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โควิด-19: ค ำแนะน ำท่ัวไปส ำหรับผู้ขับข่ียำนพำหนะ 
 

เอกสารนีใ้ห้ค าแนะน าท่ัวไปและข้อควรระวังด้านความปลอดภัยเพ่ือช่วยผู้ขับขี่ยานพาหนะไม่ฉุกเฉินในการป้องกนัตนเองและผู้โดยสา
รและช่วยชะลอการแพร่กระจายของโควิด-19 
ผู้รับจ้างประจ าหน่วยงานทางการแพทย์ท่ีให้บริการรับส่งคนไข้ควรปฏิบัติตามค าแนะน าของบริษัทของตน  
 
กรุณำระลึกถึงข้อปฏิบัติหลักส่ีประกำรเพ่ือป้องกันกำรติดเช้ือโควิด-19 ดังนี:้ 

• อยู่บ้ำนถ้ำป่วย 
o เฝ้าระวงัสุขภาพของคุณอยา่งใกลชิ้ดส าหรับอาการโควิด-19 เช่น ไอ, หายใจไม่อ่ิมหรือหายใจล าบาก, มีไข,้ ส่ัน, 

ปวดกลา้มเน้ือ, เจบ็คอ หรือสูญเสียประสาทรับรสหรือดมกล่ินท่ีเพ่ิงเป็น 
รายการเหล่าน้ีไม่ไดค้รอบคลุมอาการทั้งหมด อาการอื่น ๆ 
ท่ีพบไม่บ่อยซ่ึงมีการรายงานรวมถึงอาการระบบทางเดินอาหาร เช่น คล่ืนไส้, อาเจียน หรือทอ้งเสีย 
ผูสู้งอายอุาจมีอาการสับสนหรือเลอะเลือน และหกลม้  

o รับการตรวจหาโควิด-19 โดยไมเ่สียค่าใชจ้่าย เขา้ดูท่ี nyc.gov/covidtest เพื่อหาจุดตรวจ 
o หากคุณติดเช้ือหรืออาจติดเช้ือโควิด-19 แลว้โปรดอยูก่บับา้นจนกว่าทุกข้อต่อไปน้ีเป็นจริง: 

▪ เป็นเวลา 14 วนัแลว้นบัจากวนัแรกท่ีคุณเร่ิมมีอาการ หรือเป็นเวลา 14 
วนัแลว้หลงัจากผลตรวจของคุณเป็นบวกถา้คุณไม่มีอาการ 

▪ คุณไม่มีไขเ้ลยในช่วงสามวนัท่ีผา่นมาโดยไม่ไดใ้ช ้ 
ยาลดไข ้เช่น ไทลินอลหรือไอบูโพรเฟน 

▪ สุขภาพโดยรวมของคุณดีขึ้น 
o คนท างานบางประเภทซ่ึงเป็นหรืออาจเป็นโรคโควิด-19 แลว้ 

ตอ้งรอนานกว่านั้นก่อนจะกลบัไปท างานไดต้ามท่ีรัฐนิวยอร์ก (NYS) ก าหนด 
 

• รักษำระยะห่ำงทำงกำย 
o รักษาระยะห่างอยา่งนอ้ย 6 ฟุตระหว่างตนเองและผูอ้ื่นทุกเม่ือท่ีท าได ้
o ขอใหผู้โ้ดยสารนัง่ดา้นหลงัของยานพาหนะเพ่ือรักษาระยะห่างทางกาย 

หากยานพาหนะมีอุปกรณ์กั้นโปรดปิดอุปกรณ์กั้นดงักล่าวก่อนรับผูโ้ดยสาร หากยานพาหนะไม่มีอปุกรณ์กั้น 
ลองพิจารณาติดอุปกรณ์กั้นท่ีเป็นพลาสติกใสไวร้ะหว่างดา้นหนา้และดา้นหลงัของยานพาหนะ 
อุปกรณ์กั้นต้องไม่บดบงักำรมองเห็นจำกกระจกหลงั 
ส าหรับยานพาหนะท่ีขึ้นทะเบียนคณะกรรมการรถแทก็ซ่ีและลิมูซีน (TLC) 
ผูข้บัขีค่วรปฏิบติัตามค าแนะน าเก่ียวกบัการติดตั้งอุปกรณ์กั้นของทีแอลซี 

o รับส่งผูโ้ดยสารท่ีมาดว้ยกนัเท่านั้น ไม่อนุญาตใหเ้ดินทางเป็นกลุ่ม (หรือท่ีใชค้  าว่า “แชร์” หรือ “รวมกลุ่มกนั”) 
(ยกเวน้ยานพาหนะขนส่งก่ึงสาธารณะ) 

https://www1.nyc.gov/site/coronavirus/get-tested/covid-19-testing.page
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o ใชท้างระบายอากาศของยานพาหนะเพื่อให้มีอากาศบริสุทธ์ิจากภายนอกเขา้มาและลดกระจกหนา้ตา่งลง 
หลีกเล่ียงการเลือกใชอ้ากาศหมุนเวียน 

 
• ใส่ผ้ำปิดหน้ำ 

o ใส่ผา้ปิดหนา้ ค าส่ังปฏิบติัการรัฐนิวยอร์กท่ี 202.18 ก าหนดให้ผูข้บัขี่ตอ้งใส่หนา้กากเม่ือท าการรับส่งผูโ้ดยสาร 
ผูโ้ดยสารทุกคนท่ีมีอายมุากกว่าสองปีและในทางการแพทยแ์ลว้สามารถทนไดต้อ้งใส่หนา้กากเช่นเดียวกนั 
ส าหรับขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัหนา้กาก กรุณาเขา้ดูท่ี nyc.gov/health/coronavirus และคน้หา FAQ About Face 
Coverings (ค าถามท่ีพบบ่อยเก่ียวกบัผา้ปิดหนา้) 

 
• รักษำสุขอนำมัยส่วนตัว 

o ลา้งมือบ่อย ๆ ดว้ยสบู่และน ้านานอยา่งนอ้ย 20 วินาที โดยเฉพาะหลงัจากจบัเงินหรือกระเป๋าของผูโ้ดยสาร, 
เขา้ห้องน ้า, ส่ังน ้ามูก, ไอ หรือจาม 
ใชผ้ลิตภณัฑท์ าความสะอาดมือซ่ึงมีแอลกอฮอลเ์ป็นส่วนประกอบในกรณีท่ีไม่มีสบู่และน ้า  

o ปิดปากและจมูกของคุณดว้ยทิชชูหรือแขนเม่ือคุณจามหรือไอ ห้ามใชมื้อ 
o เตรียมทิชชูและผลิตภณัฑท์ าความสะอาดมือในรถส าหรับผูโ้ดยสารให้พร้อม  
o สนบัสนุนการจ่ายเงินดว้ยวิธีท่ีไม่ตอ้งสัมผสั ลดการจบัเงินสดหรือบตัรเครดิต 
o ห้ำมจบัตา, จมูก และปากดว้ยมือท่ียงัไม่ไดล้า้ง  
o ห้ำมจบัมือทกัทาย, เสนอให้น ้าขวด, หมากฝร่ัง หรือส่ิงอ่ืนต่อผูโ้ดยสาร 
 

• ท ำควำมสะอำดและฆ่ำเช้ือยำนพำหนะของคุณเป็นประจ ำ 
o ให้ความส าคญักบัพ้ืนผิวและวตัถุท่ีผูโ้ดยสารมกัสัมผสั เช่น ท่ีเปิดประตูรถ, ปุ่ มเปิดปิดหนา้ต่าง, ลอ็ค, 

เคร่ืองช าระเงิน, ท่ีพกัแขน, เบาะนัง่, หวัเขม็ขดัและสายเขม็ขดั เช็ดท าความสะอาดพ้ืนผิวท่ีคุณสัมผสับ่อยคร้ัง เช่น 
พวงมาลยั, ปุ่ มวิทย,ุ ไฟเล้ียว และท่ีวางถว้ย 

o ท าความสะอาดส่ิงสกปรกหรือคราบท่ีเห็นไดก่้อน แลว้จึงใชผ้ลิตภณัฑน์ ้ายาฆ่าเช้ือปกติ (เช่น น ้ายาฟอกขาว, 
เปอร์ออกไซด ์หรือผลิตภณัฑอ์เนกประสงคซ่ึ์งมีส่วนผสมของแอลกอฮอล)์ ท่ีเหมาะสมกบัพ้ืนผิวเพ่ือก าจดัเช้ือโรค 
น ้ายาฆ่าเช้ือมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดบนพ้ืนผิวสะอาด 
อ่านและปฏิบติัตามฉลากบนผลิตภณัฑท์ าความสะอาดและฆ่าเช้ือ  

o ใส่ถุงมือใชค้ร้ังเดียวทิ้งหรือเส้ือผา้ป้องกนัท่ีเหมาะสมเม่ือท าความสะอาดหรือฆ่าเช้ือ 
ทิ้งถุงมือลงถงัขยะหลงัจากใชง้าน 
และลา้งมือดว้ยสบู่และน ้าหรือใชผ้ลิตภณัฑท์ าความสะอาดมือซ่ึงมีแอลกอฮอลเ์ป็นส่วนประกอบในกรณีท่ีไม่มีสบู่แ
ละน ้า  

o เปิดประตูยานพาหนะทิ้งไวข้ณะท าความสะอาดและฆ่าเช้ือ  
o รอให้พ้ืนผิวทั้งหมดแหง้ก่อนท่ีจะออกไปรับผูโ้ดยสาร 
o ส าหรับขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการท าความสะอาดและการฆ่าเช้ือ โปรดเขา้ดู nyc.gov/health/coronavirus และคน้หา 

General Guidance for Cleaning and Disinfection for Non-Health Care Settings 

http://nyc.gov/health/coronavirus
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-face-covering-faq.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-face-covering-faq.pdf
http://nyc.gov/health/coronavirus
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/disinfection-guidance-for-businesses-covid19.pdf
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(ค  าแนะน าทัว่ไปส าหรับการท าความสะอาดและฆ่าเช้ือในสภาพแวดลอ้มท่ีไม่ใช่บริการสุขภาพ) ในหนา้ Guidance 
for Businesses (ค าแนะน าส าหรับธุรกิจ) 

 
แยกแยะข้อเท็จจริงออกจำกควำมกลัวและปกป้องตนเองจำกกำรถกูตีตรำจำกสังคม 

• การระบาดไม่ใช่ขอ้อา้งท่ีจะเผยแพร่การเหยียดเช้ือชาติและการเลือกปฏิบติั 
การเลือกปฏิบติัต่อผูโ้ดยสารหรือผูท่ี้อาจเป็นผูโ้ดยสารเน่ืองจากเช้ือชาติ ภูมิล าเนา หรืออตัลกัษณ์อ่ืน ๆ เป็นส่ิงท่ีผดิกฎหมาย  

• หากคุณถูกก่อกวนหรือถูกเลือกปฏิบติัเน่ืองจากเช้ือชาติ, ภูมิล าเนา หรืออตัลกัษณ์อ่ืน ๆ โปรดติดต่อ NYC Commission on 
Human Rights (คณะกรรมการเพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งนครนิวยอร์ก) โดยการโทรไปท่ี 311 และพูดว่า “human rights” 
(สิทธิมนุษยชน) หรือโดยเขา้ดูท่ี nyc.gov/cchr และคลิกท่ี “Report Discrimination” (รายงานการเลือกปฏิบติั) 

 
ดูแลตนเองและครอบครัว 

• ห้องสมุดแอปท่ี nyc.gov/nycwell: เคร่ืองมือเพื่อสุขภาพกายและอารมณ์ท่ีดี 
• NYC Well: การช่วยเหลือดา้นสุขภาพจิตฟรีโดยให้บริการปรึกษาอยา่งส้ันและส่งต่อ 24 ชัว่โมงตลอด 7 วนั โทรติดต่อ 888-

692-9355 หรือแชทออนไลน์ท่ี nyc.gov/nycwell  
• NYS COVID-19 Emotional Support Helpline (สายด่วนให้ความช่วยเหลือทางดา้นอารมณ์เก่ียวกบัโควิด-19 

ของรัฐนิวยอร์ก): บคุลากรมืออาชีพท่ีไดรั้บการอบรมคอยรับฟัง, ช่วยเหลือ และส่งต่อการรักษาถา้จ าเป็น โทร 844-863-9314 
ระหว่างเวลา 8.00 น. ถึง 22.00 น. ในทุกวนัของสัปดาห์ 

• NYC Health + Hospitals (สำธำรณสุขเมืองนิวยอร์ก + โรงพยำบำล): 
ให้บริการชาวเมืองนิวยอร์กโดยไม่ค านึงถึงสถานะการเขา้เมืองและความสามารถในการจ่ายค่ารักษาพยาบาล โทร 844-692-
4692 หรือ 311  

 
ติดตำมข่ำวสำร 

• ส าหรับขอ้มูลโควิด-19 เขา้ดูท่ี nyc.gov/health/coronavirus  
• ติดขอ้มูลส าหรับผูโ้ดยสารไวท่ี้ท่ีนัง่ดา้นหลงั ส าหรับโปสเตอร์และใบปลิวเขา้ดูท่ี nyc.gov/health/coronavirus  
• ส าหรับค าแนะน าเพ่ิมเติมในการเปิดเมืองนิวยอร์กใหม่ เขา้ดูท่ี nyc.gov/health/coronavirus แลว้ไปท่ีหนา้ Guidance for 

Businesses (ค าแนะน าส าหรับธุรกิจ) 
 

กรมอนำมัยแห่งนครนิวยอร์กอำจเปล่ียนแปลงค ำแนะน ำตำมกำรเปลี่ยนแปลงของสถำนกำรณ์                             6.29.20 

 

https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-businesses-and-facilities.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-businesses-and-facilities.page
https://www1.nyc.gov/site/cchr/index.page
file://///nasprgshare220/Share/PEA/External%20Affairs/Publications/_Personal%20folders/Wendy/covid-19%20docs/nyc.gov/nycwell
http://nyc.gov/nycwell
http://nyc.gov/health/coronavirus
http://nyc.gov/health/coronavirus
http://nyc.gov/health/coronavirus
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-businesses-and-facilities.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-businesses-and-facilities.page

