL-Poster.pdf

