การเปิ ดเมืองนิวยอร์ กอีกครั้ง:รายการตรวจสอบสาหรับสถานที่ให้ บริการด้ านอาหารภายในอาคาร
ภัตตาคารและสถานที่ให้บริ การด้านอาหารสามารถเปิ ดให้บริ การห้องอาหารภายในอาคารได้อีกครั้งใน NYC เริ่ มวันที่ 30
กันยายน 2020 ก่อนอ่านรายการตรวจสอบนี้ กรุ ณาอ่านสุ ขบัญญัติของกรมอนามัยและสุ ขภาพจิตแห่งนครนิวยอร์ก (กรมสุ ขภาพ
NYC) “Reopening New York City: What Food Service Establishments Need to Know About Indoor Dining”
(การเปิ ดเมืองนิวยอร์กอีกครั้ง: สิ่ งที่สถานที่ให้บริ การด้านอาหารจาเป็ นต้องรู ้เกี่ยวกับห้องอาหารภายในอาคาร)
สาหรับข้อมูลเพิ่มเติมตามคาแนะนาของรัฐนิวยอร์ก (NYS) เกี่ยวกับวิธีป้องกันการแพร่ เชื้อโควิด-19
วิธีเปิ ดกิจการอีกครั้งและหัวข้ออืน่ ๆ
ภัตตาคารต้องปฎิบตั ิตามข้อกาหนดของกฎหมายสาธารณสุ ข NYC
ซึ่งหมายรวมถึงกฎที่เกี่ยวกับการรับประทานอาหารแบบมีสุนขั พื้นที่นงั่ ทานภายนอกอาคาร สาหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุ ณาเข้าดูที่
nyc.gov/health และค้นหา “Operating a Restaurant” (การดาเนินกิจการภัตตาคาร)
ก่อนเปิ ดอีกครั้ง
ถ้าสถานที่ให้บริ การด้านอาหารของคุณปิ ดอยู่ กรมอนามัย NYC
แนะนาให้คุณปฏิบตั ิตามขั้นตอนต่อไปนี้ก่อนเปิ ดภัตตาคารของคุณอีกครั้ง เพื่อเตรี ยมความพร้อมสาหรับพนักงานและลูกค้า
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ ยังคงทางานได้อย่างถูกต้อง ซึ่งรวมถึง ไฟฟ้า น้ าประปา การทาความร้อน
การระบายอากาศ เครื่ องปรับอากาศ แสงสว่าง ก๊าซ เครื่ องดูดควันและระบบดับเพลิง
จัดการระบบระบายอากาศให้มีอากาศจากภายนอกผ่านได้มากที่สุด
ตรวจดูให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ทุกชนิด ซึ่งรวมถึง อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาหาร อุปกรณ์อุ่นอาหารและแช่เย็น
และตูแ้ ช่แข็ง ทางานได้อย่างถูกต้อง และสามารถรักษาอุณหภูมิที่เหมาะสมได้
เปิ ดล้างทาความสะอาดช่องทางออกของน้ าเย็นทุกทางเช่น ก๊อกน้ าและหัวสเปรย์
ทาเช่นเดียวกับช่องทางออกของน้ าร้อน
ล้างท่อน้ า ทาความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคอุปกรณ์ทาอาหารที่ใช้ระบบท่อประปานั้นตามคาแนะนาของผูผ้ ลิต
ตรวจดูให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ที่ใช้ลา้ งมือทางานได้ดีและเก็บสบู่และกระดาษเช็ดมือไว้ให้พอใช้งานในปริ มาณที่เห
มาะสม
ทาความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบริ เวณที่ไม่ได้สัมผัสอาหารทั้งหมดในภัตตาคารให้ถี่ถว้ น ซึ่งรวมถึงห้องน้ า
และบริ เวณนัง่ รอ (เข้าดูที่ “General Guidance for Cleaning and Disinfecting for Non-Health Care Settings”
(คาแนะนาทัว่ ไปสาหรับการทาความสะอาดและการฆ่าเชื้อในสภาพแวดล้อมที่ไม่ใช่บริ การสุ ขภาพ))

Thai

ทาความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบริ เวณที่สัมผัสอาหารทั้งหมด
ตรวจสอบฉลากผลิตภัณฑ์เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อนั้นปลอดภัยสาหรับใช้งานบนพื้นผิวและอุปกรณ์ที่สัมผัสกับ
อาหาร
อย่าลืมว่าผลิตภัณฑ์สาหรับทาความสะอาดและฆ่าเชื้อพื้นผิวที่สัมผัสอาหารนั้นแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ที่ใช้สาหรับพื้นผิว
ที่ไม่สัมผัสอาหาร
ใช้ ผลิตภัณฑ์กาจัดเชื้อและฆ่าเชื้อที่จดทะเบียน-EPA ซึ่งมีประสิ ทธิภาพต่อต้านโควิด-19
เทน้ าแข็งทิง้ ให้หมดและล้างทาความสะอาดและฆ่าเชื้อ
ตรวจสอบอาหารที่เก็บไว้และทิง้ อาหารที่ไม่ปลอดภัยอย่างเหมาะสม
มองหาสัญญาณของสัตว์รบกวนและแก้ไขปัญหาที่พบ (เข้าดูที่ "Best Practices for Pest Proofing Food Service
Establishments” (แนวทางปฏิบตั ิที่ดีที่สุดสาหรับป้องกันสัตว์รบกวนในสถานที่ให้บริ การด้านอาหาร))
กลับมาใช้บริ การที่จาเป็ นซึ่งอาจถูกยกเลิกก่อนหน้านี้ เช่นการควบคุมสัตว์รบกวน บริ การกาจัดขยะและรี ไซเคิล
ซ่อมแซมสิ่ งอานวยความสะดวกทางกายต่าง ๆ ที่จาเป็ น รวมถึง พื้น ผนัง และเพดาน
ตรวจสอบวัสดุสิ้นเปลืองทั้งหมดและเติมสต็อกตามจาเป็ น
สรุปข้ อกาหนดและแนวทางปฏิบตั ิที่ดีที่สุดของรัฐนิวยอร์ ก (NYS)
ต่อไปนี้คือข้อบังคับและคาแนะนาแนวทางปฏิบตั ิที่ดีที่สุดจาก NYS สรุ ปคาแนะนา อย่าลืมตรวจสอบ
คาแนะนาโดยละเอียดการยืนยันการปฏิบตั ิตามและการเตรี ยมแผนความปลอดภัยก่อนเริ่ ม
การรักษาระยะห่ างทางกาย
ข้ อกำหนด
จากัดความจุภายในอาคารไม่เกินร้อยละ 25 ของความจุสูงสุ ด ไม่รวมพนักงาน
• ติดป้ายแสดงจานวนผูม้ าอุดหนุนที่คิดเป็ นร้อยละ 25
ให้ปรากฏชัดเจนต่อผูม้ าอุดหนุนทั้งด้านในและด้านนอกภัตตาคาร
• ติดป้ายแสดงให้ปรากฏชัดเจนทั้งด้านในและด้านนอกของสถานที่ให้บริ การ (เช่น ที่ประตู)
หมายเลขโทรศัพท์หรื อส่งข้อความเพื่อแจ้งหากมีการฝ่ าฝื น:
ผูท้ ี่พบเห็นการฝ่ าฝื นสามารถแจ้งโดยการโทรศัพท์ได้ที่เบอร์ 833-208-4160 หรื อโดยการส่งข้อความ “VIOLATION”
(การฝ่ าฝื น) มาที่ 855-904-5036
• อนุญาตให้เข้าเฉพาะลูกจ้างหรื อผูม้ าอุดหนุนที่อุณหภูมิซ่ ึงวัดได้ก่อนและหลังเข้าในสถานที่ให้บริ การทันที ไม่เกิน
100.0 องศาฟาเรนไฮต์เท่านั้น (ตามที่อธิบายต่อไปในหัวข้อ “การคัดกรอง”) และ
• อนุญาตให้ผมู ้ าอุดหนุนเข้าในห้องรับประทานอาหารภายในอาคาร เฉพาะเมื่อมีผมู ้ ารับประทานอาหาร 1
คนจากแต่ละกลุ่มลงทะเบียนเข้าก่อน หรื อทันทีหลังเข้าในสถานที่ให้บริ การ โดยให้ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่
และหมายเลขโทรศัพท์เพื่อใช้ในการติดตามการสัมผัส
ลูกจ้างทุกคนต้องใส่หน้ากากที่เป็ นที่ยอมรับตลอดเวลา

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผูม้ าอุดหนุนใส่หน้ากากตลอดเวลายกเว้นเวลานัง่ โดยมีเงื่อนไขว่าผูม้ าอุดหนุนนั้นอายุมากกว่า 2 ปี
และโดยทางการแพทย์แล้วสามารถทนการใส่หน้ากากนั้นได้
โต๊ะซึ่งมีที่นงั่ สาหรับผูม้ าใช้บริ การที่อยูใ่ นอาคาร ต้องอยูห่ ่างกันอย่างน้อย 6 ฟุตในทุกทิศทาง หากเว้นระยะห่างไม่ได้
ให้ต้งั ฉากกั้นระหว่างโต๊ะดังกล่าว โดยฉากกั้นเหล่านี้ตอ้ งสู งอย่างน้อย 5 ฟุต
และต้องไม่กีดขวางทางออกฉุกเฉิน/ทางหนีไฟ
จากัดจานวนผูม้ าอุดหนุนในการจัดงานในสถานที่ให้บริ การด้านอาหารให้นอ้ ยกว่าร้อยละ 25 ของพื้นที่สูงสุ ด
หรื อตามข้อจากัดในการชุมนุมสังสรรค์ปัจจุบนั ที่ใช้อยูใ่ นพื้นที่น้ นั ๆ (เช่น 50 คนหรื อน้อยกว่าในพื้นที่ระยะที่ 4 ณ วันที่
10 กันยายน 2020)
โต๊ะหนึ่งนัง่ ได้ไม่เกิน 10 คน ผูท้ ี่นงั่ ต้องเป็ นสมาชิกในกลุ่มเดียวกันแต่อาจมาจากคนละบ้านได้
• สมาชิกอาจมาถึง นัง่ และกลับในเวลาต่าง ๆ กันได้ ตราบใดที่สมาชิกมีปฏิสัมพันธ์จากัดเฉพาะในกลุ่มเท่านั้น
• การตั้งโต๊ะเป็ นกลุ่มสามารถทาได้ในกรณี ที่สามารถรักษาระยะห่าง 6 ฟุต ระหว่างแต่ละกลุ่มได้
ห้ามนัง่ หรื อให้บริ การที่บาร์ ลูกจ้างใช้บาร์ได้ในการเตรี ยมเครื่ องดื่มเพื่อบริ การแก่ผมู ้ าใช้บริ การที่โต๊ะของพวกเขาเท่านั้น
ห้ามใช้พ้นื ที่ขนาดเล็ก (เช่นห้องแช่แข็ง) มากกว่าครั้งละหนึ่งคน ยกเว้นลูกจ้างทุกคนใส่หน้ากาก
การใช้พ้นื ที่ตอ้ งไม่เกินร้อยละ 25 ของความจุสูงสุ ด
นาวิธีลดการเดินสวนกันมาใช้
ควบคุมการตรวจสอบและการสัญจรเข้าด้านในและภายในสถานที่ให้บริ การอย่างเข้มงวด
เพื่อให้แน่ใจว่าเป็ นไปตามข้อกาหนดด้านความจุและการรักษาระยะห่างทางสังคม
และรักษาจานวนความจุให้แม่นยาและเป็ นปัจจุบนั เพื่อให้แน่ใจว่าความจุไม่เกินร้อยละ 25 ตลอดเวลา
หยุดให้บริ การอาหารและเครื่ องดื่มระหว่าง 24.00-05.00 น. ลูกค้าอาจได้รับอนุญาตให้นงั่ ต่อหลังเที่ยงคืนเป็ นเวลา 30
นาที หลังจากหยุดให้บริ การได้ เพื่อรับประทานอาหารให้เสร็จเท่านั้น
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีการตักด้วยอาหารบุฟเฟต์ตวั เอง
และมีพนักงานให้บริ การเพียงพอเพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าไม่สัมผัสของส่วนกลาง (เช่น ช้อนเสิ ร์ฟ ที่คีบ)
และรักษาระยะห่างทางสังคมไว้ได้
วางแผนให้สามารถรักษาระยะห่างทางสังคมให้ได้ 6 ฟุต ระหว่างรอคิวการคัดกรอง
แนวทำงปฏิบัติที่ดที ี่สุดที่แนะนำ
ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการรักษาระยะห่างอย่างน้อย 6 ฟุตระหว่างคนทางานตลอดเวลา
ยกเว้นกิจกรรมสาคัญที่ตอ้ งการระยะห่างที่นอ้ ยกว่านั้น (เช่น การประกอบอาหาร การทาความสะอาด การเก็บโต๊ะอาหาร)
ปรับเปลี่ยนการทางาน และ/หรื อ จากัดจานวนจุดทางาน/พื้นที่นงั่ ของลูกจ้าง ให้รักษาระยะห่าง 6 ฟุตในทุกทิศทาง
หากไม่สามารถรักษาระยะห่างได้ ให้ติดตั้งฉากกั้นตามคาแนะนาของ OSHA
กาหนดโซนทางานเพื่อให้บริ การแยกจากกันหากเป็ นไปได้ พนักงานเสิ ร์ฟควรให้บริ การในเขตเฉพาะในภัตตาคาร
เพื่อลดการทางานทับซ้อนกัน
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักงานในครัวทางานอยูใ่ นจุดจุดเดียวตลอดกะของตน (เช่น สลัด หรื อ ย่าง หรื อ ของหวาน)
ให้มากที่สุดที่เป็ นไปได้

จัดครัวใหม่เพื่อให้รักษาระยะห่าง 6 ฟุต ให้มากที่สุดที่เป็ นไปได้
สนับสนุนให้พนักงานในครัววางของไว้บนเคาน์เตอร์ให้คนถัดไปมาหยิบแทนที่จะส่งให้ดว้ ยมือ
เหลื่อมกะการทางานหากเป็ นไปได้ เพื่อทางานก่อนเวลา (เช่น การเตรี ยมอาหาร)
สนับสนุนให้ลูกค้าจองที่นงั่ ล่วงหน้า
สนับสนุนให้ลูกค้ารอในรถของตนเองหรื อด้านนอกที่มีระยะห่างทางสังคมที่เหมาะสม
จนกระทัง่ อาหารพร้อมที่จะให้รับไป/พร้อมให้นงั่ ได้
สนับสนุนให้ใช้บริ การสั่งอาหารออนไลน์หรื อโทรศัพท์
อนุญาตให้สั่งอาหาร การจ่ายเงิน การส่ง การรับ แบบไม่สัมผัสหากเป็ นไปได้
ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีข้นั ตอนแบบครั้งเดียวสาหรับผูข้ าย โดยผูข้ ายคนเดียวส่งของในแต่ละครั้ง
ลูกจ้างทาความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคพื้นผิวที่มีการสัมผัสมาก และผูข้ ายคนต่อไปสามารถเข้าสถานที่ให้บริ การนั้นได้
จากัดจานวนครั้งการเข้าในตัวอาคารเพื่อจัดการการสัญจรและอานวยความสะดวกในการตรวจสุ ขภาพ
กาหนดทางเข้า/ออกสาหรับลูกค้าและแยกจากจากทางเข้า/ออกของลูกจ้างหากเป็ นไปได้
อุปกรณ์ ป้องกัน
ข้ อกำหนด
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักงานทุกคนใส่หน้ากากตลอดเวลาและพนักงานทุกคนรักษาสุ ขอนามัยของมือ
และใส่ถุงมือสอดคล้องกับกฎหมายด้านสุ ขอนามัยของรัฐและท้องถิ่น
• หากลูกจ้างใส่ถุงมือระหว่างทางานซึ่งไม่ใช่การเตรี ยมอาหาร ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวกเขาเปลี่ยนถุงมือบ่อย ๆ
และสนับสนุนให้เปลี่ยนถุงมือเมื่อสับเปลี่ยนภารกิจ (เช่น จากเสิ ร์ฟอาหารลูกค้า ไปห่อช้อนส้อม)
• หากลูกจ้างไม่ใส่ถุงมือ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวกเขาล้างมือ และ/หรื อ ฆ่าเชื้อที่มือบ่อยครั้ง
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลูกจ้างที่ทาหน้าที่เก็บโต๊ะอาหารล้างมือด้วยสบู่/น้ า
และหากใส่ถุงมือให้เปลี่ยนถุงมือก่อนและหลังทาความสะอาดโต๊ะ
จัดหาหน้ากากที่ยอมรับได้ให้ลูกจ้างโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
อนุญาตให้ลูกค้าเข้าในสถานที่ให้บริ การได้เฉพาะเมื่อพวกเขาใส่หน้ากากที่ยอมรับได้เท่านั้น
โดยมีเงื่อนไขว่าผูม้ าอุดหนุนนั้นอายุมากกว่า 2 ปี และโดยทางการแพทย์แล้วสามารถทนการใส่หน้ากากนั้นได้
กาหนดให้ลูกค้าใส่หน้ากากเมื่อไม่ได้นงั่ ที่โต๊ะ (เช่น เมื่อรอรถรับ ส่งใบสั่งอาหารที่เคาน์เตอร์/หน้าต่าง
เดินไป/กลับจากโต๊ะ เดินไป/กลับจากห้องน้ า)
ทาความสะอาด เปลี่ยน และห้ามแบ่งปันหน้ากาก อ่านคาแนะนาของ CDC เพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติม
ฝึ กอบรมลูกจ้างเกี่ยวกับวิธีใส่ ถอด ทาความสะอาด (หากเหมาะสม) และทิ้ง PPE
แนวทำงปฏิบัติที่ดที ี่สุดที่แนะนำ
เมื่อลูกค้านัง่ แล้วให้สนับสนุน แต่ไม่กาหนดให้ลูกค้าใส่หน้ากากเมื่อมีปฏิสัมพันธ์กบั พนักงาน หรื อเมื่อไม่รับประทาน/ดื่ม

ระบบกรองและระบายอากาศ
ข้ อกำหนด
สาหรับสถานที่ให้บริ การซึ่งมีระบบจัดการอากาศส่วนกลาง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบการกรองกลาง HVAC
ตรงตามอัตราการกรองสู งสุ ดที่เข้ากันได้กบั ชุดตัวกรองที่ใส่อยูใ่ นปัจจุบนั และระบบจัดการอากาศ ที่ค่า MERV-13 ต่าสุ ด
หรื อเท่ากับหรื อมากกว่า (เช่น HEPA) ตามความเหมาะสม และตามเอกสารที่บนั ทึกโดยช่างเทคนิคของ HVAC
ที่ได้รับการรับรอง ผูเ้ ชี่ยวชาญ หรื อบริ ษทั ผูเ้ ชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองจาก ASHRAE
ผูเ้ ชี่ยวชาญการทดสอบระบบที่มีอยูแ่ ล้วที่ได้รับการรับรอง
หรื อผูเ้ ชี่ยวชาญด้านวิศวกรก่อสร้างอาคารที่มีใบอนุญาตของนิวยอร์ก
สาหรับสถานที่ให้บริ การซึ่งมีระบบจัดการอากาศส่วนกลางที่ไม่สามารถบริ หารจัดการการกรองในระดับต่าสุ ดตามที่กล่า
วถึงด้านบนได้ (เช่น MERV-13 หรื อมากกว่า) มีช่างเทคนิคของ HVAC ที่ได้รับการรับรอง ผูเ้ ชี่ยวชาญ หรื อบริ ษทั
ผูเ้ ชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองจาก ASHRAE ผูเ้ ชี่ยวชาญการทดสอบระบบที่มีอยูแ่ ล้วที่ได้รับการรับรอง
หรื อผูเ้ ชี่ยวชาญด้านวิศวกรก่อสร้างอาคารที่มีใบอนุญาตของนิวยอร์ก
รับรองและออกหนังสื อว่าชุดตัวกรองที่ใส่อยูใ่ นปัจจุบนั เข้ากันได้กบั ระดับต่าสุ ดของการกรองตามที่กล่าวถึงด้านบน (เช่น
MERV13 หรื อมากกว่า) และ/หรื อ
ระบบจัดการไม่สามารถทาความร้อนและความเย็นระดับต่าสุ ดที่สามารถทาได้ก่อนภาวะฉุกเฉินโควิด-19
ถ้าตัวกรองระดับสู งได้รับการติดตั้งเข้าไป
• เก็บเอกสารนั้นไว้เพื่อให้เจ้าหน้าที่รัฐหรื อกรมอนามัยท้องถิ่นตรวจสอบเพื่อจัดการกรองในอัตราที่นอ้ ยกว่าโดยใช้ข้นั
ตอนเพิม่ เติมในการผ่อนปรนการระบายอากาศและการกรองอากาศ
• สถานที่ให้บริ การซึ่งมีระบบจัดการอากาศส่วนกลางที่ไม่สามารถกรองในอัตราการกรองของเอ็มอีอาร์วี13
หรื อมากกว่าได้ ต้องนาการระบายอากาศเพิ่มเติม และ/หรื อ ขั้นตอนผ่อนปรนการกรองตาม CDC และ
ASHRAE มาปรับใช้ ซึ่งประกอบด้วย:
• ทาการทดสอบระบบกลางที่มีอยูแ่ ล้วตามที่จาเป็ น และการทดสอบ การสมดุล
และการซ่ิอมแซมตามความจาเป็ น
• เพิ่มอัตราการระบายอากาศและการระบายอากาศภายนอกให้มากที่สุด
• ให้ระบบทางานนานเพิ่มขึ้นหลายชัว่ โมงโดยเฉพาะก่อนและหลังการใช้งานพื่้นที่
• ปิ ดการใช้งานการระบายอากาศแบบควบคุมตามความต้องการ และให้ระบบทางานโดยเพิม่ อากาศบริ สุทธิ์
• รักษาความชื้นสัมพัทธ์่ให้อยูร่ ะหว่างร้อยละ 40-60 เมื่อทาได้
• เปิ ดประตูชุดแผ่นปรับลมเพื่อลดหรื อขจัดการหมุนเวียนของอากาศให้มากที่สุด
• ปิ ดผนึกตามขอบของเครื่ องกรองเพื่อจากัดการเลี่ยงผ่านของอากาศ
• สารวจระบบและตัวกรองอย่างสม่าเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ทางานได้อย่างถูกต้อง
และตัวกรองได้รับการติดตั้ง บารุ งรักษา ตามระยะเวลาที่เหมาะสม
• เปิ ดหน้าต่างให้มากที่สุดเพื่อความปลอดภัยและความสบายของพื้นที่
• ติดตั้งเครื่ องฉายรังสี อลั ตราไวโอเล็ตฆ่าเชื้อโรคที่มีการออกแบบและการจัดวางที่เหมาะสมเพื่อทาให้อนุภาคไ

วรัสที่ติดต่อทางอากาศเสื่ อมฤทธิ์ และ/หรื อ
• ใช้เครื่ องฟอกอากาศแบบเคลื่อนย้ายได้ (เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้า HEPA)
พิจารณาเลือกอุปกรณ์ที่มีอตั ราการไหลเวียนอากาศสู งที่สุดที่ระดับการทางานที่เหมาุุ ะสม
และไม่สร้างสิ่ งที่เป็ นอันตราย
สาหรับสถานที่ให้บริ การซึ่งไม่มีระบบจัดการอากาศส่วนกลาง หรื อสามารถควบคุมการทางานได้ ให้นาการระบายอากาศ
และ/หรื อ ขั้นตอนผ่อนปรนการกรองเพิม่ เติมตามคาแนะนาของ CDC และ ASHRAE มาปรับใช้
• สารวจระบบระบายอากาศของห้องอย่างสม่าเสมอ (เช่น หน้าต่าง ผนังห้อง)
เพื่อให้แน่ใจว่าระบบระบายอากาศทางานได้อย่างถูกต้อง และตัวกรองได้รับการติดตั้ง บารุ งรักษา
ตามระยะเวลาที่เหมาะสม
• ให้ระบบระบายอากาศในห้องใด ๆ ทางานนานขึ้นหลายชัว่ โมงทุกวัน โดยเฉพาะก่อนและหลังการใช้งานพื้่นที่
• ติดตั้งระบบระบายอากาศในห้องเพื่อให้มีอากาศบริ สุทธิ์จากภายนอกเข้ามามากที่สุด
ตั้งพัดลมไว้ที่ความเร็ วต่าและหันออกจากพื้นที่ให้มากที่สุด
• รักษาความชื้นสัมพัทธ์่ให้อยูร่ ะหว่างร้อยละ 40-60 เมื่อทาได้
• เปิ ดหน้าต่างให้มากที่สุดเพื่อความปลอดภัยและความสบายของพื้นที่
• ติดตั้งพัดลมเพดานเพื่อดูดอากาศออกจากพื้นที่ข้ นึ ทางด้านบน หากเป็ นไปได้
• ให้ความสาคัญกับพัดลมที่หน้าต่างเพื่อระบายเอาอากาศภายในอาคารออก
• หลีกเลี่ยงการใช้พดั ลมที่ทาหน้าที่เพียงหมุนเวียนอากาศ หรื อเป่ าอากาศเข้าในห้องโดยไม่มีอากาศถ่ายเทออก
• ติดตั้งเครื่ องฉายรังสี อลั ตราไวโอเล็ตฆ่าเชื้อโรคที่มีการออกแบบและการจัดวางที่เหมาะสมเพื่อทาให้อนุภาคไวรัสที่
ติดต่อทางอากาศเสื่ อมฤทธิ์ และ/หรื อ
• ใช้เครื่ องฟอกอากาศแบบเคลื่อนย้ายได้ (เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้า HEPA)
พิจารณาเลือกอุปกรณ์ที่มีอตั ราการไหลเวียนอากาศสู งที่สุดที่ระดับการทางานที่เหมาะสม
และไม่สร้างสิ่ งที่เป็ นอันตราย
แนวทำงปฏิบัติที่ดที ี่สุดที่แนะนำ
เปิ ดประตูชุดแผ่นปรับลมเพื่อลดหรื อขจัดการหมุนเวียนของอากาศให้มากที่สุด
ปิ ดผนึกตามขอบของเครื่ องกรองเพื่อจากัดการเลี่ยงผ่านของอากาศ
สารวจระบบและตัวกรองอย่างสม่าเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าทางานได้ถูกต้อง และตัวกรองได้รับการติดตั้ง บารุ งรักษา
ตามระยะเวลาที่เหมาะสม
เปิ ดหน้าต่างให้มากที่สุดเพื่อความปลอดภัยและความสบายในพื้นที่
ติดตั้งเครื่ องฉายรังสี อลั ตราไวโอเล็ตฆ่าเชื้อโรคที่มีการออกแบบและการจัดวางที่เหมาะสมเพื่อทาให้อนุภาคไวรัสที่ติดต่อ
ทางอากาศเสื่ อมฤทธิ์ และ/หรื อ
ใช้เครื่ องฟอกอากาศแบบเคลื่อนย้ายได้ (เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้า HEPA)
พิจารณาเลือกอุปกรณ์ที่มีอตั ราการไหลเวียนอากาศสู งที่สุดที่ระดับการทางานที่เหมาะสม และไม่สร้างสิ่ งที่เป็ นอันตราย

สุ ขอนามัยและการทาความสะอาด
ข้ อกำหนด
ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดด้านสุขอนามัยการทาความสะอาดและการฆ่าเชื้อโรคจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (Centers for
Disease Control and Prevention, CDC) และ กรมอนามัย (Department of Health, DOH)
และดูแลรักษาบันทึกวันที่เวลาและขอบเขตของการทาความสะอาด
จัดให้มีและรักษาจุดรักษาสุ ขอนามัยของมือซึ่งหมายรวมถึง การล้างมือด้วยสบู่ น้ าอุ่นแบบไหลผ่าน
ผ้าเช็ดมือแบบใช้แล้วทิง้ และผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อสาหรับมือซึ่งมีแอลกอฮอล์ร้อยละ 60
หรื อมากกว่าในบริ เวณที่ไม่สามารถล้างมือได้หรื อล้างมือไม่สะดวก
จัดให้มีผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อสาหรับมืออยูท่ วั่ ไปในบริ เวณที่มีการสัมผัสบ่อย
ทาความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคในสถานที่ให้บริ การสม่าเสมอ
ทาความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคให้บ่อยขึ้นอีกในบริ เวณที่เป็ นจุดเสี่ ยงซึ่งมีการใช้งานจากคนหลายคน
และพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อยครั้ง (เช่น ห้องน้ า) การทาความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคต้องทาอย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง
และควรทาอย่างน้อยหลังหมดแต่ละกะ ทุกวัน หรื อบ่อยกว่านั้นหากจาเป็ น
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ต่าง ๆ
มีการทาความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคโดยใช้สารฆ่าเชื้อที่ได้รับการขึ้นทะเบียนอย่างสม่าเสมอ
อย่างน้อยทุกครั้งที่ลูกจ้างเปลี่ยนจุดทางาน อ้างอิงผลิตภัณฑ์ของกรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Department of Environmental
Conservation, DEC)ที่ระบุโดยสานักงานคุม้ ครองสิ่ งแวดล้อม (Environmental Protection Agency, EPA)
ว่ามีประสิ ทธิภาพป้องกันโควิด-19
ตรวจสอบและประเมินระบบครัวให้สมบูรณ์ก่อนเปิ ดเพื่อให้แน่ใจว่าสิ่ งแวดล้อมปลอดภัยและถูกสุ ขลักษณะ
ลดการใช้อุปกรณ์ครัวร่ วมกันระหว่างพนักงานให้นอ้ ยที่สุด (เช่น มีด หม้อ ผ้าขี้ริ้ว/ผ้าเช็ดมือ) หากเป็ นไปได้
อย่าให้อุปกรณ์กบั ลูกค้า (เช่น กริ่ ง)
นอกจากว่าจะมีการทาความสะอาดอย่างถี่ถว้ นและได้ฆ่าเชื้อโรคระหว่างการใช้งานแต่ละครั้งแล้ว
ห้ามลูกจ้างแบ่งปันอาหารและเครื่ องดื่มระหว่างกัน สนับสนุนให้ลูกจ้างนาอาหารเที่ยงมาเองจากบ้าน
สงวนพื้นที่ไว้ให้เพียงพอที่ ลูกจ้างจะทาตามการรักษาระยะห่างขณะรับประทานอาหารได้
หากลูกจ้างรับประทานอาหารภายในอาคารที่โต๊ะซึ่งใช้สาหรับเสิ ร์ฟอาหารให้แก่ลูกค้า
พวกเขาอาจถอดหน้ากากระหว่างรับประทานอาหารหรื อดื่มได้ แต่ตอ้ งใส่หน้ากากเมื่อยืนหรื อออกจากโต๊ะ
และต้องนับเป็ นส่วนหนึ่งร้อยละ 25 ของบริ เวณรับประทานอาหารนั้นด้วย
ลูกจ้างที่สามารถรับประทานอาหารในพื้นที่ไม่สาธารณะของภัตตาคารได้ให้นบั แยกจากความจุที่กล่าวถึงนั้น
สาหรับการนากลับบ้าน/การส่ง:
• จัดให้มีจดุ รักษาสุ ขอนามัยของมือสาหรับลูกค้าที่มาคอยอาหาร และ/หรื อ เครื่ องดื่ม
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักงานล้างมือด้วยสบู่/น้ าหรื อใช้ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อสาหรับมือ
หากพนักงานใช้ถุงมือให้เปลี่ยนถุงมือบ่อย ๆ
• หากการรับของ/การส่ งอยูภ่ ายในอาคาร ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน้าต่าง/ประตูเปิ ดอยูเ่ พื่อให้มีการระบายอากาศ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่ องปรุ งทั้งหมดที่ให้กบั ลูกค้าโดยตรงนั้นเป็ นภาชนะแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง
หรื อภาชนะแบบใช้ซ้ าที่ได้รับการทาความสะอาด/ฆ่าเชื้อโรคสม่าเสมอ
หากมีการใช้งานเมนูแบบใช้ซ้ า ให้ทาความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคเมนูระหว่างการใช้งานแต่ละกลุ่ม
ใช้ชอ้ นส้อมที่ห่อมาแล้วเรี ยบร้อย หรื อห่อไว้ก่อนแล้ว การห่อช้อนส้อมต้องทาขณะใส่หน้ากากและถุงมือ
ห้ามใช้หลอด/ไม้จิ้มฟันที่ไม่ได้ห่อหุ้ม
หากผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดหรื อฆ่าเชื้อเป็ นอันตราย หรื อย่อยสลายวัสดุหรื อเครื่ องจักร
ให้จดั จุดรักษาสุ ขอนามัยของมือไว้ระหว่างการใช้ และ/หรื อ มีถุงมือ
และ/หรื อจากัดจานวนลูกจ้างที่ใช้งานเครื่ องจักรดังกล่าว
แนวทำงปฏิบัติที่ดที ี่สุดที่แนะนำ
ไม่สนับสนุนให้ลูกจ้างที่ทาหน้าที่เตรี ยมอาหารเปลี่ยนงานหรื อเข้าไปยังจุดปฏิบตั ิงานของผูอ้ ื่นระหว่างอยูใ่ นกะ
นอกจากจะมีการทาความสะอาด และ/ฆ่าเชื้ออย่างเหมาะสมแล้ว
สนับสนุนให้ใช้ตจู้ ่ายผลิตภัณฑ์ฆา่ เชื้อสาหรับมือแบบไม่ตอ้ งสัมผัส
จัดให้มี เมนูกระดาษแบบใช้ครั้งเดียวทิง้ และ/หรื อ แสดงเมนูบนไวท์บอร์ด/กระดานดา/โทรทัศน์/เครื่ องฉายภาพ แก่แขก
หากเป็ นไปได้
สนับสนุนให้ลูกค้าดูเมนูออนไลน์ (เช่น ทางสมาร์ตโฟนของตัวเอง หรื ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์) หากเป็ นไปได้
การสื่ อสาร
ข้ อกำหนด
ยืนยันว่าคุณได้ทบทวนและเข้าใจคาแนะนาทางอุตสาหกรรมที่ออกโดยรัฐและจะปฏิบตั ิตามให้สาเร็ จ
ติดป้ายให้ปรากฏชัดเจนต่อลูกจ้างและผูม้ าอุดหนุนทั้งด้านในและด้านนอกภัตตาคาร
• จานวนผูม้ าอุดหนุนที่คดิ เป็ นร้อยละ 25 ในสถานที่ให้บริ การ และ
• หมายเลขที่จะโทรศัพท์หรื อส่งข้อความแจ้งหากมีการฝ่ าฝื น:
ผูท้ ี่พบเห็นการฝ่ าฝื นสามารถแจ้งโดยการโทรศัพท์ได้ที่เบอร์ 833-208-4160 หรื อโดยการส่งข้อความ “VIOLATION”
(การฝ่ าฝื น) มาที่ 855-904-5036
วางแผนการสื่ อสารสาหรับลูกจ้าง ผูข้ ายสิ นค้า และผูร้ ับบริ การ พร้อมด้วยคาแนะนา การฝึ กอบรม
ป้ายและวิธีการที่สอดคล้องกันในการให้ขอ้ มูล
แนวทำงปฏิบัติที่ดที ี่สุดที่แนะนำ
ใช้การประกาศด้วยเสี ยง การส่งข้อความหรื อคาเตือนบนหน้าจอเพือ่ สื่ อสารกับลูกค้าที่กาลังรอ สั่งอาหาร/ที่นงั่
การคัดกรอง

ข้ อกำหนด
กาหนดให้พนักงานและลูกค้าต้องได้รับการตรวจสอบอุณหภูมิให้เรี ยบร้อยก่อนหรื อทันทีที่มาถึงที่สถานที่ให้บริ การ
ไม่อนุญาตให้ผใู ้ ดก็ตามที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 100.0 องศาฟาเรนไฮต์เข้า ไม่ว่าจะเป็ นลูกจ้างหรื อผูม้ าอุดหนุนก็ตาม
การตรวจสอบอุณหภูมิตอ้ งกระทาให้สอดคล้องกับคาแนะนาของคณะกรรมการการจ้างงานที่เท่าเทียมกันของสหรัฐอเมริ
กา หรื อ DOH
อย่าเก็บบันทึกข้อมูลสุ ขภาพของลูกจ้างหรื อลูกค้า (เช่น ข้อมูลอุณหภูมิจาเพาะตัวบุคคล)
แต่อาจเก็บรักษาบันทึกที่ใช้ยนื ยันว่าบุคคลนั้นได้รับการคัดกรองแล้ว (เช่น ผ่าน/ไม่ผา่ น ปลอดภัย/ไม่ปลอดภัย) ได้
นอกจากการตรวจสอบอุณหภูมิตามที่กาหนดดังกล่าวข้างต้นแล้ว
ให้ดาเนินการคัดกรองสุ ขภาพประจาวันตามที่กาหนดสาหรับพนักงาน และผูข้ าย หากปฏิบตั ิได้
แต่การคัดกรองดังกล่าวไม่บงั คับใช้กบั ลูกค้าและพนักงานส่งสิ นค้า
การคัดกรองอย่างน้อยต้องมีการสอบถามเรื่ องต่อไปนี้: (1) โควิด-19 อาการแสดง ภายใน 14 วัน ที่ผา่ นมา (2)
ปลตรวจวินิจฉัยโควิด-19 เป็ นบวกภายใน 14 วัน ที่ผา่ นมา (3)
สัมผัสใกล้ชิดกับผูท้ ี่ได้รับการยืนยันว่าเป็ นหรื อสงสัยว่าเป็ นโควิด-19 ภายใน 14 วัน ที่ผา่ นมา และ/หรื อ (4)
เดินทางไปยังรัฐที่มีการแพร่ ระบาดของโควิด-19 ในชุมชนอย่างมีนยั สาคัญเป็ นเวลานานกว่า 24 ชัว่ โมง ภายใน 14
วันที่ผา่ นมา
สาหรับข้อมูลที่ทนั ต่อเหตุการณ์ของรัฐเกี่ยวกับการแพร่ ระบาดของโควิด-19 อย่างมีนยั สาคัญ และข้อกาหนดการกักตัว
กรุ ณาดูที่ DOH การแจ้งเตือนการเดินทาง
ผูท้ ี่คดั กรองแล้วพบว่ามีอาการโควิด-19 ต้องไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในสถานที่ต้งั
กาหนดจุดกลางสาหรับติดต่อเพื่อยืนยันการทบทวนแบบสอบถามทั้งหมด และสาหรับผูท้ ี่จะแจ้งหากมีอาการในภายหลัง
จาเป็ นต้องมีบุคคลอย่างน้อย 1 คนจากกลุ่มลูกค้าแต่ละกลุ่มลงทะเบียนเข้าในสถานที่ให้บริ การ
(หรื อลงทะเบียนระยะไกลก่อน) โดยให้ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์เพื่อใช้ในการติดตามการสัมผัส
แนวทำงปฏิบัติที่ดที ี่สุดที่แนะนำ
ใช้กล้องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัสที่ทางเข้าอาคารเพื่อระบุผทู ้ ี่มีโอกาสมีอาการ
และนาบุคคลดังกล่าวไปยังพื้นที่คดั กรองทุติยภูมิเพื่อทาการคัดกรองต่อไป
ป้องกันลูกจ้างไม่ให้ปะปนกันในระยะประชิดหรื อใกล้ชิดกันก่อนการคัดกรองจะเสร็ จสมบูรณ์
ผูค้ ดั กรองควรได้รับการฝึ กอบรมโดยบุคคลที่นายจ้างกาหนด ซึ่งคุน้ เคยกับขั้นตอนของ CDC, DOH และ OSHA
รักษาบันทึกของทุกคนไว้ รวมทั้งลูกจ้างและผูข้ ายสิ นค้า
ซึ่งอาจใกล้ชิดหรื อติดต่อใกล้ชิดกับบุคคลอื่นที่สถานที่ทางานหรื อในพื้นที่ (ไม่รวม ลูกค้าและการส่งสิ นค้าที่ทาโดย PPE
หรื อโดยวิธีที่ไม่มีการสัมผัส) เพือ่ ให้สามารถระบุการสัมผัสทั้งหมด การติดตาม
และแจ้งให้ทราบในกรณี ที่มีบคุ คลได้รับการวินิจฉัยว่าเป็ นโควิด-19 ได้
กรุ ณาอ่านคาแนะนา DOH
เกี่ยวกับขั้นตอนและนโยบายสาหรับลูกจ้างในการกลับมาทางานหลังจากสงสัยหรื อได้รับการยืนยันว่าเป็ นโควิด-19

หรื อหลังจากลูกจ้างมีการสัมผัสหรื อติดต่อใกล้ชิดกับผูท้ ี่เป็ นโควิด-19
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