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 29 มถุินายน 2021 

ค าแนะน าล่าสุดส าหรบัผูใ้หบ้รกิารรบัเลีย้งเด็กและโปรแกรมการดูแลเด็ก 

สาระส าคญั 

รฐัแคลฟิอรเ์นียยงัคงมุ่งมั่นต่อไปทีจ่ะด าเนินการต่าง ๆ เพือ่ปกป้องสุขภาพ ความปลอดภยั และสวสัดภิาพของ

ประชาชนในแคลฟิอรเ์นีย ขณะทีธ่รุกจิและกจิกรรมต่าง ๆ กลบัมาเปิดท าการอกีคร ัง้ ไดม้กีารปรบัปรุงค าแนะน า

เกีย่วกบัแนวทางปฏบิตัใินการควบคุมการตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (โควดิ-19) เราคาดหวงัใหโ้ปรแกรมการดูแล

เด็กทุกโปรแกรมยงัคงลดการแพรก่ระจายของโควดิ-19 ต่อไป และรบัรองความปลอดภยัของเด็ก ผูใ้หบ้รกิาร และ

ครอบครวั ผูใ้หบ้รกิารทุกรายควรน านโยบายและขอ้ก าหนดใหม่ล่าสุดไปปฏบิตั ิซ ึง่จดัการกบัความจ าเป็นในการ

ควบคุมการตดิเชือ้ต่อไป และควรปรบัปรุงแกไ้ขแผนเตรยีมความพรอ้มของตนเพือ่รบัมอืกบักรณีฉุกเฉินต่าง ๆ 

ค าแนะน านีแ้จง้ผูใ้หบ้รกิารรบัเลีย้งเด็กและครอบครวัเด็กทราบถงึแนวทางปฏบิตัวิา่ดว้ยการควบคุมการตดิเชือ้ ซ ึง่จะ

ป้องกนัและบรรเทาการแพรข่องการตดิเชือ้โควดิ-19 ในสถานประกอบการ เป็นสิง่ส าคญัทีผู่ใ้หบ้รกิารควรหมั่น

สือ่สารกบัครอบครวัเด็กและบุคลากรของตน เพือ่แจง้ใหท้ราบถงึนโยบายและแนวทางปฏบิตัทิีใ่ชใ้นสถาน

ประกอบการ เพือ่ใหทุ้กคนปลอดภยั  

ค าแนะน านีแ้ทนทีค่ าแนะน าเกีย่วกบัโควดิ-19 ก่อนหน้านีท้ีอ่ยู่ในค าแนะน าเกีย่วกบัโควดิ-19 ฉบบั

แกไ้ข: โปรแกรมการดูแลเด็กและผูใ้หบ้รกิารรบัเลีย้งเด็ก ฉบบัวนัที ่17 กรกฎาคม 2020  

ผูม้ใีบอนุญาตและผูใ้หบ้รกิารรบัเลีย้งเด็กอืน่ ๆ ควรปฏบิตัติามขอ้ก าหนดและค าแนะน าเกีย่วกบัโควดิ-19 ต่อไป ซึง่

อยูใ่นหนังสอืแจง้ขอ้มูลผูใ้หบ้รกิาร (Provider Information Notices: PIN) ทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งของกองการออก

ใบอนุญาตการดูแลชมุชน (Community Care Licensing: CCL) และของกรมบรกิารสงัคมแห่งรฐัแคลฟิอรเ์นีย 

(California Department of Social Services: CDSS) นอกเหนือจากค าแนะน าหรอืขอ้ก าหนดจากกรม

สาธารณสุขแห่งรฐัแคลฟิอรเ์นีย (CDPH), กองอาชวีอนามยัและความปลอดภยั  สงักดักกรมอุตสาหกรรมแห่งรฐั

แคลฟิอรเ์นีย (Cal/OSHA) และ หน่วยงานสาธารณสุขในทอ้งที ่ซึง่มผีลบงัคบัใชก้บัสถานประกอบการน้ัน ๆ 

หากค าแนะน าหรอืค าสัง่ดา้นการสาธารณสุขของ CDPH, CCL, Cal/OSHA และของหน่วยงานสาธารณสุขใน

ทอ้งที ่มขีอ้ก าหนดทีแ่ตกต่างกนั ผูม้ใีบอนุญาตและผูใ้หบ้รกิารรบัเลีย้งเด็กควรปฏบิตัติามขอ้ก าหนดทีเ่ขม้งวดทีสุ่ด 

การน าค าแนะน านีไ้ปปฏบิตัคิวรไดร้บัการปรบัใหเ้ขา้กบัสถานประกอบการของคุณ และอาจตอ้งมกีารฝึกอบรมและ

ใหก้ารสนับสนุนแกบุ่คลากร ตลอดจนค านึงถงึความตอ้งการของเด็กและครอบครวัเด็กอย่างเพยีงพอ 

ขอ้บงัคบัว่าดว้ยความปลอดภยัและสุขภาพในทีท่ างานในรฐัแคลฟิอรเ์นีย ก าหนดใหผู้ว้่าจา้งตอ้งด าเนินการต่าง ๆ 

เพือ่ปกป้องคนงานทีส่มัผสักบัโรคตดิเชือ้ ผูม้ใีบอนุญาตและผูใ้หบ้รกิารรบัเลีย้งเด็กทีต่อ้งปฏบิตัติามมาตรฐาน

ช ัว่คราวฉุกเฉิน (ETS) ของ Cal/OSHA ว่าดว้ยการป้องกนัโควดิ-19) ตอ้งปฏบิตัติามมาตรฐานเหล่านีต่้อไป   

ก่อนหน้านี้ที่อยู่ในคำแนะนำเกี่ยวกับโควิด-19%20ฉบับแก้ไข:%20โปรแกรมการดูแลเด็กและผู้ให้บริการรับเลี้ยงเด็ก
ก่อนหน้านี้ที่อยู่ในคำแนะนำเกี่ยวกับโควิด-19%20ฉบับแก้ไข:%20โปรแกรมการดูแลเด็กและผู้ให้บริการรับเลี้ยงเด็ก
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Immunization/nCOV2019.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Immunization/nCOV2019.aspx
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Immunization/Local-Health-Department.aspx
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/ETS.html
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/ETS.html
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การวางแผน  

• ผูม้ใีบอนุญาตและผูใ้หบ้รกิารรบัเลีย้งเด็กตอ้งด าเนินการบรรเทาการแพรข่องโควดิ-19 ต่อไป โปรดอ่าน 

ค าแนะน าและแหล่งขอ้มูลของ Cal/OSHA เกีย่วกบัโควดิ-19 เพือ่น าขัน้ตอนต่าง ๆ ไปปฏบิตัใินการปกป้อง

บุคลากร และลดการสมัผสัเชือ้ไวรสัโควดิ-19  

• โปรแกรมของ Cal/OSHA ว่าดว้ยการป้องกนัโควดิ-19 (CPP) เป็นแผนทีเ่ป็นลายลกัษณอ์กัษรตามที่

ก าหนดไวใ้นมาตรฐานช ัว่คราวฉุกเฉินของ Cal/OSHA ว่าดว้ยโควดิ-19 หากตอ้งการรายละเอยีดเพิม่เตมิ

และตอ้งการเขา้ถงึเทมเพลต โปรดไปทีเ่ว็บไซตท์ี ่มาตรฐานช ัว่คราวฉุกเฉินวา่ดว้ยการป้องกนัโควดิ-19  

• สถานรบัเลีย้งเด็กควรมแีผนเป็นลายลกัษณอ์กัษรส าหรบักรณีทีเ่ด็กหรอืบุคลากรของตนสมัผสัใกลช้ดิกบัผูต้ดิ

เช ือ้โควดิ-19 มอีาการของโควดิ-19 หรอืมผีลการตรวจโควดิ-19 เป็นบวก  

• ขอแนะน าใหจ้ดัท าแผนการสือ่สารเป็นลายลกัษณอ์กัษรขึน้รว่มกบัพ่อแม่ผูป้กครองของเด็ก และพีเ่ลีย้งเด็ก 

เพือ่แจง้ขอ้มูลและค าแนะน าต่าง ๆ ในภาษาทีบุ่คคลเหล่าน้ันตอ้งการ  

• เมือ่เกดิการระบาดขึน้ในสถานทีท่ างาน ขอใหใ้ชก้ระบวนการและระเบยีบการทีแ่นะน า ซ ึง่อยู่ในค าแนะน าของ 

CDPH ว่าดว้ยการจดัการรายกรณีและการตดิต่อภายในสถานรบัเลีย้งเด็ก  

วคัซนีโควดิ-19  

• CDC แนะน าอย่างยิง่ว่าการฉีดวคัซนีเป็นเคร ือ่งมอืทีส่ าคญัทีสุ่ดอย่างหน่ึงในการยุตกิารระบาดใหญ่ของโควดิ-

19 ผูม้ใีบอนุญาตและผูใ้หบ้รกิารรบัเลีย้งเด็กมสีทิธิร์บัวคัซนีไดฟ้ร ีและสามารถขอรบัวคัซนีไดห้ลายทาง โปรด

อ่าน PIN 21-06-CCP หากตอ้งการขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัความปลอดภยัและประโยชนข์องวคัซนี ตลอดจน

วธิกีารขอรบัวคัซนี 

• โปรดแจง้ขอ้มูลเกีย่วกบัวคัซนีแกบุ่คลากรและครอบครวัของเด็ก และอ่านขอ้มูลในโฮมเพจของเว็บไซตว์คัซนี

โควดิ-19 ของรฐัแคลฟิอรเ์นีย 

• หากผูม้ใีบอนุญาตหรอืผูใ้หบ้รกิารรบัเลีย้งเด็กขอหลกัฐานยนืยนัว่าบุคลากรหรอืเด็กไดร้บัวคัซนีโควดิ-19 แลว้ 

ขอแนะน าใหท้ าการบนัทกึหลกัฐานยนืยนัน้ันดว้ยวธิเีดยีวกนักบัทีใ่ชใ้นการบนัทกึการฉีดวคัซนี และควรเก็บ

หลกัฐานน้ันไวใ้นแฟ้มของสถานประกอบการ ผูท้ีย่นืยนัอาจตรวจสอบและยอมรบัหลกัฐานการรบัวคัซนีทีเ่ป็น

แผ่นกระดาษหรอืบนัทกึดจิทิลัก็ได ้

การตรวจ 

• การตรวจเป็นวธิหีน่ึงในแนวทางการป้องกนัโควดิ-19 แบบหลายช ัน้ หากตอ้งการขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัการ

ตรวจ โปรดดูที:่ ค าแนะน าล่าสุดว่าดว้ยการตรวจโควดิ-19   

https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/ETS.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/contact-management-childcare-facilities.aspx
https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/CCLD/PINs/2021/CCP/PIN-21-06-CCP.pdf
https://myturn.ca.gov/
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Updated-COVID-19-Testing-Guidance.aspx
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สิง่ปกคลุมใบหน้า 

• ผูใ้หบ้รกิารรบัเลีย้งเด็กตอ้งปฏบิตัติามค าแนะน าของ CDPH ว่าดว้ยการใชห้นา้กาก ฉบบัปัจจบุนั ตัง้แต่วนัที ่

15 มถุินายน 2021 เป็นตน้ไป กรมสาธารณสุขแห่งรฐัแคลฟิอรเ์นีย (CDPH) และกองอาชวีอนามยัและความ

ปลอดภยั (Cal/OSHA) ก าหนดว่า เมือ่อยู่ภายในอาคารของสถานรบัเลีย้งเด็ก ตอ้งมกีารใส่หนา้กาก โดยไม่

ค านึงว่าจะไดร้บัวคัซนีแลว้หรอืไม่   

• หา้มใส่สิง่ปกคลุมใบหนา้ใหแ้กท่ารกหรอืเด็กอายุต ่ากว่า 2 ปี เน่ืองจากอาจเกดิอนัตรายและเสีย่งต่อการหายใจ

ไม่ออก  

• ไม่ควรใหเ้ด็กใส่สิง่ปกคลุมใบหนา้ขณะนอน  

• ผูใ้หบ้รกิารรบัเลีย้งเด็กและผูม้ใีบอนุญาตตอ้งตรวจใหแ้น่ใจว่า การใชส้ิง่ปกคลุมใบหนา้จะไม่ท าใหเ้ด็กรอ้น

เกนิไปในสภาพอากาศรอ้น 

อุปกรณป้์องกนัและสิง่ของเครือ่งใชท้ีจ่ าเป็น 

ขอใหใ้ชต้ารางดา้นล่างนีเ้พือ่ดูว่าควรใชอุ้ปกรณป้์องกนัและสิง่ของเคร ือ่งใชอ้ะไรบา้งในสถานรบัเลีย้งเด็ก ใน

เอกสารนีย้งัมขีอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัสิง่ปกคลุมใบหนา้ การลา้งมอื การฆา่เชือ้และการท าความสะอาดดว้ย  

สิง่ของ บุคลากรของสถานรบัเลีย้งเด็ก เด็ก 

สิง่ปกคลุมใบหน้า ใส่ 

สถานรบัเลีย้งเด็กตอ้งปฏบิตัติาม 

ค าแนะน าล่าสุดของ CDPH ว่าดว้ย

การใชห้นา้กาก 

ใส่ 

ควรสอนและเตอืนใหเ้ด็กอายุอย่าง

ต ่า 2 ปี ใส่สิง่ปกคลุมใบหนา้ 

ถุงมอื ใส่ 

เมือ่ท างานต่าง ๆ เชน่ เสริฟ์อาหาร 

เปลีย่นผา้ออ้ม จดัการขยะ หรอืใช ้

ผลติภณัฑท์ าความสะอาดและฆ่า

เช ือ้ 

ไม่ใส่ 

เจลท าความสะอาดมอื 

ควรมเีอทลิแอลกอฮอลอ์ย่างนอ้ย 

60% (แนะน า) หรอืไอโซโพรพลิ

แอลกอฮอลอ์ย่างนอ้ย 70% (สารที่

ใช ้(ไม่บงัคบั)  

โปรดทราบว่าการลา้งมอืบ่อย ๆ 

ไดผ้ลกว่าการใชเ้จลท าความ

สะอาดมอื 

อาจใชไ้ดเ้ฉพาะเมือ่มผีูใ้หญ่คอย

ดูแลเท่าน้ัน และตอ้งเก็บใหพ้น้มอื

เด็ก หากบรโิภคเขา้ไป โทรศพัทถ์งึ

ศูนยค์วบคุมพษิ: 800-222-1222 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/guidance-for-face-coverings.aspx#June15guidance
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/guidance-for-face-coverings.aspx#June15guidance
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/guidance-for-face-coverings.aspx#June15guidance
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เป็นพษิต่อระบบประสาทและสารที่

ท าใหด้วงตาระคายเคอืง) ค าเตอืน: 

อย่าใชผ้ลติภณัฑใ์ดก็ตามทีม่ี

ส่วนผสมของเมทานอล 

โปรดทราบว่าการลา้งมอืบ่อย ๆ 

ไดผ้ลกว่าการใชเ้จลท าความ

สะอาดมอื ตอ้งถูเจลท าความสะอาด

มอืใหเ้ขา้ไปในมอืเด็กจนกว่าเจลจะ

แหง้สนิท ไม่แนะน าใหใ้ชเ้จลท า

ความสะอาดมอืกบัเด็กอายุต ่ากว่า 

24 เดอืน 

ผลติภณัฑท์ าความสะอาดและ

ฆ่าเชือ้ 

ใช ้

ใหก้ารอบรม และจดัหาอุปกรณ์

ป้องกนัทีจ่ าเป็นใหต้ามค าแนะน า

ของผูผ้ลติ ตอ้งเก็บใหพ้น้มือเด็ก  

ไม่ใช ้

หมายเหตุ: หากตอ้งการขอ้มูลเกีย่วกบัการหาอุปกรณป้์องกนัส่วนบุคคล (PPE) และสิง่ของเคร ือ่งใชต่้าง ๆ ผู ้

ใหบ้รกิารรบัเลีย้งเด็กและผูม้ใีบอนุญาตสามารถตดิต่อหน่วยงานจดัหาแหล่งขอ้มูลและอา้งองิเกีย่วกบัการดูแลเด็ก

ภายในทอ้งทีข่องตน หรอืส านักงาน First 5 ประจ าทอ้งที ่ 

การรกัษาระยะห่างระหว่างบุคคล และกลุ่มประจ า  

• การรกัษาระยะห่างระหว่างบคุคลเป็นแนวทางปฏบิตัทิีด่ทีีสุ่ดในการควบคุมการตดิเชือ้ ซ ึง่สามารถน ามาใชเ้ป็น

มาตรการเพิม่เตมิส าหรบัความปลอดภยั เพือ่ลดการแพรข่องโควดิ-19 ระหว่างเด็กกลุ่มต่าง ๆ และบุคลากร  

• ปกตแิลว้ ในแต่ละวนัสถานรบัเลีย้งเด็กจะจดับุคลากรกลุ่มประจ าเพือ่ดูแลเด็กกลุ่มประจ า ผูม้ใีบอนุญาตและผู ้

ใหบ้รกิารรบัเลีย้งเด็กควรพจิารณาใชก้ารจดักลุ่มในลกัษณะนีต่้อไปเป็นแนวทางปฏบิตัทิีด่ทีีสุ่ด  

• บุคลการของสถานรบัเลีย้งเด็กควรปฏบิตัติามขอ้ก าหนดว่าดว้ยการรกัษาระยะห่างระหว่างบุคล ซึง่อยู่ใน

มาตรการช ัว่คราวฉุกเฉินของ Cal/OSHA  

การระบายอากาศ  

การระบายอากาศเป็นองคป์ระกอบหน่ึงของการรกัษาสภาพแวดลอ้มทีด่ต่ีอสุขภาพ และเป็นกลยุทธส์ าคญัในการ

ป้องกนัโควดิ-19 ส าหรบัโปรแกรมการดูแลเด็ก การระบายอากาศทีด่เีป็นอกีขัน้ตอนหน่ึงทีส่ามารถลดจ านวน

อนุภาคไวรสัในอากาศได ้นอกจากมาตรการป้องกนัอืน่ ๆ แลว้ การระบายอากาศยงัชว่ยลดโอกาสในการแพรโ่รค 

และชว่ยใหเ้กดิสภาพแวดลอ้มทีป่ลอดภยัและดต่ีอสุขภาพเด็กทีอ่ยู่ในความดูแลดว้ย (อ่านตวัอย่างในขอ้ก าหนดว่า

ดว้ยการระบายอากาศในหวัขอ้ที ่22 ของประมวลกฎขอ้บงัคบัของแคลฟิอรเ์นีย (California Code of 

https://rrnetwork.org/family-services/find-child-care
https://rrnetwork.org/family-services/find-child-care
https://www.ccfc.ca.gov/family/family.html#find
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/ETS.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/more/science-and-research/transmission_k_12_schools.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/guidance-for-childcare.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
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Regulations: CCR) มาตรา 101216(e)(2), 101223(a)(2), 101238(a), 102416(c), 102417(b) และ 

102423) 

• ธรุกจิทัง้หมดทีไ่ดร้บัอนุญาตใหด้ าเนินการภายในอาคาร ควรปฏบิตัติามค าแนะน าเฉพาะกาลวา่ดว้ยการระบาย

อากาศ การกรอง และคุณภาพอากาศ ของ CDPH ค าแนะน านีม้ขี ัน้ตอนการปฏบิตัใินการปรบัปรุงการระบาย

อากาศ การกรอง และคุณภาพอากาศภายในอาคารใหด้ขีึน้ เพือ่ลดการแพรข่องโควดิ-19 และเพือ่ใหอ้าคาร

และพืน้ทีบ่รเิวณน้ันปลอดภยั 

• คดิหาวธิทีีจ่ะน าอากาศบรสิทุธิเ์ขา้มาในสถานรบัเลีย้งเด็กอย่างปลอดภยั  

• พจิารณาใชพ้ดัลมทีป่ลอดภยัต่อเด็ก เพือ่เพิม่ประสทิธผิลของการเปิดหนา้ต่าง หนัพดัลมใหเ้ป่าอากาศออกไป

ดา้นนอก หาวธิอีืน่ในการลดปรมิาณอนุภาคไวรสัในอากาศ เชน่ การใชเ้คร ือ่งกรองอากาศและพดัลมดูด

อากาศ  

• การค านึงถงึการระบายอากาศก็เป็นสิง่ส าคญัเชน่กนัในรถรบัส่งของคุณ เชน่ รถบสัหรอืรถตู ้ขอแนะน าใหเ้ปิด

หนา้ต่างรถไว ้เพือ่เพิม่การไหลเวยีนอากาศจากภายนอก เมือ่ปลอดภยัทีจ่ะท าเชน่น้ัน 

• อ่านขอ้มูลเพิม่เตมิส าหรบัสถานรบัเลีย้งเด็กไดใ้นหนา้การระบายอากาศในโรงเรยีนและสถานรบัเลีย้งเด็ก ของ 

CDC 

การท าความสะอาดและฆ่าเชือ้ 

การท าความสะอาดและฆ่าเช ือ้พืน้ผวิต่าง ๆ สามารถลดความเสีย่งในการตดิเชือ้ได ้ฝึกบุคลากรและคอยตรวจดูให ้

บุคลากรปฏบิตัติามวธิปีฏบิตัเิกีย่วกบัการควบคุมการตดิเชือ้ทีอ่ยู่ดา้นล่างนี ้ซ ึง่เกีย่วขอ้งกบัขอ้ก าหนดว่าดว้ยการ

ท าความสะอาดและฆ่าเช ือ้ หลกัการดูแลท าความสะอาดและสุขอนามยั และขอ้ควรระวงัทั่วไปดา้นสุขภาพ (อ่าน

ขอ้ก าหนดว่าดว้ยการท าความสะอาดและฆ่าเช ือ้ ตามมาตรา 101216(e)(2), 102416(c), 101238(a) และ 

102417(b) ของ CCR วธิปีฏบิตัเิหล่านีย้งัชว่ยประกนัถงึความสะอาด ปลอดภยั และถูกสุขอนามยัของอาคารและ

พืน้ทีน้ั่น ตลอดจนสทิธขิองแต่ละบุคคลในการมทีีพ่กัทีป่ลอดภยัและถูกสุขอนามยั (อ่านตวัอย่างในขอ้ก าหนดว่า

ดว้ยการท าความสะอาดและทีพ่กัทีด่ต่ีอสุขภาพในหวัขอ้ที ่22 ของ CCR มาตรา 101216(e)(2), 101223(a)(2), 

101238(a), 102417(b) และ 102423) 

• เป็นสิง่ส าคญัทีค่วรทราบความแตกต่างระหว่างการท าความสะอาด การลดปรมิาณเชือ้โรค และการฆ่าเช ือ้ 

ตลอดจนเมือ่ใดทีค่วรท าแต่ละอย่างเหล่าน้ัน เพือ่คงสภาพแวดลอ้มทีด่ต่ีอสุขภาพเด็ก และเพือ่สวสัดภิาพของ

เด็กทีอ่ยู่ในความดูแล ส าหรบัขอ้มูลทีล่ะเอยีดยิง่ขึน้เกีย่วกบัวธิปีฏบิตัใินการท าความสะอาดและฆ่าเช ือ้เพือ่

ควบคุมการตดิเชือ้ โปรดอ่านค าแนะน าของ CDC ว่าดว้ยการท าความสะอาดและฆ่าเช ือ้สถานประกอบการของ

คุณ 

https://govt.westlaw.com/calregs/Document/IA329AB80D4C011DE8879F88E8B0DAAAE?viewType=FullText&listSource=Search&originationContext=Search+Result&transitionType=SearchItem&contextData=(sc.Search)&navigationPath=Search%2fv1%2fresults%2fnavigation%2fi0ad7140b00000179fc5284e73faef517%3fppcid%3d78bc929988bd470a96443fb010cfd065%26Nav%3dREGULATION_PUBLICVIEW%26fragmentIdentifier%3dIA329AB80D4C011DE8879F88E8B0DAAAE%26startIndex%3d1%26transitionType%3dSearchItem%26contextData%3d%2528sc.Default%2529%26originationContext%3dSearch%2520Result&list=REGULATION_PUBLICVIEW&rank=1&t_T1=22&t_T2=101216&t_S1=CA+ADC+s
https://govt.westlaw.com/calregs/Document/IA673F480D4C011DE8879F88E8B0DAAAE?viewType=FullText&listSource=Search&originationContext=Search+Result&transitionType=SearchItem&contextData=(sc.Search)&navigationPath=Search%2fv1%2fresults%2fnavigation%2fi0ad7140b00000179fc530a1e3faef51c%3fppcid%3dd4c7270269d74bc6aae00907cb24ba63%26Nav%3dREGULATION_PUBLICVIEW%26fragmentIdentifier%3dIA673F480D4C011DE8879F88E8B0DAAAE%26startIndex%3d1%26transitionType%3dSearchItem%26contextData%3d%2528sc.Default%2529%26originationContext%3dSearch%2520Result&list=REGULATION_PUBLICVIEW&rank=1&t_T1=22&t_T2=101223&t_S1=CA+ADC+s
https://govt.westlaw.com/calregs/Document/IA9E57490D4C011DE8879F88E8B0DAAAE?viewType=FullText&listSource=Search&originationContext=Search+Result&transitionType=SearchItem&contextData=(sc.Search)&navigationPath=Search%2fv1%2fresults%2fnavigation%2fi0ad7140b00000179fc53827f3faef523%3fppcid%3d86a14dcd9f274c368f6e03fd9df65c85%26Nav%3dREGULATION_PUBLICVIEW%26fragmentIdentifier%3dIA9E57490D4C011DE8879F88E8B0DAAAE%26startIndex%3d1%26transitionType%3dSearchItem%26contextData%3d%2528sc.Default%2529%26originationContext%3dSearch%2520Result&list=REGULATION_PUBLICVIEW&rank=1&t_T1=22&t_T2=101238&t_S1=CA+ADC+s
https://govt.westlaw.com/calregs/Document/ICE1BA0A0D4C011DE8879F88E8B0DAAAE?viewType=FullText&listSource=Search&originationContext=Search+Result&transitionType=SearchItem&contextData=(sc.Search)&navigationPath=Search%2fv1%2fresults%2fnavigation%2fi0ad7140a00000179fc53efa0d2ec21f2%3fppcid%3d10ae90ef4aa0411f9ea0ee0215c015ea%26Nav%3dREGULATION_PUBLICVIEW%26fragmentIdentifier%3dICE1BA0A0D4C011DE8879F88E8B0DAAAE%26startIndex%3d1%26transitionType%3dSearchItem%26contextData%3d%2528sc.Default%2529%26originationContext%3dSearch%2520Result&list=REGULATION_PUBLICVIEW&rank=1&t_T1=22&t_T2=102416&t_S1=CA+ADC+s
https://govt.westlaw.com/calregs/Document/ID4B30CAB76BA400AA7210B6CD2AA6348?viewType=FullText&listSource=Search&originationContext=Search+Result&transitionType=SearchItem&contextData=(sc.Search)&navigationPath=Search%2fv1%2fresults%2fnavigation%2fi0ad7140a00000179fc546262d2ec21f6%3fppcid%3d7e683930620d4034b873fbbd08d5577d%26Nav%3dREGULATION_PUBLICVIEW%26fragmentIdentifier%3dID4B30CAB76BA400AA7210B6CD2AA6348%26startIndex%3d1%26transitionType%3dSearchItem%26contextData%3d%2528sc.Default%2529%26originationContext%3dSearch%2520Result&list=REGULATION_PUBLICVIEW&rank=1&t_T1=22&t_T2=102417&t_S1=CA+ADC+s
https://govt.westlaw.com/calregs/Document/ID0636DC0D4C011DE8879F88E8B0DAAAE?viewType=FullText&listSource=Search&originationContext=Search+Result&transitionType=SearchItem&contextData=(sc.Search)&navigationPath=Search%2fv1%2fresults%2fnavigation%2fi0ad7140a00000179fc54ce26d2ec21f8%3fppcid%3d1dd544d3e6ac4f128965dff43cd82188%26Nav%3dREGULATION_PUBLICVIEW%26fragmentIdentifier%3dID0636DC0D4C011DE8879F88E8B0DAAAE%26startIndex%3d1%26transitionType%3dSearchItem%26contextData%3d%2528sc.Default%2529%26originationContext%3dSearch%2520Result&list=REGULATION_PUBLICVIEW&rank=1&t_T1=22&t_T2=102423&t_S1=CA+ADC+s
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Interim-Guidance-for-Ventilation-Filtration-and-Air-Quality-in-Indoor-Environments.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Interim-Guidance-for-Ventilation-Filtration-and-Air-Quality-in-Indoor-Environments.aspx
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/ventilation.html
https://govt.westlaw.com/calregs/Document/IA329AB80D4C011DE8879F88E8B0DAAAE?viewType=FullText&listSource=Search&originationContext=Search+Result&transitionType=SearchItem&contextData=(sc.Search)&navigationPath=Search%2fv1%2fresults%2fnavigation%2fi0ad720f200000179f85973c9b971fd0b%3fppcid%3d62174619b8cb4d47a55934f1702c3e2f%26Nav%3dREGULATION_PUBLICVIEW%26fragmentIdentifier%3dIA329AB80D4C011DE8879F88E8B0DAAAE%26startIndex%3d1%26transitionType%3dSearchItem%26contextData%3d%2528sc.Default%2529%26originationContext%3dSearch%2520Result&list=REGULATION_PUBLICVIEW&rank=1&t_T1=22&t_T2=+101216&t_S1=CA+ADC+s
https://govt.westlaw.com/calregs/Document/ICE1BA0A0D4C011DE8879F88E8B0DAAAE?viewType=FullText&originationContext=documenttoc&transitionType=CategoryPageItem&contextData=(sc.Default)
https://govt.westlaw.com/calregs/Document/IA9E57490D4C011DE8879F88E8B0DAAAE?viewType=FullText&listSource=Search&originationContext=Search+Result&transitionType=SearchItem&contextData=(sc.Search)&navigationPath=Search%2fv1%2fresults%2fnavigation%2fi0ad7140b00000179fc53827f3faef523%3fppcid%3d86a14dcd9f274c368f6e03fd9df65c85%26Nav%3dREGULATION_PUBLICVIEW%26fragmentIdentifier%3dIA9E57490D4C011DE8879F88E8B0DAAAE%26startIndex%3d1%26transitionType%3dSearchItem%26contextData%3d%2528sc.Default%2529%26originationContext%3dSearch%2520Result&list=REGULATION_PUBLICVIEW&rank=1&t_T1=22&t_T2=101238&t_S1=CA+ADC+s
https://govt.westlaw.com/calregs/Document/ID4B30CAB76BA400AA7210B6CD2AA6348?viewType=FullText&listSource=Search&originationContext=Search+Result&transitionType=SearchItem&contextData=(sc.Search)&navigationPath=Search%2fv1%2fresults%2fnavigation%2fi0ad7140a00000179fc546262d2ec21f6%3fppcid%3d7e683930620d4034b873fbbd08d5577d%26Nav%3dREGULATION_PUBLICVIEW%26fragmentIdentifier%3dID4B30CAB76BA400AA7210B6CD2AA6348%26startIndex%3d1%26transitionType%3dSearchItem%26contextData%3d%2528sc.Default%2529%26originationContext%3dSearch%2520Result&list=REGULATION_PUBLICVIEW&rank=1&t_T1=22&t_T2=102417&t_S1=CA+ADC+s
https://govt.westlaw.com/calregs/Document/IA329AB80D4C011DE8879F88E8B0DAAAE?viewType=FullText&listSource=Search&originationContext=Search+Result&transitionType=SearchItem&contextData=(sc.Search)&navigationPath=Search%2fv1%2fresults%2fnavigation%2fi0ad7140b00000179fc5284e73faef517%3fppcid%3d78bc929988bd470a96443fb010cfd065%26Nav%3dREGULATION_PUBLICVIEW%26fragmentIdentifier%3dIA329AB80D4C011DE8879F88E8B0DAAAE%26startIndex%3d1%26transitionType%3dSearchItem%26contextData%3d%2528sc.Default%2529%26originationContext%3dSearch%2520Result&list=REGULATION_PUBLICVIEW&rank=1&t_T1=22&t_T2=101216&t_S1=CA+ADC+s
https://govt.westlaw.com/calregs/Document/IA673F480D4C011DE8879F88E8B0DAAAE?viewType=FullText&listSource=Search&originationContext=Search+Result&transitionType=SearchItem&contextData=(sc.Search)&navigationPath=Search%2fv1%2fresults%2fnavigation%2fi0ad7140b00000179fc530a1e3faef51c%3fppcid%3dd4c7270269d74bc6aae00907cb24ba63%26Nav%3dREGULATION_PUBLICVIEW%26fragmentIdentifier%3dIA673F480D4C011DE8879F88E8B0DAAAE%26startIndex%3d1%26transitionType%3dSearchItem%26contextData%3d%2528sc.Default%2529%26originationContext%3dSearch%2520Result&list=REGULATION_PUBLICVIEW&rank=1&t_T1=22&t_T2=101223&t_S1=CA+ADC+s
https://govt.westlaw.com/calregs/Document/IA9E57490D4C011DE8879F88E8B0DAAAE?viewType=FullText&listSource=Search&originationContext=Search+Result&transitionType=SearchItem&contextData=(sc.Search)&navigationPath=Search%2fv1%2fresults%2fnavigation%2fi0ad7140b00000179fc53827f3faef523%3fppcid%3d86a14dcd9f274c368f6e03fd9df65c85%26Nav%3dREGULATION_PUBLICVIEW%26fragmentIdentifier%3dIA9E57490D4C011DE8879F88E8B0DAAAE%26startIndex%3d1%26transitionType%3dSearchItem%26contextData%3d%2528sc.Default%2529%26originationContext%3dSearch%2520Result&list=REGULATION_PUBLICVIEW&rank=1&t_T1=22&t_T2=101238&t_S1=CA+ADC+s
https://govt.westlaw.com/calregs/Document/ID4B30CAB76BA400AA7210B6CD2AA6348?viewType=FullText&listSource=Search&originationContext=Search+Result&transitionType=SearchItem&contextData=(sc.Search)&navigationPath=Search%2fv1%2fresults%2fnavigation%2fi0ad7140a00000179fc546262d2ec21f6%3fppcid%3d7e683930620d4034b873fbbd08d5577d%26Nav%3dREGULATION_PUBLICVIEW%26fragmentIdentifier%3dID4B30CAB76BA400AA7210B6CD2AA6348%26startIndex%3d1%26transitionType%3dSearchItem%26contextData%3d%2528sc.Default%2529%26originationContext%3dSearch%2520Result&list=REGULATION_PUBLICVIEW&rank=1&t_T1=22&t_T2=102417&t_S1=CA+ADC+s
https://govt.westlaw.com/calregs/Document/ID0636DC0D4C011DE8879F88E8B0DAAAE?viewType=FullText&listSource=Search&originationContext=Search+Result&transitionType=SearchItem&contextData=(sc.Search)&navigationPath=Search%2fv1%2fresults%2fnavigation%2fi0ad7140a00000179fc54ce26d2ec21f8%3fppcid%3d1dd544d3e6ac4f128965dff43cd82188%26Nav%3dREGULATION_PUBLICVIEW%26fragmentIdentifier%3dID0636DC0D4C011DE8879F88E8B0DAAAE%26startIndex%3d1%26transitionType%3dSearchItem%26contextData%3d%2528sc.Default%2529%26originationContext%3dSearch%2520Result&list=REGULATION_PUBLICVIEW&rank=1&t_T1=22&t_T2=102423&t_S1=CA+ADC+s
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fcommunity%2Forganizations%2Fcleaning-disinfection.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fcommunity%2Forganizations%2Fcleaning-disinfection.html


รฐัแคลฟิอรเ์นีย—หน่วยงานบรกิารสขุภาพและมนุษย ์

กรมสาธารณสุขแห่งรฐัแคลฟิอรเ์นีย 
  

 
TOMÁS J. ARAGÓN, M.D., Dr.P.H.   GAVIN NEWSOM 

ผูอ้ านวยการและเจา้หนา้ทีส่าธารณสุขของรฐั                                                                                                              ผูว้่าการรฐั   

            

 
 

CDPH Director’s Office, MS 0500 l  P.O. Box 997377  l   
Sacramento, CA 95899-7377 

(916) 558-1700  l  (916) 558-1762 (โทรสาร) 

ทีอ่ยู่อนิเทอรเ์น็ต: www.cdph.ca.gov 

 

 
 

• ควรซกัเสือ้ผา้และเคร ือ่งนอนโดยใชน้ ้ารอ้นในอุณหภูมิทีเ่หมาะสม และปล่อยใหผ้า้แหง้สนิท หากหยบิจบัผา้ที่

สวมใส่แลว้จากผูท้ีป่่วย ขอใหส้วมถุงมอืและหนา้กาก ส าหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิ โปรดอ่าน PIN 20-11-CCLD  

• เมือ่เลอืกผลติภณัฑท์ าความสะอาด ขอใหพ้จิารณาใชผ้ลติภณัฑท์ีไ่ดร้บัอนุมตัใิหใ้ชก้บัโควดิ-19 ซึง่อยู่ใน 

รายการ “N” ทีไ่ดร้บัอนุมตัแิลว้โดยส านักงานป้องกนัสิง่แวดลอ้ม (EPA) และปฏบิตัติามค าแนะน าทีอ่ยู่บน

ผลติภณัฑ ์

• ปฏบิตัติามค าแนะน าบนฉลากเสมอ เพือ่ใหแ้น่ใจถงึความปลอดภยัและประสทิธผิลในการใชผ้ลติภณัฑน้ั์น  

• กฎหมายโรงเรยีนทีด่ต่ีอสุขภาพ (Healthy Schools Act) ก าหนดว่า ทุกคนทีใ่ชน้ ้ายาฆ่าเช ือ้ทีศู่นยร์บัเลีย้ง

เด็กตอ้งผ่านการอบรมประจ าปีทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากกรมสารก าจดัศตัรูพชืแห่งรฐัแคลฟิอรเ์นีย สามารถคน้หาการ

อบรมทางออนไลนไ์ดโ้ดยไปที ่การจดัการศตัรูพชืแบบบูรณาการในโรงเรยีนและสถานรบัเลีย้งเด็กใน

แคลฟิอรเ์นีย  หมายเหตุ: ไม่ใชข้อ้ก าหนดนีก้บัสถานรบัเลีย้งเด็กทีด่ าเนินการภายในบา้น 

การลา้งมอืและสุขอนามยัมอื  

การใชว้ธิปีฏบิตัดิา้นสุขอนามยัส่วนบุคคลดา้นล่างนีส้ามารถลดความเสีย่งในการตดิเชือ้ได ้ขอใหอ้บรมบุคลากร

และคอยตรวจดูใหบุ้คลากรปฏบิตัติามขอ้ควรระวงัทั่วไปเกีย่วกบัสุขภาพและวธิปีฏบิตัเิพือ่สุขภาพเชงิป้องกนัที่

แนะน าเหล่านี ้(อ่านขอ้ก าหนดว่าดว้ยการลา้งมอืและสุขอนามยัในหวัขอ้ที ่22 ของ CCR มาตรา 101216(e)(2) 

และ 102416(c)) 

• เรยีนรูจ้าก CDC เกีย่วกบัวธิเีลอืก ใส่ และท าความสะอาดหนา้กากของคุณ ควรซกัหนา้กากบ่อย ๆ  

การแยกตวัออกมาในกรณีทีป่่วย 

โปรแกรมดูแลเด็กตอ้งกนัหรอืแยกตวัเด็ก ผูป้กครอง พีเ่ลีย้งเด็ก หรอืบุคลากรทีม่อีาการของโรคตดิต่อหรอืความ

เจ็บป่วยออกมา ตามทีก่ าหนดไวใ้นหวัขอ้ที ่22 ของ CCR มาตรา 101216(h), 101226.1(a)(1) และ 

102417(e) 

• ลงมอืด าเนินการเพือ่แยกตวัเด็กทีเ่ร ิม่มอีาการโควดิ-19 ขณะอยู่ในความดูแลของทางศูนย ์ออกมาจากเด็กคน

อืน่และบุคลากรของศูนย ์ 

• ท าใหแ้น่ใจว่าเด็กทีถู่กแยกตวัออกมายงัคงไดร้บัการดูแลเอาใจใส่อย่างเพยีงพอ และมกีารสงัเกตสุขภาพของ

เด็กคนน้ันอย่างต่อเน่ืองตลอดทัง้วนัตามขอ้ก าหนดในการออกใบอนุญาตให ้ 

• หากบุคคลทีอ่าศยัอยู่ในสถานรบัเลีย้งเด็กทีด่ าเนินการภายในบา้น มอีาการของโควดิ-19 สถานทีน้ั่นควร

ปฏบิตัติามค าแนะน าดา้นสาธารณสุขเกีย่วกบัการกกัตวัหรอืแยกตวั 

https://cdss.ca.gov/Portals/9/CCLD/Pins/2020/CCLD/PIN-20-14-CCLD.pdf
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
https://apps.cdpr.ca.gov/schoolipm/
https://apps.cdpr.ca.gov/schoolipm/
https://govt.westlaw.com/calregs/Document/IA329AB80D4C011DE8879F88E8B0DAAAE?viewType=FullText&listSource=Search&originationContext=Search+Result&transitionType=SearchItem&contextData=(sc.Search)&navigationPath=Search%2fv1%2fresults%2fnavigation%2fi0ad7140b00000179fc5284e73faef517%3fppcid%3d78bc929988bd470a96443fb010cfd065%26Nav%3dREGULATION_PUBLICVIEW%26fragmentIdentifier%3dIA329AB80D4C011DE8879F88E8B0DAAAE%26startIndex%3d1%26transitionType%3dSearchItem%26contextData%3d%2528sc.Default%2529%26originationContext%3dSearch%2520Result&list=REGULATION_PUBLICVIEW&rank=1&t_T1=22&t_T2=101216&t_S1=CA+ADC+s
https://govt.westlaw.com/calregs/Document/ICE1BA0A0D4C011DE8879F88E8B0DAAAE?viewType=FullText&originationContext=documenttoc&transitionType=CategoryPageItem&contextData=(sc.Default)
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html
https://govt.westlaw.com/calregs/Document/IA7D0EC70D4C011DE8879F88E8B0DAAAE?viewType=FullText&listSource=Search&originationContext=Search+Result&transitionType=SearchItem&contextData=(sc.Search)&navigationPath=Search%2fv1%2fresults%2fnavigation%2fi0ad720f100000179f85c7db479f51db4%3fppcid%3d07afebbeca0841619b8dd8f7ed1139bf%26Nav%3dREGULATION_PUBLICVIEW%26fragmentIdentifier%3dIA7D0EC70D4C011DE8879F88E8B0DAAAE%26startIndex%3d1%26transitionType%3dSearchItem%26contextData%3d%2528sc.Default%2529%26originationContext%3dSearch%2520Result&list=REGULATION_PUBLICVIEW&rank=1&t_T1=22&t_T2=+101226.1&t_S1=CA+ADC+s
https://govt.westlaw.com/calregs/Document/ID4B30CAB76BA400AA7210B6CD2AA6348?viewType=FullText&originationContext=documenttoc&transitionType=CategoryPageItem&contextData=(sc.Default)
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/student-becomes-sick-diagnosis-flowchart.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/isolation.html
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Guidance-on-Isolation-and-Quarantine-for-COVID-19-Contact-Tracing.aspx
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• แจง้ใหเ้จา้หนา้ทีส่าธารณสขุประจ าทอ้งที ่บุคลากร และครอบครวัเด็กทราบทนัท ีหากทราบว่าในสถานรบัเลีย้ง

เด็กมผีูต้ดิเช ือ้โควดิ-19 ทีไ่ดร้บัการยนืยนัแลว้ 

บรกิารอาหารและเวลาอาหาร 

อาจท าการเปลีย่นแปลงไดใ้นระหว่างเวลาอาหาร เพือ่ชว่ยบรรเทาการแพรข่องโควดิ-19 

• ขอแนะน าใหย้า้ยโตะ๊ เพือ่กระจายเด็กออก หรอืใชป้้ายชือ่ เพือ่ใหเ้ด็กอยู่ห่างกนัเพยีงพอ  

• ผูม้ใีบอนุญาตและผูใ้หบ้รกิารรบัเลีย้งเด็กควรปฏบิตัติามแนวทางปฏบิตัทิีเ่หมาะสมว่าดว้ยการลา้งมอื การท า

ความสะอาด และการฆ่าเช ือ้ ทัง้กอ่นและหลงัการรบัประทานอาหาร ปฏบิตัติามค าแนะน าของ CDC และ 

CACFP ว่าดว้ยการจดัการกบัอาหารในชว่งโควดิ-19  

• หากเนือ้ทีแ่ละอากาศอ านวย ใหเ้ด็กรบัประทานอาหารขา้งนอกอาคาร 

วธิตีอบสนองต่อการสมัผสัเชือ้หรอืการระบาด 

ผูม้ใีบอนุญาตและผูใ้หบ้รกิารรบัเลีย้งเด็กควรมแีผนส าหรบัการตอบสนอง กรณีเกดิการสมัผสัเชือ้หรอืการระบาด

ของโควดิ -19  

• พจิารณาน าขอ้แนะน าต่าง ๆ ในการจดัการกรณีผูต้ดิเช ือ้และผูส้มัผสัผูต้ดิเช ือ้โควดิ-19 ภายในสถานรบัเลีย้ง

เด็ก และ การตอบสนองส าหรบัผูว้่าจา้งต่อโควดิ-19 ในสถานทีท่ างาน ไปปฏบิตั ิเมือ่มกีารสมัผสัเชือ้เกดิขึน้ 

• สนับสนุนอย่างต่อเน่ืองใหบุ้คลากรและครอบครวัเด็กแจง้ใหส้ถานรบัเลีย้งเด็กทราบ หากบุคคลเหล่าน้ันตดิเชือ้

โควดิ-19 หรอืสมัผสักบัผูม้อีาการของโควดิ-19 หรอืผูท้ีส่งสยัหรอืไดร้บัการยนืยนัแลว้ว่าตดิเช ือ้โควดิ-19  

• หากมผีูต้ดิเช ือ้ในสถานทีท่ างาน ผูว้่าจา้งตอ้งรายงานใหห้น่วยงานสาธารณสุขในทอ้งทีท่ราบ ขอใหป้ฏบิตัติาม

มาตรฐานช ัว่คราวฉุกเฉินของ Cal/OSHA ว่าดว้ยการรายงานเกีย่วกบัโควดิ-19   

• ศูนยร์บัเลีย้งเด็กตอ้งรายงานการระบาดของโรคระบาดแกก่องการออกใบอนุญาตการดูแลชมุชน (CCLD) 

สงักดั CDSS ผ่านทางส านักงานภูมภิาคในทอ้งทีข่องตน ตามทีก่ าหนดไวใ้นหวัขอ้ที ่22 ของ CCR มาตรา 

101212(d) สถานรบัเลีย้งเด็กทีด่ าเนินการภายในบา้นตอ้งรายงานการระบาดของโรคทีต่ดิต่อได ้(เมือ่

หน่วยงานสาธารณสุขในทอ้งทีต่ดัสนิเชน่น้ัน) แก่ CCLD ผ่านทางส านักงานภูมภิาคในทอ้งทีข่องตน ตาม

หวัขอ้ที ่22 ของ CCR มาตรา 102416.2(c)(3) 

  

https://www.cdc.gov/foodsafety/newsletter/food-safety-and-Coronavirus.html
https://www.cde.ca.gov/ls/nu/cnpcovid19guidance.asp
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/contact-management-childcare-facilities.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/contact-management-childcare-facilities.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Workplace-Outbreak-Employer-Guidance.aspx
https://www.dir.ca.gov/title8/3205_1.html
https://cdss.ca.gov/Portals/9/CCLD/202006-Community-Care-Licensing-Division-Child-Care-Offices.pdf
https://govt.westlaw.com/calregs/Document/IA203A210D4C011DE8879F88E8B0DAAAE?viewType=FullText&listSource=Search&originationContext=Search+Result&transitionType=SearchItem&contextData=(sc.Search)&navigationPath=Search%2fv1%2fresults%2fnavigation%2fi0ad720f100000179f8581e5f79f51d86%3fppcid%3de2dcc60f3ff9447ba6c2901b069b0a38%26Nav%3dREGULATION_PUBLICVIEW%26fragmentIdentifier%3dIA203A210D4C011DE8879F88E8B0DAAAE%26startIndex%3d1%26transitionType%3dSearchItem%26contextData%3d%2528sc.Default%2529%26originationContext%3dSearch%2520Result&list=REGULATION_PUBLICVIEW&rank=1&t_T1=22&t_T2=101212&t_S1=CA+ADC+s
https://govt.westlaw.com/calregs/Document/IA203A210D4C011DE8879F88E8B0DAAAE?viewType=FullText&listSource=Search&originationContext=Search+Result&transitionType=SearchItem&contextData=(sc.Search)&navigationPath=Search%2fv1%2fresults%2fnavigation%2fi0ad720f100000179f8581e5f79f51d86%3fppcid%3de2dcc60f3ff9447ba6c2901b069b0a38%26Nav%3dREGULATION_PUBLICVIEW%26fragmentIdentifier%3dIA203A210D4C011DE8879F88E8B0DAAAE%26startIndex%3d1%26transitionType%3dSearchItem%26contextData%3d%2528sc.Default%2529%26originationContext%3dSearch%2520Result&list=REGULATION_PUBLICVIEW&rank=1&t_T1=22&t_T2=101212&t_S1=CA+ADC+s
https://govt.westlaw.com/calregs/Document/ICEA2F910D4C011DE8879F88E8B0DAAAE?viewType=FullText&listSource=Search&originationContext=Search+Result&transitionType=SearchItem&contextData=(sc.Search)&navigationPath=Search%2fv1%2fresults%2fnavigation%2fi0ad720f100000179f882a3e079f51ec3%3fppcid%3dcc128194299f49f29f096ccba2100e2b%26Nav%3dREGULATION_PUBLICVIEW%26fragmentIdentifier%3dICEA2F910D4C011DE8879F88E8B0DAAAE%26startIndex%3d1%26transitionType%3dSearchItem%26contextData%3d%2528sc.Default%2529%26originationContext%3dSearch%2520Result&list=REGULATION_PUBLICVIEW&rank=1&t_T1=22&t_T2=102416.2&t_S1=CA+ADC+s
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เคล็ดลบัการปรบัตวัในช่วงการระบาดใหญ่ 

การระบาดของโควดิ-19 ไดส้่งผลกระทบอย่างมากต่อชวีติเรา หลายคนก าลงัเผชญิกบัความทา้ทายทีอ่าจสรา้ง

ความเครยีด ความรูส้กึท่วมทน้ และท าใหเ้กดิอารมณร์ุนแรงในผูใ้หญ่และเด็ก ความเครยีด ความกระวนกระวายใจ 

ความเศรา้โศก และความกงัวลทีเ่กดิขึน้ในชว่งการระบาดใหญ่ของโควดิ-19 เป็นเร ือ่งปกต ิขอ้แนะน าดา้นล่างนี้

สามารถชว่ยตวัคุณเอง บุคลากรของคุณ เด็ก และครอบครวัเด็กในการจดัการความเครยีดได:้ 

• คู่มอืของแคลฟิอรเ์นียว่าดว้ยการบรรเทาความเครยีดในชว่งโควดิ-19 มคี าแนะน าเกีย่วกบัวธิสีงัเกต

ความเครยีดในเด็ก และมเีคร ือ่งมอืและกลยุทธใ์นการลดความเครยีดส าหรบัเด็กและผูใ้หญ่  

• ส่งเสรมิโภชนาการทีด่ต่ีอสขุภาพ การนอนหลบั และนิสยัการออกก าลงักาย ตลอดจนการดูแลตวัเอง  

• พูดคุยถงึและบอกเล่ากลยุทธก์ารลดความเครยีด  

• สนับสนุนใหบุ้คลากรและเด็กพูดคุยถงึความวติกกงัวลและความรูส้กึของตนกบัคนทีไ่วใ้จ 

• สือ่สารอย่างเปิดเผยและบ่อย ๆ กบับุคลากร เด็ก และครอบครวัเด็ก เกีย่วกบับรกิารสนับสนุนดา้นสุขภาพจติทีม่ี

ใหใ้นชมุชนน้ัน รวมทัง้บอกใหท้ราบวา่มบีรกิารใหค้ าแนะน าปรกึษาดา้นสุขภาพจติใหแ้กโ่ปรแกรมน้ันหรอืไม่  

• พจิารณาตดิป้ายส าหรบั CalHOPE และศูนยส์ายด่วนบรรเทาทุกข:์ 1-800-985-5990 หรอืส่งขอ้ความ

ตวัหนังสอืค าว่า TalkWithUs ถงึ 66746 

• สนับสนุนใหบุ้คลากรโทรศพัทถ์งึศูนยป้์องกนัการฆ่าตวัตายแห่งชาตทิีห่มายเลข 1-800-273-TALK (1-800-

273-8255), 1-888-628-9454 ส าหรบัภาษาสเปน หรอื แชทชว่ยเหลอืภาวะวกิฤต หากก าลงัรูส้กึประหน่ึงว่า

อารมณต่์าง ๆ ประเดประดงัเขา้มา เชน่ ความเศรา้ ซมึเศรา้ หรอืวติกกงัวล หรอืโทรถงึ 911 หากรูส้กึว่าอยาก

ท ารา้ยตวัเองหรอืคนอืน่ 

https://files.covid19.ca.gov/pdf/wp/california-surgeon-general_stress-busting-playbook_draft-v2clean_ada-04072020.pdf
https://www.calhopeconnect.org/
http://www.suicidepreventionlifeline.org/GetHelp/LifelineChat.aspx
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/managing-stress-anxiety.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/managing-stress-anxiety.html



