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การเปิดเมืองนิวยอร์กอกีคร้ัง:รายการตรวจสอบส าหรับสถานที่ให้บริการด้านอาหารภายในอาคาร 
 
ภตัตาคารและสถานท่ีใหบ้ริการดา้นอาหารสามารถเปิดใหบ้ริการหอ้งอาหารภายในอาคารไดอี้กคร้ังใน NYC เร่ิมวนัท่ี 30 
กนัยายน 2020 ก่อนอ่านรายการตรวจสอบน้ี กรุณาอ่านสุขบญัญติัของกรมอนามยัและสุขภาพจิตแห่งนครนิวยอร์ก (กรมสุขภาพ 
NYC) “Reopening New York City: What Food Service Establishments Need to Know About Indoor Dining” 
(การเปิดเมืองนิวยอร์กอีกคร้ัง: ส่ิงท่ีสถานท่ีให้บริการดา้นอาหารจ าเป็นตอ้งรู้เก่ียวกบัห้องอาหารภายในอาคาร) 
ส าหรับขอ้มูลเพ่ิมเติมตามค าแนะน าของรัฐนิวยอร์ก (NYS) เก่ียวกบัวิธีป้องกนัการแพร่เช้ือโควิด-19 
วิธีเปิดกิจการอีกคร้ังและหวัขอ้อ่ืน ๆ  
 
ภตัตาคารตอ้งปฎิบติัตามขอ้ก าหนดของกฎหมายสาธารณสุข NYC 
ซ่ึงหมายรวมถึงกฎท่ีเก่ียวกบัการรับประทานอาหารแบบมีสุนขั พ้ืนท่ีนัง่ทานภายนอกอาคาร ส าหรับขอ้มูลเพ่ิมเติมกรุณาเขา้ดูท่ี 
nyc.gov/health และคน้หา “Operating a Restaurant” (การด าเนินกิจการภตัตาคาร)  
 
ก่อนเปิดอีกคร้ัง 
ถา้สถานท่ีให้บริการดา้นอาหารของคุณปิดอยู่ กรมอนามยั NYC 
แนะน าใหคุ้ณปฏิบติัตามขั้นตอนต่อไปน้ีก่อนเปิดภตัตาคารของคณุอีกคร้ัง เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับพนกังานและลูกคา้ 
 

 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ ยงัคงท างานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ซ่ึงรวมถึง ไฟฟ้า น ้าประปา การท าความร้อน 
การระบายอากาศ เคร่ืองปรับอากาศ แสงสว่าง ก๊าซ เคร่ืองดูดควนัและระบบดบัเพลิง 

 จดัการระบบระบายอากาศให้มีอากาศจากภายนอกผา่นไดม้ากท่ีสุด 
 ตรวจดูให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ทุกชนิด ซ่ึงรวมถึง อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการประกอบอาหาร อปุกรณ์อุ่นอาหารและแช่เยน็ 
และตูแ้ช่แขง็ ท างานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และสามารถรักษาอุณหภูมิท่ีเหมาะสมได ้

 เปิดลา้งท าความสะอาดช่องทางออกของน ้าเยน็ทุกทางเช่น ก๊อกน ้าและหวัสเปรย ์
ท าเช่นเดียวกบัช่องทางออกของน ้าร้อน 

 ลา้งท่อน ้า ท าความสะอาดและฆ่าเช้ือโรคอุปกรณ์ท าอาหารท่ีใชร้ะบบท่อประปานั้นตามค าแนะน าของผูผ้ลิต 
 ตรวจดูให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ท่ีใชล้า้งมือท างานไดดี้และเก็บสบู่และกระดาษเช็ดมือไวใ้ห้พอใชง้านในปริมาณท่ีเห
มาะสม 

 ท าความสะอาดและฆ่าเช้ือโรคบริเวณท่ีไม่ไดสั้มผสัอาหารทั้งหมดในภตัตาคารให้ถ่ีถว้น ซ่ึงรวมถึงห้องน ้า 
และบริเวณนัง่รอ (เขา้ดูท่ี “General Guidance for Cleaning and Disinfecting for Non-Health Care Settings” 
(ค าแนะน าทัว่ไปส าหรับการท าความสะอาดและการฆ่าเช้ือในสภาพแวดลอ้มท่ีไม่ใช่บริการสุขภาพ)) 

https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/businesses/covid-19-reopening-food-services-indoor-dining.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/rii/dog-dining-factsheet.pdf
https://www1.nyc.gov/site/doh/index.page
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/disinfection-guidance-for-businesses-covid19.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/disinfection-guidance-for-businesses-covid19.pdf


 

 ท าความสะอาดและฆ่าเช้ือโรคบริเวณท่ีสัมผสัอาหารทั้งหมด 
ตรวจสอบฉลากผลิตภณัฑเ์พ่ือใหแ้น่ใจว่าผลิตภณัฑฆ์่าเช้ือนั้นปลอดภยัส าหรับใชง้านบนพ้ืนผิวและอุปกรณ์ท่ีสัมผสักบั
อาหาร 
อยา่ลืมว่าผลิตภณัฑส์ าหรับท าความสะอาดและฆ่าเช้ือพ้ืนผิวท่ีสัมผสัอาหารนั้นแตกต่างจากผลิตภณัฑท่ี์ใชส้ าหรับพ้ืนผิว
ท่ีไม่สัมผสัอาหาร 

 ใช ้ผลิตภณัฑก์ าจดัเช้ือและฆ่าเช้ือท่ีจดทะเบียน-EPA ซ่ึงมีประสิทธิภาพต่อตา้นโควิด-19 
 เทน ้าแขง็ทิง้ใหห้มดและลา้งท าความสะอาดและฆ่าเช้ือ 
 ตรวจสอบอาหารท่ีเก็บไวแ้ละทิง้อาหารท่ีไม่ปลอดภยัอยา่งเหมาะสม 
 มองหาสัญญาณของสัตวร์บกวนและแกไ้ขปัญหาท่ีพบ (เขา้ดูท่ี "Best Practices for Pest Proofing Food Service 
Establishments” (แนวทางปฏิบติัท่ีดีท่ีสุดส าหรับป้องกนัสัตวร์บกวนในสถานท่ีให้บริการดา้นอาหาร)) 

 กลบัมาใชบ้ริการท่ีจ าเป็นซ่ึงอาจถูกยกเลิกก่อนหนา้น้ี เช่นการควบคุมสัตวร์บกวน บริการก าจดัขยะและรีไซเคิล 
 ซ่อมแซมส่ิงอ านวยความสะดวกทางกายต่าง ๆ ท่ีจ าเป็น รวมถึง พ้ืน ผนงั และเพดาน 
 ตรวจสอบวสัดุส้ินเปลืองทั้งหมดและเติมสตอ็กตามจ าเป็น 

 
สรุปข้อก าหนดและแนวทางปฏบิตัิท่ีดีท่ีสุดของรัฐนิวยอร์ก (NYS) 
 
ต่อไปน้ีคือขอ้บงัคบัและค าแนะน าแนวทางปฏิบติัท่ีดีท่ีสุดจาก NYS สรุปค าแนะน า อยา่ลืมตรวจสอบ 
ค าแนะน าโดยละเอียดการยืนยนัการปฏิบติัตามและการเตรียมแผนความปลอดภยัก่อนเร่ิม 
 
การรักษาระยะห่างทางกาย 
ข้อก ำหนด 

 จ ากดัความจุภายในอาคารไม่เกินร้อยละ 25 ของความจุสูงสุด ไม่รวมพนกังาน  
• ติดป้ายแสดงจ านวนผูม้าอุดหนุนท่ีคิดเป็นร้อยละ 25 

ให้ปรากฏชดัเจนต่อผูม้าอุดหนุนทั้งดา้นในและดา้นนอกภตัตาคาร  
• ติดป้ายแสดงให้ปรากฏชดัเจนทั้งดา้นในและดา้นนอกของสถานท่ีให้บริการ (เช่น ท่ีประตู) 

หมายเลขโทรศพัทห์รือส่งขอ้ความเพื่อแจง้หากมีการฝ่าฝืน: 
ผูท่ี้พบเห็นการฝ่าฝืนสามารถแจง้โดยการโทรศพัทไ์ดท่ี้เบอร์ 833-208-4160 หรือโดยการส่งขอ้ความ “VIOLATION” 
(การฝ่าฝืน) มาท่ี 855-904-5036  

• อนุญาตใหเ้ขา้เฉพาะลูกจา้งหรือผูม้าอุดหนุนท่ีอุณหภูมิซ่ึงวดัไดก่้อนและหลงัเขา้ในสถานท่ีให้บริการทนัที ไม่เกิน 
100.0 องศาฟาเรนไฮตเ์ท่านั้น (ตามท่ีอธิบายต่อไปในหวัขอ้ “การคดักรอง”) และ  

• อนุญาตใหผู้ม้าอุดหนุนเขา้ในห้องรับประทานอาหารภายในอาคาร เฉพาะเม่ือมีผูม้ารับประทานอาหาร 1 
คนจากแต่ละกลุ่มลงทะเบียนเขา้ก่อน หรือทนัทีหลงัเขา้ในสถานท่ีใหบ้ริการ โดยให้ ช่ือ นามสกุล ท่ีอยู ่
และหมายเลขโทรศพัทเ์พื่อใชใ้นการติดตามการสัมผสั  

 ลูกจา้งทุกคนตอ้งใส่หนา้กากท่ีเป็นท่ียอมรับตลอดเวลา  

https://www.dec.ny.gov/docs/materials_minerals_pdf/covid19.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/rii/keep-pests-out-of-food-establishments.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/rii/keep-pests-out-of-food-establishments.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/rii/keep-pests-out-of-food-establishments.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/NYC_Indoor_Food_Services_Summary_Guidelines.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/NYC_Indoor_Food_Services_Detailed_Guidance.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/NYS_BusinessReopeningSafetyPlanTemplate.pdf


 

 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผูม้าอุดหนุนใส่หนา้กากตลอดเวลายกเวน้เวลานัง่ โดยมีเง่ือนไขว่าผูม้าอุดหนุนนั้นอายมุากกว่า 2 ปี 
และโดยทางการแพทยแ์ลว้สามารถทนการใส่หนา้กากนั้นได ้ 

 โต๊ะซ่ึงมีท่ีนัง่ส าหรับผูม้าใชบ้ริการท่ีอยูใ่นอาคาร ตอ้งอยูห่่างกนัอยา่งนอ้ย 6 ฟุตในทุกทิศทาง หากเวน้ระยะห่างไม่ได ้
ให้ตั้งฉากกั้นระหว่างโต๊ะดงักล่าว โดยฉากกั้นเหล่าน้ีตอ้งสูงอยา่งนอ้ย 5 ฟุต 
และตอ้งไม่กีดขวางทางออกฉุกเฉิน/ทางหนีไฟ  

 จ ากดัจ านวนผูม้าอุดหนุนในการจดังานในสถานท่ีใหบ้ริการดา้นอาหารใหน้อ้ยกว่าร้อยละ 25 ของพ้ืนท่ีสูงสุด 
หรือตามขอ้จ ากดัในการชุมนุมสังสรรคปั์จจบุนัท่ีใชอ้ยูใ่นพ้ืนท่ีนั้น ๆ (เช่น 50 คนหรือนอ้ยกว่าในพ้ืนท่ีระยะท่ี 4 ณ วนัท่ี 
10 กนัยายน 2020)  

 โต๊ะหน่ึงนัง่ไดไ้ม่เกิน 10 คน ผูท่ี้นัง่ตอ้งเป็นสมาชิกในกลุ่มเดียวกนัแต่อาจมาจากคนละบา้นได ้ 
• สมาชิกอาจมาถึง นัง่ และกลบัในเวลาต่าง ๆ กนัได ้ตราบใดท่ีสมาชิกมีปฏิสัมพนัธ์จ ากดัเฉพาะในกลุ่มเท่านั้น  
• การตั้งโต๊ะเป็นกลุ่มสามารถท าไดใ้นกรณีท่ีสามารถรักษาระยะห่าง 6 ฟุต ระหว่างแต่ละกลุ่มได ้

 ห้ามนัง่หรือใหบ้ริการท่ีบาร์ ลูกจา้งใชบ้าร์ไดใ้นการเตรียมเคร่ืองด่ืมเพ่ือบริการแก่ผูม้าใชบ้ริการท่ีโต๊ะของพวกเขาเท่านั้น  
 ห้ามใชพ้ื้นท่ีขนาดเลก็ (เช่นห้องแช่แขง็) มากกว่าคร้ังละหน่ึงคน ยกเวน้ลูกจา้งทุกคนใส่หนา้กาก 
การใชพ้ื้นท่ีตอ้งไม่เกินร้อยละ 25 ของความจุสูงสุด  

 น าวิธีลดการเดินสวนกนัมาใช ้ 
 ควบคุมการตรวจสอบและการสัญจรเขา้ดา้นในและภายในสถานท่ีใหบ้ริการอยา่งเขม้งวด 
เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามขอ้ก าหนดดา้นความจุและการรักษาระยะห่างทางสังคม 
และรักษาจ านวนความจุให้แม่นย  าและเป็นปัจจุบนั เพื่อให้แน่ใจว่าความจุไม่เกินร้อยละ 25 ตลอดเวลา  

 หยดุให้บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมระหว่าง 24.00-05.00 น. ลูกคา้อาจไดรั้บอนุญาตใหน้ัง่ต่อหลงัเท่ียงคืนเป็นเวลา 30 
นาที หลงัจากหยดุให้บริการได ้เพ่ือรับประทานอาหารให้เสร็จเท่านั้น  

 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีการตกัดว้ยอาหารบุฟเฟตต์วัเอง 
และมีพนกังานใหบ้ริการเพียงพอเพื่อให้แน่ใจว่าลูกคา้ไม่สัมผสัของส่วนกลาง (เช่น ชอ้นเสิร์ฟ ท่ีคีบ) 
และรักษาระยะห่างทางสังคมไวไ้ด ้ 

 วางแผนให้สามารถรักษาระยะห่างทางสังคมให้ได ้6 ฟุต ระหว่างรอคิวการคดักรอง 
 

แนวทำงปฏิบัติท่ีดท่ีีสุดท่ีแนะน ำ 

 ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการรักษาระยะห่างอยา่งนอ้ย 6 ฟุตระหว่างคนท างานตลอดเวลา 
ยกเวน้กิจกรรมส าคญัท่ีตอ้งการระยะห่างท่ีนอ้ยกว่านั้น (เช่น การประกอบอาหาร การท าความสะอาด การเก็บโต๊ะอาหาร)  

 ปรับเปล่ียนการท างาน และ/หรือ จ ากดัจ านวนจุดท างาน/พ้ืนท่ีนัง่ของลูกจา้ง ให้รักษาระยะห่าง 6 ฟุตในทุกทิศทาง 
หากไม่สามารถรักษาระยะห่างได ้ให้ติดตั้งฉากกั้นตามค าแนะน าของ OSHA  

 ก าหนดโซนท างานเพื่อให้บริการแยกจากกนัหากเป็นไปได ้พนกังานเสิร์ฟควรใหบ้ริการในเขตเฉพาะในภตัตาคาร 
เพื่อลดการท างานทบัซอ้นกนั  

 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนกังานในครัวท างานอยูใ่นจุดจดุเดียวตลอดกะของตน (เช่น สลดั หรือ ยา่ง หรือ ของหวาน) 
ให้มากท่ีสุดท่ีเป็นไปได ้ 

https://www.osha.gov/Publications/OSHA3990.pdf


 

 จดัครัวใหมเ่พื่อให้รักษาระยะห่าง 6 ฟุต ให้มากท่ีสุดท่ีเป็นไปได ้ 
 สนบัสนุนให้พนกังานในครัววางของไวบ้นเคานเ์ตอร์ให้คนถดัไปมาหยิบแทนท่ีจะส่งให้ดว้ยมือ  
 เหล่ือมกะการท างานหากเป็นไปได ้เพ่ือท างานก่อนเวลา (เช่น การเตรียมอาหาร)  
 สนบัสนุนให้ลูกคา้จองท่ีนัง่ล่วงหนา้  
 สนบัสนุนให้ลูกคา้รอในรถของตนเองหรือดา้นนอกท่ีมีระยะห่างทางสังคมท่ีเหมาะสม 
จนกระทัง่อาหารพร้อมท่ีจะให้รับไป/พร้อมใหน้ัง่ได ้ 

 สนบัสนุนให้ใชบ้ริการส่ังอาหารออนไลน์หรือโทรศพัท ์ 
 อนุญาตให้ส่ังอาหาร การจ่ายเงิน การส่ง การรับ แบบไม่สัมผสัหากเป็นไปได ้ 
 ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีขั้นตอนแบบคร้ังเดียวส าหรับผูข้าย โดยผูข้ายคนเดียวส่งของในแต่ละคร้ัง 
ลูกจา้งท าความสะอาดและฆ่าเช้ือโรคพ้ืนผิวท่ีมีการสัมผสัมาก และผูข้ายคนต่อไปสามารถเขา้สถานท่ีใหบ้ริการนั้นได ้ 

 จ ากดัจ านวนคร้ังการเขา้ในตวัอาคารเพ่ือจดัการการสัญจรและอ านวยความสะดวกในการตรวจสุขภาพ  
 ก าหนดทางเขา้/ออกส าหรับลูกคา้และแยกจากจากทางเขา้/ออกของลูกจา้งหากเป็นไปได ้

 
อุปกรณ์ป้องกัน 

ข้อก ำหนด 

 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนกังานทกุคนใส่หนา้กากตลอดเวลาและพนกังานทุกคนรักษาสุขอนามยัของมือ 
และใส่ถุงมือสอดคลอ้งกบักฎหมายดา้นสุขอนามยัของรัฐและทอ้งถ่ิน 
• หากลูกจา้งใส่ถุงมือระหว่างท างานซ่ึงไม่ใช่การเตรียมอาหาร ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวกเขาเปล่ียนถุงมือบ่อย ๆ 

และสนบัสนุนให้เปล่ียนถุงมือเม่ือสับเปล่ียนภารกิจ (เช่น จากเสิร์ฟอาหารลูกคา้ ไปห่อชอ้นส้อม)  
• หากลูกจา้งไม่ใส่ถุงมือ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวกเขาลา้งมือ และ/หรือ ฆ่าเช้ือท่ีมือบ่อยคร้ัง  

 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลูกจา้งท่ีท าหนา้ท่ีเก็บโต๊ะอาหารลา้งมือดว้ยสบู่/น ้า 
และหากใส่ถุงมือใหเ้ปล่ียนถุงมือก่อนและหลงัท าความสะอาดโต๊ะ  

 จดัหาหนา้กากท่ียอมรับไดใ้ห้ลูกจา้งโดยไม่มีค่าใชจ้่าย  
 อนุญาตให้ลูกคา้เขา้ในสถานท่ีใหบ้ริการไดเ้ฉพาะเม่ือพวกเขาใส่หนา้กากท่ียอมรับไดเ้ท่านั้น 
โดยมีเง่ือนไขว่าผูม้าอุดหนุนนั้นอายมุากกว่า 2 ปี และโดยทางการแพทยแ์ลว้สามารถทนการใส่หนา้กากนั้นได ้ 

 ก าหนดให้ลูกคา้ใส่หนา้กากเม่ือไม่ไดน้ัง่ท่ีโต๊ะ (เช่น เม่ือรอรถรับ ส่งใบส่ังอาหารท่ีเคานเ์ตอร์/หนา้ต่าง 
เดินไป/กลบัจากโต๊ะ เดินไป/กลบัจากห้องน ้า)  

 ท าความสะอาด เปล่ียน และห้ามแบ่งปันหนา้กาก อ่านค าแนะน าของ CDC เพ่ือหาขอ้มูลเพ่ิมเติม  
 ฝึกอบรมลูกจา้งเก่ียวกบัวิธีใส่ ถอด ท าความสะอาด (หากเหมาะสม) และทิ้ง PPE 

 

แนวทำงปฏิบัติท่ีดท่ีีสุดท่ีแนะน ำ 

 เม่ือลูกคา้นัง่แลว้ให้สนบัสนุน แต่ไม่ก าหนดให้ลูกคา้ใส่หนา้กากเม่ือมีปฏิสัมพนัธ์กบัพนกังาน หรือเม่ือไม่รับประทาน/ด่ืม 
 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html


 

ระบบกรองและระบายอากาศ 

ข้อก ำหนด 

 ส าหรับสถานท่ีให้บริการซ่ึงมีระบบจดัการอากาศส่วนกลาง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบการกรองกลาง HVAC 
ตรงตามอตัราการกรองสูงสุดท่ีเขา้กนัไดก้บัชุดตวักรองท่ีใส่อยูใ่นปัจจุบนัและระบบจดัการอากาศ ท่ีค่า MERV-13 ต ่าสุด 
หรือเท่ากบัหรือมากกว่า (เช่น HEPA) ตามความเหมาะสม และตามเอกสารท่ีบนัทึกโดยช่างเทคนิคของ HVAC 
ท่ีไดรั้บการรับรอง ผูเ้ช่ียวชาญ หรือบริษทั ผูเ้ช่ียวชาญท่ีไดรั้บการรับรองจาก ASHRAE 
ผูเ้ช่ียวชาญการทดสอบระบบที่มีอยูแ่ลว้ท่ีไดรั้บการรับรอง 
หรือผูเ้ช่ียวชาญดา้นวิศวกรก่อสร้างอาคารท่ีมีใบอนุญาตของนิวยอร์ก 

 ส าหรับสถานท่ีให้บริการซ่ึงมีระบบจดัการอากาศส่วนกลางท่ีไม่สามารถบริหารจดัการการกรองในระดบัต ่าสุดตามท่ีกล่า
วถึงดา้นบนได ้(เช่น MERV-13 หรือมากกว่า) มีช่างเทคนิคของ HVAC ท่ีไดรั้บการรับรอง ผูเ้ช่ียวชาญ หรือบริษทั 
ผูเ้ช่ียวชาญท่ีไดรั้บการรับรองจาก ASHRAE ผูเ้ช่ียวชาญการทดสอบระบบที่มีอยูแ่ลว้ท่ีไดรั้บการรับรอง 
หรือผูเ้ช่ียวชาญดา้นวิศวกรก่อสร้างอาคารท่ีมีใบอนุญาตของนิวยอร์ก 
รับรองและออกหนงัสือว่าชุดตวักรองท่ีใส่อยูใ่นปัจจุบนัเขา้กนัไดก้บัระดบัต ่าสุดของการกรองตามท่ีกล่าวถึงดา้นบน (เช่น 
MERV13 หรือมากกว่า) และ/หรือ 
ระบบจดัการไม่สามารถท าความร้อนและความเยน็ระดบัต ่าสุดท่ีสามารถท าไดก่้อนภาวะฉุกเฉินโควิด-19 
ถา้ตวักรองระดบัสูงไดรั้บการติดตั้งเขา้ไป 
• เก็บเอกสารนั้นไวเ้พ่ือให้เจา้หนา้ท่ีรัฐหรือกรมอนามยัทอ้งถ่ินตรวจสอบเพ่ือจดัการกรองในอตัราท่ีนอ้ยกว่าโดยใชข้ั้น

ตอนเพ่ิมเติมในการผอ่นปรนการระบายอากาศและการกรองอากาศ  
• สถานท่ีให้บริการซ่ึงมีระบบจดัการอากาศส่วนกลางท่ีไม่สามารถกรองในอตัราการกรองของเอม็ออีาร์วี13 

หรือมากกว่าได ้ตอ้งน าการระบายอากาศเพ่ิมเติม และ/หรือ ขั้นตอนผอ่นปรนการกรองตาม CDC และ 
ASHRAE มาปรับใช ้ซ่ึงประกอบดว้ย: 

• ท าการทดสอบระบบกลางท่ีมีอยูแ่ลว้ตามท่ีจ าเป็น และการทดสอบ การสมดุล 
และการซิ่อมแซมตามความจ าเป็น  

• เพ่ิมอตัราการระบายอากาศและการระบายอากาศภายนอกให้มากท่ีสุด  
• ให้ระบบท างานนานเพ่ิมขึ้นหลายชัว่โมงโดยเฉพาะก่อนและหลงัการใชง้านพ่้ืนท่ี  
• ปิดการใชง้านการระบายอากาศแบบควบคุมตามความตอ้งการ และให้ระบบท างานโดยเพ่ิมอากาศบริสุทธ์ิ  
• รักษาความช้ืนสัมพทัธ่์ให้อยูร่ะหว่างร้อยละ 40-60 เม่ือท าได ้ 
• เปิดประตูชุดแผน่ปรับลมเพื่อลดหรือขจดัการหมนุเวียนของอากาศให้มากท่ีสุด  
• ปิดผนึกตามขอบของเคร่ืองกรองเพื่อจ ากดัการเล่ียงผา่นของอากาศ  
• ส ารวจระบบและตวักรองอยา่งสม ่าเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ท างานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

และตวักรองไดรั้บการติดตั้ง บ ารุงรักษา ตามระยะเวลาท่ีเหมาะสม  
• เปิดหนา้ต่างให้มากท่ีสุดเพ่ือความปลอดภยัและความสบายของพ้ืนท่ี  
• ติดตั้งเคร่ืองฉายรังสีอลัตราไวโอเลต็ฆ่าเช้ือโรคท่ีมีการออกแบบและการจดัวางท่ีเหมาะสมเพ่ือท าใหอ้นุภาคไ

https://www.ashrae.org/abou/news/2020/ashrae-offers-covid-19-building-readiness-reopening-guidance
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html
https://www.ashrae.org/technical-resources/resources


 

วรัสท่ีติดต่อทางอากาศเส่ือมฤทธ์ิ และ/หรือ  
• ใชเ้คร่ืองฟอกอากาศแบบเคล่ือนยา้ยได ้(เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้า HEPA) 

พิจารณาเลือกอุปกรณ์ท่ีมีอตัราการไหลเวียนอากาศสูงท่ีสุดท่ีระดบัการท างานท่ีเหมาุุะสม 
และไม่สร้างส่ิงท่ีเป็นอนัตราย  

 ส าหรับสถานท่ีให้บริการซ่ึงไม่มีระบบจดัการอากาศส่วนกลาง หรือสามารถควบคุมการท างานได ้ให้น าการระบายอากาศ 
และ/หรือ ขั้นตอนผอ่นปรนการกรองเพ่ิมเติมตามค าแนะน าของ CDC และ ASHRAE มาปรับใช ้ 
• ส ารวจระบบระบายอากาศของหอ้งอยา่งสม ่าเสมอ (เช่น หนา้ต่าง ผนงัห้อง) 

เพ่ือให้แน่ใจว่าระบบระบายอากาศท างานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และตวักรองไดรั้บการติดตั้ง บ ารุงรักษา 
ตามระยะเวลาท่ีเหมาะสม  

• ให้ระบบระบายอากาศในห้องใด ๆ ท างานนานขึ้นหลายชัว่โมงทุกวนั โดยเฉพาะก่อนและหลงัการใชง้านพ่้ืนท่ี  
• ติดตั้งระบบระบายอากาศในห้องเพ่ือให้มีอากาศบริสุทธ์ิจากภายนอกเขา้มามากท่ีสุด 

ตั้งพดัลมไวท่ี้ความเร็วต ่าและหนัออกจากพ้ืนท่ีให้มากท่ีสุด  
• รักษาความช้ืนสัมพทัธ่์ให้อยูร่ะหว่างร้อยละ 40-60 เม่ือท าได ้ 
• เปิดหนา้ต่างให้มากท่ีสุดเพ่ือความปลอดภยัและความสบายของพ้ืนท่ี  
• ติดตั้งพดัลมเพดานเพ่ือดูดอากาศออกจากพ้ืนท่ีขึ้นทางดา้นบน หากเป็นไปได ้ 
• ให้ความส าคญักบัพดัลมท่ีหนา้ต่างเพื่อระบายเอาอากาศภายในอาคารออก  
• หลีกเล่ียงการใชพ้ดัลมท่ีท าหนา้ท่ีเพียงหมุนเวียนอากาศ หรือเป่าอากาศเขา้ในห้องโดยไม่มีอากาศถ่ายเทออก  
• ติดตั้งเคร่ืองฉายรังสีอลัตราไวโอเลต็ฆ่าเช้ือโรคท่ีมีการออกแบบและการจดัวางท่ีเหมาะสมเพ่ือท าใหอ้นุภาคไวรัสท่ี

ติดต่อทางอากาศเส่ือมฤทธ์ิ และ/หรือ  
• ใชเ้คร่ืองฟอกอากาศแบบเคล่ือนยา้ยได ้(เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้า HEPA) 

พิจารณาเลือกอุปกรณ์ท่ีมีอตัราการไหลเวียนอากาศสูงท่ีสุดท่ีระดบัการท างานท่ีเหมาะสม 
และไม่สร้างส่ิงท่ีเป็นอนัตราย 

 

แนวทำงปฏิบัติท่ีดท่ีีสุดท่ีแนะน ำ 

 เปิดประตูชุดแผน่ปรับลมเพื่อลดหรือขจดัการหมนุเวียนของอากาศให้มากท่ีสุด  
 ปิดผนึกตามขอบของเคร่ืองกรองเพื่อจ ากดัการเล่ียงผา่นของอากาศ  
 ส ารวจระบบและตวักรองอยา่งสม ่าเสมอเพ่ือให้แน่ใจว่าท างานไดถู้กตอ้ง และตวักรองไดรั้บการติดตั้ง บ ารุงรักษา 
ตามระยะเวลาท่ีเหมาะสม  

 เปิดหนา้ต่างให้มากท่ีสุดเพ่ือความปลอดภยัและความสบายในพ้ืนท่ี  
 ติดตั้งเคร่ืองฉายรังสีอลัตราไวโอเลต็ฆ่าเช้ือโรคท่ีมีการออกแบบและการจดัวางท่ีเหมาะสมเพ่ือท าใหอ้นุภาคไวรัสท่ีติดต่อ
ทางอากาศเส่ือมฤทธ์ิ และ/หรือ  

 ใชเ้คร่ืองฟอกอากาศแบบเคล่ือนยา้ยได ้(เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้า HEPA) 
พิจารณาเลือกอุปกรณ์ท่ีมีอตัราการไหลเวียนอากาศสูงท่ีสุดท่ีระดบัการท างานท่ีเหมาะสม และไม่สร้างส่ิงท่ีเป็นอนัตราย 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html
https://www.ashrae.org/technical-resources/resources


 

สุขอนามัยและการท าความสะอาด 

ข้อก ำหนด 

 ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดดา้นสุขอนามยัการท าความสะอาดและการฆ่าเช้ือโรคจากศนูยค์วบคุมและป้องกนัโรค (Centers for 
Disease Control and Prevention, CDC) และ กรมอนามยั (Department of Health, DOH) 
และดูแลรักษาบนัทึกวนัท่ีเวลาและขอบเขตของการท าความสะอาด  

 จดัให้มีและรักษาจุดรักษาสุขอนามยัของมือซ่ึงหมายรวมถึง การลา้งมือดว้ยสบู่ น ้าอุ่นแบบไหลผา่น 
ผา้เช็ดมือแบบใชแ้ลว้ทิ้ง และผลิตภณัฑฆ์่าเช้ือส าหรับมือซ่ึงมีแอลกอฮอลร้์อยละ 60 
หรือมากกว่าในบริเวณท่ีไม่สามารถลา้งมือไดห้รือลา้งมือไม่สะดวก 
จดัให้มีผลิตภณัฑฆ์่าเช้ือส าหรับมืออยูท่ัว่ไปในบริเวณท่ีมีการสัมผสับ่อย  

 ท าความสะอาดและฆ่าเช้ือโรคในสถานท่ีใหบ้ริการสม ่าเสมอ 
ท าความสะอาดและฆ่าเช้ือโรคให้บ่อยขึ้นอีกในบริเวณท่ีเป็นจุดเส่ียงซ่ึงมีการใชง้านจากคนหลายคน 
และพ้ืนผิวท่ีมีการสัมผสับ่อยคร้ัง (เช่น ห้องน ้า) การท าความสะอาดและฆ่าเช้ือโรคตอ้งท าอยา่งเขม้งวดและต่อเน่ือง 
และควรท าอยา่งนอ้ยหลงัหมดแตล่ะกะ ทุกวนั หรือบ่อยกว่านั้นหากจ าเป็น  

 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ต่าง ๆ 
มีการท าความสะอาดและฆ่าเช้ือโรคโดยใชส้ารฆ่าเช้ือท่ีไดรั้บการขึ้นทะเบียนอยา่งสม ่าเสมอ 
อยา่งนอ้ยทุกคร้ังท่ีลูกจา้งเปล่ียนจุดท างาน อา้งอิงผลิตภณัฑข์องกรมอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม (Department of Environmental 
Conservation, DEC)ท่ีระบุโดยส านกังานคุม้ครองส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Protection Agency, EPA) 
ว่ามีประสิทธิภาพป้องกนัโควิด-19  

 ตรวจสอบและประเมินระบบครัวให้สมบูรณ์ก่อนเปิดเพ่ือให้แน่ใจว่าส่ิงแวดลอ้มปลอดภยัและถูกสุขลกัษณะ  
 ลดการใชอุ้ปกรณ์ครัวร่วมกนัระหว่างพนกังานใหน้อ้ยท่ีสุด (เช่น มีด หมอ้ ผา้ขี้ ร้ิว/ผา้เช็ดมือ) หากเป็นไปได ้ 
 อยา่ให้อุปกรณ์กบัลูกคา้ (เช่น กร่ิง) 
นอกจากว่าจะมีการท าความสะอาดอยา่งถ่ีถว้นและไดฆ้่าเช้ือโรคระหว่างการใชง้านแต่ละคร้ังแลว้  

 ห้ามลูกจา้งแบ่งปันอาหารและเคร่ืองด่ืมระหว่างกนั สนบัสนุนใหลู้กจา้งน าอาหารเท่ียงมาเองจากบา้น 
สงวนพ้ืนท่ีไวใ้ห้เพียงพอท่่ีลูกจา้งจะท าตามการรักษาระยะห่างขณะรับประทานอาหารได ้
หากลูกจา้งรับประทานอาหารภายในอาคารท่ีโต๊ะซ่ึงใชส้ าหรับเสิร์ฟอาหารให้แก่ลูกคา้ 
พวกเขาอาจถอดหนา้กากระหว่างรับประทานอาหารหรือด่ืมได ้แตต่อ้งใส่หนา้กากเม่ือยืนหรือออกจากโต๊ะ 
และตอ้งนบัเป็นส่วนหน่ึงร้อยละ 25 ของบริเวณรับประทานอาหารนั้นดว้ย 
ลูกจา้งท่ีสามารถรับประทานอาหารในพ้ืนท่ีไม่สาธารณะของภตัตาคารไดใ้หน้บัแยกจากความจุท่ีกล่าวถึงนั้น 

 ส าหรับการน ากลบับา้น/การส่ง: 
• จดัให้มีจดุรักษาสุขอนามยัของมือส าหรับลูกคา้ท่ีมาคอยอาหาร และ/หรือ เคร่ืองด่ืม 
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนกังานลา้งมือดว้ยสบู่/น ้าหรือใชผ้ลิตภณัฑฆ์่าเช้ือส าหรับมือ 

หากพนกังานใชถุ้งมือใหเ้ปล่ียนถุงมือบ่อย ๆ  
• หากการรับของ/การส่งอยูภ่ายในอาคาร ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหนา้ต่าง/ประตูเปิดอยูเ่พื่อให้มีการระบายอากาศ  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://coronavirus.health.ny.gov/home


 

 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเคร่ืองปรุงทั้งหมดท่ีให้กบัลูกคา้โดยตรงนั้นเป็นภาชนะแบบใชค้ร้ังเดียวทิ้ง 
หรือภาชนะแบบใชซ้ ้าท่ีไดรั้บการท าความสะอาด/ฆ่าเช้ือโรคสม ่าเสมอ  

 หากมีการใชง้านเมนูแบบใชซ้ ้า ให้ท าความสะอาดและฆ่าเช้ือโรคเมนูระหว่างการใชง้านแต่ละกลุ่ม  
 ใชช้อ้นส้อมท่ีห่อมาแลว้เรียบร้อย หรือห่อไวก่้อนแลว้ การห่อชอ้นส้อมตอ้งท าขณะใส่หนา้กากและถุงมือ 
ห้ามใชห้ลอด/ไมจิ้้มฟันท่ีไม่ไดห่้อหุ้ม 

 หากผลิตภณัฑท์ าความสะอาดหรือฆ่าเช้ือเป็นอนัตราย หรือยอ่ยสลายวสัดุหรือเคร่ืองจกัร 
ให้จดัจดุรักษาสุขอนามยัของมือไวร้ะหว่างการใช ้และ/หรือ มีถุงมือ 
และ/หรือจ ากดัจ านวนลูกจา้งท่ีใชง้านเคร่ืองจกัรดงักล่าว 

 

แนวทำงปฏิบัติท่ีดท่ีีสุดท่ีแนะน ำ 

 ไม่สนบัสนุนให้ลูกจา้งท่ีท าหนา้ท่ีเตรียมอาหารเปล่ียนงานหรือเขา้ไปยงัจุดปฏิบติังานของผูอ้ื่นระหว่างอยูใ่นกะ 
นอกจากจะมีการท าความสะอาด และ/ฆ่าเช้ืออยา่งเหมาะสมแลว้ 

 สนบัสนุนให้ใชตู้จ้่ายผลิตภณัฑฆ์า่เช้ือส าหรับมือแบบไม่ตอ้งสัมผสั  
 จดัให้มี เมนูกระดาษแบบใชค้ร้ังเดียวทิ้ง และ/หรือ แสดงเมนูบนไวทบ์อร์ด/กระดานด า/โทรทศัน์/เคร่ืองฉายภาพ แก่แขก 
หากเป็นไปได ้ 

 สนบัสนุนให้ลูกคา้ดูเมนูออนไลน์ (เช่น ทางสมาร์ตโฟนของตวัเอง หรืออุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์) หากเป็นไปได ้
 
การส่ือสาร 

ข้อก ำหนด 

 ยืนยนัว่าคุณไดท้บทวนและเขา้ใจค าแนะน าทางอุตสาหกรรมท่ีออกโดยรัฐและจะปฏิบติัตามให้ส าเร็จ  
 ติดป้ายให้ปรากฏชดัเจนต่อลูกจา้งและผูม้าอุดหนุนทั้งดา้นในและดา้นนอกภตัตาคาร  
• จ านวนผูม้าอุดหนุนท่ีคดิเป็นร้อยละ 25 ในสถานท่ีใหบ้ริการ และ  
• หมายเลขท่ีจะโทรศพัทห์รือส่งขอ้ความแจง้หากมีการฝ่าฝืน: 

ผูท่ี้พบเห็นการฝ่าฝืนสามารถแจง้โดยการโทรศพัทไ์ดท่ี้เบอร์ 833-208-4160 หรือโดยการส่งขอ้ความ “VIOLATION” 
(การฝ่าฝืน) มาท่ี 855-904-5036  

 วางแผนการส่ือสารส าหรับลูกจา้ง ผูข้ายสินคา้ และผูรั้บบริการ พร้อมดว้ยค าแนะน า การฝึกอบรม 
ป้ายและวิธีการท่ีสอดคลอ้งกนัในการให้ขอ้มูล 

 

แนวทำงปฏิบัติท่ีดท่ีีสุดท่ีแนะน ำ 

 ใชก้ารประกาศดว้ยเสียง การส่งขอ้ความหรือค าเตือนบนหนา้จอเพ่ือส่ือสารกบัลูกคา้ท่ีก าลงัรอ ส่ังอาหาร/ท่ีนัง่  
 
การคัดกรอง 



 

ข้อก ำหนด 

 ก าหนดให้พนกังานและลูกคา้ตอ้งไดรั้บการตรวจสอบอุณหภูมิใหเ้รียบร้อยก่อนหรือทนัทีท่ีมาถึงท่ีสถานท่ีให้บริการ 
ไม่อนุญาตให้ผูใ้ดก็ตามท่ีมีอุณหภูมิสูงกว่า 100.0 องศาฟาเรนไฮตเ์ขา้ ไม่ว่าจะเป็นลูกจา้งหรือผูม้าอดุหนุนก็ตาม 
การตรวจสอบอุณหภูมิตอ้งกระท าให้สอดคลอ้งกบัค าแนะน าของคณะกรรมการการจา้งงานท่ีเท่าเทียมกนัของสหรัฐอเมริ
กา หรือ DOH  

 อยา่เก็บบนัทึกขอ้มูลสุขภาพของลูกจา้งหรือลูกคา้ (เช่น ขอ้มูลอุณหภูมิจ าเพาะตวับคุคล) 
แต่อาจเก็บรักษาบนัทึกท่ีใชยื้นยนัว่าบุคคลนั้นไดรั้บการคดักรองแลว้ (เช่น ผา่น/ไม่ผา่น ปลอดภยั/ไม่ปลอดภยั) ได ้ 

 นอกจากการตรวจสอบอุณหภูมิตามท่ีก าหนดดงักล่าวขา้งตน้แลว้ 
ให้ด าเนินการคดักรองสุขภาพประจ าวนัตามท่ีก าหนดส าหรับพนกังาน และผูข้าย หากปฏิบติัได ้
แต่การคดักรองดงักล่าวไม่บงัคบัใชก้บัลูกคา้และพนกังานส่งสินคา้  

 การคดักรองอยา่งนอ้ยตอ้งมีการสอบถามเร่ืองต่อไปน้ี: (1) โควิด-19 อาการแสดง ภายใน 14 วนั ท่ีผา่นมา (2) 
ปลตรวจวินิจฉยัโควิด-19 เป็นบวกภายใน 14 วนั ท่ีผา่นมา (3) 
สัมผสัใกลชิ้ดกบัผูท่ี้ไดรั้บการยืนยนัว่าเป็นหรือสงสัยว่าเป็นโควิด-19 ภายใน 14 วนั ท่ีผา่นมา และ/หรือ (4) 
เดินทางไปยงัรัฐท่ีมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในชุมชนอยา่งมีนยัส าคญัเป็นเวลานานกว่า 24 ชัว่โมง ภายใน 14 
วนัท่ีผา่นมา  

 ส าหรับขอ้มูลท่ีทนัต่อเหตุการณ์ของรัฐเก่ียวกบัการแพร่ระบาดของโควิด-19 อยา่งมีนยัส าคญั และขอ้ก าหนดการกกัตวั 
กรุณาดูท่ี DOH การแจง้เตือนการเดินทาง 

 ผูท่ี้คดักรองแลว้พบว่ามีอาการโควิด-19 ตอ้งไม่ไดรั้บอนุญาตให้เขา้ไปในสถานท่ีตั้ง  
 ก าหนดจดุกลางส าหรับติดต่อเพ่ือยืนยนัการทบทวนแบบสอบถามทั้งหมด และส าหรับผูท่ี้จะแจง้หากมีอาการในภายหลงั  
 จ าเป็นตอ้งมีบุคคลอยา่งนอ้ย 1 คนจากกลุ่มลูกคา้แต่ละกลุ่มลงทะเบียนเขา้ในสถานท่ีใหบ้ริการ 
(หรือลงทะเบียนระยะไกลก่อน) โดยให้ ช่ือ นามสกุล ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัทเ์พ่ือใชใ้นการติดตามการสัมผสั 

 

แนวทำงปฏิบัติท่ีดท่ีีสุดท่ีแนะน ำ 

 ใชก้ลอ้งวดัอุณหภูมิแบบไม่สัมผสัท่ีทางเขา้อาคารเพื่อระบุผูท่ี้มีโอกาสมีอาการ 
และน าบุคคลดงักล่าวไปยงัพ้ืนท่ีคดักรองทุติยภูมิเพ่ือท าการคดักรองต่อไป  

 ป้องกนัลูกจา้งไม่ให้ปะปนกนัในระยะประชิดหรือใกลชิ้ดกนัก่อนการคดักรองจะเสร็จสมบรูณ์  
 ผูค้ดักรองควรไดรั้บการฝึกอบรมโดยบุคคลท่ีนายจา้งก าหนด ซ่ึงคุน้เคยกบัขั้นตอนของ CDC, DOH และ OSHA  
 รักษาบนัทึกของทุกคนไว ้รวมทั้งลูกจา้งและผูข้ายสินคา้ 
ซ่ึงอาจใกลชิ้ดหรือติดต่อใกลชิ้ดกบับุคคลอ่ืนท่ีสถานท่ีท างานหรือในพ้ืนท่ี (ไม่รวม ลูกคา้และการส่งสินคา้ท่ีท าโดย PPE 
หรือโดยวิธีท่ีไม่มีการสัมผสั) เพ่ือให้สามารถระบุการสัมผสัทั้งหมด การติดตาม 
และแจง้ให้ทราบในกรณีท่ีมีบคุคลไดรั้บการวินิจฉยัว่าเป็นโควิด-19 ได ้ 

 กรุณาอ่านค าแนะน า DOH 
เก่ียวกบัขั้นตอนและนโยบายส าหรับลูกจา้งในการกลบัมาท างานหลงัจากสงสัยหรือไดรั้บการยืนยนัว่าเป็นโควิด-19 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://coronavirus.health.ny.gov/covid-19-travel-advisory
https://coronavirus.health.ny.gov/system/files/documents/2020/06/doh_covid19_publicprivateemployeereturntowork_053120.pdf


 

หรือหลงัจากลูกจา้งมีการสัมผสัหรือติดต่อใกลชิ้ดกบัผูท่ี้เป็นโควิด-19  
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