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มาตรการส าหรบัสถานประกอบการดูแลส่วนบุคคลในการเปิดให้บรกิารอีกคร ัง้: ภาคผนวก R 
 

อัตราการติดเช้ือโควดิ-19, การเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลและการเสียชีวิตเริ่มลดลงและคงท่ี แต่เช้ือโควดิ-19 
ยังคงมีความเส่ียงสูงตอ่ชุมชนและจ าเป็นท่ีทุกคนและทุกธรุกจิตอ้งระมัดระวังอย่างย่ิง 
รวมถึงต้องปรบัเปลี่ยนดดัแปลงการปฏิบัติงานและกจิกรรมตา่งๆเพือ่ลดความเส่ียงในการแพร่กระจายโรค 

 

เน่ืองจากมณฑลลอสแอนเจลสิไดเ้ข้าสู่ “ขัน้สีเหลือง” 
ของพิมพ์เขียวของมลรัฐเพื่อกรอบงานดา้นเศรษฐกิจท่ีปลอดภัยกวา่จึงไดม้ีการปรบัปรุงมาตรการนี้เพือ่ยกระดบัข้อจ ากดัส าหรับบางกิจกรรม
ในท้องถิ่น 
สถานประกอบการควรด าเนินการดว้ยความระมดัระวังและปฏิบัติตามข้อก าหนดในมาตรการนี้เพือ่ลดโอกาสในการแพร่กระจายเช้ือโควิด-19 
ภายในสถานประกอบการ 
 

กระทรวงสาธารณสุขประจ ามณฑลลอสแอนเจลิสได้จดัท าแนวทางตามขัน้ตอนท่ีได้รบัการสนับสนุนจากนักวิทยาศาสตร์และผู้เช่ียวชาญด้าน
สาธารณสุขเพื่อให้ธุรกจิบางประเภทสามารถกลับมาเปิดให้บริการใหม่ไดอ้ย่างปลอดภัยมากย่ิงข้ึน 
ข้อก าหนดต่างๆด้านลา่งนี้ก าหนดข้ึนส าหรับธุรกจิผูใ้ห้บริการการดแูลส่วนบุคคลโดยเฉพาะ 
ทัง้นี้รวมถึงแต่ไมจ่ ากดัเพียงการบรกิารท่ีต้องมีการสัมผัสใบหน้าหรือรา่งกายของลูกคา้ 
นอกเหนือจากเงื่อนไขท่ีก าหนดไวโ้ดยเจา้หน้าท่ีสาธารณสุขประจ ารฐั 
ธุรกิจและผู้ประกอบการยังตอ้งปฏิบัตติามข้อกฎหมายท่ีมีผลบังคบัใช้ทัง้หมดรวมถงึเงื่อนไขตา่งๆท่ีก าหนดไวใ้นมาตรการฉบับนี ้
 

เน่ืองจากกิจกรรมภายในอาคารมีความเส่ียงในการแพร่กระจายของเช้ือโควิด-19 มากกวา่ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงในอาคารท่ีมีการระบายอากาศไดไ้มด่ี 
มันจึงเป็นส่ิงส าคัญท่ีฝ่ายอาคารสถานท่ีตอ้งมัน่ใจว่ามกีารรักษาระยะห่างระหวา่งบุคคลอย่างเหมาะสม 
ลูกค้าและผู้ปฏิบัตงิานตอ้งสวมหน้ากากตลอดเวลา มีการรักษาความสะอาดของมือตามสุขอนามัยอย่างเคร่งครดั 
มีการเพิ่มการท าความสะอาดและฆ่าเช้ือโรคในอาคารสถานท่ีและระบบระบายอากาศท างานไดอ้ย่างมปีระสิทธภิาพสูงสุด 

การบริการดูแลส่วนบุคคลรวมถงึแต่ไม่จ ากัดเพียงผู้ให้บริการดา้นศลิปะและความงาม บริการดูแลผิวและบรกิารเสริมความงาม 
การก าจัดขนโดยไมใ่ช้ยา ผู้ให้บริการดา้นศลิปะบนเรือนร่าง ร้านสัก บริการสักคิว้และแตง่หน้าถาวร ร้านเจาะ บริการนวด 
(ท่ีไม่ใช่การดูแลด้านสุขภาพ) บริการท าผิวสีแทน บริการท าเล็บ บริการท าผมและตัดผมทัง้ชายและหญิง  
 

ลูกค้าต้องไมร่ับประทานอาหารและเครือ่งดืม่ขณะท่ีก าลังอยู่ภายในอาคารหรือในบริเวณของสถานประกอบการ 
 

อัปเดตล่าสุด: (ไฮไลท์สีเหลืองคือข้อมูลท่ีปรับปรุงลา่สุด) 
5/20/2021: สถานประกอบการสามารถให้บรกิารเจาะรูจมกู ปาก และสักลายได ้
และผู้ปฏิบัติงานท่ีให้บริการเหล่าน้ีตอ้งสวมใส่อุปกรณป์กป้องใบหน้า (Face Shield) เพิ่มเตมิจากการใส่หน้ากากตามปกติ 
ทัง้นี้เพื่อปกป้องดวงตา รวมถงึควรเลือกใช้หน้ากากท่ีมคีณุภาพสูงข้ึน นอกจากนี้ในสถานประกอบการต้องมีการถา่ยเทอากาศท่ีด ี
บริการท่ีมีไอน ้าหรือมอีอกซิเจนไมถ่ือเป็นกระบวนการท่ีก่อให้เกดิละอองอากาศอีกต่อไป 
และได้รับอนุญาตให้บริการไดโ้ดยตอ้งปฏิบัติและเป็นไปตามมาตรการนี้ 
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โปรดทราบ: เอกสารฉบับนี้อาจได้รับการเปลี่ยนแปลงแกไ้ขข้อมลูเมื่อมข้ีอมูลและแหลง่ข้อมูลเพิ่มเตมิ 
ดังนัน้ควรเข้าไปตรวจสอบข้อมูลในเวบ็ไซต์ของมณฑลลอสแอนเจลิสท่ี http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/ 
เป็นประจ าเพื่อรับทราบข้อมูลท่ีเปลี่ยนแปลงในเอกสารฉบับนีต้ลอดจนแนวทางข้อแนะน าท่ีเกีย่วข้องอ่ืนๆ 
 

รายการตรวจสอบนี้ครอบคลุมข้อมลูดงัต่อไปนี้: 

(1) นโยบายและแนวทางปฏิบัติในสถานปฏิบัตงิานเพือ่การปกป้องสุขภาพของพนักงาน 

(2) มาตรการเพื่อให้มัน่ใจในการรักษาระยะห่างระหวา่งบุคคล 

(3) มาตรการเพื่อให้มัน่ใจในการควบคมุการตดิเช้ือ 

(4) การส่ือสารกับพนักงานและสาธารณชน 

(5) มาตรการเพื่อให้มัน่ใจในความสามารถในการเข้าถงึการบริการท่ีส าคัญไดอ้ย่างเท่าเทียม 

ส่วนส าคัญทัง้ห้าประการนี้ตอ้งไดร้ับการแกไ้ขปรับปรุงเมื่อสถานประกอบการของท่านด าเนินการจัดตัง้มาตรการเพือ่การกลับมาเปิดให้บริการอี
กครัง้ 
 

ทุกกิจการห้างร้านที่ได้รับการครอบคลุมโดยมาตรการฉบบัน้ีต้องน ามาตรการที่เก่ียวข้องทัง้หมดตามที่ก าหนดไว้ด้
านล่างน้ีมาใช้เป็นแนวทางปฏิบติัและหากมีมาตรการใดที่ไม่ถูกน ามาใช้เป็นแนวทางปฏิบติัทางกิจการต้องพร้อมที่

จะอธิบายว่าท าไมจึงไม่สามารถน ามาใช้ได้กับกิจการของตน  
 

ชื่อกิจการ: 
 

 

ท่ีอยู่สถานประกอบการ: 
 

ความจุสูงสุดเดิม:  

ความจุท่ีได้รับอนุญาต:  

 

A. นโยบายและแนวทางปฏิบัตใินสถานปฏิบัตงิานเพื่อการปกป้องสุขภาพของพนักงาน 
(ท าเครื่องหมายทกุข้อทีเ่ก่ียวข้องกับสถานประกอบการ) 

❑ ทุกคนที่สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนจากที่บ้านได้นั้นไ ด้รับค าสัง่ให้ปฏิบัติงานจากที่บ้าน 
ทัง้นี้ไม่รวมการบริการที่ได้รับการก าหนดตามกฎหมายว่าให้ปฏิบั ติงานในสถานที่ที่ได้รับอนุญาต 

❑ พนักงานที่มีสุขภาพอ่อนแอ (ผู้ที่มีอายุมากกว่า 65 ปี สตรีมีครรภ์ บุคคลที่มีภาวะทางสุขภาพเรื้อรัง) 

ได้รับมอบหมายงานที่สามารถปฏิบัติงานได้จากทีบ่้าน เม่ือใดก็ตามที่สามารถท าไ ด้และควรหารือกับแพทย์ผู้ดูแลสุขภาพหรือผู้ให้บริการด้านอาชีวอนามัย
ของตนในข้อวิตกกังวลต่างๆเพ่ือท าการตัดสินใจได้อย่างถูกต้องเหมาะสมเก่ียวกับการกลับไปปฏิบัติหน้าที่ในสถานปฏิบัติงาน 

❑ พนักงานทุกคนได้รับค าสัง่ไ ม่ให้มาท างานหากมีอาการป่วยหรือหากมีการติดต่อสัมผัสกับผู้ที่ติดเช้ือโควิด -19 
พนักงานเข้าใจดีว่าต้องปฏิบัติตามค าแนะน าของ DPH ส าหรับการแยกตัวและกักตัวหากจ าเป็น 
นโยบายการลาของสถานปฏิบั ติงานไ ด้รับการตรวจทานและดัดแปลงเพ่ือให้มัน่ใจไ ด้ว่าพนักงานจะไม่ไ ด้รับการลงโทษเม่ือพวกเขาต้องอยู่บ้านเม่ือมีอากา
รป่วย 

❑ การตรวจเช็คก่อนเข้างานจะมีข้ึนก่อนที่พนักงานจะเข้ามาในบริเวณสถานปฏิบัติงานเพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางการคัดกรองการเข้าสถานที่ของกระทรวงสาธารณ
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http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/business/EntryScreening.pdf
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สุข (DPH) การตรวจเช็คต้องรวมถึงการตรวจเช็คเก่ียวกับอาการไอ หายใจถ่ี หายใจล าบาก และอาการไข้หนาวสัน่ เริ่มสูญเสียการรับรู้รสชาติและกลิ่น 

ไม่ว่าพนักงานจะอยู่ระหว่างการแยกตัวจากผู้อื่นหรืออยู่ระหว่างการกักตัวก็ตาม 
การตรวจเช็คนี้สามารถท าได้ทัง้ทางไกลหรือโดยตัวบุคคลก่อนที่พนักงานจะมาถึงสถานปฏิบัติงาน 
การตรวจวัดอุณหภูมิก็ควรท าข้ึนที่จุดปฏิบัติงานหากเป็นไปได้ 

o การคัดกรองที่เป็นลบ (ชัดเจนแล้ว) หากบุคคลดังกล่าวไม่มีอาการและไม่ได้ติดต่อหรือสัมผัสกับผู้ที่ติดเช้ือโควิด-19 ในช่วง 10 วันที่ผ่านมา 
บุคคลนี้สามารถเข้าในอาคารได้ในวันนั้น 

o การคัดกรองที่เป็นบวก (ยังไม่ชัดเจน): 

▪ หากบุคคลดังกล่าวยังไม่ได้ฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบถ้วนสมบูรณ์1 และได้ติดต่อหรือสัมผัสกับผู้ที่ติดเช้ือโควิด-19 ในช่วง 10 วันที่ผ่านมา 
หรือปัจจุบันอยู่ภายใต้ค าสัง่ให้กักตัว ต้องไม่อนุญาตให้บุคคลดังกล่าวเข้าหรือท างานในสถานที่และต้องให้กลับบ้านทันทีเพ่ือกักตัวที่ บ้าน 
ให้ค าแนะน าในการกักตัวโดยดูข้อมูลได้ที่ ph.lacounty.gov/covidquarantine 

▪ หากบุคคลดังกล่าวแสดงอาการใดๆดังที่กล่าวข้างต้นหรือปัจจุบันอยู่ภายใต้ค าสัง่ให้แยกตัวจากผู้อื่น 
ต้องไม่อนุญาตให้บุคคลดังกล่าวเข้าหรือท างานในสถานที่และต้องให้กลับบ้านทันทีเพ่ือแยกตัวจากผู้อื่นที่บ้าน 
ให้ค าแนะน าในการแยกตัวจากผู้อื่นโดยดูข้อมูลได้ที่ ph.lacounty.gov/covidisolation 

❑ พนักงานได้รับข้อมูลเก่ียวกับสวัสดิการการลาของนายจ้างหรือที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลที่พนักงานอาจมีสิทธิไ์ด้รับซึ่งสามารถช่วยเหลือทางด้านการเงินเม่ื
อต้องอยู่บ้านและไม่สามารถมาท างานได้ 
กรุณาดูข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับโปรแกรมของรัฐบาลในการสนับสนุนด้านการลาป่วยและค่าชดเชยของพนักงานส าหรับโควิด-19 
ทัง้นี้รวมถึงสิทธิในการลาป่วยของพนักงานเนื่องจากอาการป่วยด้วยโควิด-19 และการเข้ารับวัคซีนโควิด-19 
ภายใต้กฎหมายเสริมว่าด้วยการลาป่วยที่ได้รับค่าตอบแทนเนื่องจากโควิด-19  

❑ เม่ือได้รับแจ้งว่ามีพนักงาน/ผู้ปฏิบัติงาน 

ผู้รับเหมาอิสระและพนักงานชัว่คราวอย่างน้อยหนึ่งคนข้ึนไปไ ด้รับผลการตรวจ ว่าติดเช้ือหรือมีอาการที่สอดคล้องกับโควิด -19 (ผู้ติดเช้ือ) 
นายจ้างจะต้องมีแผนพร้อมที่จะให้ ผู้ติดเช้ือ กักตัวที่บ้านของตนและก าหนดให้ มีการกักตัวเอง ส าหรับพนักงานทุกคนที่มีการติดต่อสัมผัสในสถานปฏิบั ติงา
นกับผู้ติดเช้ือ แผนของนายจ้างควรพิจารณาถึงมาตรการส าหรับพนักงานทุกคนที่ ต้องได้รับการกักตัวให้สามารถเข้าถึงหรือไ ด้รับการตรวจ เช้ื อโควิด-19 
เพ่ือระบุว่ามีการติดต่อสัมผัสกับเช้ือในสถานปฏิบั ติงานเพ่ิมเติมหรือไ ม่ซึ่งอาจ ต้องมีมาตรการควบคุมโควิด-19 เพ่ิมเติม 
กรุณาดูค าแนะน าจากกระทรวงสาธารณสุขได้ที่ การตอบรับต่อสถานการณ์โควิด-19 ในสถานปฏิบัติงาน 

❑ ในกรณีที่เจ้าของ ผู้จัดการหรือผู้ด าเนินการรับทราบว่ามีผู้ติดเช้ือโควิด-19 ในสถานปฏิบัติงานจ านวนสาม (3) รายข้ึนไปในระยะเวลา 14 วัน 
นายจ้างต้องรายงานเรื่องนี้ไปยังกระทรวงสาธารณสุขของมณฑลลอสแอนเจลิสที่หมายเลข (888) 397-3993 หรือ (213) 240-7821 หรือ 
www.redcap.link/covidreport หากกลุ่มผู้ติดเช้ือถูกระบุที่สถานปฏิบั ติงาน 
ทางกระทรวงสาธารณสุขจะก าหนดมาตรการตอบรับซึ่งรวมถึงการจัดแนวทางและค าแนะน าในการควบคุมการติดเช้ือ 
การสนับสนุนทางเทคนิคและมาตรการควบคุมเฉพาะที่ 
เจ้าหน้าที่จัดการกรณีด้านสาธารณสุขจะไ ด้รับการมอบหมายให้ด าเนินการตรวจสอบกรณีกลุ่มผู้ติดเช้ือเพ่ือช่วยแนะน าในการ รับ มือกับสถานการณ์ของสถ
านประกอบการ กระทรวงสาธารณสุขต้องได้รับการประสานงานจากสถานที่ทันที เพ่ือให้ทราบการระบาดในกลุ่มผู้ติดเช้ือโควิด -19 

❑ อีกทางเลือกคือย้ายหรือก าหนดกะงานให้ มีการรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลให้ไ ด้มากที่สุด 

❑ พนักงานทุกคนได้รับแจ้งให้ไปพบแพทย์หากอาการของตนรุนแรงข้ึน ได้แก่ อาการเจ็บแน่นหน้าอกต่อเนื่อง อาการมึนหัว 
ริมฝีปากหรือใบหน้าเปลี่ยน เป็นสี ม่วง 

❑ พนักงานที่มีการติดต่อสัมผัสกับบุคคลอื่นจะได้รับแจกหน้ากากที่เหมาะสมเพ่ือใช้ปิดจมูกและปากโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ 
ส าหรับข้อมูลเพ่ิมเติมกรุณาดูที่หน้าเว็บเพจ LAC DPH COVID-19 Mask ที่ 

 
1  ผู้ท่ีถือว่าได้ฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วคือผู้ท่ีฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้วสอง (2) สัปดาห์ขึ้นไปนับจากวันท่ีฉีดวัคซีนโดส ท่ี 2 ของวัคซีนท่ีก าหนดให้ฉีด 2 ครัง้ 
(เช่น Pfizer-BioNTech หรือ Moderna) หรือสอง (2) สัปดาห์ขึ้นไปหลังได้รับวัคซีนชนิดฉีดครัง้เดียว (เช่น Johnson and Johnson [J&J]/Janssen) 
แนวทางน้ีสามารถใช้ได้กับวัคซีนโควิด-19 ท่ีได้รับอนุญาตให้ใช้ในกรณีฉุกเฉินได้โดยองค์การอนามัยโลก (WHO) (เช่น AstraZeneca/Oxford) 
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http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/business/EntryScreening.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/business/EntryScreening.pdf
http://ph.lacounty.gov/covidquarantine
http://ph.lacounty.gov/covidisolation
https://www.labor.ca.gov/coronavirus2019/#chart
https://www.dir.ca.gov/dlse/COVID19Resources/FAQ-for-SPSL-2021.html
http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/business/GuidanceWorkplaceResponse.pdf
http://www.redcap.link/covidreport
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/
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http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/พนักงานต้องใส่หน้ากากนี้ตลอดเวลาในระหว่างที่ปฏิบัติงานเม่ือมีการติดต่อสัมผัสหรือมีโอกาสที่จะไ
ด้รับการติดต่อสัมผัสกับบุคคลอื่น พนักงานที่ปฏิบัติงานให้บริการดูแลส่วนบุคคลที่ลูกค้าต้องถอดหน้ากากในระหว่างรับบริการ 
พนักงานที่ต้องสัมผัสกับลูกค้าขณะให้บริการภายในอาคารสถานที่ต้องสวมใส่หน้ากากที่ป้องกันการแพร่กระจายละอองขนาดเล็กได้อย่างมีประสิ ทธิภาพมากกว่า
ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงหน้ากาก N95 ที่ผ่านการทดสอบแล้ว (แนะน าประเภทนี้) หน้ากาก KN95 ที่ผ่านการทดสอบแล้วหรือการสวมใส่หน้ากากสองชัน้ 
เนื่องจากในสภาพแวดล้อมภายในอาคารมีความเสี่ยงการแพร่กระจายเช้ือโควิด-19 สูงกว่า ส าหรับข้อมูลเพ่ิมเติม 
กรุณาดูที่หน้าเว็บการสวมใส่หน้ากากป้องกันโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุขมณฑลลอสแอนเจลิสที่ 
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks ตามข้อก าหนดของมลรัฐ 
บุคคลที่ได้รับการแนะน าจากแพทย์ของตนว่าไม่ควรใส่หน้ากากเนื่องด้วยอาการทางการแพทย์และผู้ที่ท างานเก่ียวเนื่องกับการสัมผัสติดต่อกับผู้อื่นเป็นประจ าต้อ
งสวมอุปกรณ์ปกป้องทางเลือกที่ไม่จ ากัดการหายใจ เช่น ควรใส่หน้ากากครอบใบหน้าที่มีผ้ากัน้ที่ด้านล่างตราบใดที่ภาวะร่างกายของตนเอื้ออ านวย 
ต้องใช้แบบที่มีผ้ากัน้ที่คลุมลงมาด้านใต้คาง หน้ากากที่มีวาล์วทางเดียวไม่ควรน ามาใช้ พนักงานทัง้หมดต้องสวมใส่หน้ากากตลอดเวลา 
ยกเว้นเม่ือท างานอยู่ล าพังในห้องท างานที่ปิดประตูหรือเม่ือรับประทานอาหารหรือด่ืมเครื่องด่ืม 
นอกจากนี้ได้ยกเลิกข้อยกเว้นก่อนหน้านี้ส าหรับพนักงานที่ท างานในห้องผนังกัน้ส่วนตัวซึ่งความสูงของผนังกัน้สูงกว่าความสูงของพนักงานในขณะที่ยืนตรงจนก
ว่าจะมีค าประกาศเพ่ิมเติม 

❑ พนักงานได้รับการแนะน าให้ซักล้างหรือเปลี่ยนหน้ากากของตนเป็นประจ าทุกวัน  

❑ เพ่ือให้มัน่ใจว่ามีการสวมใส่หน้ากากอย่างต่อเนื่องและถูกต้อง ห้ามพนักงานรับประทานอาหารหรือด่ืมเครื่องด่ืม 
ยกเว้นในเวลาพักเบรกเม่ือสามารถถอดหน้ากากออกได้อย่างปลอดภัยและมีการรักษาระยะห่างอย่างถูกต้องและเหมาะสมจากผู้อื่น 
พนักงานต้องอยู่ห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 6 
ฟุตตลอดเวลาเม่ือรับประทานอาหารหรือด่ืมเครื่องด่ืมและหากท าได้ควรรับประทานอาหารหรือด่ืมเครื่องด่ืมภายนอกอาคารและห่างจากผู้อื่นและควรรับประทาน
อาหารหรือด่ืมเครื่องด่ืมในห้องที่มีผนังกัน้หรือในห้องท างานหากสามารถท าได้และช่วยให้อยู่ห่างจากผู้อื่นได้มากกว่าในห้องพักเบรก เช้ือโควิด-19 
มีแนวโน้มแพร่กระจายได้มากกว่าเม่ือพนักงานอยู่รวมกันและไม่สวมใส่หน้ากากป้องกัน  

❑ ให้ลดพ้ืนที่การอยู่รวมกันและกระจายพนักงานออกห่างกันให้มากที่สุดในห้องหรือในบริเวณที่พนักงานรับประทานอาหารหรือพักเบรก โดย : 

o ติดประกาศจ านวนพนักงานสูงสุดที่อนุญาตให้อยู่ในห้องหรือพ้ืนที่พักเบรกเพ่ือให้สามารถรักษาระยะห่างได้อย่างน้อย 6 ฟุต และ  

o สลับเวลาการพักเบรกหรือเวลารับประทานอาหารของพนักงานเพ่ือลดจ านวนพนักงานในห้องรับประทานอาหารหรือพ้ืนที่พักเบรกและ  

o วางโต๊ะให้ห่างกันอย่างน้อย 8 ฟุต และให้เก้าอี้ห่างกันอย่างน้อย 6 ฟุต 
ให้น าเก้าอี้ออกไปบางส่วนหรือใช้เทปท าเครื่องหมายไว้เพ่ือลดจ านวนพนักงานที่ใช้งานในแต่ละช่วง ท าเครื่องหมายที่พ้ืนเพ่ือให้มีการรั กษาระยะห่าง 
จัดที่นัง่ในลักษณะที่หลีกเลี่ยงการหันหน้าเข้าหากันและอาจใช้ที่กัน้เพ่ือป้องกันการแพร่กระจายเช้ือได้ดีย่ิงข้ึน 
อย่างไรก็ตามไม่ควรใช้ที่กัน้แทนการจ ากัดจ านวนพนักงานที่ใช้งานพ้ืนที่แต่ละช่วงและการรักษาระยะห่าง 

o ในกรณีที่ท าได้ ให้จัดพ้ืนที่พักเบรกภายนอกอาคารพร้อมมีอุปกรณ์กันแสงแดดและมีที่นัง่ให้ กับพนักงานโดยต้องนัง่ห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 6 
ฟุตตลอดเวลา 

❑ พนักงานที่ต้องท างานภายในระยะหกฟุตจากลูกค้าหรือเพ่ือนร่วมงานต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันขัน้ที่สอง  (เช่น หน้ากากครอบใบหน้าหรือแว่นครอบนิรภัย) 
นอกเหนือไปจากหน้ากากพนักงานทุกคนควรลดเวลาการท างานที่ ต้องอยู่ในระยะไม่เกินหกฟุตจากลูกค้าให้ เหลือน้อยที่สุด 
พนักงานที่ให้บริการที่ลูกค้าจ าเป็นต้องถอดหน้ากากเพ่ือรับบริการ (เช่น บริการที่เก่ียวกับใบหน้า บริการตัดเล็มขนบนใบหน้า โกนหนวดเครา แต่งหน้า เป็นต้น) 
ต้องสวมใส่อุปกรณ์ปกป้องใบหน้า (Face shield) เพ่ิมเติมจากการสวมใส่หน้ากาก 
รวมถึงแนะน าอย่างย่ิงให้ใส่หน้ากากที่มีประสิทธิภาพการป้องกันการแพร่เช้ือได้สูงกว่า เช่น หน้ากาก N95 ที่ผ่านการทดสอบแล้ว (แนะน าประเภทนี้) 
หรือหน้ากาก KN95 ที่ผ่านการทดสอบแล้วหรือการสวมใส่หน้ากากสองชัน้ ส าหรับข้อมูลเพ่ิมเติมกรุณาดูที่หน้าเว็บไซต์การสวมใส่หน้ากากป้องกันโควิด-19 
ของกระทรวงสาธารณสุขมณฑลลอสแอนเจลิสได้ที่ http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks 

❑ การสวมใส่อุปกรณ์ปกป้องใบหน้า (Face shield) นั้นไม่บังคับส าหรับพนักงานที่มีหลักฐานแสดงต่อนายจ้างของตนว่าได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้ว 
อย่างไรก็ตามยังคงจ าเป็นต้องใส่หน้ากากอยู่ ส าหรับพนักงานที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้วและได้แสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 
ครบถ้วนแล้วและเลือกที่จะไ ม่สวมอุปกรณ์ปกป้องใบหน้า 
นายจ้างควรจัดท าและบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรว่าเอกสารที่พนักงานแต่ละคนได้น า มาใช้เป็นหลักฐานการฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้วนั้น เป็นที่ยอมรับได้ โด
ยนายจ้างไม่จ าเป็นต้องเก็บส าเนาหลักฐานการฉีดวัคซีนที่น ามาแสดงไ ว้ 
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o ผู้ที่ถือว่าได้ฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วคือผู้ที่ฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้วเท่ากับหรือมากกว่า 2 สัปดาห์ข้ึนไปนับจากวันที่ฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 
(Pfizer-BioNTech หรือ Moderna) หรือเท่ากับหรือมากกว่า 2 สัปดาห์ข้ึนไปหลังได้รับวัคซีนชนิดฉีดครัง้เดียว (Johnson and Johnson [J&J] 
/Janssen) 

o พนักงานสามารถใช้หลักฐานต่อไปนี้เพ่ือแสดงต่อนายจ้างว่าได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบถ้วนแล้ว: 
บัตรประจ าตัวที่มีรูปถ่ายและบัตรการฉีดวัคซีนของบุคคลนั้น (ซึ่งมีรายละเอียดช่ือผู้ได้รับการฉีดวัคซีน, ชนิดของวัคซีนโควิด -19 
ที่ได้รับการฉีดและวันที่ฉีดครัง้สุดท้าย) หรือรูปถ่ายบัตรการฉีดวัคซีนเป็นเอกสารแยกต่างหาก 
หรือรูปถ่ายบัตรวัคซีนของผู้เข้าร่วมที่เก็บไว้ในโทรศัพท์ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือเอกสารการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 
จากผู้ให้บริการด้านการแพทย์ (ซึ่งรวมถึงช่ือผู้ฉีดวัคซีนและการยืนยันว่าบุคคลนั้นได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบถ้วนแล้ว) 

❑ จัดเตรียมหน้ากากที่สะอาดไว้ให้ส าหรับพนักงาน เพ่ือให้แน่ใจว่าเม่ือหน้ากากสกปรก พนักงานจะสามารถเปลี่ยนหน้ากากได้ในระหว่างปฏิบัติงาน ในกรณีที่ท าได้ 
เตรียมหน้ากากสะอาดไว้ส าหรับลูกค้ากรณีที่หน้ากากของลูกค้าสกปรก 

❑ จัดเตรียมเสื้อคลุมหลวมที่สะอาดไว้ให้พนักงานอาจเป็นแบบที่ซักได้หรือแบบใส่แล้วทิ้งเพ่ือให้พนักงานเปลี่ยนอย่างน้อยวันละครัง้ 
และให้เปลี่ยนบ่อยข้ึนหากพบว่าสกปรก 

❑ หากต้องใช้หน้ากากครอบใบหน้าหรือแว่นครอบนิรภัยจะต้องท าความสะอาดและฆ่าเช้ือตามค าแนะน าของ ผู้ผลิต 
พนักงานต้องล้างและฆ่าเช้ือที่ มือทัง้ ก่อนและหลังการใช้หรือการปรับหน้ากากทุกครัง้  

❑ พนักงานต้องหลีกเลี่ยงการสัมผัสดวงตา จมูกและปาก 

❑ ผู้รับเหมาอิสระและพนักงานชัว่คราวไ ด้รับการฝีกอบรมที่เหมาะสมเก่ียวกับมาตรการเหล่านี้และมีหน้ากากปิดหน้าและอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุ คคลที่จ าเป็น 
เจ้าของกิจการต้องหารือถึงมาตรการเหล่านี้ กับองค์กรให้ท าการจัดหาอุปกรณ์เหล่านี้ให้แ ก่ผู้รับเหมาอิสระและ/หรือพนักงานชัว่ค ราวก่อนที่จะกลับมาท างา
น 

❑ จุดปฏิบัติงานทัง้หมดต้องจัดให้แยกห่างออกจากกันอย่างน้อยหกฟุต 

❑ พนักงานได้รับอนุญาตให้พักล้างมือด้วยสบู่และน ้าไ ด้บ่อยครัง้และพนักงานควรถูสบู่ที่ มือเป็นเวลา  20 วินาที 

❑ บริเวณพัก ห้องน ้าและบริเวณทัว่ไปอื่นๆต้องไ ด้รับการฆ่าเช้ือตามความถ่ีด้านล่างนี้ 
แต่ต้องไม่น้อยกว่าวันละครัง้ ในช่วงเวลาที่ให้บริการ ตามตาราง ดัง ต่อไปนี้: 

o บริเวณพัก       _____________________________________________________ 

o ห้องน ้า            _____________________________________________________ 

o อื่นๆ                _____________________________________________________ 

❑ ห้ามไม่ให้พนักงานแชร์อาหารและเครื่องด่ืมให้แ ก่กัน 

❑ พนักงานที่ใช้น ้ายาท าความสะอาดหรือน ้ ายาฆ่าเช้ือต้องใส่ ถุง มือและอุปกรณ์ป้องกันอื่นๆตามที่ก าหนดในค าแนะน าผลิตภัณฑ์  

❑ น ้ายาฆ่าเช้ือและอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องอื่นๆต้องมีพร้อมให้พนักงานใช้ไ ด้ตามจุดต่างๆดังต่อไปนี้ : 

_________________________________________________________________________________ 

❑ น ้ายาฆ่าเช้ือที่มือที่มีฤทธิต้์าน เช้ือโควิด-19 มีให้พนักงานทุกคนสามารถใช้ไ ด้ตามจุดต่างๆดังต่อไปนี้: 

_________________________________________________________________________________ 

❑ พนักงานแต่ละคนได้รับมอบหมายเครื่อง มือ อุปกรณ์ อุปกรณ์การท างานและพ้ืนที่ปฏิบัติงานของตนเอง 
การใช้อุปกรณ์ที่ต้องจับถือต้องถูกลดลงให้เหลือน้อยที่สุดหรือไม่มีเลย 

❑ ในกรณีที่เป็นไปได้ มาตรการนี้และข้อมูลที่เก่ียวข้องกับโควิด-19 อื่นๆที่ดาวน์โหลดมาจากเว็บไซต์ไวรัส โคโรนาของ DPH 

ได้จัดให้มีในภาษาของพนักงานทุกคน 

❑ พนักงานได้รับการจัดและสนับสนุนในฐานะเพ่ือน ผู้ให้ความรู้เพ่ือส่งเสริมการแนะน าเก่ียวกับการรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลและการควบคุมการติดเช้ือ 

❑ นโยบายทัง้หมดที่อธิบายไว้ในรายการตรวจสอบนี้นอกเหนือไปจากข้อมูลเก่ียวกับข้อก าหนดในการจ้างงานมีผลบังคับใช้กับทีมงานการจัดส่งและบริษัทอื่น
ๆที่อาจเข้ามาในสถานที่ในฐานะบุคคลที่สาม 

❑ ส าเนาของมาตรการฉบับนี้ได้ถูกจัดส่งให้แก่พนักงานแต่ละคน  
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❑ ถ้ามี—ค าอธิบายมาตรการอื่นๆ : 

_________________________________________________________________________________ 

 

B. มาตรการเพื่อให้มัน่ใจในการรกัษาระยะห่างระหว่างบุคคล 

❑ จ านวนของลูกค้าที่มาใช้บริการในสถานประกอบการดูแลส่วนบุคคลต้อง มีจ านวนที่น้อยพอ 
เพ่ือให้มัน่ใจว่าพนักงานและลูกค้าทุกคนสามารถรักษาระยะห่างได้ และต้องไม่เกินร้อยละ 75 ของความจุสูงสุดที่สถานประกอบการรับไ ด้ 

o จ ากัดจ านวนลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการสูงสุดที่ : ________________________ 

❑ มาตรการนี้มีข้ึนเพ่ือให้ มัน่ใจได้ว่ามีการรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อยหกฟุตในกลุ่มพนักงานและลูกค้า 
ยกเว้นในขณะที่ให้บริการที่ ต้องมีการสัมผัสในระยะใกล้ชิด มาตรการเหล่านี้รวมถึงการใช้ที่กัน้หรือภาพช้ีน า  (เช่น การท าเครื่องหมายที่ พ้ืน 
เทปสีหรือเครื่องหมายเพ่ือบ่งช้ีว่าพนักงาน /ลูกค้าควรยืนที่จุดไหน) 

❑ การนัดหมายได้รับการย้ายเพ่ือหลีกเลี่ยงความแออัดในบริ เวณประชาสัมพันธ์ 
ตรวจสอบให้มัน่ใจว่ามีการรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลและมีเวลาพอในการท าความสะอาดและฆ่าเช้ือระหว่างการให้บริการลูกค้าแต่ละราย 
ห้ามไม่ให้มีการบริการโดยไม่มีการนัดล่วงหน้า 

❑ เทคโนโลยีการเช็คอิน เสมือนจริง ต้องน ามาใช้ทุกครัง้ที่สามารถท าได้เพ่ือแจ้งให้พนักงานทราบเม่ือลูกค้ามาถึง 
ลูกค้าจะต้องรอในรถของตนเองแทนที่จะรอในบริ เวณประชาสัมพันธ์ 
บริเวณประชาสัมพันธ์ควรไ ด้รับการดัดแปลงให้สามารถรองรับการรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลได้เพียงพอ 
ทัง้นี้รวมถึงการลดจ านวนเก้าอี้และโซฟาหรือเลื่อนให้ห่างจากกัน ผู้ที่รอด้านนอกควรรักษาระยะห่างระหว่างกันหก (6) ฟุต 

❑ พนักงานต้องไม่ให้บริการลูกค้าหลายคนในเวลาเดียวกัน 
การให้บริการลูกค้าหนึ่งรายต้องเสร็จสิ้นสมบูรณ์ก่อนลูกค้ารายใหม่จะได้รับการบริการจากพนักงานคนเดียวกัน 

❑ จุดปฏิบัติงานของพนักงานต้องแยกห่างออกจากกันอย่างน้อย 6 

ฟุตและพ้ืนที่ทัว่ไปต้องได้รับการจ ากัดจ านวนพนักงานเพ่ือให้ มัน่ใจ ว่ามีการรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 6 ฟุต 

❑ พนักงานได้รับค าแนะน าให้หลีกเลี่ยงการจับ มือทักทาย กอดหรือการทักทายในลักษณะที่ ฝ่าฝืนการรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล  

❑ พนักงานไม่ได้รับการสนับสนุนให้รวมตัวกันในบริ เวณที่ มีคนแออัด 

❑ ขัน้ตอนการท างานได้รับการตรวจทานและเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้สามารถรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลในระหว่างการรับและจัดส่งของ การจัดชัน้วางของ 
ถังและกระดานติดประกาศหรือวัสดุที่ ช่วยในการขนย้ายต่างๆได้รับการติดตัง้เพ่ือหลีกเลี่ยงความจ าเป็นที่ต้องส่งมอบของโดยตัวบุคคล  

❑ การประชุมทีมงานต้องจัดท าข้ึนในบริเวณที่สามารถรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลได้หรือท า ข้ึนทางโทรศัพท์หรือการสัมมนาผ่านเว็บ  
 

C. มาตรการควบคุมการตดิเชื้อ 

❑ ระบบระบายอากาศที่ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดส าหรับการควบคุมการแพร่กระจายละอองอากาศขนาดเล็ ก 
การบริการภายในอาคารสถานที่ที่ก าหนดต้องให้มีการสัมผัสหรืออยู่ใกล้ชิดกับลูกค้าที่ไม่ได้สวมใส่หน้ากากเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่ง 
สมควรอย่างย่ิงที่สถานที่ภายในอาคารจะต้องมีการระบายอากาศอย่างดีเพ่ือให้มีอากาศใหม่เข้ามา  ส าหรับข้อมูลเพ่ิมเติม 
ดูได้ที่แนวทางระหว่างการส าหรับการระบายอากาศ การกรองอากาศ และคุณภาพอากาศภายในอาคารของกระทรวงสาธารณสุขมลรัฐแคลิฟอร์เนีย 

o ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบ HVAC อยู่ในสภาพดีและท างานได้เต็มประสิทธิภาพสูงสุดตามที่สามารถท าได้ 
เพ่ิมการระบายอากาศในพ้ืนที่ส่วนรวมและในห้องรับแขก 

o เปิดหน้าต่างและแหล่งถ่ายเทอากาศอื่นๆไว้เพ่ือให้มีการถ่ายเทของอากาศตามธรรมชาติทัว่ทัง้สถานประกอบการให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้  

o พิจารณาใช้ระบบท าความสะอาดอากาศแบบพกพา (Portable Air Cleaner: PAC) 
เพ่ิมเติมในบริเวณที่ไม่สามารถเพ่ิมการระบายอากาศได้และอัปเกรดตัวกรองอากาศของอาคารสถานที่ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

ถอ
นอ
อก
แล
ว้ -

 ไม
่มีผ
ลบั
งค
บัใช้

 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Interim-Guidance-for-Ventilation-Filtration-and-Air-Quality-in-Indoor-Environments.aspx


กระทรวงสาธารณสุข มณฑลลอสแอนเจลิส 

ค าสัง่เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
 

 

APPENDIX R: Reopening Protocol for Personal Care Establishments       Page 7 of 13  

Revised 5/20/2021 (Thai) 

 

o โปรดทราบ: 
การปรับปรุงระบบระบายอากาศและคุณภาพอากาศภายในอาคารเป็นสิ่งที่สามารถท าเพ่ิมเติมได้จากมาตรการปกป้องที่บังคับแต่ไม่ใช่มาตรการที่ใ
ช้ทดแทน มาตรการปกป้องที่บังคับได้แก่ การสวมใส่หน้ากากปกป้องปากและจมูก 
(เว้นแต่อยู่ในบริเวณที่มีความเสี่ยงสูงที่ต้องใช้การปกป้องระบบทางเดินหายใจที่ดีข้ึน) การรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 6 ฟุต 
การล้างมือบ่อยครัง้ และการจ ากัดกิจกรรมที่ผู้คนจากหลายครัวเรือนมารวมกัน  

❑ ส า ห รั บ ส ถ า น ป ร ะ กอ บ ก า ร ที่ ยั ง ไ ม่ เ ปิ ด ท า ก า ร ใ ห้ เ ปิ ด น ้ า ร้ อ น แ ล ะ น ้ า เ ย็ น ทิ้ ง ไ ว้  5  น า ที ก่ อ น ที่ จ ะ เ ปิ ด ใ ห้ บ ริ ก า ร อี ก ค รั ้ ง 
ทัง้นี้เพ่ือแทนที่น ้าที่ค้างในท่อด้วยน ้าใหม่ที่สะอาดและปลอดภัย 

❑ ติดต่อลูกค้าก่อนถึงเวลานัดหมายเพ่ือยืนยันการมาตามนัด รวมถึงแนะน าหรือขอร้องให้ลูกค้าด าเนินการดังต่อไปนี้: 

o น าและสวมใส่หน้ากากปิดปากและจมูก (ควรเป็นแบบคล้องหู) ในระหว่างใช้บริการ  

o รอในรถจนกว่าจะถึงเวลานัด 

o อย่าน าเด็ก เพ่ือน แขก ผู้ติดตาม หรือบุคคลอื่นมาตามนัดด้วย 

o หากเป็นการนัดหมายส าหรับเด็ก พ่อแม่หรือผู้ปกครองสามารถรอในร้านเสริมสวยได้แต่ต้องอยู่ห่างจากผู้อื่นประมาณ 6 
ฟุตและสวมใส่หน้ากากผ้าปิดปากและจมูก 

❑ จะมีการเตือนให้ผู้ที่เข้ามาในสถานประกอบการสวมใส่หน้ากากปิดปากและจมูกตลอดเวลาขณะอยู่ในสถานประกอบการหรืออยู่บนพ้ืนที่ของสถานประกอบการ 
ซึ่งข้อบังคับนี้ใช้กับผู้ใหญ่ทุกคนและเด็กตัง้แต่ 2 ขวบข้ึนไป เฉพาะผู้ที่บุคลากรการแพทย์แนะน าไม่ให้สวมใส่หน้ากากต้องใส่อุปกรณ์ปกป้องใบหน้า (Face 
Shield) 
โดยมีม่านกัน้ปิดลงมาถึงขอบล่างเพ่ือให้เป็นไปตามค าสัง่ของมลรัฐตราบเท่าที่บุคคลดังกล่าวท าได้โดยไม่รบกวนอาการทางการแพทย์และม่านกัน้นี้ควรพอดีและ
ครอบคลุมลงมาถึงคาง นอกจากนี้ต้องไม่ใส่หน้ากากที่มีวาล์วแบบทางเดียว ลูกค้าสามารถถอดหน้ากากเพ่ือรับบริการที่จ าเป็นต้องถอดหน้ากากได้ (เช่น 
บริการที่เก่ียวกับใบหน้า บริการตัดเล็มขนบนใบหน้า การโกนหนวดเครา เป็นต้น) 
เพ่ือส่งเสริมความปลอดภัยของพนักงานของคุณและผู้เข้ามาในสถานประกอบการคนอื่นๆควรมีหน้ากากเตรียมไว้ให้ส าหรับผู้ที่มาใช้บริการแต่ไม่ได้น าหน้ากากม
าด้วย 

❑ หากท าได้ให้บันทึกข้อมูลติดต่อของลูกค้าทัง้หมด (ช่ือ วันที่/เวลาที่เข้ามาใช้บริการ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล) ซึ่ งสามารถท าได้ ณ 
เวลาที่ลูกค้าลงทะเบียน 

❑ ตรวจเช็คอาการก่อนที่ผู้มาใช้บริการจะเข้าในอาคารสถานที่ การตรวจเช็คต้องรวมถึงตรวจสอบว่ามีอาการไอ หายใจถ่ี หายใจล าบาก 
มีไข้หรือมีอาการหนาวสัน่หรือไม่ ไม่ว่าบุคคลนั้นๆจะอยู่ระหว่างการแยกตัวจากผู้อื่นหรืออยู่ระหว่างการกักตัวก็ตาม 
การตรวจเช็คอาการเหล่านี้สามารถท าต่อหน้าหรือด้วยวิธีการอื่นได้ เช่น ผ่านระบบตรวจเช็คออนไลน์หรือผ่านป้ายประกาศ 
ที่ติดประกาศตามทางเข้าสถานประกอบการที่แจ้งว่าผู้มาใช้บริการที่มีอาการเหล่านี้ไม่ควรเข้าไปในสถานประกอบการ  

o การคัดกรองที่ เป็นลบ (ชัดเจนแล้ว) หากบุคคลดังกล่าวไม่มีอาการและไ ม่ไ ด้ติดต่อหรือสัมผัสกับ ผู้ที่ติดเช้ือโควิด -19 ในช่วง 10 วันที่ผ่านมา 
บุคคลนี้สามารถเข้าในอาคารได้ในวันนั้น 

o การคัดกรองที่เป็นบวก (ยังไม่ชัดเจน): 

▪ หากบุคคลดังกล่าวได้ติดต่อหรือสัมผัสกับผู้ที่ติดเช้ือโควิด-19 ในช่วง 10 วันที่ผ่านมาหรือปัจจุบันอยู่ภายใต้ค าสัง่ให้กักตัว 
ต้องไม่อนุญาตให้บุคคลดังกล่าวเข้าหรือท างานในสถานที่และต้องให้กลับบ้านทันทีเพ่ือกักตัวที่บ้าน 
ให้ค าแนะน าในการกักตัวโดยดูข้อมูลได้ที่ ph.lacounty.gov/covidquarantine 

▪ หากบุคคลดังกล่าวแสดงอาการใดๆดังที่กล่าวข้างต้นหรือปัจจุบันอยู่ภายใต้ค าสัง่ให้แยกตัวจากผู้อื่น 
ต้องไม่อนุญาตให้บุคคลดังกล่าวเข้าหรือท างานในสถานที่ และต้องให้กลับบ้านทันทีเพ่ือแยกตัวจากผู้อื่นที่บ้าน 
ให้ค าแนะน าในการแยกตัวจากผู้อื่นโดยดูข้อมูลได้ที่ ph.lacounty.gov/covidisolation 

o เม่ือท าการคัดกรอง ทัง้ผู้ตรวจคัดกรองและลูกค้าควรสวมใส่หน้ากาก 

❑ สวมถุงมือแบบใช้แล้วทิ้งเม่ือให้บริการในส่วนที่จ าเป็นต้องใส่ถุงมือ 
ควรล้างมือให้สะอาดบ่อยๆร่วมกับการใส่ถุงมือและไม่ใช้การใส่ถุงมือแทนการล้างมือเป็นประจ า  

❑ อุปกรณ์อ านวยความสะดวกต่างๆ รวมถึงอาหาร กาแฟ น ้า 
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http://ph.lacounty.gov/covidquarantine
http://ph.lacounty.gov/covidisolation


กระทรวงสาธารณสุข มณฑลลอสแอนเจลิส 

ค าสัง่เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
 

 

APPENDIX R: Reopening Protocol for Personal Care Establishments       Page 8 of 13  

Revised 5/20/2021 (Thai) 

 

และเคาน์เตอร์บริการตนเองและสิ่งของอื่นๆที่เตรียมไว้ส าหรับลูกค้าให้น าออกจากพ้ืนที่ต้อนรับ ต้องไม่เสิร์ฟอาหารหรือเครื่องด่ืมให้กับลูกค้า 

❑ จัดเตรียมน ้ายาฆ่าเช้ือ ผ้าเช็ดฆ่าเช้ือ กระดาษช าระและถังขยะไว้ส าหรับลูกค้าในบริเวณต้อนรับและบริเวณท างาน  

❑ เม่ือให้บริการ พนักงานต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันทัง้หมดที่จ าเป็นซึ่งรวมถึงอุปกรณ์ป้อง กันดวงตาและถุงมือ 

o พนักงานต้องสวมใส่หน้ากากเพ่ือปกป้องปากและจมูกตลอดเวลา รวมถึงต้องสวมใส่อุปกรณ์ปกป้องใบหน้า (Face Shield) 
เม่ือให้บริการกับลูกค้าที่ไม่สามารถใส่หน้ากากป้องกันได้ 

❑ พนักงานที่ให้บริการที่ลูกค้าจ าเป็นต้องถอดหน้ากากเพ่ือรับบริการ (เช่น บริการที่เก่ียวกับใบหน้า บริการตัดเล็มขนบนใบหน้า โกนหนวดเครา แต่งหน้า เป็นต้น) 
ต้องสวมใส่อุปกรณ์ปกป้องใบหน้า (Face shield) เพ่ิมเติมจากการสวมใส่หน้ากาก 
รวมถึงแนะน าอย่างย่ิงให้ใส่หน้ากากที่มีประสิทธิภาพการป้องกันการแพร่กระจายของโควิด-19 สูงกว่า เช่น หน้ากาก N95 ที่พอดีกับใบหน้า (แนะน าประเภทนี้) 
หรือหน้ากาก KN95 หรือการสวมใส่หน้ากากสองชัน้ การสวมใส่อุปกรณ์ปกป้องใบหน้า (Face Shield) 
ไม่บังคับส าหรับพนักงานที่มีหลักฐานแสดงต่อนายจ้างของตนว่าได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้ว อย่างไรก็ตามยังจ าเป็นต้องใส่หน้ากากอยู่ 
ส าหรับข้อมูลเพ่ิมเติม กรุณาดูที่หน้าเว็บการสวมใส่หน้ากากป้องกันโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุขมณฑลลอสแอนเจลิส ที่ 
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks  

❑ การสวมใส่อุปกรณ์ปกป้องใบหน้า (Face shield) นั้นไม่บังคับส าหรับพนักงานที่มีหลักฐานแสดงต่อนายจ้างของตนว่าได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้ว 
อย่างไรก็ตามยังคงจ าเป็นต้องใส่หน้ากากอยู่ ส าหรับพนักงานที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้วและได้แสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 
ครบถ้วนแล้วและเลือกที่จะไ ม่สวมอุปกรณ์ปกป้องใบหน้า 
นายจ้างควรจัดท าและบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรว่าเอกสารที่พนักงานแต่ละคนได้น ามาใช้เป็นหลักฐานการฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้วนั้น เป็นที่ยอ มรับได้โด
ยนายจ้างไม่จ าเป็นต้องเก็บส าเนาหลักฐานการฉีดวัคซีนที่น ามาแสดงไ ว้ 

o ผู้ที่ถือว่าได้ฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วคือผู้ที่ฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้วเท่ากับหรือมากกว่า 2 สัปดาห์ข้ึนไปนับจากวันที่ฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 
(Pfizer-BioNTech หรือ Moderna) หรือเท่ากับหรือมากกว่า 2 สัปดาห์ข้ึนไปหลังได้รับวัคซีนชนิดฉีดครัง้เดียว (Johnson and Johnson [J&J] 
/Janssen) 

o พนักงานสามารถใช้หลักฐานต่อไปนี้เพ่ือแสดงต่อนายจ้างว่าได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบถ้วนแล้ว: 
บัตรประจ าตัวที่มีรูปถ่ายและบัตรการฉีดวัคซีนของบุคคลนั้น (ซึ่งมีรายละเอียดช่ือผู้ได้รับการฉีดวัคซีน, ชนิดของวัคซีนโควิด -19 
ที่ได้รับการฉีดและวันที่ฉีดครัง้สุดท้าย) หรือรูปถ่ายบัตรการฉีดวัคซีนเป็นเอกสารแยกต่างหาก 
หรือรูปถ่ายบัตรวัคซีนของผู้เข้าร่วมที่เก็บไว้ในโทรศัพท์ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือเอกสารการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 
จากผู้ให้บริการด้านการแพทย์ (ซึ่งรวมถึงช่ือผู้ฉีดวัคซีนและการยืนยันว่าบุคคลนั้นได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบถ้วนแล้ว) 

❑ สวมใส่ถุงมือแบบใช้แล้วทิ้งในระหว่างกระบวนการ 
รวมถึงในระหว่างท าความสะอาดและฆ่าเช้ือเครื่องมืออุปกรณ์และพ้ืน ผิวหลังการให้บริการลูกค้าแ ต่ละครัง้ 

❑ จัดท าแผนท าความสะอาดและฆ่าเช้ือเพ่ือดูแลบริเวณดังต่อไปนี้: 

o บริเวณที่มีผู้ใช้งานจ านวนมาก 

o บริเวณที่ใช้ร่วมกันและอุปกรณ์ที่มีการสัมผัสบ่อยครัง้ (เช่น โต๊ะ ด้ามจับ สวิตช์ไฟ โทรศัพท์) 
ซึ่งควรท าความสะอาดอย่างน้อยวันละละครัง้ในระหว่างปฏิบัติงานโดยใช้สารฆ่าเช้ือที่รับรองโดย EPA 

o เพ่ิมการท าความสะอาดในบริเวณที่มีผู้ใช้งานจ านวนมากหรือพ้ืนผิวที่สัมผัสหรือเข้าถึงโดยลูกค้าที่ไม่สวมหน้ากาก 

o ด้ามจับ สายยาง หัวฉีดสเปรย์ทัง้หมดและอุปกรณ์อื่นๆ (เช่น เตียง/โต๊ะอาบแดด) ก่อนและหลังการใช้งานของลูกค้าแต่ละราย 

❑ ใช้ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดที่ได้รับการรับรองจากหนว่ยงานปกป้องสิ่งแวดล้อม (Environmental Protection Agency: EPA) 
เกรดที่ใช้ในโรงพยาบาลเพ่ือท าความสะอาดและฆ่าเช้ือสิ่งที่ลูกค้าสัมผัส รวมถึงโต๊ะ/เตียงที่ให้บริการ หมอนรองหนา้ เก้าอี้ เป็นต้น 
ส าหรับเวลาที่สารฆ่าเช้ือสัมผัสพ้ืนผิวดังกล่าวให้ปฏิบัติตามค าแนะน าบนฉลากผลิตภัณฑ์ 

❑ มอบหมายให้พนักงานหนึ่งคนต่อหนึ่งกะงานก ากับดูแลและก าหนดให้มีการท าความสะอาดและฆ่าเช้ือเพ่ิมเติมตามความจ าเป็น 

❑ ให้เวลาพนักงานท าความสะอาดตามแนวทางการท าความสะอาดและฆา่เช้ือในระหว่างปฏิบัติงาน 
มอบหมายหน้าที่การท าความสะอาดในเวลางานและถือเป็นส่วนหนึง่ของงานที่พนักงานต้องรับผิดชอบ  

❑ จัดเตรียมเก้าอี้ที่มีพ้ืนผิวแข็งและไม่มีรูหรือพ้ืนผิวแข็งขนาดใหญ่หรือแบบตะกร้าพลาสติกเพ่ือไว้ให้ลูกค้าวางหรือใส่เสื้อผ้า 
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❑ ต้องฆ่าเช้ือเครื่องมืออุปกรณ์ทัง้หมดในบริเวณท างานและบริเวณที่ให้บริการหลังให้บริการลกูค้าแต่ละราย 

o ท าความสะอาดอุปกรณ์ที่ไม่มีรู เช่น คีมหนีบหรือกรรไกรด้วยน ้าร้อนและใช้สบู่ล้างเพ่ือก าจัดสิ่งตกค้างออก ล้างให้สะอาดด้วยน ้าและท าใหแ้ห้งสนิท 
จากนั้นจุ่มอุปกรณ์ดังกล่าวในสารฆ่าเช้ือที่รบัรองโดย EPA ครบตามเวลาที่ใช้ในการฆ่าเช้ือดังที่แสดงบนฉลากผลิตภัณฑ์ 
หลังครบก าหนดเวลาสัมผัสสารฆ่าเช้ือแล้วใหน้ าอุปกรณ์ออกมาและล้างน ้า เช็ดให้แห้งด้วยกระดาษเช็ดมือที่สะอาด 

o ส าหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น บัตตาเลียน โคมไฟ LED ส่องสว่าง 
เครื่องอุ่นผ้าขนหนูและอุปกรณ์ความงามต่างๆให้ท าความสะอาดอุปกรณด้์วยการฉีดพ่นและเช็ดท าความสะอาดเพ่ือก าจัดสิ่งตกค้าง 
จากนั้นให้ฉีดพ่นหรือเช็ดท าความสะอาดด้วยสารฆา่เช้ือที่รับรองโดย EPA ตามเวลาสัมผัสกับสารฆ่าเช้ือที่ก าหนดบนฉลากผลิตภัณฑ์ 
โปรดใช้ความระมัดระวังเม่ือท าการฉีดพ่นและตรวจสอบให้แนใ่จว่าได้ถอดปลัก๊อุปกรณ์ออกแลว้ก่อนฉีดพ่นและต้องไม่ฉีดพ่นไปยังมอเตอร์ของอุปกรณ์ 

o ส าหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น แท็บเล็ต หน้าจอสัมผัส แป้นพิมพ์ รีโมท และเครื่อง ATM ให้ก าจัดสิ่งปนเปื้อนที่มองเห็นออกให้หมด 
จากนั้นปฏิบัติตามค าแนะน าบนฉลากผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดและฆ่าเช้ือ ส าหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้พิจารณาใช้ผ้าคลุมที่เช็ดท าความสะอาดได้ 
ส าหรับหน้าจอสัมผัสหากไม่มีค าแนะน าบนฉลากผลิตภัณฑ์ให้ใช้ผ้าเช็ดที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอลอ์ย่างน้อย 60% 

เพ่ือฆ่าเช้ือหน้าจอท าให้พ้ืนผิวหน้าแห้งอย่างทัว่ถึงเพ่ือหลีกเลี่ยงการมีน ้าเกาะ  

❑ ท าความสะอาดและฆ่าเช้ือบริเวณท างานหลังให้บรกิารลูกค้าแต่ละราย 

o รวมถึงชัน้วางแบบล้อหมุน ลิ้นชัก กระจกแบบมือจับ อุปกรณ์ดูแลผม ผลิตภัณฑ์และภาชนะอื่นๆ  

o ต้องใช้เสื้อคลุมหรือผ้าคลุมตัวใหม่ส าหรับลูกค้าแต่ละราย 

❑ โต๊ะ/เตียงที่ให้บริการต้องคลุมด้วยกระดาษคลุมโต๊ะ ผ้าคลุมที่สะอาดหรือผ้าปูที่สะอาดหลังการใช้งานแต่ละครัง้ 

❑ น าอุปกรณ์คลุมโต๊ะ/เตียงออก (แม้ว่าไม่ได้สัมผัสกับลูกค้า) และฆ่าเช้ือโต๊ะหรือเตียงอย่างถูกต้องหลังการใช้งานของลูกค้าแต่ละราย 

❑ พนักงานต้องสวมใส่ถุงมือแบบใช้แล้วทิ้งเม่ือน าผ้าปูโต๊ะ/เตียง 
ผ้าขนหนูและผ้าคลุมอื่นๆที่ใช้แล้วออกไปซึ่งรวมถึงผ้าห่มและผ้าคลุมที่ใช้ส าหรับการใหบ้ริการแต่ละครัง้  

❑ ผ้าคลุมโต๊ะ/เตียงที่สกปรกทัง้หมดรวมถึงผ้าขนหนูและเสื้อคลุมต้องใส่ในภาชนะปิดและไม่น ามาใช้ซ ้าก่อนท าความสะอาดอย่างถูกต้องเหมาะสมโดยใช้บริการซักลา้ง
หรือโดยการซักท าความสะอาดซึ่งรวมถึงต้องการแช่ในน ้าที่มีอุณหภูมิอย่างน้อย 160° F เป็นเวลา 25 นาที อย่าสะบัดผ้าที่สกปรก 

❑ จัดเก็บผ้าคลุมโต๊ะ/เตียงที่สะอาดทัง้หมดในบริเวณที่ปิดมิดชิด พนักงานที่จัดการกับผ้าคลุมโต๊ะ/เตียงที่สกปรกต้องสวมใส่ถุงมือ  

❑ ท าความสะอาดและฆ่าเช้ือบริเวณสถานประกอบการทัง้บริเวณรวมถึงบริเวณแสดงผลิตภัณฑ์อย่างนอ้ยวันละครัง้ 
❑ ในกรณีที่ท าได้ ให้ท าความสะอาดพ้ืนด้วยการดูดฝุ่นแทนการกวาดหรือวิธีอื่นเพ่ือป้องกันการแพร่กระจายของเช้ือโรคสู่อากาศ 

❑ น าผลิตภัณฑ์ “ทดลอง” ทัง้หมดออกไปและก าจัดทิ้ง 
❑ ในห้องน ้าและบรเิวณล้างมือต้องมีสบู่ กระดาษเช็ดมือ และกระดาษช าระเตรียมพร้อมเสมอและต้องฆา่เช้ือเป็นประจ าโดยใช้สารฆา่ช้ือที่ได้รับการรบัรองโดย EPA 

❑ ในห้องน ้าต้องไม่มีผลิตภัณฑ์ที่ไม่จ าเป็นใดๆ เช่น เทียนหรืออุปกรณ์อื่นๆ 

❑ ให้ติดตัง้อุปกรณ์แบบไม่ต้องใช้มือสัมผัส (รวมถึงในห้องน ้า) เพ่ือลดความเสี่ยงในการติดเช้ือ 

❑ แนะน าให้ลูกค้าช าระเงินด้วยวิธีที่ไม่ใช้เงินสด 
หากท าได้ให้ลูกค้ารูดบัตรเครดิต/บัตรเดบิตด้วยตัวเองเพ่ือป้องกันการปนเปื้อนและท าการฆ่าเช้ือเครื่องอ่านหรือรูดบัตรหลังการใช้งานของลูกค้าแต่ละราย 
หากไม่สามารถใช้วิธีการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือใช้บัตรได้ให้ลูกค้าจ่ายเงินสดหรือเช็คเท่ากับจ านวนค่าบริการ (โดยไม่ต้องทอนเงิน ) 

❑ ถ้ามี – อธิบายมาตรการอื่นๆเพ่ือส่งเสริมการควบคุมการติดเช้ือ: 

________________________________________________________________________________ 

 
ข้อควรพิจารณาเพิ่มเติมส าหรับผู้ให้บริการด้านความงาม บริการด้านผิวหนังและบริการด้านเครื่องส าอาง  

❑ พนักงานและลูกค้าต้องสวมใส่หน้ากากปิดปากและจมูกตลอดเวลาเว้นแต่จ าเป็นต้องให้บริการที่ลูกค้าต้องถอดหน้ากากออก 
ในกรณีที่ลูกค้าต้องถอดหน้ากากเพ่ือรับบริการ พนักงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ปกป้องใบหน้า (Face shield) เพ่ิมเติมจากการสวมใส่หน้ากาก 
รวมถึงแนะน าอย่างย่ิงให้ใส่หน้ากากที่มีประสิทธิภาพการป้องกันการแพร่กระจายของเช้ือได้สูงกว่าซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงหน้ากาก N95 หรือหน้ากาก KN95 
ที่ผ่านการทดสอบแล้วหรือการสวมใส่หน้ากากสองชัน้ การสวมใส่อุปกรณ์ปกป้องใบหน้า (Face Shield) 
ไม่บังคับส าหรับพนักงานที่มีหลักฐานแสดงต่อนายจ้างของตนว่าได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้ว อย่างไรก็ตามยังจ าเป็นต้องใส่หน้ากากอยู่  
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❑ ส าหรับพนักงานที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้วและได้แสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 
ครบถ้วนแล้วและเลือกที่จะไ ม่สวมอุปกรณ์ปกป้องใบหน้า 
นายจ้างควรจัดท าและบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรว่าเอกสารที่พนักงานแต่ละคนได้น า มาใช้เป็นหลักฐานการฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้วนั้น เป็นที่ยอมรับได้ โด
ยนายจ้างไม่จ าเป็นต้องเก็บส าเนาหลักฐานการฉีดวัคซีนที่น ามาแสดงไ ว้ 

o ผู้ที่ถือว่าได้ฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วคือผู้ที่ฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้วเท่ากับหรือมากกว่า 2 สัปดาห์ข้ึนไปนับจากวันที่ฉีดวัคซีนโดสที่ 2 
(Pfizer-BioNTech หรือ Moderna) หรือเท่ากับหรือมากกว่า 2 สัปดาห์ข้ึนไปหลังได้รับวัคซีนชนิดฉีดครัง้เดียว (Johnson and Johnson [J&J] 
/Janssen) 

o พนักงานสามารถใช้หลักฐานต่อไปนี้เพ่ือแสดงต่อนายจ้างว่าได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบถ้วนแล้ว: 
บัตรประจ าตัวที่มีรูปถ่ายและบัตรการฉีดวัคซีนของบุคคลนั้น (ซึ่งมีรายละเอียดช่ือผู้ได้รับการฉีดวัคซีน, ชนิดของวัคซีนโควิด -19 
ที่ได้รับการฉีดและวันที่ฉีดครัง้สุดท้าย) หรือรูปถ่ายบัตรการฉีดวัคซีนเป็นเอกสารแยกต่างหาก 
หรือรูปถ่ายบัตรวัคซีนของผู้เข้าร่วมที่เก็บไว้ในโทรศัพท์ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือเอกสารการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 
จากผู้ให้บริการด้านการแพทย์ (ซึ่งรวมถึงช่ือผู้ฉีดวัคซีนและการยืนยันว่าบุคคลนั้นได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบถ้วนแล้ว) 

❑ ต้องสวมใส่ถุงมือที่ใช้แล้วทิ้งตลอดทัง้กระบวนการเสริมความงาม 
รวมถึงในระหว่างการท าความสะอาดและฆ่าเช้ืออุปกรณ์ทัง้หมดและพ้ืนผิวหลังการใช้งานของลูกค้าแต่ละราย 

❑ ก่อนจะออกจากห้องที่ให้บริการ พนักงานต้องถอดถุงมือและทิ้งถุงมือนั้น ล้างมือให้สะอาดและฆ่าเช้ืออย่างถูกต้อง 
จากนั้นเช็ดมือด้วยกระดาษเช็ดมือหรือผ้าเช็ดฆ่าเช้ือก่อนที่จะเปิดและปิดประตูขณะออกจากห้อง  

❑ อุปกรณ์ที่ใช้แล้วให้ทิ้งทัง้หมด เช่น กระดาษรองแว็กซ์ ส าลี แผ่นคอและอุปกรณ์ผสมให้ใช้ครัง้เดียวแล้วทิ้งทันที ไม่ว่าเม่ือใดก็ตามต้องไม่ใช้ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ เช่น 
ตัวอย่างเครื่องส าอาง 

❑ ถังขยะต้องมีฝาปิดและมีถุงขยะพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้งรองในถัง  

❑ พนักงานต้องล้างมือทันทีหลังให้บริการเสร็จ  

 
ข้อควรพิจารณาเพิ่มเติมส าหรับผู้ให้บริการนวด (ไม่ใช่ในสถานประกอบการดูแลสุขภาพ) 

❑ ลูกค้าต้องล้างมือให้สะอาดก่อนเข้ารับการบริการใดๆ 

❑ ให้ใช้ผ้าคลุมแผ่นรองหน้าแบบใช้แล้วทิ้งและ/หรือปกป้องโต๊ะ/เตียง เครื่องท าอุ่นโต๊ะ/เตียง หมอนรอง 
และอุปกรณ์อื่นๆที่มีปลอกหมอนที่สามารถถอดเปลี่ยนได้กับลูกค้าแต่ละราย 

❑ หากให้บริการนวดหน้าหรือบริการที่ใช้มือสัมผัสใบหน้า ให้สวมถุงมือที่ไม่ใช่ลาเท็กซ์ส าหรับบริการในส่วนนี้ 
❑ การให้บริการด้วยมือควรท าในขัน้ตอนสุดท้าย 

❑ พนักงานต้องล้างมือทันทีหลังให้บริการนวดเสร็จเรียบร้อย 

❑ ห้องอาบน ้าในร่ม, ห้องล็อกเกอร์, สระว่ายน ้า, ห้องซาวน่า และห้องอบไอน ้าเปิดให้บริการส าหรับลูกค้าได้ที่ความจุ 50% 
โดยควรมีป้ายและเครื่องหมายบนพ้ืนเพ่ือให้แน่ใจว่ามีการรักษาระยะห่างทางสังคมอย่างเหมาะสมในขณะที่ลูกค้าอยู่ในห้องล็อกเกอร์, สระว่ายน ้า, ห้องซาวน่า 
และห้องอบไอน ้า 

 
ข้อควรพิจารณาเพิ่มเติมส าหรับผู้ให้บริการก าจัดขน 

❑ พนักงานก าจัดขนต้องสวมใส่หน้ากากตลอดเวลาและสวมใส่ถุงมือที่ใช้แล้วทิ้งตลอดช่วงเวลาที่ให้บริการ 
สวมใส่อุปกรณ์ปกป้องใบหน้าเม่ือให้บริการบริเวณหน้าหรือคอกับลูกค้าที่ไม่สามารถสวมหน้ากากได้  

❑ ต้องท าความสะอาดและฆ่าเช้ือ (ท าให้ปลอดเช้ือ) คีมหนีบ โรลเลอร์ และฝาด้ามจับเข็มหลังการใช้งานกับลูกค้าแต่ละราย 

❑ เม่ือท าได้ ให้ใช้โพรบแบบใช้แล้วทิ้งที่ไม่ต้องมีส่วนปลายหรือฝาของโพรบ หากไม่ได้ใช้ส่วนปลายหรือฝาโพรบแบบใช้แล้วทิ้ง 
ต้องท าความสะอาดและฆ่าเช้ือส่วนปลายหรือฝาของเข็มเครื่องก าจัดขน/ที่วางโพรบหลังการใช้งานกับลูกค้าแต่ละราย 

❑ เข็มที่ใช้ส าหรับก าจัดขนต้องเป็นแบบใช้ครัง้เดียวแล้วทิ้ง บรรจุส าเร็จและปลอดเช้ือ เม่ือใช้แล้วต้องทิ้งทันทีในภาชนะที่รองรับอุปกรณ์มีคม 
ต้องก าจัดภาชนะที่รองรับอุปกรณ์มีคมตามข้อบังคับการก าจัดขยะชีวเวช 
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❑ ท าความสะอาดและฆ่าเช้ืออุปกรณ์ท าความสะอาดด้วยคลื่นเสียงความถ่ีสูง ปากคีบและภาชนะทัง้หมด 
รวมถึงส่วนที่ถอดออกได้หลังการใช้งานกับลูกค้าแต่ละราย 

 

ข้อควรพิจารณาเพิ่มเติมส าหรับผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะบนร่างกาย ร้านสักลาย และร้านรับเจาะร่างกาย  

❑ ต้องสวมใส่ถุงมือตลอดการให้บริการสักลายหรือเจาะร่างกาย 
รวมถึงในระหว่างการท าความสะอาดและฆ่าเช้ืออุปกรณ์ทัง้หมดและผิวหน้าหลังการใช้งานของลูกค้าแต่ละราย 

❑ พนักงานต้องล้างมือให้สะอาดทัว่ถึงด้วยสบู่และน ้าหรือใช้น ้ายาฆ่าเช้ือล้างมือทันทีก่อนสวมใส่และหลังถอดถุงมือออก  

❑ อนุญาตการให้บริการเจาะบริเวณปากหรือจมูกและบริการสักลาย โดยพนักงานที่ให้บริการต้องสวมใส่อุปกรณ์ปกป้องใบหน้า (Face Shield) 

เพ่ิมเติมจากการใส่หน้ากากอนามัย นอกจากนี้ควรเลือกใช้หน้ากากที่มีประสิทธิภาพปกป้องสูงข้ึนเพ่ือป้องกันการแพร่กระจายของละอองอากาศ 
โดยหน้ากากคุณภาพสูงจะรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงหน้ากาก N95, KN95 ที่ผ่านการทดสอบแล้วหรือเลือกใส่หน้ากากอนามัยสองชัน้ได้ 
หากเป็นไปได้ให้ระบายอากาศในสถานประกอบการให้มากข้ึนขณะให้บริการลูกค้า 

o พนักงานที่ได้ฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้วและมีหลักฐานแสดงต่อนายจ้างถึงการฉีดวัคซีนครบถ้วน สามารถเลือกใส่หรือไม่ใส่อุปกรณ์ปกป้องใบหน้า  
(Face Shield) ได้แต่ยังจ าเป็นต้องใส่หน้ากาก 

o ส าหรับพนักงานที่ฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้วและมีหลักฐานแสดงว่าได้ฉีดวัคซีนต้านเช้ือโควิด-19 
ครบถ้วนและเลือกที่จะไม่สวมใส่อุปกรณ์ปกป้องใบหน้า (Face Shield) 
นายจ้างควรจัดท าบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรที่บันทึกว่าพนักงานใดบ้างที่ได้แสดงหลักฐานที่ยอมรับได้ส าหรับการฉีดวัคซีนครบถ้วน 
นายจ้างไม่จ าเป็นต้องเก็บส าเนาหลักฐานการแสดงการฉีดวัคซีนครบถ้วนของพนักงานไว้ 

▪ ผู้ที่ถือว่าฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วหมายถึง ผู้ที่ได้รับวัคซีนโดสที่ 2 ในจ านวนวัคซีนที่ให้ 2 โดส (Pfizer-BioNTech or 
Modern) แล้วเป็นเวลา ≥ 2 สัปดาห์ หรือผู้ที่ได้ฉีดวัคซีนชนิด 1 โดส (Johnson and Johnson [J&J]/Janssen) แล้วเป็นเวลา ≥ 2 
สัปดาห์ 

▪ พนักงานสามารถแสดงหลักฐานที่ยอมรับได้ต่อไปนี้ต่อนายจ้างเพ่ือแสดงว่าได้ฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบถ้วนแล้ว: บัตรวัคซีน 
(ซึ่งจะมีช่ือของผู้ที่ได้รับวัคซีน ประเภทของวัคซีน และวันที่ได้รับวัคซีนครัง้สุดท้าย) หรือภาพถ่ายของบัตรฉีดวัคซีน 
หรือภาพถ่ายของบัตรวัคซีนที่จัดเก็บในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือเอกสารการฉีดวัคซีนครบถ้วนจากผู้ให้บริการสุขภาพ 
(ซึ่งจะมีช่ือผู้ที่ได้รับวัคซีนและข้อความยืนยันว่าบุคคลดังกล่าวได้ฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 ครบถ้วนแล้ว) 

❑ จัดเตรียมเก้าอี้ให้ลูกค้าแต่ละรายนัง่ห่างกันอย่างน้อย 6 ฟุต ในกรณีที่ท าได้ สถานประกอบการควรพิจารณาติดตัง้อุปกรณ์แบ่งส่วนหรือใช้ที่กัน้ชัว่คราว 

❑ พนักงานควรให้บริการสักลายหรือเจาะร่างกายลูกค้าทีละราย  
 

ข้อควรพิจารณาเพิ่มเติมส าหรับร้านท าเล็บ 

❑ ลูกค้าต้องล้างมือให้สะอาดก่อนเข้ารับบริการท ำเล็บ 

❑ กรณีที่ท าได้ ให้ตัดที่กัน้พลาสติกระหว่างพนักงานกับลูกค้าโดยให้มีพ้ืนที่เพียงพอที่มือหรือเท้าสามารถสอดเข้าด้านใต้เพ่ือให้สามารถท ำเล็บมือหรือเล็บเท้าได้ 

❑ พนักงานท าเล็บหนึ่งคนต่อหนึ่งพ้ืนที่ท างานเท่านั้นและให้บริการทีละอย่าง  

❑ ต้องแจ้งให้ลูกค้าสวมใส่หน้ากากปิดปากและจ มูกตลอดเวลาที่ใช้บริการ  

❑ ให้พนักงานใช้อุปกรณ์กรองอากาศได้หากมีการระบายอากาศไ ม่เพียงพอที่จะลดการสัมผัสสารให้ต ่ากว่าระดับที่อนุญาตตามที่ก าหนดในข้อที่  8 มาตรา 
5155 ได้ ในกรณีที่ต้องสัมผัสสารเคมี หน้ากากกรองอากาศที่มีคาทริดจ์สารเคมีที่ ถูกต้องร่วมกับบางตัวกรองเท่านั้นที่สามารถใช้ได้  

❑ ต้องฆ่าเช้ืออ่างท าเล็บเท้าหลังการให้บริการลูกค้าแต่ละคน ด้วยสารฆ่าเช้ือที่ ผ่านการรับรองจาก EPA ที่ระบุบนฉลากว่าเป็นสารฆ่าแบคที เรีย 
ฆ่าเช้ือราและฆ่าไวรัส ส าหรับความเข้มข้นที่ ต้องใช้โปรดดูที่ฉลากผลิตภัณฑ์ ส าหรับสปาเท้าแบบอ่างน ้าวน อ่างแรงดันอากาศ หรือสปาเท้าไร้ท่อ 
ต้องให้สารฆ่าเช้ือหมุนเวียนเป็นเวลาอย่างน้อย 10 นาที ต้องท าความสะอาดและฆ่าเช้ืออุปกรณ์สปาเท้า 
อ่างน ้าและอ่างท าเล็บเท้าหลังการใช้งานกับลูกค้าแต่ละรายแม้ว่ามีการใช้พลาสติกแบบใช้แล้วทิ้งรองแล้วก็ตาม 
การท ำเล็บเท้าภายนอกร้านสามารถท าไ ด้ในอ่างแบบเคลื่อน ย้ายไ ด้เท่านั้น 
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รวมถึงต้องท าความสะอาดและฆ่าเช้ืออ่างท าเล็บ เท้าด้ วยสารฆ่าเช้ือที่ ผ่านการรับรองจาก EPA ที่ระบุบนฉลากว่าเป็นสารฆ่าแบคทีเรีย 
ฆ่าเช้ือราและฆ่าไวรัสดังที่อธิบายข้างต้น การฆ่าเช้ือทัง้หมดควรท าภายในร้านท ำเล็บโดยต้องไ ม่ท าที่บริ เวณภายนอก 

❑ พิจารณาน าส่วนจัดแสดงน ้ายาทาเล็บออกไปเพ่ือลดบริเวณสัมผัส 
เม่ือไม่มีส่วนจัดแสดงน ้ายาทาเล็บให้ใช้เมนูสีทาเล็บแทนและต้องมีการท าความสะอาดและฆ่าเช้ือหลังใช้งานกับลูกค้าแต่ละราย 
หากไม่สามารถน าส่วนจัดแสดงน ้ายาทาเล็บออกไปได้ควรท าความสะอาดและฆ่าเช้ือขวดน ้ายาทาเล็บก่อนน ากลับไปวางบนชัน้แสดง 
ควรใช้อุปกรณ์ที่ใช้แล้วทิ้งเม่ือใดก็ตามที่ท าได้ 
อุปกรณ์ที่ใช้ซ ้าต้องได้รับการฆ่าเช้ืออย่างทัว่ถึงหลังการใช้งานกับลูกค้าแต่ละรายตามแนวทางการให้บริการของร้านตัดผมและร้านที่ดูแลความสวยงามด้วยเค
รื่องส าอางของคณะกรรมการรัฐแคลิฟอร์เนีย (California Board of Barbering and Cosmetology) 

❑ หากใช้พัดลม เช่น พัดลมแบบติดฐานหรือแบบติดตัง้กับที่ภายในหรือภายนอกร้านเสริมสวย 
ต้องด าเนินการตามขัน้ตอนเพ่ือลดการเป่าอากาศจากพัดลมจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกคนโดยตรง หากปิดใช้งานพัดลมหรือน าออกไป 
ให้เฝ้าระวังอันตรายจากความร้อนที่อาจเกิดข้ึนและด าเนินตามขัน้ตอนเพ่ือบรรเทาความร้อน  

❑ อุปกรณ์ที่ใช้แล้วทิ้งเช่น แฟ้มกระดาษแข็ง แผ่นทรายส าหรับการเจาะและบัฟเฟอร์ รองเท้าตะแบบใช้แล้วทิ้ง ตัวแยกนิ้วเท้ า และอุปกรณ์สอด 
ให้ใช้ครัง้เดียวแล้วทิ้งทันทีในถังขยะที่รองด้วยพลาสติกและและมีฝาปิดสนิท  

 

D. มาตรการสือ่สารกับสาธารณะ 

❑ ติดประกาศส าเนามาตรการฉบับนี้หรือส าเนาใบรับรองการปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยจากเช้ือโควิด (หากมี) 
ที่ทุกทางเข้าสาธารณะของสถานประกอบการ 
ส าหรับข้อมูลเพ่ิมเติมหรือการอบรมโปรแกรมการรับรองตัวเองในการปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยจากโควิด-19 ไปที่ 
http://publichealth.lacounty.gov/eh/covid19c ert.htm สถานประกอบการต้องเก็บส าเนามาตรการเหล่านี้ไว้เพ่ือให้สามารถตรวจสอบได้เม่ือร้องขอ  

❑ ติดสัญลักษณ์ที่ทุกทางเข้าเพ่ือแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าเม่ือมาถึงลูกค้าจะถูกคัดกรองตรวจหาอาการป่วย 
มีการขอให้ใช้น ้ายาฆ่าเช้ือที่มือและสวมใส่หน้ากากปิดจมูกและปาก 

❑ ติดป้ายเพ่ือเตือนให้ลูกค้ารักษาระยะห่างที่ประมาณหก (6) ฟุต ล้างมือหรือใช้น ้ายาฆ่าเช้ือเม่ือเข้ามาในสถานประกอบการ 
เตือนให้ลูกค้าอยู่บ้านหากไม่สบายหรือมีอาการที่คล้ายกับอาการของโรคโควิด-19 และเพ่ือสื่อสารการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อข้อเสนอการบริการ 
ติดป้ายเตือนในบริเวณที่เห็นชัดเจน มีภาพประกอบรวมถึงสามารถดูได้ทางดิจิทัล (เช่น ทางอีเมล) 
ส าหรับทรัพยากรและตัวอย่างเพ่ิมเติมของการติดประกาศที่สามารถใช้ได้ในสถานประกอบการ กรุณาดูที่หน้าเว็บเพจแนวทางส าหรับโควิด 19-
ของกระทรวงสาธารณสุข (DPH) มณฑล 

❑ ติดป้ายในบริเวณจัดแสดงต่างๆเพ่ือให้ลูกค้าทราบว่ามีการท าความสะอาดและฆ่าเช้ือทุกวัน  

❑ ข้อมูลทางออนไลน์ของสถานประกอบการ (เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น) ควรให้ข้อมูลที่ชัดเจนเก่ียวกับช่วงเวลาที่ให้บริการ ข้อก าหนดการใช้หน้ากาก 
นโยบายที่เก่ียวกับการนัดหมาย การรอเวลานัดหมายที่ภายนอกหรือในรถของตน การสัง่ล่วงหน้า การจ่ายเงินล่วงหน้า 
การมารับและ/หรือประเด็นอื่นๆที่เก่ียวข้อง 

 

E. มาตรการเพื่อความมัน่ใจในการเข้าถึงบรกิารที่จ าเป็นอย่างเที่ยงธรรม 

❑ บริการที่จ าเป็นอย่างย่ิงส าหรับลูกค้าที่ส าคัญเร่งด่วน 

❑ การด าเนินการหรือบริการที่ท าได้จากทางไกลที่เปลี่ยนไปให้บริการทางออนไลน ์

❑ มาตรการที่ก าหนดข้ึนมาเพ่ือให้มัน่ใจว่าลูกค้าที่มีข้อจ ากัดการเคลื่อนที่และ/หรือมีความเสี่ยงสูงเม่ือใช้งานพ้ืนที่สาธารณะสามารถเข้าถึงสินค้าหรื
อบริการได้ 

 

 

มาตรการเพิ่มเติมใดๆที่ไมอ่ยู่ในรายการข้างต้นจะอยู่ในหน้าอ่ืนซ่ึงสถานประกอบการควรแนบกับเอกสารฉบบัน้ี 
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กระทรวงสาธารณสุข มณฑลลอสแอนเจลิส 

ค าสัง่เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
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หากมีค าถามหรอืต้องการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับมาตรการฉบับน้ี คุณสามารถตดิต่อ: 

ชื่อผู้ติดต่อของกิจการ:  

หมายเลขโทรศัพท์:  

แก้ไขล่าสุดเมื่อ:  

 

ถอ
นอ
อก
แล
ว้ -

 ไม
่มีผ
ลบั
งค
บัใช้

 




