
 
 

6.26.20       1 
Thai 

 

โควดิ-19: ค ำถำมทีพ่บบ่อยส ำหรบัอำคำรทีอ่ยู่อำศยั 
 

เอกสารฉบบันีม้คี าตอบส าหรบัค าถามทีพ่บบ่อยเกีย่วกบัโควดิ-19 จากเจา้ของและผูจ้ดัการอาคารทีอ่ยู่อาศยั 

ส ำหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบักำรเปิดนครนิวยอรก์อกีคร ัง้ โปรดดู "Reopening New York City: 

Frequently Asked Questions" (การเปิดนครนิวยอรก์อกีคร ัง้: ค าถามทีพ่บบ่อย) หรอืเขา้ดู 

nyc.gov/health/coronavirus และคน้หา “Reopening NYC” (การเปิดนครนิวยอรก์อกีคร ัง้)  

โปรดอย่ำลมืขอ้ปฏบิตัหิลกัสีป่ระกำรดงัต่อไปนีเ้พือ่ป้องกนักำรแพรเ่ชือ้โควดิ-19:  
 

• อยู่กบับำ้นหำกป่วย: โปรดอยู่กบับำ้นหำกคุณป่วยหรอืไดใ้กลช้ดิกบัผูท้ีป่่วยในชว่ง 14 

วนัทีผ่่ำนมำ นอกเสยีจำกว่ำคุณตอ้งออกไปรบับรกิำรทำงกำรแพทย ์(รวมถงึกำรตรวจ) 

หรอืธรุะทีจ่ ำเป็นอืน่ ๆ  

• รกัษำระยะห่ำงทำงกำยภำพ: อยู่ห่างจากผูอ้ืน่อย่างนอ้ย 6 ฟุต  

• รกัษำควำมสะอำดของมอื และปฏบิตัติำมแนวทำงกำรรกัษำควำมสะอำด: 

ลำ้งมอืบ่อยคร ัง้ดว้ยสบู่กบัน ้ำนำนอย่ำงนอ้ย 20 วนิำท ีโดยเฉพำะหลงัจำกทีเ่ขำ้หอ้งน ้ำ สัง่น ้ำมูก ไอ 

หรอืจำม ใชเ้จลแอลกอฮอลฆ์่ำเช ือ้ส ำหรบัมอืทีม่สี่วนผสมของแอลกอฮอลอ์ย่ำงนอ้ย 60% 

หำกไม่มสีบู่กบัน ้ำ หลกีเลีย่งกำรจบัใบหนำ้ดว้ยมอืทีย่งัไม่ไดล้ำ้ง ปิดปำกเมือ่ไอหรอืจำมดว้ยแขนเสือ้ 

อย่ำใชม้อื ท ำควำมสะอำดพืน้ผวิทีถู่กสมัผสับ่อย ๆ อย่ำงสม ่ำเสมอ 

• ใส่หน้ำกำก: ปกป้องผูท้ีอ่ยู่รอบตวัคุณ 

คุณอำจมเีชือ้อยู่แมจ้ะไม่มอีำกำรและอำจแพรโ่รคไปใหผู้อ้ืน่เมือ่คุณไอ จำม หรอืพูดคุย 

กำรใส่หนำ้กำกอย่ำงถูกตอ้งจะชว่ยลดโอกำสกำรแพรก่ระจำยของโควดิ-19 ส ำหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิ 

โปรดเขำ้ดู nyc.gov/facecovering 
 

อยู่บำ้นหำกป่วย 
 

พนกังำนอำคำรทีส่งสยัว่ำตดิเชือ้หรอืไดร้บัผลตรวจว่ำตดิเชือ้โควดิ-19 

จะสำมำรถกลบัมำท ำงำนไดเ้มือ่ไร  
ตำมแนวปฏบิตัสิ ำหรบักำรเปิดกจิกำรอกีคร ัง้ของรฐันิวยอรก์ 

พนักงำนส่วนใหญ่ทีล่ำป่วยไมค่วรกลบัมำท ำงำนจนกว่ำทุกขอ้ต่อไปนีจ้ะเป็นจรงิ:  

•  ผ่านไป 14 วนัแลว้นับจากวนัแรกทีพ่นักงานเร ิม่มอีาการ หรอื ถำ้ไม่มอีำกำร ผ่ำนไป 14 

วนัแลว้หลงัจำกผลตรวจคร ัง้แรกของพวกเขำเป็นบวก  

• พวกเขาไม่มไีขใ้นสามวนัทีผ่่านมาโดยทีไ่ม่ไดใ้ชย้าลดไขอ้ย่างพาราเซตามอล (เชน่ Tylenol) 

หรอืไอบูโพรเฟน (เชน่ Advil หรอื Motrin)  

• สุขภาพโดยรวมของพวกเขาดขีึน้ 
 

จะท ำอย่ำงไรหำกพนกังำนอำคำรไม่มำท ำงำน 

เจำ้ของอำคำรและผูจ้ดักำรอสงัหำรมิทรพัยอ์ำจพจิำรณำทีจ่ะหำพนักงำนเสรมิหรอือำสำสมคัรทีอ่ำศยัอยู่ในอ

ำคำรเพือ่ชว่ยเหลอืงำนต่ำง ๆ ตำมสมควร เชน่ กำรส่งพสัดุ 

https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-reopening-nyc-faq.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-reopening-nyc-faq.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-reopening-nyc-faq.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-reopening-nyc-faq.pdf
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-main.page
http://www.nyc.gov/facecovering
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และกำรท ำควำมสะอำดและกำรฆ่ำเช ือ้อย่ำงสม ่ำเสมอ 

ควรมกีำรส่งเสรมิใหเ้วน้ระยะห่ำงทำงกำยภำพตลอดเวลำ 
 

พนกังำนทีล่ำป่วยจ ำเป็นตอ้งรบักำรตรวจหำเชือ้โควดิ-19 ก่อนกลบัมำท ำงำนหรอืไม ่

ไม่ ไม่มขีอ้ก ำหนดเร ือ่งกำรตรวจส ำหรบักำรกลบัมำท ำงำน อย่ำงไรก็ตำม 

นครนิวยอรก์แนะน ำใหช้ำวนิวยอรก์ทุกคนไดร้บักำรตรวจวนิิจฉัยโรคโควดิ-19 

ไม่ว่ำจะมอีำกำรหรอืมคีวำมเสีย่งสูงหรอืไม่ 

ค ำแนะน ำปัจจบุนัไม่ไดร้ะบุว่ำผูท้ีเ่คยไดร้บัผลว่ำตดิเชือ้ควรไดร้บักำรตรวจอกีคร ัง้ 

นอกเสยีจำกจะไดร้บัค ำแนะน ำใหต้รวจจำกเจำ้หนำ้ทีส่ำธำรณสุขหรอืผูใ้หบ้รกิำรทำงกำรแพทย ์

 

ฝ่ำยบรหิำรอำคำรควรแจง้ใหพ้นกังำนสำธำรณสุขทรำบหรอืไม่หำกพนกังำนไดร้บัผลตรว

จว่ำตดิเชือ้โควดิ-19 

แนวทางปฏบิตัขิองนครนิวยอรก์ก าหนดใหน้ายจา้งแจง้เจา้หนา้ทีส่าธารณสุขเมือ่นายจา้งรบัทราบว่าพนักงาน

ไดร้บัการยนืยนัหรอืสงสยัว่าตดิเช ือ้ หากนายจา้งตอ้งการรายงานต่อเจา้หนา้ทีส่าธารณสุขโดยตรง 

นายจา้งสามารถส่งอเีมลไปหา NYC Test & Trace Corps ที ่CovidEmployerReport@nychhc.org  
 

โปรดทรำบว่ำโครงกำร NYC Test & Trace จะตดิตำมคนไขท้ีไ่ดร้บัผลตรวจยนืยนัแลว้เท่ำน้ัน 

และไม่สำมำรถตอบกลบัรำยงำนทีไ่ดร้บัผ่ำนอเีมลนี ้

นครนิวยอรก์ก ำลงัด ำเนินกำรตดิตำมบุคคลใกลช้ดิของบุคคลทีไ่ดร้บักำรยนืยนัว่ำตดิเช ือ้ทีไ่ดร้บัรำยงำนผ่ำน

ระบบรำยงำนหอ้งปฏบิตักิำรอเิล็กทรอนิกสท์ีท่นทำน 

 

ทำงนครนิวยอรก์จะแจง้เจำ้ของอำคำรหรอืผูอ้ยู่อำศยัหำกมคีนในอำคำรป่วยหรอืไดร้บัผลต

รวจว่ำตดิเชือ้โควดิ-19 หรอืไม ่

ไม่ 

กรมอนำมยัและสุขอนำมยัทำงจติแห่งนครนิวยอรก์จะไม่แจง้รำยงำนกำรป่วยหรอืคนไขท้ีต่ดิเช ือ้ต่อเจำ้ของอำ

คำรหรอืผูอ้ยู่อำศยั NYC Test & Trace Corps 

จะพยำยำมสมัภำษณท์ุกคนทีไ่ดร้บักำรวนิิจฉัยว่ำตดิเช ือ้โควดิ-19 

เพือ่ระบุบุคคลใกลช้ดิทีอ่ำจมคีวำมเสีย่งต่อกำรตดิเชือ้ 

บุคคลใกลช้ดิเหล่ำนีจ้ะไดร้บักำรแจง้ใหไ้ปรบักำรตรวจและแยกตวัออกมำตำมระดบัควำมเสีย่ง 
 

หำกผูใ้ดกงัวลว่ำอำจมคีวำมเสีย่งทีจ่ะตดิเช ือ้จำกบุคคลทีไ่ดร้บักำรยนืยนัว่ำตดิเช ือ้ 

แต่ยงัไม่ไดร้บักำรตดิต่อจำก NYC Test & Trace Corps 

ผูน้ั้นสำมำรถพูดคุยกบัผูใ้หบ้รกิำรทำงกำรแพทยข์องตนเพือ่สอบถำมตวัเลอืกในกำรตรวจหำโควดิ-19 

หรอืเขำ้ดู testandtrace.nyc 
 

รกัษำระยะห่ำงทำงกำยภำพ 
 

พนกังำนอำคำรจะตอ้งรกัษำระยะห่ำงทำงกำยภำพในทีท่ ำงำนหรอืไม่  

ใช ่พนักงำนอำคำรควรรกัษำระยะห่ำงทำงกำยภำพ โดยรกัษำระยะห่ำงจำกผูอ้ืน่อย่ำงนอ้ย 6 

ฟุตทุกคร ัง้ทีท่ ำได ้ควรมกีำรใส่หนำ้กำกเมือ่ไม่สำมำรถรกัษำระยะห่ำง 6 ฟุตไวไ้ด ้เพือ่หลกีเลีย่งควำมแออดั 

mailto:CovidEmployerReport@nychhc.org
https://www.nychealthandhospitals.org/test-and-trace/
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โปรดจ ำกดัจ ำนวนคนทีจ่ะขึน้ลฟิตใ์นเวลำเดยีวกนั ผูค้นควรพจิำรณำทีจ่ะขึน้ลฟิตก์บักลุ่มของตนเท่ำน้ัน 

ขึน้บนัได หรอืรอลฟิตร์อบต่อไป 

 

รกัษำควำมสะอำดของมอืและปฏบิตัติำมแนวทำงกำรรกัษำควำมสะอำด 
 

เจำ้ของ ผูจ้ดักำร 

และพนกังานดูแลอาคารสามารถท าอะไรไดบ้า้งเพือ่ส่งเสรมิสุขอนามยัมอืทีด่แีละชว่ยป้องก ั

นการแพรก่ระจายของโควดิ-19 

• พนักงานของอาคารควรตรวจดูว่าอ่างลา้งมอืในพืน้ทีร่วมมนี ้าไหล สบู่ และกระดาษเชด็มอือยู่ทุกเวลา  

• พจิำรณำทีจ่ะมเีจลแอลกอฮอลฆ์่ำเช ือ้ส ำหรบัมอืทีม่สีว่นประกอบของแอลกอฮอล ์60% 

วำงไวใ้นพืน้ทีส่่วนกลำง (เชน่ ล็อบบี ้หอ้งน ้ำ หอ้งซกัผำ้ ทำงเขำ้ออก และลฟิต)์ 

เพือ่ส่งเสรมิสุขอนำมยัมอืทีด่ใีนหมู่คนทีอ่ยู่ในอาคาร 

• ตดิโปสเตอรเ์กีย่วกบัการลา้งมอืในหอ้งน ้าและพืน้ทีส่่วนกลางตามความเหมาะสม เขา้ดู 

nyc.gov/health/coronavirus และคน้หำ “Posters and Flyers” (โปสเตอรแ์ละใบปลวิ) 

ซ ึง่คุณจะพบ “Wash Your Hands Poster for Adults” (โปสเตอรก์ำรลำ้งมอืส ำหรบัผูใ้หญ่) 

ในหลำยภำษำ 
 

พนกังำนดูแลอำคำรควรท ำควำมสะอำดพืน้ทีส่่วนกลำง เชน่ ล็อบบี ้หอ้งน ้ำ 

หรอืหอ้งซกัผำ้บ่อยคร ัง้เพยีงใด 

• พนักงานดูแลอาคารควรท าความสะอาดและฆ่าเช ือ้อย่างสม ่าเสมอทุกวนัเป็นอย่างนอ้ย  

o วตัถุทีใ่ชร้ว่มกนั (เชน่ เคร ือ่งมอื) และพืน้ผวิทีม่กีำรสมัผสัสูง (เชน่ ลูกบดิประตู รำวบนัได 

ปุ่ มลฟิต ์สวติชไ์ฟ โตะ๊ตอ้นรบั ประตู ประตูชอ่งขยะ แผ่นดนัและดงึ กล่องจดหมำย 

และอุปกรณ)์ ในพืน้ทีท่ีพ่ลุกพล่ำนหรอืพืน้ทีส่่วนกลำง (เชน่ หอ้งน ้ำ ล็อบบี ้ลฟิต ์หอ้งซกัผำ้ 

และหอ้งจดหมำย) ควรท ำควำมสะอำดและฆ่ำเช ือ้บ่อยคร ัง้มำกขึน้ 

• เขา้ดู "General Guidance for Cleaning and Disinfection for Non-Health Care Settings" 

(แนวทางปฏบิตัทิ ั่วไปส าหรบัการท าความสะอาดและการฆ่าเช ือ้ในสภาพแวดลอ้มทีไ่ม่ไดใ้ชเ้พือ่การบ

รกิารสุขภาพ) nyc.gov/health/coronavirus 

ส ำหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัวธิกีำรท ำควำมสะอำดและฆ่ำเช ือ้พืน้ผวิต่ำง ๆ 

และกำรฆ่ำเช ือ้อุปกรณท์ ำควำมสะอำดอย่ำงไมถู้และผำ้ขีร้ ิว้ 

รวมถงึตวัอย่ำงบนัทกึกำรท ำควำมสะอำดเพือ่สนับสนุนกำรปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดของนครนิวยอรก์แ

ละรฐันิวยอรก์ 

• พนักงานอาคารควรลา้งมอืบอ่ยคร ัง้ดว้ยสบู่กบัน ้าอย่างนอ้ย 20 วนิาท ีโดยเฉพาะหลงัท าความสะอาด 

พนักงานควรใชเ้จลแอลกอฮอลฆ์่าเช ือ้ส าหรบัมอืทีม่สีว่นประกอบของแอลกอฮอลอ์ย่างนอ้ย 60% 

หากไม่มสีบู่กบัน ้า 
 

ใส่หน้ำกำก  
 

พนกังำนอำคำรจ ำเป็นตอ้งใส่หน้ำกำกในทีท่ ำงำนหรอืไม่  

https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-main.page
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/disinfection-guidance-for-businesses-covid19.pdf
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-main.page
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พนักงำนอำคำรตอ้งใส่หนำ้กำกหำกไม่สำมำรถรกัษำระยะห่ำงระหว่ำงตนเองกบัผูอ้ืน่อย่ำงนอ้ย 6 ฟุต 

พนักงำนควรมหีนำ้กำกพรอ้มเพือ่ใส่ในกรณีทีม่คีนเขำ้มำใกลใ้นระยะ 6 ฟุต 
 

ฝ่ำยบรหิำรจดักำรอำคำรตอ้งจดัหำหน้ำกำกใหก้บัพนกังำนอำคำรหรอืไม่  

ฝ่ำยบรหิำรจดักำรอำคำรตอ้งจดัหำหนำ้กำกใหก้บัพนักงำนอำคำรโดยไม่คดิค่ำใชจ้ำ่ย 

ฝ่ำยบรหิำรจดักำรอำคำรควรดูแลใหม้จี ำนวนวสัดุอุปกรณเ์พยีงพอส ำหรบัควำมตอ้งกำร 

ฝ่ำยบรหิำรจดักำรสำมำรถอนุญำตใหพ้นักงำนใชห้นำ้กำกของตนเองมไดห้ำกหนำ้กำกผ่ำนมำตรฐำนขัน้ต ่ำ 

 

หน้ำกำกทีใ่ชไ้ดต้อ้งเป็นอย่ำงไร  

โปรดดู ค าถามทีพ่บบ่อยเกีย่วกบัหนา้กาก  
 

หากพนกังานอาคารใส่หน้ากากแลว้ ยงัตอ้งรกัษาระยะห่าง 6 ฟุตระหว่างตนเองกบัผูอ้ืน่หรอืไม ่

กำรใชห้นำ้กำกไม่ควรแทนกำรรกัษำระยะห่ำงทำงกำยภำพ 

พนักงำนอำคำรควรรกัษำระยะห่ำงจำกผูอ้ืน่อย่ำงนอ้ย 6 ฟุตทุกคร ัง้ทีท่ ำได ้

ในกรณีทีก่ำรรกัษำระยะห่ำงไม่สำมำรถท ำได ้พนักงำนจะตอ้งใส่หนำ้กำก 

 

ระบบทัว่ไปของอำคำร 
 
ระบบระบายอากาศสามารถแพรก่ระจายโควดิ-19 ไดห้รอืไม่ 

ฉนัสามารถท าอย่างไรไดบ้า้งเพือ่ปกป้องพนกังานในอาคารและผูอ้ืน่ 

หลกัฐำนทีม่ใีนปัจจบุนัมจี ำกดัและไม่ไดบ้่งบอกว่ำอำกำศทีเ่ขำ้มำผำ่นระบบระบำยอำกำศจะส่งต่อไวรสั 

แต่กำรเคลือ่นไหวของอำกำศอย่ำงแรงผ่ำนพืน้ทีต่่ำง ๆ จำกเคร ือ่งปรบัอำกำศ ท่อส่งอำกำศ หรอืพดัลม 

(พดัลมส่วนตวัหรอืพดัลมของหอ้ง) อำจท ำใหล้ะอองน ้ำเคลือ่นตวัเกนิ 6 ฟุต 

โปรดท ำตำมขัน้ตอนต่อไปนีเ้พือ่เพิม่กำรระบำยอำกำศในพืน้ทีข่องคุณตำมควำมเหมำะสม  

• เพิม่สดัส่วนของอำกำศนอกอำคำร โดยเพิม่ใหสู้งถงึ 100% หำกเป็นไปได ้

(อนัดบัแรกตอ้งยนืยนัควำมเขำ้กนัไดก้บัควำมสำมำรถของระบบใหค้วำมรอ้น ระบำยอำกำศ 

และปรบัอำกำศ (HVAC) ส ำหรบักำรควบคุมทัง้อุณหภมูแิละควำมชืน้ 

รวมถงึพจิำรณำควำมเขำ้กนัไดก้บัคุณภำพอำกำศภำยนอกและภำยใน) 

• เพิม่การระบายอากาศโดยรวมในพืน้ทีท่ีอ่ยู่อาศยัหากเป็นไปได ้ 

• ปิดกำรควบคุมกำรระบำยอำกำศอตัโนมตั ิ(DCV) 

ทีจ่ะลดระดบัอำกำศตำมอุณหภูมหิรอืจ ำนวนคนทีอ่ยู่ในอำคำร 

• พจิำรณำทีจ่ะใชก้ำรระบำยอำกำศตำมธรรมชำต ิ(เชน่ 

กำรเปิดหนำ้ต่ำงหำกเป็นไปไดแ้ละปลอดภยัทีจ่ะท ำ) 

เพือ่เพิม่การระบายอากาศเมือ่สภาพอากาศเป็นใจและขอ้ก าหนดของอาคารอนุญาต  

• ปรบัปรุงระบบกำรระบำยอำกำศส่วนกลำงใหม้ำกทีสุ่ด (MERV 13 or 14) 

โดยไม่ลดระดบัอำกำศหมุนเวยีนตำมกำรออกแบบ 

• ตรวจสอบทีใ่ส่ตวักรองและตะแกรงเพือ่ดูว่ำตวักรองใส่ไดพ้อดแีละตรวจหำวธิกีำรลดปรมิำณสิง่ทีจ่ะผ่

ำนตวักรอง 

https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-face-covering-faq.pdf
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• พจิำรณำทีจ่ะเปิดระบบระบำยอำกำศในชว่งทีไ่ม่มใีครอยู่เพือ่เพิม่กำรระบำยอำกำศและลดสิง่แปลกป

ลอมในอำกำศสูงสุด  

• ตรวจสอบวำ่พดัลมระบำยอำกำศในหอ้งน ้ำไม่เสยีและท ำงำนอย่ำงเต็มประสทิธภิำพเมือ่มคีนมำท ำงำ

น 
 

เชือ้ไวรสัโควดิ-19 สำมำรถแพรก่ระจำยในสระว่ำยน ้ำและอำ่งน ้ำรอ้นหรอืไม่ 

ไม่มหีลกัฐำนว่ำโควดิ-19 สำมำรถแพรก่ระจำยสู่คนผ่ำนสระว่ำยน ้ำและอ่ำงน ้ำรอ้น กำรด ำเนินกำร กำรดูแล 

และกำรฆ่ำเช ือ้อย่ำงถูกตอ้ง (เชน่ กำรใชค้ลอรนีกบัโบรมนี) 

ในสระว่ำยน ้ำและอ่ำงน ้ำรอ้นน่ำจะลดฤทธิห์รอืก ำจดัไวรสัโควดิ-19 ได ้
 
อย่ำงไรก็ตำม ในขณะทีม่ีกำรแพรก่ระจำยของเชือ้โควดิ-19 ในชมุชนอย่ำงต่อเน่ือง 

ผูอ้ยู่อำศยัควรรกัษำสุขอนำมยัของมอืและรกัษำระยะห่ำงทำงกำยภำพ 

เจำ้ของอำคำรและผูด้ ำเนินกำรควรท ำควำมสะอำดพืน้ผวิอย่ำงสม ่ำเสมอโดยกำรใชว้ธิกีำรท ำควำมสะอำดแล

ะกำรฆ่ำเช ือ้ทีเ่หมำะสม โดยเนน้พืน้ผวิและวตัถุทีม่กีำรสมัผสับ่อย (โปรดดู "General Guidance for 
Cleaning and Disinfection for Non-Health Care Settings" 
(แนวทางปฏบิตัทิ ั่วไปส าหรบัการท าความสะอาดและการฆ่าเช ือ้ในสภาพแวดลอ้มทีไ่ม่ไดใ้ชเ้พือ่การบรกิารสุข
ภาพ) ที ่nyc.gov/health/coronavirus ส าหรบัค าแนะน า) 

 
ควรมกีารเปลีย่นแปลงวธิกีารจดัส่งภายในอาคาร (เชน่ อาหาร วสัดุพืน้ฐาน หรอืยารกัษาโรค) 

หรอืไม่  

ผูท้ีอ่ยู่ในอำคำร (พนักงำนและผูอ้ยู่อำศยั) ควรรกัษำระยะห่ำงทำงกำยภำพเวลำทีร่บัพสัดุ จดหมำย 

และกำรเขำ้ออกอำคำร หลงัจำกทีจ่บัจดัหมำย ผูท้ีอ่ยู่ในอำคำรทุกคนควรรกัษำสุขอนำมยัของมอื 

ในอำคำรทีอ่ยู่อำศยัขนำดใหญ่ทีม่พีสัดุวำงไวใ้นล็อบบี ้

พนักงำนในอำคำรอำจพจิำรณำทีจ่ะชว่ยผูอ้ยู่อำศยัโดยกำรวำงสิง่ทีม่ำส่งไวด้ำ้นหนำ้ประตูหอ้งของผูอ้ยู่อำศยั 

 

นอกจำกนี ้บรกิำรจดัส่งบำงบรกิำร (เชน่ Uber Eats, FreshDirect และ Amazon) 

ยงัมสี่วนออนไลนส์ ำหรบั “ค ำสัง่พเิศษ” ทีผู่ค้นสำมำรถใส่ขอ้มูลเพิม่เตมิและรอ้งขอบำงอย่ำง เชน่ 

ขอใหส้่งพสัดุไปถงึหนำ้ประตู 

หรอืส่งขอ้ควำมหรอืโทรหำและวำงพสัดุไวท้ีห่นำ้ประตูเพือ่ลดกำรพบเจอซึง่หนำ้และกำรจบัตอ้งพืน้ผวิต่ำง ๆ 
 
ผูท้ีอ่ยู่ในอำคำรควรท ำอย่ำงไรเมือ่สญัญำณเตอืนภยัดงัขึน้ในอำคำร  

ผูท้ีอ่ยู่ในอำคำรควรปฏบิตัติำมระเบยีบมำตรฐำนของอำคำรหำกสญัญำณเตอืนภยัดงัและไม่ควรละเลยกำรรกั

ษำควำมปลอดภยัจำกไฟไหม ้กฎเกีย่วกบัไฟไหมแ้ละอำคำรควรไดร้บักำรปฏบิตัติำมต่อไป 

และประตูทำงหนีไฟไม่ควรเปิดทิง้ไว ้ส่งเสรมิใหผู้ท้ีอ่ยู่ในอำคำรรกัษำระยะห่ำงจำกกนัและกนัอย่ำงนอ้ย 6 

ฟุตขณะออกจำกอำคำรในเหตุกำรณเ์ชน่นี ้

 

ตอ้งท ำอย่ำงไรหำกตอ้งมกีำรซอ่มแซมหน่วยเฉพำะ (เชน่ ท่อประปำ หรอืกำรซอ่มบ ำรุง)  

ผูท้ีอ่ยู่ในอำคำรและคนท ำงำนควรปฏบิตัติำมแนวทำงป้องกนัต่ำง ๆ เชน่ กำรรกัษำสุขอนำมยัมอืทีด่ ี

และกำรรกัษำระยะห่ำงทำงกำยภำพในขณะทีก่ำรท ำงำนด ำเนินอยู่ 

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
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-main.page
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ผูอ้ยู่อำศยัและคนท ำงำนควรพจิำรณำทีจ่ะใส่หนำ้กำก 

ท ำควำมสะอำดและฆ่ำเช ือ้พืน้ทีท่ ำงำนหลงัจำกทีท่ ำงำนเสรจ็ (โปรดเขำ้ดู "General Guidance for 
Cleaning and Disinfection for Non-Health Care Settings" 
(แนวทางปฏบิตัทิ ั่วไปส าหรบัการท าความสะอาดและการฆ่าเช ือ้ในสภาพแวดลอ้มทีไ่ม่ไดใ้ชเ้พือ่การบรกิารสุข
ภาพ) ที ่nyc.gov/health/coronavirus ส ำหรบัขอ้มูลวธิกีำรท ำควำมสะอำดและฆ่ำเช ือ้พืน้ผวิต่ำง ๆ) 
 

เจำ้ของอำคำรทีอ่ยู่อำศยัและผูจ้ดักำรอสงัหำรมิทรพัยส์ำมำรถชว่ยใหผู้อ้ยู่อำศยัมสุีขภำพดี

และลดควำมรูส้กึโดดเดีย่วในชว่งนีไ้ดอ้ย่ำงไร 

หำกพนักงำนอำคำรสำมำรถท ำได ้สำมำรถถำมไถ่สำรทุกขข์องผูอ้ยู่อำศยัผ่ำนทำงโทรศพัทห์รอืขอ้ควำม 

(ไม่ใชต่่อหนำ้) กบัผูท้ีแ่สดงควำมสนใจทีจ่ะรบักำรตดิต่อในลกัษณะนี ้

 

ส ำหรบัขอ้มูลและควำมชว่ยเหลอืเพิม่เตมิ:  

• หำกคุณตอ้งกำรผูใ้หบ้รกิำรทำงกำรแพทย ์NYC Health + Hospitals 

จะใหบ้รกิำรชำวนิวยอรก์ทุกคน โดยไม่ค ำนึงถงึสถำนะคนเขำ้เมอืง ประกนัสุขภำพ 

หรอืควำมสำมำรถในกำรจำ่ยค่ำรกัษำพยำบำล โทร 844-692-4692 หรอื 311  

• หากตอ้งการคน้หาสถานทีต่รวจ โปรดเขา้ดูที ่nyc.gov/covidtest หรอืโทร 311 

 

กรมอนำมยัแห่งนครนิวยอรก์อำจเปลีย่นแปลงค ำแนะน ำตำมกำรเปลีย่นแปลงของสถำนกำรณ  ์ 6.26.20 

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
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-main.page
http://nyc.gov/covidtest

