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 ท าอย่างไรชมุชนของคณุจงึจะปอ้งกนัการแพรร่ะบาดของโควดิ-19ได้  

คุณคือกุญแจส าคัญที่จะช่วยให้คนที่คณุรักปลอดภัย 

เอกสารฉบบันีแ้นะน าวิธีส าคญัที่จะชว่ยให้ชุมชนของคณุปลอดภัยจากโรคโควิด-19 และชะลอการแพร่ระบาดของโรค 

โดยเฉพาะเมื่อเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นอาจขอความร่วมมือใหคุ้ณช่วยรักษาระยะห่างทางกายภาพ หรือขอให้คุณเก็บตัวอยู่บา้น 

ประเมินสถานการณ์ในท้องถิ่น แล้วปรบัใช้แนวปฏบิัตพิื้นฐานสามขั้นตอนต่อไปนี ้

1) เรยีนรู ้ 2) ปฏบิตั ิ 3) ชว่ยเหลอื 

1) เรยีนรู ้ 

❑ ตดิตามข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับโรคโควดิ-19 จากหน่วยงานสาธารณสขุระดับชาตแิละระดับทอ้งถิ่น องคก์ารอนามัยโลก 

(WHO)  กองทุนเพือ่เด็กแห่งสหประชาชาติหรอืยูนิเซฟ (UNICEF) 

สหพันธส์ภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหวา่งประเทศ (IFRC) และเว็บไซต์หรือสื่อออนไลน์ของ 

สภากาชาดหรือสภาเสี้ยววงเดือนแดงในพื้นที ่ (รวมถึงทวติเตอร์ อนิสตาแกรม และติก๊ตอก) 

ใชโ้ปรแกรมสนทนาโต้ตอบอัตโนมัตเิกี่ยวกับข้อมูลโรคโควิด-19 ในแอพพลิเคชัน่วอทส์แอพของWHO และ UNICEF   

❑      แบง่ปนัขอ้มลูทีไ่ดร้บัการตรวจสอบแลว้กบัเพื่อน ครอบครัว และชุมชน ประชาชนได้รับข้อมูลจากหลายแหล่ง 

และบ่อยครั้งมักตรวจสอบไดย้าก วา่ข้อมูลชุดใดมีความถกูต้องและนา่เชื่อถือ 

ข่าวลือและข้อมูลทีค่ลาดเคล่ือนจากความจริงอาจท าให้ผูค้นไม่ปฏิบัตติามมาตรการปอ้งกันตนเอง หรืออาจ 

ชักจูงให้พวกเขาท าสิ่งทีเ่สี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่ายขึ้น 

ให้สอบถามว่า: 

✔ ไดร้บัข้อมูลนี้มาจากที่ไหน บุคคลหรือช่องทางทีแ่บ่งปันข้อมูลนั้น มีหลักฐานยืนยันทางวิทยาศาสตร์หรือไม่ 

กระทรวงสาธารณสุขของประเทศคณุ องค์การอนามัยโลก ยูนเิซฟ และ สภากาชาดประจ าชาติ 

ถือเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลที่น่าเชื่อถือ  

✔ ขอ้มลูนี้ได้รบัการตีพิมพ์หรือเผยแพรเ่มื่อใด บางครั้ง ยังคงมีการเผยแพร่ข้อมูลเก่าๆ อยู่ 

✔ ให้แก้ไขความเขา้ใจที่คลาดเคล่ือน โดยการให้ข้อมูลทีผ่า่นการตรวจสอบแล้ว และเปดิโอกาสให้ถามข้อสงสัย   

 

◻ รูว้ธิกีารปอ้งกนักลุม่ประชากรทีม่คีวามเปราะบางและเสีย่งตอ่การตดิเชือ้ทีส่ดุ โรคโควิด-19 

คือภัยคุกคามร้ายแรงต่อผู้สงูอายุ และผู้ปว่ยเดิม หรือผูท้ีมี่ปัญหาสขุภาพอยู่ก่อนแล้ว หากพวกเขาติดโรคโควิด-19 

พวกเขาอาจป่วยหนกัหรือเสยีชีวิตได้  

◻ รูว้า่ควรท าอะไรและเตรยีมพรอ้มอยูเ่สมอเผือ่ในกรณทีีม่คีนในครอบครวัเจบ็ปว่ย (และถกูกกัตวั) 

หรืออาจตดิโรคโควิด-19 (ดดู้านล่าง)  

2) ปฏบิตั ิ

❑ คณุและคนทีค่ณุรกัตอ้งรูว้า่ควรท าอยา่งไรในกรณทีีต่อ้งแจง้ปจัจยัเสีย่งตอ่โรคโควดิ-19:  

✔ ล้างมือด้วยสบูบ่่อยๆ อยา่งถกูวิธ ีหลีกเล่ียงการสัมผัสใบหน้า 

✔ ปิดปากเม่ือไอและจาม (ใช้กระดาษช าระหรือใชข้้อพบัแขนของคุณ) 

https://www.who.int/teams/risk-communication
https://www.who.int/teams/risk-communication
https://www.unicef.org/coronavirus/covid-19
https://media.ifrc.org/ifrc/emergency/global-covid-19/
https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/who-health-alert-brings-covid-19-facts-to-billions-via-whatsapp
https://ureport.in/
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✔ หลีกเล่ียงการจบัมือทักทายและการสัมผสัใกล้ชิด หาวิธทีักทายใหม่ๆ โดยไม่ต้องสัมผัสร่างกายกันโดยตรง 

✔ รักษาความสะอาดภายในบา้นโดยการฆ่าเชื้อบนพื้นผวิตา่งๆ เป็นประจ า 

ด้วยผลิตภณัฑท์ าความสะอาดในครัวเรือนที่ได้มาตรฐาน  

✔ จ ากัดกิจกรรมนอกบ้านให้มากทีสุ่ดเท่าที่คณุจะสามารถท าได้ 

✔ อยู่บ้านหากคุณเป็นไข ้ไอ หรือรู้สึกไม่สบาย และไปพบแพทย์ถ้าจ าเป็น 

✔ หากคณุจ าเป็นต้องออกไปขา้งนอก ให้รักษาระยะหา่งอย่างน้อยหนึ่งเมตร (สามฟตุ) จากผู้อื่น 

และหลีกเลี่ยงที่สาธารณะ การรกัษาระยะหา่งอยา่งนอ้ยหนึง่เมตรจากผูอ้ืน่ 

ชว่ยลดความเสีย่งตอ่การตดิเชือ้ไวรสัไดอ้ยา่งมาก 

✔ แบ่งปันข้อมูลนี้กบัเพื่อนบ้านและเพื่อนของคณุ 

✔ พิมพ์ค าแนะน าจากเจ้าหน้าที่สาธารณสขุและขอให้ผู้ดแูลพื้นที่สาธารณะปิดประกาศเผยแพร่ข้อมูลเหล่านี้ 

❑ สรา้งแผนการของคณุเองในการเตรยีมพรอ้มรบัมอืโรคโควดิ-19 

✔ วางแผนเตรียมปัจจัยพืน้ฐานที่จ าเป็น ให้แน่ใจว่าคณุมีอาหาร น้ า และยาเตรียมพรอ้มส าหรับหนึ่งถึงสองสัปดาห์ 

ในกรณทีี่คณุถูกขอร้องให้อยู่กับบา้นหรือเขา้พักในสถานที่กกัตัว 

ควรมีผู้ทีส่ามารถช่วยซื้อน้ าและของใช้จ าเป็นมาให้คณุได้ 

หากคณุปว่ยและไม่สามารถไปซื้อของหรอืออกจากบา้นได้ด้วยตนเอง ให้ติดต่อหน่วยงานช่วยเหลือในพื้นที่ 

(เช่น หน่วยงานช่วยเหลือของภาครัฐ หรือสภากาชาด) เพื่อสอบถามว่าพวกเขาสามารถชว่ยเหลือได้หรือไม่ 

และจะช่วยเหลืออย่างไร  

✔ คาดการณ์ล่วงหนา้ว่ามาตรการจ ากัดการเดินทางและการปิดกิจการจะส่งผลกระทบอะไรต่อคณุและผูอ้ื่นบา้ง 

วางแผนการระบุผลกระทบเหล่านั้น 

✔ หม่ันติดต่อผู้อื่นทางโทรศัพท์ หรือสื่อสังคมออนไลน ์โดยเฉพาะหากคณุอาศัยอยู่ล าพัง 

✔ ติดต่อชว่ยเหลือคนที่ไม่มีโทรศัพท์ผ่านเพื่อนบ้านของพวกเขา หรือผ่านอาสาสมัครในชุมชนของพวกเขา 

✔ วางแผนวา่คณุจะดูแลคนในครอบครัวที่ปว่ยอย่างไร และใครจะเป็นผูดู้แลคณุ 

โดยเฉพาะถ้าคุณอาศัยอยู่เพียงล าพัง 

ค าแนะน าต่อไปนีข้ององค์การอนามัยโลกอาจช่วยคณุและครอบครวัให้เตรียมพร้อมเมื่อมีคนในครอบครัวเจบ็ป่วย 

(ค าแนะน าดา้นล่างมีเนื้อหาเพิ่มเติมจากข้อปฏิบตัิทั้งหมดในการล้างมือ จาม ไอ 

และการรกัษาระยะหา่งทางกายภาพที่ไดแ้นะน าไว้แล้วในเอกสารนี้) 

บุคคลทีต่อ้งสงสยัว่าตดิเชื้อโควดิ-19 ควร: 

 

- อาศัยอยู่ในห้องที่แยกจากสมาชิกครัวคนอื่น 

หรืออยู่หลังฉากก้ันในกรณีที่ต้องอาศัยอยู่ในห้

องเดียวกัน 

- รักษาระยะห่างอย่างน้อยหนึ่งเมตรจากผู้อื่น 

และสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในห้องเดียวกับ

สมาชิกครอบครัวคนอื่นๆ 

- หากเป็นไปได้ ให้ใช้ห้องน้ าแยกกัน 

หากท าไม่ได้ ให้ใช้ห้องน้ าเป็นคนสุดท้าย 

และท าความสะอาดพื้นผิวที่ใช้ร่วมกันทั้งหมด 

เช่น ลูกบิดประตู ก๊อกน้ า 

และอ่างล้างมือให้เรียบร้อยหลังใช้ 

- ใช้จาน แก้วน้ า 

อุปกรณ์รับประทานอาหารเฉพาะตน 

และห้ามใช้ร่วมกับผู้อื่น 

- ใช้ผ้าเช็ดตัวและผ้าปูที่นอนแยกเฉพาะ 

และซักด้วยตนเองหากเป็นไปได้ 
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- พักผ่อน ดื่มน้ าให้มาก 

และรับประทานอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วน 

ผูดู้แลบุคคลที่ตอ้งสงสยัวา่ตดิโรคโควดิ-19 ควร: 

 

ปฏิบัติตามค าแนะน าในการดูแลผู้ป่วยต้องสงสัยว่าติดเชื้อโคโรน่าไวรัสที่มีอา

การน้อยที่บ้านและการจัดการดูแลการสัมผัส   

- สวมหน้ากากอนามัยเม่ืออยู่ในห้องเดียวกันกับ

ผู้ป่วย ห้ามจับหน้ากากอนามัยขณะใช้งาน 

ทิ้งหน้ากากอนามัยหลังใช้ในถังขยะปิดฝา 

- ล้างมือด้วยสบู่และน้ า 

หรือน้ ายาล้างมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ห

ลังการสัมผัสใดๆ กับผู้ป่วยหรือสิ่งรอบตัวผู้ป่วย 

ก่อนและหลังเตรียมอาหาร 

ก่อนรับประทานอาหาร 

และหลังจากใช้ห้องสุขา 

- ล้างจาน แก้วน้ า 

อุปกรณ์รับประทานอาหารที่ผู้ป่วยใช้ด้วยสบู่แ

ละน้ า หรือล้างด้วยเครื่องล้างจาน 

- ซักผ้าเช็ดตัวหรือผ้าปูที่นอนด้วยสบู่และน้ า 

หรือใช้เครื่องซักผ้า 

ถ้าเป็นไปได้ให้ซักแยกกับของสมาชิกคนอื่นใ

นครอบครัว 

- ท าความสะอาดและฆ่าเช้ือบนพื้นผิวที่สมาชิกใ

นครอบครัวสัมผัสอย่างสม่ าเสมอ (เช่น โต๊ะยาว 

พื้นผิวโต๊ะ ลูกบิดประตู ราวบันได 

ตัวจับในห้องน้ า สุขา โทรศัพท์ แป้นพิมพ์ 

แท็บเล็ต กาน้ า และโต๊ะข้างเตียง) 

- บรรจุขยะที่ผู้ป่วยใช้ในถุงสองชั้น 

- ติดต่อสายด่วนเฉพาะกิจ 

หน่วยงานทางสาธารณสุข หรือแพทย์ 

หากอาการของผู้ป่วยแย่ลง 

หรือเม่ือมีอาการหายใจล าบาก 

สมาชิกในครอบครวัคนอืน่ๆ ควร: 

 

- ไม่ใช้ผ้า ผ้าเช็ดตัว ผ้าเช็ดมือ ถ้วย แก้ว 

และอุปกรณ์อื่นๆ ร่วมกัน 

- เฝ้าติดตามอาการต่างๆ เช่น อาการไข้ และไอ 

หากสมาชิกในครอบครัวมีอาการหายใจล าบา

ก ให้ติดต่อสายด่วนโควิด-19 

หน่วยงานสาธารณสุข หรือแพทย์ของคุณทันที 

- หลีกเล่ียงการสัมผัสร่างกายกับผู้ติดเชื้อโดยตร

ง รวมถึงการจูบและกอด 

หาวิธีการแสดงความรักโดยไม่ต้องสัมผัส 

- แยกซักเสื้อผ้าของตนเองหากเป็นไปได้ 

3) ชว่ยเหลอื 

ตดิตอ่สือ่สารกบัผูค้นในชมุชนหรอืละแวกบา้นของคณุเรียนรู้ว่าในชุมชนมีการเตรียมการอยา่งไรบ้าง 

พูดคุยกบัผู้คนในชุมชนเกี่ยวกับแนวทางการชว่ยเหลือดแูลชุมชนของคุณ 

และแบ่งปันข้อมูลส าคัญดา้นการเตรียมตวัและรับมือโรคโควิด-19 ที่ได้จากรัฐบาล รว่มกันกบัเพื่อนบ้านและคนทีคุ่ณรัก 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง: 

 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงของโรคและวิธีการสื่อสารขอ้มูลดังกล่าวกบัผูส้งูอายใุนครอบครวั เพื่อนๆ และเพื่อนบ้าน   

หรือ ผู้ที่มปีัญหาทางสขุภาพหรือโรคประจ าตัวอยูก่่อนแล้ว  

✔ เนื่องจากพวกเขาจัดเป็นกลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยงสูง อันอาจเป็นเหตุให้พวกเขารู้สกึกังวลได้ 

ในเมื่อผู้ติดเชื้อโควิด-19 จ านวนร้อยละ 40 แสดงอาการไม่รุนแรง (มีไข้ เหนือ่ย และไอแห้งๆ) 

หรือไม่แสดงอาการเลย แตผู่้ติดเชือ้บางรายอาจมีอาการหายใจหอบถี ่มีน้ ามูก รูส้ึกปวดเมื่อยตามรา่งกาย 

และเจบ็คอ ในผู้ปว่ยบางราย (จ านวนร้อยละ 20) อาการอาจจะรนุแรงกวา่ และอาจกลายเป็นโรคปอดอักเสบ 

https://www.who.int/publications-detail/home-care-for-patients-with-suspected-novel-coronavirus-(ncov)-infection-presenting-with-mild-symptoms-and-management-of-contacts
https://www.who.int/publications-detail/home-care-for-patients-with-suspected-novel-coronavirus-(ncov)-infection-presenting-with-mild-symptoms-and-management-of-contacts
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หรืออาการหายใจล าบาก ยกตัวอย่างเชน่ ในกลุ่มผู้สูงอายุ ผูท้ี่มีภูมิคุ้มกันต่ าหรือมีโรคประจ าตวั (เช่น 

โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ หรือโรคปอด) 

อาจมีความเสี่ยงสูงที่จะมีอาการปว่ยรุนแรงและจ าเป็นตอ้งได้รับการรกัษาด้วยเครื่องช่วยหายใจในสถานพย

าบาล 

✔ ส าหรับคนทัว่ไป โรคโควิด-19 มีอาการไม่รุนแรง และคล้ายคลึงกับไขห้วัดอาการทัว่ไปคือ มีไข ้เหนื่อย 

และไอแห้งๆ ผู้ปว่ยบางรายอาจมีอาการการหายใจหอบถี่ มีน้ ามูก ปวดเม่ือยตามรา่งกาย และรู้สกึเจ็บคอ 

อาการอาจรนุแรงในผูป้่วยบางราย และกลายเป็นโรคปอดอักเสบ หรือหายใจล าบาก ตัวอยา่งเช่น 

ในกลุ่มผู้สูงอาย ุผู้ที่ม ี    ภูมิคุ้มกันต่ า หรอืโรคประจ าตัว (เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ 

หรือโรคปอด) มีความเสี่ยงสงูที่จะมีอาการตอบสนองต่อโรคอย่างรุนแรง 

✔ พูดคุยท าความเข้าใจกบัพวกเขา อนัดับแรก ฟังเพือ่เขา้ใจว่าพวกเขามีข้อกังวลหรอืมีข้อสงสัยอะไร 

ถามพวกเขาว่ารู้อะไรเกี่ยวกบัโรคโควิด-19 แล้วบา้ง และพวกเขาอยากรู้อะไรเกี่ยวกบัโรคนี้ 

✔ หากคณุไม่สามารถตอบข้อสงสัยข้อใดได้ ใหต้รวจสอบขอ้มูลออนไลน์และคน้ควา้ขอ้มูลเพิ่มเติม (ด ู

"เรียนรู"้) คณุสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจาก "ชุดค าถามที่พบบ่อย"ได้ หากจ าเป็น  

✔ ด าเนนิการช่วยเหลือตามค าขอเกีย่วกบัสิ่งทีพ่วกเขาตอ้งการ 

และตรวจสอบวา่พวกเขาต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเตมิในการใช้ชีวติประจ าวัน อย่างการออกไปซื้อของ 

หรือไม่  

✔ แนะน าให้พวกเขาอยู่ภายในที่พักอาศัย และหลีกเล่ียงการออกไปในที่สาธารณะ 

✔ งดไปเยี่ยมเยียนพวกเขา หากคุณรูส้ึกไม่สบาย หรือได้สมัผัสติดต่อกับผู้ที่มีอาการคล้ายโรคโควิด-19 

หม่ันติดต่อสอบถามขา่วคราวของพวกเขาทางโทรศัพท ์หรือทางออนไลน์ 

✔ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวกเขามียาประจ าตวัในปริมาณที่เพียงพอส าหรบั 1-2 สัปดาห ์

✔ ติดต่อประสานงานกบัองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือปัญหาการใช้ความรุนแรงภายในครอบครัว 

เพื่อศึกษาดวู่าคณุสามารถชว่ยเหลือพวกเขาได้อย่างไร ส าหรับบางคน บา้นไม่ใช่สถานที่ปลอดภัยเสมอไป  

หากชุมชนของคณุมีความจ าเป็นต้องปฏบิัตติามนโยบายการกักตัวอยู่บา้น 

ให้เฝ้าระวังความเสีย่งของการใช้ความรุนแรงภายในครอบครัวที่อาจเพิ่มขึ้นได้ในบางครัวเรอืน  

 สรา้งตน้แบบการปฏบิตัติวัทีด่เีพือ่ปอ้งกนัโรคโควดิ-19   อย่าด่วนตัดสินผู้อื่น 

หากเขาไม่มีข้อมูลความรู้เกีย่วกับโรคที่ครบถว้น แต่ให้แบ่งปันข้อมูลและค าแนะน าที่เฉพาะเจาะจง 

โดยสื่อสารขอ้มูลที่อาจก ากวมหรือไม่ชัดเจน และให้โอกาสพวกเขาตั้งค าถามต่อข้อสงสัยที่มีได้ 

 สรา้งกลุม่อาสาสามคัรชมุชน1 กับเพื่อนบา้น เพื่อประสานงานและให้ความช่วยเหลือตามที่ชุมชนตอ้งการ 

หากมีการจ ากัดการเดนิทางเคล่ือนที ่ให้วางแผนการติดต่อสื่อสารระหวา่งกัน (เชน่ การใช้โซเชียลมีเดีย 

อย่างการสรา้งกลุ่มไลน์ หรอื วอทสแ์อพ) 

ศึกษาดวู่าเพื่อนบ้านในชุมชนแต่ละคนมีทักษะและมีความสามารถอะไรบา้ง 

ตรวจสอบดูวา่มีใครในชุมชนที่ต้องการการดแูลเปน็พิเศษในกรณีที่อาจเกิดเหตุฉุกเฉินได้ 

และจัดการให้มีคนคอยตดิตามสถานการณ์ของพวกเขาเป็นระยะ 

ศึกษาว่ามาตรการการปอ้งกนัส าหรบัอาสาสมัครเรื่องใดที่จะเป็นประโยชนต์่อการด าเนินงานให้ลุล่วง 

และหารือร่วมกันวา่จะมีวธิีการใดที่จะไม่ท าให้คนในชุมชนและกลุ่มอาสาสมัครตกอยู่ในภาวะเสีย่งโดยไม่ตั้งใจ 

ติดต่อสภากาชาดในพืน้ทีข่องคุณ เพื่อติดตอ่กับกลุ่มอาสาสมัครอืน่ๆ ในท้องที่  

การป้องกัน โรงเรยีน  

◻ ศึกษามาตรการฉกุเฉนิของโรงเรียน ซึ่งมาตรการฉุกเฉินเหล่านี ้

ซึ่งควรเป็นไปตามแนวทางทีก่ าหนดโดยหนว่ยงานดา้นการศึกษาระดับชาตแิละระดับท้องถิ่น 

ตรวจสอบแนวทางการปฏบิตัิส าหรับโรงเรียนฉบับลา่สุด:    

                                                           

1 นี่เป็นตัวอย่างคูม่ือปฏบิัติโครงการ "กูด้แอนด์เรดี้" (ดีและพร้อม) 

ของสภากาชาดนิวซีแลนด์:https://www.redcross.org.nz/documents/217/NZRC_Good_and_Ready_Members_Guide.pdf  

https://www.unicef.org/media/65716/file/Key%20Messages%20and%20Actions%20for%20COVID-19%20Prevention%20and%20Control%20in%20Schools_March%202020.pdf
https://www.redcross.org.nz/documents/217/NZRC_Good_and_Ready_Members_Guide.pdf
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◻ เสนอตัวชว่ยโรงเรียนสื่อสารกับผู้ปกครองอื่นๆ เกี่ยวกบัข้อมูลล่าสุดของโรคโควิด-19 

และแผนการด าเนินงานของโรงเรียน 

◻ หากโรงเรยีนยังเปดิท าการเรียนการสอน อย่าส่งลูกหลานไปโรงเรียนถ้าเด็กมีไข ้

ไม่สบายหรือมีสัมผัสใกล้ชิดกับผู้มีอาการคล้ายโรคโควิด-19   

◻ วางแผนส ารองส าหรับครอบครัวของคุณหากโรงเรียนปดิท าการเรียนการสอน 

และแบ่งปันกลวิธแีละแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมทีเ่ด็กๆ สามารถท าได้ที่บา้น 

วิธีป้องกนัทีท่ างานและสถานประกอบการ   

◻ ปฏิบัตติามแนวทางปฏิบัตทิี่ได้รับการแนะน าจากนายจ้าง เจ้าหน้าที่ของรฐับาล และองค์การอนามัยโลก 

คุณสามารถศึกษาแนวปฏิบตัิขององคก์ารอนามัยโลกได้ที่https://www.who.int/docs/default-
source/coronaviruse/getting-workplace-ready-for-covid-19.pdf   

◻ ปรับปรุงแผนการด าเนินงานในที่ท างานคณุให้ทันสมัย โดยเฉพาะวิธีการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันและในอนาคต 

รวมถึงวิธีรกัษาประสทิธิภาพการท างานหรือปรับวิธกีารท างานตามสถานการณ ์

เพิ่มเติมแนวปฎิบตัิในกรณีทีมี่ผู้ป่วยในทีท่ างาน แอพพลิเคชั่น The Atlas 

อาจเปน็ประโยชนต์่อการวางแผนการท างานในสถานการณฉ์ุกเฉินส าหรับกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจขนาดเล็ก:  

ภาพรวมของแอพพลิเคชั่น Atlas  ¦iOS download   ¦  Android download  

◻ รักษาความสะอาดและสุขอนามัยในสถานประกอบการ รณรงค์ให้พนกังานและลูกคา้ล้างมือให้สะอาดและบอ่ยครั้ง 

ลดโอกาสการระบาดดว้ยการจ ากัดการติดตอ่กันโดยตรงระหว่างพนักงานและลูกคา้ รวมถึง 

เพิ่มทางเลือกในการให้บรกิาร เช่นการมารับสินคา้ด้วยตนเองและบรกิารส่งสินค้า 

เจรจากบัคู่คา้เพื่อให้ม่ันใจวา่พวกเขามีมาตรการการป้องกันโรคระบาดด้วยเช่นกนั 

◻ อธิบายมาตรการการป้องกันโรคระบาดที่สถานประกอบการของคณุด าเนนิการอยู่แกพ่นักงาน คูค่้า และลูกคา้ 

ติดประกาศแสดงข้อความเหล่านี้ในสถานประกอบการของคุณ  

◻ วางแผนรองรับผลกระทบทีจ่ะเกดิจากมาตรการการจ ากัดการเดินทางและการปดิกจิการทีอ่าจส่งผลต่อกจิการของคุ

ณ คน้หาชอ่งทางใหม่ๆในการพบปะหรือประสานงานทางไกลหรือทางออนไลน ์

ติดตามข้อมูลค าแนะน าล่าสดุเกี่ยวกับการเดินทางเสมอ 

◻ อย่าไปท างานหากรูส้ึกไม่สบาย หรือได้สัมผัสใกล้ชิดผูมี้อาการคล้ายคลึงโรคโควดิ-19 

  

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/getting-workplace-ready-for-covid-19.pdf
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/getting-workplace-ready-for-covid-19.pdf
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.preparecenter.org%2Factivities%2Fatlas-ready-business&data=02%7C01%7Ctiina.turunen%40undp.org%7C00a4957e38644da4d26d08d7c01796e2%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C1%7C637189079862128060&sdata=Bj0v0dcgoyGQjrXSYu2sgrM77%2BkCN8%2B9BBJkngNHkIw%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.preparecenter.org%2Factivities%2Fatlas-ready-business&data=02%7C01%7Ctiina.turunen%40undp.org%7C00a4957e38644da4d26d08d7c01796e2%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C1%7C637189079862128060&sdata=Bj0v0dcgoyGQjrXSYu2sgrM77%2BkCN8%2B9BBJkngNHkIw%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapps.apple.com%2Fus%2Fapp%2Fatlas-ready-for-business%2Fid1258641292&data=02%7C01%7Ctiina.turunen%40undp.org%7C00a4957e38644da4d26d08d7c01796e2%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C1%7C637189079862138057&sdata=kxmbacbRjwTndFPaOSrX48DK5tUG2lyz%2FvSVV%2Brpaso%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.cube.gdpc.rfb%26hl%3Den&data=02%7C01%7Ctiina.turunen%40undp.org%7C00a4957e38644da4d26d08d7c01796e2%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C1%7C637189079862138057&sdata=eVwPqWTyic6UZh8%2FwFBRH0XZwsj4QL1Fij3qAF%2F4ImE%3D&reserved=0
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______________________________________________________________________  

ปรับและแปลข้อความเหล่านี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคณุ และเผยแพร่ให้ผู้คนในชุมชนเพ่ือเสนอความช่วยเหลือ: 

ดแูลรกัษาตวัเองใหป้ลอดภยัและปรารถนาดตีอ่กนัและกนั2  

สวัสดี พวกเราเป็นคนกลุ่มเล็กๆในชุมชน ที่พร้อมจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันเสมอในช่วงเวลาที่ยากล าบาก 

หากคุณต้องอยูบ่้านและไม่สะดวกออกไปขา้งนอก (เพราะคุณป่วย หรือมีภาวะเส่ียงต่อการติดโรคโควิด-19 

หรือต้องดูแลสมาชิกในครอบครัว เป็นต้น) เรายินดีช่วยเหลือคุณ: 

ฉันช่ือ................................................................................................................ 

อาศัยอยู่ที ่(* ช่ือถนนและชุมชน) ............................................................................ 

หมายเลขโทรศัพท์/อีเมล.์......................................................................   

(บอกเราวา่เราสามารถติดตอ่คุณได้ทางไหนบา้ง เชน่ ขอ้ความ โทรศัพท์ ไลน ์วอทส์แอพ) 

ฉันพูดภาษา (ระบุภาษา): ..................................................... 

ฉัน หรือเพ่ือนในกลุ่มของเราสามารถช่วยเหลือด้าน: 

ไปจ่ายตลาด ซื้อของใช้จ าเป็นเร่งด่วน 

โทรศัพทม์าคุยด้วย  ส่งจดหมายให้ 

ทิ้งขยะให้   

 

โทรมาหาเรานะ เรายินดีจะช่วยเหลือคุณอย่างเต็มที่ (และไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ) 

หากคุณอยากเขา้ร่วมกลุม่จิตอาสาในชุมชนของเรา ขอเพียงคุณให้ข้อมูลของคุณไว ้

แล้วเราจะเพ่ิมคุณในรายช่ือของเราเอง 

 

 

                                                           
2 *โครงการนี้เป็นการริเริ่มการด าเนินงานในระดับสากล ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมออนไลน์ด้วยแฮชแท็ก #viralkindness 

 

  

  

  


