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HOW TO SUPPORT YOUR EMPLOYEES DURING COVID-19

่ ยเหลือก ับพน ักงานของคุณในชว
่ ง COVID-19
วิธใี ห้ความชว

Everyone has a role to play in creating a safe working
environment. As an employer, you need to provide a safe
workplace for workers and eliminate or reduce workplace risk.

ทุกคนมีบทบาทในการสร ้างสภาพแวดล ้อมการทางานทีป
่ ลอดภัย
ในฐานะนายจ ้าง คุณจาเป็ นต ้องจัดให ้มีสถานทีท
่ างานทีป
่ ลอดภัยสาหรับ
ี่ งในสถานทีท
พนักงานและกาจัดหรือลดความเสย
่ างาน

You should encourage your employees to raise work health and
safety issues with you, and work with them to address them.

คณควรสง่ เสริมพนั กงานของคุณให ้ยกประเด็นเรือ
่ งสุขภาพและความปลอดภัยใ
นการทางานกับคุณ และร่วมมือกับพวกเขาเพือ
่ จัดการกับปั ญหาเหล่านัน
้

Anyone who is unwell should not be at work. If anyone
develops symptoms at work such as fever, cough, sore throat or
shortness of breath, you should ask them to seek medical advice

่
ใครก็ตามทีไ่ ม่สบายไม่ควรมาทีท
่ างาน หากใครมีอาการในทีท
่ างาน เชน
เป็ นไข ้ ไอ เจ็บคอหรือหายใจลาบาก
คุณควรขอให ้พวกเขาไปพบแพทย์เพือ
่ ขอคาแนะนา

Physical distancing for employees

การร ักษาระยะห่างทางกายภาพสาหร ับพน ักงาน

Where possible, within both the front of house customer facing
areas and back of house areas (such as behind the counter and
kitchens etc.), should provide enough space to allow for 1 person
per 4 square metres of space in enclosed areas in accordance
with general health advice.

หากเป็ นไปได ้
ภายในพืน
้ ทีท
่ ต
ี่ ้องหันหน ้าเข ้าหาลูกค ้าทัง้ บริเวณด ้านหน ้าของร ้านและบริเวณห
่ หลังเคาน์เตอร์และครัว เป็ นต ้น)
ลังร ้าน (เชน
ควรจัดให ้มีพน
ื้ ทีท
่ เี่ พียงพอสาหรับ 1 คนต่อ 4
ตารางเมตรในพืน
้ ทีป
่ ิ ดล ้อมตามคาแนะนาด ้านสุขภาพทั่วไป

Workers will not always be able to keep 1.5 metres apart at all
times at the workplace. For example, workers may have to work
closely with each other because of the nature of the task and
some tasks require workers to be in close proximity to be carried
out safely.

คนงานจะไม่สามารถรักษาระยะห่าง 1.5 เมตรได ้ตลอดเวลาในสถานทีท
่ างาน
่
ตัวอย่างเชน
ิ กันเนือ
คนงานอาจต ้องทางานใกล ้ชด
่ งจากลักษณะของงานและงานบางอย่างยั
งทาให ้คนงานต ้องอยูใ่ กล ้กันเพือ
่ ให ้ดาเนินการไปได ้อย่างปลอดภัย

For example:
•
•
•

Chefs in a small kitchen
Supporting an apprentice to safely perform a new skill
Lifting heavy objects

If close contact between staff is unavoidable, you should
implement other control measures such as:

•
•
•
•

•

Minimising the number of people within an area at any time
Staggering start, finish and break times where appropriate
Moving work tasks to different areas of the workplace or offsite if possible
If possible, separating workers into dedicated teams and have
them work the same shift or work in a particular area and
consider whether these dedicated teams can have access to
their own meal areas or break facilities
Ensuring each worker has their own equipment or tools

่
ยกตัวอย่างเชน
•
•
•

พ่อครัว/แม่ครัวในห ้องครัวขนาดเล็ก
การให ้ความชว่ ยเหลือแก่ผู ้ฝึ กงานเพือ
่ ฝึ กทักษะใหม่ได ้อย่างปลอดภัย
การยกของหนัก

ั ผัสใกล ้ชด
ิ ระหว่างพนั กงานได ้
หากไม่สามารถหลีกเลีย
่ งการสม
้
่
คุณควรใชมาตรการควบคุ
มอย่างอืน
่ เชน
•
•
•
•

•

การลดจานวนคนให ้น ้อยทีส
่ ด
ุ ภายในพืน
้ ทีห
่ นึง่ ๆ อยูต
่ ลอดเวลา
การสลับเวลาเริม
่ งาน เสร็จงาน และเวลาพักเป็ นชว่ ง ๆ เท่าทีเ่ หมาะสม
การย ้ายงานไปตามพืน
้ ทีต
่ า่ ง ๆ ของสถานทีท
่ างานหรือนอกสถานที่
หากเป็ นไปได ้
หากเป็ นไปได ้
ให ้แยกคนงานเป็ นทีมงานเฉพาะและให ้พวกเขาทางานในกะเดียวกันหรือ
ทางานในพืน
้ ทีเ่ ฉพาะแห่งหนึง่ และพิจารณาว่า พนั กงานเฉพาะเหล่านี้
สามารถเข ้าถึงพืน
้ ทีร่ ับประทานอาหารของตัวเอง
หรือมีสงิ่ อานวยความสะดวกในชว่ งพักของตัวเองหรือไม่
การให ้แน่ใจว่าคนงานแต่ละคนใชอุ้ ปกรณ์หรือเครือ
่ งมือของตัวเอง

Looking after your employees’ mental health

ดูแลสุขภาพจิตของพน ักงานของคุณ

Under Work Health and Safety laws, you must eliminate or
minimise the risk to psychological health and safety arising from
the work carried out by your business as much as you reasonably
can.

ภายใต ้กฎหมายสุขภาพและความปลอดภัยในการทางาน (Work Health and
Safety)
ี่ งต่อสุขภาพและความปลอดภัยทางจิตใจทีเ่ กิด
คุณต ้องกาจัดหรือลดความเสย
ขึน
้ จากการทางานในธุรกิจของคุณให ้มากทีส
่ ด
ุ เท่าทีส
่ ามารถทาได ้อย่าง
สมเหตุสมผล

COVID-19 is a stressful time for many people. Your employees
might be impacted in a number of ways, such as:
•
•
•
•
•

Concerns they will be exposed to COVID-19 at work
Exposure to customer violence or aggression
Increased workloads or time at work
Fatigue
Poor environmental conditions

ชว่ ง COVID-19 เป็ นชว่ งเวลาทีเ่ ครียดสาหรับหลาย ๆ คน
่
พนักงานของคุณอาจได ้รับผลกระทบในหลาย ๆ ด ้าน เชน
•
•
•
•
•

ั ผัสกับโรค COVID-19 ในสถานทีท
ความกังวลว่า พวกเขาอาจจะสม
่ างาน
ิ กับความรุนแรงหรือความก ้าวร ้าวของลูกค ้า
การเผชญ
ปริมาณงานหรือเวลาทีต
่ ้องเพิม
่ ขึน
้ ในทีท
่ างาน
ความเหนือ
่ ยล ้า
สภาพแวดล ้อมทีย
่ า่ แย่

Staff may be feeling anxious about coming into their normal work
setting or undertaking their normal duties.

ึ กระวนกระวายใจเกีย
พนักงานอาจรู ้สก
่ วกับการเข ้ามาในบริเวณ
สถานทีท
่ างานปกติหรือทาหน ้าทีป
่ กติของพวกเขา

It is important to regularly check in with staff and support their
wellbeing. If work hours have increased it’s important to monitor
and manage fatigue issues.

จึงเป็ นสงิ่ สาคัญทีจ
่ ะต ้องคอยตรวจสอบกับพนั กงานและให ้การสนั บสนุนพวกเข
าในด ้านความเป็ นอยูท
่ ด
ี่ อ
ี ย่างสมา่ เสมอ หากมีการเพิม
่ ชวั่ โมงทางาน
สงิ่ สาคัญคือ ต ้องคอยเฝ้ าระวังและจัดการปั ญหาเรือ
่ งความเหนือ
่ ยล ้าด ้วย

Tips for managing stress from COVID-19:

เคล็ดลับในการจัดการกับความเครียดจาก COVID-19

•
•
•
•
•

Be well informed with information from official sources and
regularly communicate with workers
Consult your workers on any risks to their psychological health
Provide workers with a point of contact to discuss their
concerns
Inform workers about their entitlements
Proactively support workers and regularly ask if they are okay

In order to be best positioned to support your employees, it’s
important that you look after your own wellbeing too.

•
•
•
•
•

ื่ สารกับ
ติดตามรับทราบข่าวสารจากแหล่งข ้อมูลทีเ่ ป็ นทางการและหมั่นสอ
คนงานเป็ นประจา
ี่ งต่อสุขภาพจิตของพวกเขา
ปรึกษาคนงานของคุณเกีย
่ วกับความเสย
จัดให ้มีจด
ุ ให ้คนงานติดต่อได ้เพือ
่ หารือเกีย
่ วกับข ้อกังวลของพวกเขา
ิ ธิพงึ ได ้ของพวกเขา
แจ ้งคนงานเกีย
่ วกับสท
ให ้การสนับสนุนเชงิ รุกแก่คนงานและหมั่นถามว่า พวกเขายังสุขสบายดี
อยูห
่ รือไม่

เพือ
่ ให ้มีศักยภาพสูงสุดในการสนั บสนุนพนั กงานของคุณ
่ กัน
จึงเป็ นสงิ่ สาคัญทีค
่ ณ
ุ ต ้องดูแลความเป็ นอยูท
่ ด
ี่ ข
ี องคุณเองด ้วยเชน

Resources

แหล่งข้อมูล

Beyond Blue Coronavirus Mental Wellbeing Support Service 1800 512 348

บริการให ้ความชว่ ยเหลือด ้านสุขภาพจิต Beyond Blue Coronavirus ที่ 1800
512 348

www.coronavirus.beyondblue.org.au
www.health.act.gov.au/services-and-programs/mentalhealth/mental-health-and-wellbeing-during-covid-19.

www.coronavirus.beyondblue.org.au
www.health.act.gov.au/services-and-programs/mental-health/mentalhealth-and-wellbeing-during-covid-19

Handwashing and hygiene

การล้างมือและสุขอนาม ัย

Good hygiene is necessary to stop the spread of COVID-19. This
means:

สุขอนามัยทีด
่ เี ป็ นสงิ่ จาเป็ นต่อการหยุดการแพร่ระบาดของ COVID-19 สงิ่
นีห
้ มายถึง

1. Frequent hand washing with soap (for 20-30 seconds) or hand
sanitising.
2. Limiting contact with others
3. Not touching your face
4. Covering your mouth when you cough or sneeze with a clean
tissue or your elbow
5. Putting used tissues straight into the bin

้
ล ้างมือบ่อย ๆ ด ้วยสบู่ (เป็ นเวลา 20-30 วินาที) หรือใชเจลล
้างมือ
จากัดการติดต่อกับผู ้อืน
่
ั ผัสใบหน ้าของคุณ
ไม่สม
้
ปิ ดป้ องปากของคุณเมือ
่ ไอหรือจาม โดยใชกระดาษทิ
ชชูสะอาดหรือข ้อพับ
ด ้านในข ้อศอกของคุณ
้ ้วลงในถังขยะทันที
5. ทิง้ กระดาษทิชชูทใี่ ชแล
1.
2.
3.
4.

You should talk to your employees about the importance of good
hand hygiene and provide access to soap, warm water, paper
towel and hand sanitiser on the premises

คุณควรพูดคุยกับพนั กงานของคุณเกีย
่ วกับความสาคัญของการรักษาสุขอนามัย
ของมือให ้ดี และจัดหาสบู่ น้ าอุน
่ กระดาษเช็ดมือ และเจลล ้างมือให ้มี
้
ใชในสถานประกอบการ

Ask workers to minimise contact with others where possible, such
as through cashless transactions.

ั ผัสกับผู ้อืน
่
ขอให ้คนงานลดการติดต่อสม
่ ให ้น ้อยทีส
่ ด
ุ เท่าทีจ
่ ะเป็ นไปได ้ เชน
้
้ นสด
ใชการรั
บชาระเงินแบบไม่ใชเงิ

Cleaning and disinfecting

ื้
การทาความสะอาดและการฆ่าเชอ

Ensure your employees know how to implement appropriate
cleaning and disinfecting measures at work.

ให ้แน่ใจว่า
้
ื้ ทีเ่ หมาะ
พนักงานของคุณรู ้จักวิธก
ี ารใชมาตรการท
าความสะอาดและการฆ่าเชอ
สมในสถานทีท
่ างาน

Your business should be cleaned at least once a day using a
detergent or a 2-in-1 detergent and disinfectant solution.

ธุรกิจของคุณควรทาความสะอาดอย่างน ้อยวันละครัง้ โดยใชน้ ้ ายาล ้างทาความ
ั สว่ นน้ ายาล ้างทาความสะอาด 2 สว่ น ต่อ
สะอาดหรือน้ ายาผสมโดยใชส้ ด
ื้ 1 สว่ น
น้ ายาฆ่าเชอ

More frequently touched surfaces should be cleaned more often,
such as:

ั ผัสบ่อย ควรได ้รับการทาความสะอาดทีถ
่
พืน
้ ผิวทีม
่ ก
ี ารสม
่ ม
ี่ ากขึน
้ ด ้วย เชน

•
•
•
•
•
•

Benches, tabletops and counters
Door and cupboard handles
Changeroom doors
Fridge and cool room handles
Condiment bottles
EFT machines

For more information and the latest updates visit
www.covid19.act.gov.au

•
•
•
•
•
•

ม ้านั่ง ผิวหน ้าโต๊ะ และเคาน์เตอร์
ลูกบิดประตูและทีจ
่ ับประตูตู ้เก็บของ
ื้ ผ ้า
ประตูห ้องเปลีย
่ นเสอ
่ ข็ง
ทีจ
่ ับตู ้เย็นและตู ้แชแ
ขวดเครือ
่ งปรุง
เครือ
่ ง EFT

สาหร ับข้อมูลเพิม
่ เติมและอ ัปเดตล่าสุด ไปทีเ่ ว็ บไซต์
www.covid19.act.gov.au

