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FACTSHEET เอกสารขอ้เท็จจรงิ 

HOW TO SUPPORT YOUR EMPLOYEES DURING COVID-19 วธิใีหค้วามชว่ยเหลอืกบัพนกังานของคณุในชว่ง COVID-19 

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. 

ทกุคนมบีทบาทในการสรา้งสภาพแวดลอ้มการท างานทีป่ลอดภัย 
ในฐานะนายจา้ง คณุจ าเป็นตอ้งจัดใหม้สีถานทีท่ างานทีป่ลอดภัยส าหรับ
พนักงานและก าจัดหรอืลดความเสีย่งในสถานทีท่ างาน 

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

คณควรสง่เสรมิพนักงานของคณุใหย้กประเด็นเรือ่งสขุภาพและความปลอดภัยใ
นการท างานกับคณุ และรว่มมอืกับพวกเขาเพือ่จัดการกับปัญหาเหลา่นัน้ 

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 

ใครก็ตามทีไ่มส่บายไมค่วรมาทีท่ างาน หากใครมอีาการในทีท่ างาน เชน่ 
เป็นไข ้ไอ เจ็บคอหรอืหายใจล าบาก 
คณุควรขอใหพ้วกเขาไปพบแพทยเ์พือ่ขอค าแนะน า 

Physical distancing for employees การรกัษาระยะหา่งทางกายภาพส าหรบัพนกังาน 

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. 

หากเป็นไปได ้
ภายในพืน้ทีท่ีต่อ้งหันหนา้เขา้หาลกูคา้ทัง้บรเิวณดา้นหนา้ของรา้นและบรเิวณห
ลังรา้น (เชน่ หลังเคานเ์ตอรแ์ละครัว เป็นตน้) 
ควรจัดใหม้พีืน้ทีท่ีเ่พยีงพอส าหรับ 1 คนตอ่ 4 
ตารางเมตรในพืน้ทีปิ่ดลอ้มตามค าแนะน าดา้นสขุภาพท่ัวไป 

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. 

คนงานจะไมส่ามารถรักษาระยะหา่ง 1.5 เมตรไดต้ลอดเวลาในสถานทีท่ างาน 
ตัวอยา่งเชน่ 
คนงานอาจตอ้งท างานใกลช้ดิกันเนือ่งจากลกัษณะของงานและงานบางอยา่งยั
งท าใหค้นงานตอ้งอยูใ่กลก้ันเพือ่ใหด้ าเนนิการไปไดอ้ยา่งปลอดภัย 



For example: ยกตัวอยา่งเชน่ 

• Chefs in a small kitchen 

• Supporting an apprentice to safely perform a new skill 

• Lifting heavy objects 

• พอ่ครัว/แมค่รัวในหอ้งครัวขนาดเล็ก 

• การใหค้วามชว่ยเหลอืแกผู่ฝึ้กงานเพือ่ฝึกทักษะใหมไ่ดอ้ยา่งปลอดภัย 
• การยกของหนัก 

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

หากไมส่ามารถหลกีเลีย่งการสมัผัสใกลช้ดิระหวา่งพนักงานได ้
คณุควรใชม้าตรการควบคมุอยา่งอืน่ เชน่ 

• 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 off-
site 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 

• การลดจ านวนคนใหน้อ้ยทีส่ดุภายในพืน้ทีห่นึง่ ๆ อยูต่ลอดเวลา 
• การสลับเวลาเริม่งาน เสร็จงาน และเวลาพักเป็นชว่ง ๆ เทา่ทีเ่หมาะสม 

• การยา้ยงานไปตามพืน้ทีต่า่ง ๆ ของสถานทีท่ างานหรอืนอกสถานที ่
หากเป็นไปได ้

• หากเป็นไปได ้
ใหแ้ยกคนงานเป็นทมีงานเฉพาะและใหพ้วกเขาท างานในกะเดยีวกันหรอื
ท างานในพืน้ทีเ่ฉพาะแหง่หนึง่ และพจิารณาวา่ พนักงานเฉพาะเหลา่นี้ 
สามารถเขา้ถงึพืน้ทีรั่บประทานอาหารของตัวเอง 
หรอืมสี ิง่อ านวยความสะดวกในชว่งพักของตัวเองหรอืไม ่

• การใหแ้น่ใจวา่คนงานแตล่ะคนใชอ้ปุกรณ์หรอืเครือ่งมอืของตัวเอง 

Looking after your employees’ mental health ดแูลสขุภาพจติของพนกังานของคณุ 

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. 

ภายใตก้ฎหมายสขุภาพและความปลอดภัยในการท างาน (Work Health and 
Safety) 
คณุตอ้งก าจัดหรอืลดความเสีย่งตอ่สขุภาพและความปลอดภัยทางจติใจทีเ่กดิ
ขึน้จากการท างานในธรุกจิของคณุใหม้ากทีส่ดุเทา่ทีส่ามารถท าไดอ้ยา่ง
สมเหตสุมผล 



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

ชว่ง COVID-19 เป็นชว่งเวลาทีเ่ครยีดส าหรับหลาย ๆ คน 
พนักงานของคณุอาจไดรั้บผลกระทบในหลาย ๆ ดา้น เชน่ 

• 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 

• ความกังวลวา่ พวกเขาอาจจะสมัผัสกับโรค COVID-19 ในสถานทีท่ างาน 
• การเผชญิกับความรนุแรงหรอืความกา้วรา้วของลกูคา้ 
• ปรมิาณงานหรอืเวลาทีต่อ้งเพิม่ขึน้ในทีท่ างาน 

• ความเหนือ่ยลา้ 
• สภาพแวดลอ้มทีย่ า่แย ่

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

พนักงานอาจรูส้กึกระวนกระวายใจเกีย่วกับการเขา้มาในบรเิวณ
สถานทีท่ างานปกตหิรอืท าหนา้ทีป่กตขิองพวกเขา 

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. 

จงึเป็นสิง่ส าคัญทีจ่ะตอ้งคอยตรวจสอบกับพนักงานและใหก้ารสนับสนุนพวกเข
าในดา้นความเป็นอยูท่ีด่อียา่งสม า่เสมอ หากมกีารเพิม่ชัว่โมงท างาน 
สิง่ส าคัญคอื ตอ้งคอยเฝ้าระวงัและจัดการปัญหาเรือ่งความเหนือ่ยลา้ดว้ย 

Tips for managing stress from COVID-19: เคล็ดลับในการจัดการกับความเครยีดจาก 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 

• ตดิตามรับทราบขา่วสารจากแหลง่ขอ้มลูทีเ่ป็นทางการและหมั่นสือ่สารกับ
คนงานเป็นประจ า 

• ปรกึษาคนงานของคณุเกีย่วกับความเสีย่งตอ่สขุภาพจติของพวกเขา 
• จัดใหม้จีดุใหค้นงานตดิตอ่ไดเ้พือ่หารอืเกีย่วกับขอ้กังวลของพวกเขา 
• แจง้คนงานเกีย่วกับสทิธพิงึไดข้องพวกเขา 
• ใหก้ารสนับสนุนเชงิรกุแกค่นงานและหมั่นถามวา่ พวกเขายังสขุสบายดี

อยูห่รอืไม ่

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

เพือ่ใหม้ศีักยภาพสงูสดุในการสนับสนุนพนักงานของคณุ 
จงึเป็นสิง่ส าคัญทีค่ณุตอ้งดแูลความเป็นอยูท่ีด่ขีองคณุเองดว้ยเชน่กัน 



Resources แหลง่ขอ้มลู 

Beyond Blue Coronavirus Mental Wellbeing Support Service - 
1800 512 348 

บรกิารใหค้วามชว่ยเหลอืดา้นสขุภาพจติ Beyond Blue Coronavirus ที ่1800 
512 348 

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

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

Handwashing and hygiene การลา้งมอืและสขุอนามยั 

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

สขุอนามัยทีด่เีป็นสิง่จ าเป็นตอ่การหยดุการแพรร่ะบาดของ COVID-19 สิง่
นีห้มายถงึ 

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 

1. ลา้งมอืบอ่ย ๆ ดว้ยสบู ่(เป็นเวลา 20-30 วนิาท)ี หรอืใชเ้จลลา้งมอื 
2. จ ากัดการตดิตอ่กับผูอ้ ืน่ 
3. ไมส่มัผัสใบหนา้ของคณุ 
4. ปิดป้องปากของคณุเมือ่ไอหรอืจาม โดยใชก้ระดาษทชิชสูะอาดหรอืขอ้พับ

ดา้นในขอ้ศอกของคณุ 
5. ทิง้กระดาษทชิชทูีใ่ชแ้ลว้ลงในถังขยะทันท ี

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 

คณุควรพดูคยุกับพนักงานของคณุเกีย่วกับความส าคัญของการรักษาสขุอนามัย
ของมอืใหด้ ีและจัดหาสบู ่น ้าอุน่ กระดาษเช็ดมอื และเจลลา้งมอืใหม้ี
ใชใ้นสถานประกอบการ 

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

ขอใหค้นงานลดการตดิตอ่สมัผัสกับผูอ้ ืน่ใหน้อ้ยทีส่ดุเทา่ทีจ่ะเป็นไปได ้เชน่ 
ใชก้ารรับช าระเงนิแบบไมใ่ชเ้งนิสด 
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Cleaning and disinfecting การท าความสะอาดและการฆา่เชือ้ 

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

ใหแ้น่ใจวา่ 
พนักงานของคณุรูจั้กวธิกีารใชม้าตรการท าความสะอาดและการฆา่เชือ้ทีเ่หมาะ
สมในสถานทีท่ างาน 

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

ธรุกจิของคณุควรท าความสะอาดอยา่งนอ้ยวนัละครัง้โดยใชน้ ้ายาลา้งท าความ
สะอาดหรอืน ้ายาผสมโดยใชส้ดัสว่นน ้ายาลา้งท าความสะอาด 2 สว่น ตอ่ 
น ้ายาฆา่เชือ้ 1 สว่น  

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

พืน้ผวิทีม่กีารสมัผัสบอ่ย ควรไดรั้บการท าความสะอาดทีถ่ีม่ากขึน้ดว้ย เชน่ 

• Benches, tabletops and counters 

• Door and cupboard handles 

• Changeroom doors 

• Fridge and cool room handles 

• Condiment bottles 

• EFT machines 

• มา้น่ัง ผวิหนา้โตะ๊ และเคานเ์ตอร ์
• ลกูบดิประตแูละทีจั่บประตตููเ้ก็บของ 

• ประตหูอ้งเปลีย่นเสือ้ผา้ 
• ทีจั่บตูเ้ย็นและตูแ้ชแ่ข็ง 
• ขวดเครือ่งปรงุ 
• เครือ่ง EFT 

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

ส าหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิและอปัเดตลา่สดุ ไปทีเ่ว็บไซต ์ 
www.covid19.act.gov.au 
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