แนวทางด้านสุขภาพและสุขอนามัยสาหรับโรงแรม ธุรกิจการพนันและการบริการด้าน
อาหารในช่วงโรคระบาดใหญ่ COVID-19 ของสหภาพแรงงาน UNITE HERE
แนวทางต่อไปนีส้ ะท้อนให้เห็นถึงทิศทางจากผูเ้ ชีย่ วชาญด้านสาธารณสุข หน่วยงานต่างๆ และนายจ้างด้านการบริการ
และสหภาพแรงงานท้องถิ่น แนวทางเหล่านีอ้ อกมาเพือ่ ให้แน่ใจว่าโรงแรม ร้านอาหาร โรงอาหารและสถานประกอบการ
เล่นการพนันสามารถต้อนรับแขกได้อย่างปลอดภัยในช่วงการระบาดของ COVID-19 นายจ้างผูป้ ระกอบการด้านการ
โรงแรมควรร่วมมือกับ

UNITE HERE เพือ่ ออกระเบียบการเพือ่ ให้แน่ใจว่าได้มกี ารใช้งานทีเ่ หมาะสม

การกากับดูแลและการดาเนินการตามแนวทาง ดังต่อไปนี ้
o สถานที่แต่ละแห่งควรจัดตัง้ คณะกรรมการผูจ้ ด
ั การและตัวแทนผูป้ ฏิ บัติงานเพื่อระบุและประเมินความเสี่ยงจาก

การสัมผัสกับ COVID-19 และการบรรเทาผลกระทบโดยใช้แนวทางเหล่า นี ้ คณะกรรมการควรประชุมกันเป็ น
ประจาเพื่อประเมินการปฏิบตั ิงาน
o สถานที่แต่ละแห่งควรจัดทาระเบียบปฏิ บัติท่ีเป็ นลายลักษณ์อักษรอย่างละเอียด ขั้นตอนดังกล่าวควรจัดทาใน

ภาษาที่พนักงานทุกคนเข้าใจได้
o สถานประกอบการแต่ละแห่งควรแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รบ
ั ผิดชอบการปฏิ บัติการด้านระเบียบการป้องกัน โรคระบาด
COVID-19
o สถานที่ประกอบการแต่ละที่ควรบันทึกรายละเอียดของการปฏิบัติงานทั้งหมดเพื่อ บันทึกความเป็ นไปได้ของการ

ติดเชื ้อ COVID-19 รวมถึง สถานที่ มาตรการด้า นสุขอนามัยที่ใช้และบุคคลที่ สมั ผัสกับผู้ท่ีตอ้ งสงสัยว่าอาจเป็ น
พาหะของโรคระบาดนี ้
สถานประกอบการแต่ ละแห่ง ควรมีอุปกรณ์ป้ องกันส่วนบุคคล ( PPE) ที่ เพี ยงพอและควรแจกจ่ า ยอุปกรณ์
ดังกล่าวให้กบั พนักงานโดยไม่มีค่าใช้จ่าย 
o


o นายจ้างควรแจ้งให้พนักงานที่มีการติดต่อกับบุคคลที่ติดเชือ้ หรือสงสัยว่าจะติดเชือ้ COVID-19 รวมถึงตัวแทน

การเจรจาต่ อรองว่ า มีการติ ดต่อ ดังกล่าวเกิดขึน้ และควรจัดการเฝ้า ระวัง ต่อ ไปอย่ างเหมาะสม ตามขอบเขตที่
กฎหมายอนุญาต นายจ้างควรแจ้งให้พนักงานและตัวแทนการเจรจาต่อรองทราบถึงตัวตนของบุคคลที่ติดเชือ้ หรือ
สงสัยว่าติดเชือ้ COVID-19

o ผูท
้ ่ีมีความรู โ้ ดยละเอีย ดเกี่ยวกับระเบียบการให้บริการควรได้รบั หมายให้ปฏิ บัติงานในแต่ละกะ พนักงานควร

ได้รบั การแจ้งให้ทราบถึงตัวตนของบุคคลและควรรายงานข้อกังวลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรวมถึงข้อมูลประจาตัวของผู้

ที่อาจมีอาการเจ็บป่ วย การดาเนินการที่เกิดขึน้ หลังจากนั้นควรได้รบั การจัดเก็บและเพื่อให้มีสาหรับพนักงานและ
ตัวแทนการเจรจาต่อรองเมื่อมีการร้องขอ
o หน่วยงานรัฐของจังหวัดหรืออาเภอควรให้ทุนและจัดให้มีหลักสูตรการพัฒนาแรงงานเพื่อรับรองมาตรฐานการ

ฝึ กอบรมทั่ว ไปที่ เ หมาะสมกับ อุต สาหกรรมการบริการในแต่ ละตลาดรวมถึง ให้ความช่ ว ยเหลื อ ในการเข้า ถึ ง
ผลประโยชน์จากการพักงาน ความช่วยเหลือในที่สาธารณะและทรัพยากรอื่น ๆ สาหรับชุมชน
o

ก่อ นที่จ ะมี การบริการเทคโนโลยีแ บบใหม่ สาหรับ สถานที่ท างาน อุปกรณ์ดังกล่า วควรได้รับการประเมิน ผล

กระทบที่มีต่อระบบสาธารณสุข ผลกระทบด้านความปลอดภัยและของพนักงาน
สุขภาพและการตรวจคัดกรองทั่วไป
o

บุคลากรที่ ผ่านการฝึ กอบรมควรท าการตรวจคัดกรองอุณหภู มิ ชนิ ดไม่ สมั ผัสกับแขกและพนักงานเมื่ อ เข้า สู่

สถานที่ประกอบการ พนักงานคนใดที่มีอณ
ุ หภูมิเกิน 100.4⁰F (38⁰C) ควรได้รบั การคัดกรองครัง้ ที่สองภายในสิบ
นาทีหลังจากครัง้ แรก บุคคลที่มีอณ
ุ หภูมิเกิน 100.4⁰F (38⁰C) ไม่ควรได้รบั การอนุญาตให้เข้าสถานที่ประกอบการ
เว้นแต่แสดงหลักฐานทางการแพทย์ (เช่น บันทึกของแพทย์) ว่าอุณหภูมิดงั กล่าวเกิดจากสภาวะที่ไม่ติดต่อสู่ผอู้ ่ืน
o พนักงานที่ได้รบ
ั การปฏิ เสธไม่ให้เข้าทางานเนื่องจากอุณหภูมิสงู ผิดปกติควรได้รบั การตรวจหาเชือ้ ณ สถานที่

ทางาน โดยนายจ้างเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายและควรได้รบั วันลาหยุดโดยได้เงินเดือนตามปกติ จนกว่าจะได้รบั ผล
การตรวจ
o พนักงานทุกคนควรได้รบ
ั คาแนะนาเกี่ยวกับการสังเกตลักษณะอาการของโรค COVID-19

การรักษาระยะห่างทางกายภาพ
o ไม่ควรให้พนักงานต้องรวมตัวกันเพราะพนักงานจะไม่สามารถยืนห่างจากกันหกฟุตได้ อาจต้องมีการปรับเปลี่ยน

เวลาเข้างานและเลิกงานของแต่ละคนเพื่อหลีกเลี่ยงการพบปะในหมู่พนักงานและ / หรือการประชุมก่อนเริ่มงาน
o ควรจัดให้มพ
ี ืน้ ที่พกั ผ่อนระหว่างวัน ห้องรับประทานอาหารของพนักงาน พืน้ ที่ฝึกอบรมและห้องล็อกเกอร์เพื่อให้

พนักงานทุกคนสามารถห่างกันหกฟุตได้ หากเป็ นไปไม่ได้ ควรจัดเวลาการสลับไปพักให้ถ่ีท่ีสดุ
o การบันทึกการเข้างานควรเป็ นระบบแบบไม่ส ัมผัสเท่านั้น ข้อมูลอัตลักษณ์ของบุคคลควรได้รบ
ั การรักษาความ

ปลอดภัยอย่างเคร่งครัดและไม่ควรนาไปใช้เพื่อจุดประสงค์อ่ืนนอกจากบันทึกการเข้างานของพนักงานในสถานที่
ประกอบการ

กลับ-สู่-ธุรกิจ
o พนักงานทุกคนควรได้รบ
ั การตรวจหาเชื ้อ โดยนายจ้างเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายเพื่อให้ทราบถึง สถานะต่อโรค
COVID-19 ของตนเองทัง้ ในปั จจุบน
ั และช่วงที่ผ่านมา การตรวจหาเชือ้ ควรจัดขึน้ ในช่วงเวลาที่พนักงานมีเวลาเพียง

พอที่จะได้รบั ผลการตรวจก่อนกลับไปทางาน 
o นายจ้า งควรทาสัญ ญากับองค์กรภายนอกที่สามารถสร้างสถิติพื ้นฐานของสถานะ COVID-19 ที่ ผ่านมาและ
ปั จจุบันในที่ทางานและควรจัดทาสถิติดังกล่า วแก่ พนักงานและตัวแทนการต่อรองในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมาย
อนุญาต
o

ห้อ งที่ใช้ตั้งแต่ประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขควรได้รบั การทาความสะอาดอย่างละเอียดตามขั้นตอน

ด้านล่าง
o พนักงานทุกคนควรได้รบ
ั การฝึ กอบรมด้านสุขภาพและอนามั ยในวันปฐมนิเทศการเปิ ดสถานที่ประกอบการอีก

ครัง้
o ห้องที่ใช้โดยบุคคลภายใต้คาสั่ง ให้กักตัวหรือการเว้นระยะห่างทางสังคมหรือแสดงอาการที่ บ่งชีว้ ่าอาจเป็ นโรค
COVID-19 ในช่วงเจ็ดวันก่อนหน้านี ้ ควรได้รบ
ั การทาความสะอาดและฆ่าเชือ้ โดยพนักงานที่ผ่านการฝึ กอบรมเป็ น

พิเศษตามขัน้ ตอนด้านล่าง
o

ระบบท่อประปาและระบบปรับอากาศ (HVAC) ควรได้รบั การตรวจสอบโดยบุคลากรซ่อมบารุ งที่มีคุณสมบัติ

เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าระบบทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
o หากตรวจพบ COVID-19 ในช่วงสิบสี่วน
ั ของการกักตัวในจังหวัดที่สถานที่ประกอบการตั้งอยู่

พนักงานควรมา

ทางานโดยสมัครใจไม่ใช่บงั คับให้มาทางาน พนักงานที่เลือกที่จะไม่มาทางานควรได้รบั การพิจารณาว่าเป็ นการเลิก
จ้างโดยไม่สมัครใจโดยนายจ้างไม่ ควรเสนอผลตอบแทนต่ อการเลิกจ้างโดยไม่สมัครใจนั้น พนักงานควรได้รับ
อนุญาตให้กลับไปทางานได้ตลอดเวลาตามตารางการทางานปกติ
o พนักงานไม่ควรถูกลงโทษทางวินัยหรือตอบโต้ท่ีพนักงานปฏิ เสธที่จะทางานในสภาวะที่ มีความเสี่ยงต่อตนเอง

หรือผูอ้ ่ืนหรือลงโทษที่พนักงานรายงานสภาพการทางานที่อาจไม่ปลอดภัยต่อพนักงานเอง
o นายจ้างไม่ควรให้ “คะแนน” สาหรับการเข้าทางานหรือลงโทษทางวินัยแก่พนักงานที่ ลาป่ วยเนื่องจากอาการ

คล้ายไข้หวัด (มีไข้ ไอ หายใจถี่) ผูท้ ่ี อยู่ระหว่างการกักตัว โดยนายจ้างหรือผูเ้ ชี่ยวชาญด้านสุขภาพ ผูท้ ่ีได้รบั การ
วินิจฉัยว่าติดเชือ้ COVID-19 หรือผูท้ ่ีขาดงานเนื่องจากโรงเรียนของบุตรปิ ด

อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE)
o จัดหา PPE ให้พนักงานโดยที่พนักงานไม่ตอ้ งเสียค่าใช้จ่ายก่อนการเปลี่ยนกะแต่ละครัง้ และจัดหาใหม่ให้เมื่อ
PPE ชารุด
o สาหรับพนักงานที่ทางานในพืน้ ที่ท่ีมบ
ี คุ คลที่ตอ้ งกักตัวหรือแสดงอาการที่บ่งชีถ้ ึงการติดเชือ้ COVID-19 ควรจัด

ให้มี PPE เพื่อให้สอดคล้องกับ คาแนะนาในการป้องกันและควบคุมโรคสาหรับผูท้ ่ีติดเชือ้ หรืออยู่ในช่วงเฝ้าระวัง
การติดเชือ้ ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ของหน่วยงานป้องกันโรคติดต่อ (CDC) ในระบบการดูแลสุขภาพ
o สาหรับพนักงานคนอื่น ๆ ควรได้รบ
ั อุปกรณ์ป้องกันต่างๆ ดังต่อไปนี ้ หน้ากากอนามัย ถุงมือใช้แล้วทิง้ แว่นตา ชุด

ที่ใช้แล้วทิง้ และ / หรือผ้ากันเปื ้อน หมวกคลุมผม ถุงกาจัดเชือ้ โรคทางชีวภาพ
o จัดหาอุปกรณ์ป้องกันเพิ่มเติมที่จาเป็ นเพื่อความปลอดภัยในการใช้สารเคมีและอุปกรณ์ต่างๆ
o

สถานที่แ ต่ละแห่ง ควรจัดให้มีการฝึ กอบรมการใช้อุปกรณ์ป้ องกันส่วนบุคคลขั้น ตอนการใส่แ ละถอดอุปกรณ์

ป้องกันอย่างเหมาะสม
การเข้าพักและการออกจากโรงแรม
o ขอให้แขกที่เข้าพักรักษาระยะห่าง 6 ฟุตจากผูอ้ ่ืนที่ไม่ได้มาด้วยกัน
o จัดเตรียมหน้ากากอนามัยสาหรับแขกที่เข้าพักและแขกควรได้รบ
ั การกาชับให้สวมใส่เมื่ออยู่ในพืน้ ที่สาธารณะ
o

แสดงสัญลัก ษณ์ท่ี เ ห็ น ได้ชัด ใกล้ท างเข้า และใกล้โ ต๊ ะ ประชาสัม พัน ธ์ท่ี ช่ ว ยแจ้ง ให้ผู้เ ข้า พักทราบเกี่ ยวกั บ

ข้อกาหนดที่แขกต้องปฏิบตั ิตาม ผูจ้ ดั การของพืน้ ที่สาธารณะแต่ละพืน้ ที่ควรรับผิดชอบในการบังคับใช้ขอ้ กาหนด
เหล่านี ้
o แขกไม่ควรสัมผัสประตูเข้าสูอ่ าคาร

ประตูควรเปิ ดไว้อยู่แล้ว เปิ ดโดยอัตโนมัติหรือเปิ ดโดยพนักงานเปิ ดประตู

o ควรทาความสะอาดรถรับ-ส่งแขกอย่างละเอียดหลังการรับ-ส่งแต่ละครัง้ ไม่ควรอนุญาตให้แขกที่เข้าพักนั่งเบาะ

ผูโ้ ดยสารด้านหน้าและควรติดตัง้ แผ่นอะคริลคิ เพื่อป้องกันพนักงานขับรถจากการสัมผัสเชือ้ หากพบว่าแขกคนไหน
อยู่ภายใต้คาสั่งกักตัวหรือต้องรักษาระยะห่างระหว่างสังคมหรือแสดงอาการที่ อาจบ่งชีถ้ ึงโรค COVID-19 ควรทา
ความสะอาดยานพาหนะทันทีตามคาแนะนาของ "การทาความสะอาดและฆ่า เชือ้ สาหรับยานพาหนะขนส่ งไม่
ฉุกเฉิน" ของ CDC
o ควรจัดรูปแบบล็อบบีท
้ ่ีสง่ เสริมการรักษาระยะห่างทางกายภาพหกฟุตรวมถึงจัดทาเครื่องหมายระยะห่างบนพืน้

ด้วย

o เคาน์เตอร์สาหรับแผนกต้อนรับควรติดตัง้ แผ่นอะคริลค
ิ ที่ใช้เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชือ้ ผ่านการไอ/จาม
o จัดตัง้ ระบบการให้ทิปพนักงานให้บริการแบบไม่ผ่านการสัมผัส (เช่น พนักงานขนสัมภาระแขก พนักงานรับจอด

รถ ฯลฯ)
การทาความสะอาดทั่วไป
o ควรทาความสะอาดพืน้ ที่โดยรอบและพืน้ ผิวต่างๆ

ทั่วไปอย่างน้อยวันละครัง้

o ควรทาความสะอาดบริเวณที่มีการสัญจรไปมา เช่น ห้องนา้ บริเวณล็อบบี ้ และห้องรับประทานอาหารอย่างน้อย

ทุกชั่วโมง
o ควรจัดทารายการของสิ่งของที่มี การสัมผัสบ่อยๆ ทั้งหมด (เช่น ลูกบิดประตู สวิตช์ไฟ เก้าอีแ้ ละสถานที่ทางาน

ห้องนา้ อุปกรณ์ตรงจุดขาย) ควรความสะอาดพืน้ ที่ดงั กล่าวอย่างน้อยทุกชั่วโมง
o ควรทาความสะอาดพืน้ ที่บริเวณลิฟต์และปุ่ มลิฟต์หลายๆ

ครัง้ ในหนึ่งชั่วโมง

o ทาความสะอาดพืน้ ผิวที่สกปรกอย่างเห็นได้ชัดก่อนที่จะฆ่าเชือ้ เว้นแต่ บนผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ทาความสะอาดจะระบุ

คาแนะนาอย่างอื่นไว้ การทาความสะอาดในที่นีห้ มายถึงการกาจัดสิ่งสกปรกที่มองเห็นได้และคราบต่างๆ
o

ใช้นา้ ยาฆ่าเชือ้ จาก " List N"(รายชื่อผลิตภัณฑ์ท่ีกล่าวว่าสามารถใช้เพื่อต้านไวรัสที่ก่อให้เกิด COVID-19ได้)

ของหน่วยงานคุม้ ครองสิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกาหรือในแคนาดาตามหมายเลขประจาตัวของยาและตามคาสั่ง
ซือ้ ยาฆ่าเชือ้ และปฏิบตั ิตามคาแนะนาบนฉลากผลิตภัณฑ์อย่างระมัดระวัง
o รักษาความสะอาดของพืน
้ และผนังเพื่อให้คงความสะอาดไว้เสมอ

ปราศจากรอยเลอะ ฝุ่ นและเศษขยะต่างๆ

o กาจัดขยะและรักษาความสะอาดถังขยะในพืน้ ที่สาธารณะเป็ นประจา
o กาจัดวัตถุส่งิ ของที่ฆ่าเชือ้ ได้ยาก

(เช่น หนังสือพิมพ์ กระดาษ ของตกแต่ง ฯลฯ)

o พนักงานทาความสะอาดทุกคนควรได้เวลาที่เพียงพอในการทางานให้เสร็จสมบูรณ์และปลอดภัย
o เครื่องแบบของพนักงานควรได้รบ
ั การทาความสะอาดทุกวันโดยพนักงานไม่ตอ้ งเสียค่าใช้จ่าย

ส่วนห้องอาหารให้บริการลูกค้า
o ควรจัดโต๊ะและเก้าอีบ
้ าร์ให้มีระยะห่างระหว่างผูน้ ่ งั ให้สอดคล้องกับแนวทางด้านสาธารณสุข
o พืน้ ที่จด
ั เลีย้ งและห้องประชุมควรจัดให้มีระยะห่างระหว่างผูเ้ ข้าร่วมให้สอดคล้องกับแนวทางด้านสาธารณสุข

o จัดระเบียบพืน
้ ที่สาธารณะในห้องอาหารเพื่อให้แน่ใจว่ามีการเข้าคิวอย่างเป็ นระเบียบเพื่อรักษาระยะห่างทาง

กายภาพ
o ควรติดตัง้ แผ่นอะคริลค
ิ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชือ้ โรคระหว่างพนักงานให้บริการ

พนักงานเก็บเงิน และ

ลูกค้า
o งดการให้ลกู ค้าบริการตนเอง(Self-service)อย่าง
o สิ่งของที่มีการสัมผัสบ่อยครัง้

การหยิบถาด จานหรือช้อนส้อมด้วยตนเอง

(เช่น เมนู ขวดใส่เกลือ / พริกไทย ฯลฯ ) ควรเปลี่ยนไปใช้รูปแบบใช้แล้วทิง้

o ทิง้ อาหารที่อาจมีส่งิ ปนเปื ้อนจากการไอหรือจาม
o

งดการให้บริการอาหารประเภทบุฟ เฟ่ ต์หรืออาหารประเภทบริการตนเองอื่น ๆ (รวมถึงนา้ โซดาและเครื่องชง

กาแฟ) ยกเว้นในกรณีท่ีอาหารอยู่ในภาชนะที่ปิดผนึก
o จัดเตรียมสบู่และนา้ สะอาด

หรือ เจลแอลกอฮอล์ทาความสะอาดในจุดต่างๆ รวมถึงที่เคาน์เตอร์ชาระค่าบริการ

o ทาความสะอาดและฆ่าเชือ้ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการชาระเงินเป็ นประจา
o

ทาความสะอาดและฆ่ าเชื ้อรถเข็นที่ ใช้เ ป็ นประจ าสาหรับ การขนส่งอาหารและเก็บจานสกปรกและทาความ

สะอาดอย่างน้อยทุกการเปลี่ยนกะ
o จัด ตั้ง ระบบการให้ทิ ป พนัก งานให้บ ริก ารแบบไม่ ผ่ านการสัม ผัส

เช่ น พนักงานบาร์เ ทนเดอร์ พนักงานเสิรฟ์

เครื่องดื่ม พนักงานให้บริการเสิรฟ์ ทั่วไป ฯลฯ
ครัวและการล้างจาน
o ควรออกแบบห้องครัวใหม่เพื่อให้แต่ละเคาน์เตอร์ในครัวมีความห่าง 6 ฟุต
o ในกรณีท่ีไม่สามารถเว้นระยะห่างระหว่างเคาน์เตอร์ได้ 6 ฟุตควรพิจารณาการเข้ากะแบบหลีกเลี่ยงไม่ให้จานวน

พนักงานที่ตอ้ งพบกันมีมากเกินไป (เช่น การเตรียมวัตถุดิบ)
o

ควรทาความสะอาดเครื่องครัวและพืน้ ผิวห้องครัวเป็ นประจาโดยใช้นา้ ยาฆ่าเชือ้ ที่ได้มาตรฐาน (เช่น

QUATs

หรือคลอรีน) และปฏิบตั ิตามคาแนะนาบนฉลากผลิตภัณฑ์อย่างระมัดระวัง
o ควรทาความสะอาดจานและเครื่องครัวตามขัน
้ ตอนปกติ

(เช่น ล้างเครื่องล้างจานให้สะอาด)

o เครื่องล้างจานที่ใช้แล้วจากผูเ้ ข้าพักภายใต้คาสั่งกักตัวหรือเว้นระยะห่างทางสังคมหรือผูเ้ ข้าพักแสดงอาการบ่งชี ้

ว่าอาจเป็ นโรค COVID-19 ต้องล้างและทาความสะอาดทันที

o ทิง้ เศษอาหารในจานให้มากที่สดุ ก่อนเริ่มใช้เครื่องล้างจาน

ควรใช้เครื่องฉีดนา้ ให้นอ้ ยที่สดุ

o ควรแยกประเภทสิ่งที่ “ สะอาด” และ“ สกปรก” รถเข็นและถาดควรใช้สาหรับการขนส่งอาหารและสาหรับการ

เก็บอาหารที่ใช้แล้วซึ่งควรได้รบั การฆ่าเชือ้ อย่างสม่าเสมอ
o ควรทาความสะอาดและฆ่าเชือ้ ถังเก็บจาน

(สกปรกและสะอาด) หลังการเปลี่ยนกะแต่ละครัง้

o ควรแยกประเภทจานที่สะอาดและสกปรกในบริเวณที่ลา้ งจาน

การให้บริการในห้องพัก (รู มเซอร์วิส)
o ไม่ควรเข็นรถเข็นอาหารเข้าไปในห้องพักของแขก
o ควรแยกรถเข็นอุปกรณ์ของบริการรูมเซอร์วิสที่ “สะอาด” และ “สกปรก”
o ควรเก็บอุปกรณ์ของบริการรูมเซอร์วิสจากด้านนอกประตูหอ้ งพักของแขก ไม่ควรเข้าไปเก็บ จากห้องที่แขกต้องกัก

ตัวหรือเว้นระยะห่างทางสังคม ยกเว้นแต่มที ีมทาความสะอาดและอนามัยที่ผ่านการฝึกอบรมมาเป็ นพิเศษสามารถ
เข้าไปในห้องพักดังกล่าวได้
การทาความสะอาดห้อง
ทาความสะอาดอย่างน้อยวันละครัง้
o พนักงานทาความสะอาดควรล้างมือและสวมถุงมือที่สะอาดก่อนเข้าห้องพักแต่ละห้อง
o ควรใช้กระดาษทิชชู่และผ้าเช็ดแบบใช้แล้วทิง้ สาหรับทาความสะอาด
o ไม่ควรใช้เครื่องดูดฝุ่ น
o ควรเปลี่ยนผ้าปูท่ีนอนทุกวันและซักในอุณหภูมท
ิ ่ีสงู
o ควรบรรจุผา้ ปูและผ้าเช็ดตัวที่สกปรกในถุง สวมถุงมือที่ใช้แล้วทิง้ เมื่อจัดการกับผ้าสกปรกและทิง้ หลังจากการใช้

งานแต่ละครัง้ ล้างมือทันทีหลังจากถอดถุงมือ อย่าให้ผา้ ปูสกปรกสัมผัสกับผ้าที่สะอาด
o

ควรใช้รถเข็น แยกต่ างหากเพื่ อ ใส่อุปกรณ์ท่ีสะอาดและเพื่อ ทิง้ ของที่ใ ช้แล้ว รถเข็นควรมีป้า ยกากับชัดเจนว่ า

"สะอาด" หรือ "สกปรก" ควรทาความสะอาดรถเข็นเมื่อเปลี่ยนกะทุกครัง้
o แขกที่เข้าพักไม่ควรปฏิเสธการทาความสะอาดรายวัน

การเช็คเอ้าท์
o หลังจากแขกเช็คเอ้าท์ควรทาความสะอาดและฆ่าเชือ้ ห้องพักทันที
o ควรทาความสะอาดพรมด้วยไอนา้ ที่อุณหภูมิต่าสุด 160 ° F (71 ° C)
o ควรจัดเตรียมสบู่และเจลทาความสะอาดอย่างเพียงพอในห้องพักของแขก หลังจากเช็คเอ้าท์ควรกาจัด อุปกรณ์ท่ี

ใช้แล้วในห้องนา้ ของแขกทันที
o ควรนาแก้วและจานทัง้ หมดออกจากห้อง

หรือเตรียมแก้วและจานใช้แล้วทิง้ ไว้ในห้องพักแทน

แขกผูเ้ ข้าพักแจ้งหรือแสดงอาการป่ วย:
o แขกที่แจ้งหรือแสดงอาการที่บ่งชีว้ ่าอาจเข้าข่ายเป็ นโรค COVID-19 ควรได้รบ
ั การสันนิษฐานว่าติดเชือ้
o พนักงานไม่ควรเข้าไปในห้องที่แขกกักตัวจนกว่าจะได้รบ
ั อนุญาต
o การทาความสะอาดห้องหรืออุปกรณ์ใช้บริการในห้องพักควรจัดส่งไว้นอกประตูหอ้ ง
o การให้บริการในแต่ละวันควรจัดทาโดยทีมที่ผ่านการฝึกอบรมเป็ นพิเศษ
o ควรเก็บ ขยะจากด้านนอกประตูหอ้ งพัก ด้วยถุงที่ท นทานและกัน การรั่ว ควรใส่ในที่ใส่เพื่อ กาจัดขยะหลักของ

โรงแรมทันที
o เมื่อบุคคลที่ตอ้ งกักตัวออกจากห้องไปแล้ว ห้องควรได้รบ
ั การฆ่าเชือ้ โดยทีมที่ผ่านการฝึ กอบรมมาเป็ นพิเศษ

หาก

เป็ นไปได้ หลังจากแขกออกจากห้องไปแล้วควรปิ ดห้องไว้เป็ นระยะเวลาเจ็ดวันก่อนการฆ่าเชือ้ ทาความสะอาด
พืน้ ผิวอย่างละเอียดด้วยนา้ ยาฆ่ าเชือ้ ที่ได้รบั การอนุมัติ ซักผ้า ปูท่ีนอนและสิ่งที่ ถอดออกมาซักได้ทั้งหมดและท า
ความสะอาดวัตถุท่ีไม่สามารถส่งซักได้ดว้ ยไอนา้ (เก้าอีก้ ามะหยี่ ผ้าม่าน)
ศูนย์ออกกาลังกาย สปา สระว่ายน้าและห้องพักผ่อนอื่น ๆ
o บริการเหล่านี ค
้ วรปิ ดให้บริการจนกว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะกาหนดมาตรการที่จะสามารถเปิ ดให้บริการได้

อย่างปลอดภัย
o เมื่อเปิ ดให้บริการ สถานที่ประกอบการควรได้รบ
ั การทาความสะอาดอย่างทั่วถึงและฆ่าเชือ้ หลายครัง้ ต่อวันตาม

ความเหมาะสมกับปริมาณของลูกค้า
การซักรีด

o ควรสวมถุงมือใช้แล้วทิง้ เมื่อต้องจับผ้าสกปรกและทิง้ หลังจากการใช้งานแต่ละครัง้ และล้างมือทันทีหลังจากถอด

ถุงมือออก
o

หากสวมถุงมือที่นากลับมาใช้ได้ใหม่ ควรใช้ถุงมือเพื่อจับผ้าสกปรกเท่านั้น ไม่ควรนาไปใช้เพื่อจุดประสงค์อ่ืน

และล้างมือทันทีหลังจากถอดถุงมือออก
o อย่าสะบัดผ้าสกปรก
o ควรใส่ผา้ ที่สกปรกลงในถุงผ้าลินิน โดยไม่ตอ้ งคัดแยก

ไม่ใส่ผา้ เยอะจนถุงล้น

o ทาเครื่องหมายบนถังซักรีดอย่างชัดเจนว่า “ สะอาด” หรือ“ สกปรก” ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ใส่ผา้ ลงในถังแต่ละ

ประเภทอย่างถูกต้อง
o ทาความสะอาดและฆ่าเชือ้ ตะกร้าผ้าตามคาแนะนาของผูผ้ ลิต

พิจารณาใช้ผา้ ด้านในตะกร้าที่สามารถซักได้

o ทาความสะอาดและฆ่าเชือ้ บริเวณช่องใส่เสือ้ ผ้าด้านหน้าของเครื่องซักผ้าบ่อยๆ
o ล้างและทาให้ผา้ แห้งตามคาแนะนาของผูผ้ ลิตโดยใช้ระดับนา้ อุ่นที่สดุ และให้ผา้ แห้งอย่างทั่วถึง

บริเวณชัน้ เกมคาสิโน
o

หัว หน้า งานและผู้จัดการคาสิโ นควรตรวจสอบให้แ น่ ใ จว่ า แขกไม่ ไ ด้ม ารวมกัน เป็ น กลุ่ม และเข้า แถวอย่ า ง

เหมาะสมเพื่อให้แขกสามารถเว้นระยะห่างจากกันหกฟุตและจากพนักงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่พนักงานสาหรับ
ชาระค่าบริการต่างๆ และในสปอร์ตบุ๊คและห้องถ่ายทอดสด
o ติดตัง้ แผ่นป้องกันการแพร่กระจายของเชือ้ โรคที่ทุกเคาน์เตอร์และแคชเชียร์
o ควรงดการใช้เครื่องสล็อตแมชชีนและเกมบนโต๊ะและ / หรือ

จัดรู ปแบบของสถานที่ใหม่ โดยนาเก้าอีอ้ อกเพื่อให้

สามารถแยกระยะห่างระหว่างแขกได้ 6 ฟุต
o ควรฆ่าเชือ้ สล็อต อุปกรณ์เล่นเกมบนโต๊ะ

(ลูกเต๋า ชิปและอื่นๆ) อย่างสม่าเสมอ

ซับคอนแทรคและการจัดจ้างงานจากภายนอก
o ซับคอนแทรคสาหรับการเดินทางของแขก การผลิตอาหาร บริการจัดส่งต่างๆ การให้บริการซักรีดและการบริการ

อื่น ๆ ผูใ้ ห้บริการควรดาเนินการตามมาตรฐานในเอกสารฉบับ นี ้ ซับคอนแทรคควรจ้างงานโดยตรงกับ พนักงาน
เพื่อให้ม่ นั ใจว่ามีการปฏิบตั ิตามมาตรฐานเหล่านีแ้ ละเพื่ออานวยความสะดวกให้กบั ผูท้ ่ีสมั ผัสเชือ้ COVID-19

