
ทรพัยากร

• ส ำหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัหนำ้กำกอนำมยัซึง่รวมถงึหนำ้กำกป้องกนัเชือ้โรค โปรดเขำ้
ไปที:่
ph.lacounty.gov/masks

• ส ำหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบักฎระเบยีบของ Cal/OSHA โปรดเขำ้ไปที:่ 
dir.ca.gov/dosh/coronavirus/Non_Emergency_Regulations/

• ส ำหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัทำงเลอืกกำรลำป่วยโดยไดร้บัคำ่จำ้งของรัฐแคลฟิอรเ์นยี 

โปรดเขำ้ไปที:่

dir.ca.gov/covid/paid-sick-leave.html

• ส ำหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบักำรลำป่วยโดยไดร้บัคำ่จำ้งของเมอืงลอสแอนเจลสิ โปรดเขำ้ไปที่
wagesla.lacity.org

• ส ำหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัวธิกีำรแจง้เรือ่งรอ้งเรยีนกบั Cal/OSHA โปรดเขำ้ไปที:่ 

dir.ca.gov/covid/workplace-issues.html

• ส ำหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัค ำแนะน ำในกำรกกัแยกตวัและกำรกกัโรคของกรมสำธำรณสขุแหง่รฐั
แคลฟิอรเ์นยี (CDPH) โปรดเขำ้ไปที:่

cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Guidance-on-Isolation-and-Quarantine-
for-COVID-19-Contact-Tracing.aspx

• โครงกำรสภำสำธำรณสขุ (Public Health Councils Program) ใหก้ำรเขำ้เขำ้ไปตดิตอ่แรงงำนใน

อตุสำหกรรมทีม่คีวำมเสีย่งสงูทีเ่จำะจงเพือ่กำรชว่ยเหลอื ส ำหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดทูี:่

http://ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/phcouncils/

ความปลอดภยัเกีย่วกบั

โรคโควดิ-19:

สทิธแิรงงาน
กรมสำธำรณสขุแหง่เทศมณฑล

ลอสแอนเจลสิ 

www.publichealth.lacounty.gov

4/10/2023

หากคณุมคีวามเสีย่งสงูทีจ่ะเป็นโรครา้ยแรง

หากคณุตดิเชือ้โควดิ-19 โปรดพจิารณาท า

ตามข ัน้ตอนตอ่ไปนีเ้พือ่

ปกป้องตนเองขณะท างาน:

(1)หำกคณุท ำงำนใกลช้ดิกับผูอ้ ืน่ในอำคำร ใหข้อรับหนำ้กำกป้องกันเชือ้โรคจำกนำยจำ้ง ใหส้วม

ใสใ่นขณะทีค่ณุอยูก่ับผูอ้ ืน่ในอำคำรหรอืขณะโดยสำรในยำนพำหนะรว่มกับผูอ้ ืน่ หำกกำรสวม

หนำ้กำกป้องกันเชือ้โรคไมเ่หมำะกับคณุ ทำงเลอืกทีด่ทีีส่ดุรองลงมำคอื “กำรสวมหนำ้กำก

อนำมัย 2 ชัน้” (กำรสวมหนำ้กำกอนำมัยแบบผำ้ทรงเขำ้รปูซอ้นกับหนำ้กำกอนำมัย) หรอืกำร

สวมหนำ้กำกอนำมัยแบบเขำ้รปู เรยีนรูเ้พิม่เตมิไดท้ี ่ph.lacounty.gov/masks

(2) รักษำระยะหำ่งจำกผูอ้ืน่ 6 ฟตุ (ประมำณ 2 เมตร) หำกเงือ่นไขของงำนเอือ้ใหท้ ำได ้

(3) ในชว่งพัก เมือ่คณุตอ้งถอดหนำ้กำกอนำมัยเพือ่รับประทำนอำหำรหรอืเครือ่งดืม่ ใหพ้ยำยำมท ำ

ตอนอยูน่อกอำคำรและอยูห่ำ่งจำกผูอ้ืน่ หำกคณุตอ้งรับประทำนอำหำรในอำคำรและอยูใ่กลก้ับ

คนอืน่ ๆ ใหเ้ปิดหนำ้ตำ่งและประตู และรักษำระยะหำ่งจำกผูอ้ ืน่หำกเป็นไปได ้

(4) เปิดหนำ้ตำ่งหรอืประตใูนพืน้ทีท่ ำงำนของคณุ หำกเป็นสิง่ทีท่ ำไดอ้ยำ่งปลอดภัย อำกำศบรสิทุธิ์

จะชว่ยลดจ ำนวนละอองทีล่อยในอำกำศ และลดควำมเสีย่งในกำรตดิโรคโควดิ-19

(5)ด ำเนนิกำรใหแ้น่ใจวำ่คณุไดรั้บวัคซนีป้องกันโควดิ-19 ทีไ่ดร้ับกำรแนะน ำแลว้อยำ่งครบถว้น 

รวมถงึวัคซนีบสูเตอรท์ีท่ันสมัย เรยีนรูเ้พิม่เตมิไดท้ี ่ph.lacounty.gov/howtogetvaccinated.

(6)หำกคณุตดิโรคโควดิ-19 คณุสำมำรถรับยำทีช่ว่ยรักษำโรคโควดิ-19 และชว่ยใหค้ณุไมป่่วย

หนัก คณุตอ้งเริม่ทำนยำใน 5 วันนับจำกวันทีค่ณุเริม่มอีำกำรครัง้แรก ยำเหลำ่นี้มใีหบ้รกิำรฟร ี

โปรดสอบถำมแพทยข์องคณุหรอืโทร (833) 540-0473 เรยีนรูเ้พิม่เตมิไดท้ี ่

ph.lacounty.gov/covidmedicines

เนือ้หำแผน่พบัขอ้มลูสทิธแิรงงำน ขณะนีไ้ดร้ับกำรเผยแพรท่ี:่

publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/business/Workers_Rights_Pamphlet.pdf
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ความปลอดภยัเกีย่วกบัโรคโควดิ-19: สทิธแิรงงาน
ในรฐัแคลฟิอรเ์นยี

ตำมขอ้ก ำหนดของ Cal/OSHA นำยจำ้งของคณุจะตอ้งด ำเนนิขัน้ตอนตำ่ง ๆ
เพือ่ปกป้องคณุจำกโรคโควดิ-19 ทรำบสทิธขิองคณุและรำยงำนกำรละเมดิโดย:

• พูดคุยกับหัวหนำ้งำนหรอืตัวแทนดำ้นควำมปลอดภัยของคุณ

• พูดคุยกับตัวแทนสหภำพแรงงำนของคณุ

• แจง้เรือ่งรอ้งเรยีนกับ Cal/OSHA โดยโทร (213) 576-7451 หรอื 833-579-
0927

• แจง้เรือ่งรอ้งเรยีนกับกรมสำธำรณสุข โดยโทร 888-700-9995 ในวันจันทร์

ถงึศุกร ์เวลำ 8:00-17:00 น. คุณสำมำรถแจง้ขอ้รอ้งเรยีนแบบไม่เปิดเผย

ตัวตน

กำรฝึกอบรมพนักงำน

• นำยจำ้งของคุณตอ้งจัดโปรแกรมป้องกันโรคโควดิ-19 เป็นลำยลักษณ์อักษร 
ซึง่ระบุ ประเมนิ และแกไ้ขอันตรำยจำกโรคโควดิ-19 ในทีท่ ำงำนของคุณ
และจัดกำรฝึกอบรมพนักงำนเกีย่วกับโปรแกรมป้องกันโรคนี้ ซ ึง่อำจเป็น
โปรแกรมแบบเดีย่ว หรอืเป็นส่วนหนึง่ของโปรแกรมป้องกันกำรบำดเจ็บและ
กำรเจ็บป่วยของนำยจำ้งของคุณก็ได ้

อปุกรณ์ป้องกนัสว่นบคุคล

(หรอื “PPE”)

• หำกคุณจ ำเป็นตอ้งสวมหนำ้กำกอนำมัยขณะท ำงำน นำยจำ้งของคุณจะตอ้งมี

ไวใ้หคุ้ณใชฟ้ร ีและมใีหเ้ปลีย่นใหม่เมือ่จ ำเป็น

• ในขณะทีห่นำ้กำกอนำมัยทุกชนดิลว้นใหก้ำรป้องกันไดใ้นระดับหนึ่ง แต่
หนำ้กำกป้องกันเชือ้โรคแบบเขำ้รูป โดยเฉพำะหนำ้กำก N95 จะใหก้ำร
ป้องกันทีด่ทีีสุ่ด

• หำกคุณท ำงำนในร่มหรอืในยำนพำหนะกับผูอ้ืน่ และคุณตอ้งกำร

สวมหนำ้กำกป้องกันเชือ้โรค นำยจำ้งของคุณตอ้งใหห้นำ้กำก

ป้องกันเชือ้โรคแก่คุณฟรหีำกคุณรอ้งขอ นำยจำ้งของคุณตอ้ง

จัดเตรยีมหนำ้กำกป้องกันเชือ้โรคทีม่ขีนำดเหมำะสมแก่คุณ 

นำยจำ้งของคุณจะตอ้งสอนวธิกีำรสวมหนำ้กำกป้องกันเชือ้โรค

อย่ำงถูกตอ้ง รวมถงึวธิกีำรตรวจสอบกำรรั่วดว้ย

• นำยจำ้งของคุณตอ้งไม่กดีกันหรอืตอบโตใ้นทำงทีไ่ม่ดตี่อกำรที่คุณสวม

หนำ้กำกอนำมัยในขณะท ำงำน

• ตอ้งเปลีย่นหนำ้กำกอนำมัยและหนำ้กำกป้องกันเชือ้โรคใหม่หำกหนำ้กำกเปียก

หรอืสกปรก หำกคุณใชห้นำ้กำกป้องกันเชือ้โรค ใหดู้ค ำแนะน ำของผูผ้ลติว่ำสวม

ใส่หนำ้กำกดังกล่ำวไดน้ำนแค่ไหนก่อนทีค่วรจะทิง้ ควรทิง้หนำ้กำกอนำมัยจำก

กำรสวมใส่ครัง้เดยีว

เรยีนรูเ้พิม่เตมิไดท้ี ่ph.lacounty.gov/masks

ทราบสทิธขิองคณุ

การทดสอบโรคโควดิ-19

• นำยจำ้งตอ้งจัดใหม้กีำรทดสอบโรคโดยไมม่คีำ่ใชจ้่ำย และด ำเนนิกำรในเวลำงำนทีม่กีำร
จ่ำยคำ่จำ้ง:

o ส ำหรับพนักงำนคนใดทีส่ัมผัสแบบใกลช้ดิกับโรคโควดิ-19 ขณะท ำงำนหรอือำจ

เสีย่งต่อกำรตดิโรคในสถำนทีท่ ำงำน (ยกเวน้แรงงำนทีห่ำยจำกโรคโควดิ-19 ใน 30 

วันทีผ่่ำนมำและไม่มอีำกำร)

o เมือ่ด ำเนนิกำรทดสอบโรคตำมแนวทำงกำรกักแยกตัวและกักโรคของกรม

สำธำรณสุขแห่งรัฐแคลฟิอรเ์นีย (CDPH) เรยีนรูเ้พิม่เตมิไดท้ี ่

dir.ca.gov/DOSH/Coronavirus/Covid-19-NE-Reg-FAQs.html#iso

• กำรทดสอบโรคอำจด ำเนนิกำรผ่ำนนำยจำ้งของคุณ ด ำเนนิกำรทีค่ลนิกิของ

แพทยห์รอืศูนยส์ุขภำพ ทีก่รมสำธำรณสุขในทอ้งที ่หรอืทีส่ถำนที่ทดสอบโรค

ในชมุชน

• “ไม่มคี่ำใชจ้่ำย” หมำยถงึ นำยจำ้งของคุณตอ้งรับผดิชอบคำ่ใชจ้่ำยในกำรทดสอบ

โรคของคุณทัง้หมด รวมถงึกำรจ่ำยค่ำจำ้งส ำหรับชว่งเวลำทีคุ่ณท ำกำรทดสอบ

โรค (และรวมถงึกำรเดนิทำงไปและกลับจำกสถำนทีท่ดสอบโรคดว้ย) นำยจำ้ง

จะตอ้งเบกิจ่ำยเงนิคนืใหก้ับคุณส ำหรับค่ำเดนิทำงไปยังสถำนทีท่ดสอบโรคอกีดว้ย 

(เชน่ ค่ำน ้ำมันหรอืค่ำขนส่งสำธำรณะ)

การลาป่วย

• หำกคุณไม่สำมำรถท ำงำนเนื่องจำกโรคโควดิ-19 ใหแ้จง้นำยจำ้งของคุณใหท้รำบ
ทันท ีคุณอำจมสีทิธิใ์นกำรขอลำหยุดโดยไดรั้บค่ำจำ้งจำกนำยจำ้งของคุณโดยไม่
ขึน้กับสถำนะคนเขำ้เมอืงของคุณ

• กฎหมำยกำรลำป่วยโดยไดร้ับค่ำจำ้งประจ ำของรัฐแคลฟิอรเ์นียมผีลบังคับใชก้ับ
แรงงำนแทบทุกรูปแบบ และก ำหนดใหน้ำยจำ้งใหส้ทิธิวั์นลำป่วยอย่ำงนอ้ย 24 
ชั่วโมงหรอืสำมวันต่อปี สำมำรถใชก้ำรลำป่วยนี้เพือ่ฟ้ืนฟจูำกควำมเจ็บป่วยหรอื
กำรบำดเจ็บทำงร่ำงกำยหรอืจติใจ กำรดูแลรักษำเชงิป้องกัน หรอืหำกคุณตอ้งกำร
ดูแลสมำชกิในครอบครัว

• ในบำงเมอืงของเทศมณฑลลอสแอนเจลสิ ยังมกีฎหมำยกำรลำป่วยทีไ่ดร้ับค่ำจำ้ง
ขัน้ต ่ำอกีดว้ย ตัวอย่ำงเชน่ เมอืงลอสแอนเจลสิก ำหนดใหพ้นักงำนทีม่สีทิธิล์ำป่วย
โดยไดรั้บค่ำจำ้งหนึง่ชั่วโมงต่อกำรท ำงำนทุก ๆ 30 ชั่วโมง

• พดูคยุกับหัวหนำ้งำนหรอืตัวแทนดำ้นควำมปลอดภัยของคณุ
• พดูคยุกับตัวแทนสหภำพแรงงำนของคณุ
• แจง้เรือ่งรอ้งเรยีนกับ Cal/OSHA โดยโทร (213) 576-7451 หรอื

833-579-0927
• แจง้เรือ่งรอ้งเรยีนกับกรมสำธำรณสขุ โดยโทร 888-700-9995 คณุ

สำมำรถแจง้ขอ้รอ้งเรยีนแบบไมเ่ปิดเผยตัวตน

ฉนัจะท าอยา่งไรหากฉนัมคีวามกงัวลเกีย่วกบัความ
ปลอดภยัจากโรคโควดิ-19 ในทีท่ างาน
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