ทรัพยากร
•

สําหรับข้อมูลเกีย่ วกับหน้ากากรวมถึงอุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจ
ให้ไปที่ http://ph.lacounty.gov/masks

•

สําหรับข้อมูลเกีย่ วกับการลาโดยได้รบั เงินค่าจ้าง ให้ไปที:่
https://www.dir.ca.gov/dlse/Comparison-COVID-19-Paid-Leave.html
หากคุณตกงานหรือชัวโมงการทํ
่
างานลดลงเนื่องจากโควิด-19 คุณอาจมีสทิ ธิ ์ได้รบั
ความช่วยเหลือจากการประกันการเลิกจ้าง หากต้องการสมัครขอความช่วยเหลือ
ให้ไปที่ https://www.edd.ca.gov/about_edd/coronavirus2019/workers.htm
สําหรับข้อมูลเกีย่ วกับความช่วยเหลือจากนายจ้างและความช่วยเหลือจากรัฐบาลที่
คุณอาจมีสทิ ธิ ์ได้รบั ให้ไปที่ https://www.saferatwork.la/employees
สําหรับข้อมูลเกีย่ วกับการแจ้งเรือ่ งร้องเรียน ถึง Cal/OSHA ให้ไปที:่
https://www.dir.ca.gov/covid/workplace-issues.html

•

•
•

คําแนะนําสํ าหรับลูกจ้ างทีย่ งั ไม่ ได้ รับการฉีดวัคซีน
หากคุณยังไม่ได้รบั การฉีดวัคซีน
ให้ทาํ ตามขัน้ ตอนต่อไปนี้เพือ่ ปกป้ องตัวเองเวลาอยูใ่ นสถานทีท่ าํ งาน:
1.
ขออุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจจากนายจ้างของคุณ สวมใส่มนั ตลอดเวลาทีค่ ณ
ุ อยู่
ร่วมกับผูอ้ น่ื ภายในอาคารหรือเวลาทีอ่ ยูบ่ นยานพาหนะพร้อมกับผูอ้ น่ื คุณควรจะ
สวมใส่มนั เวลาทีอ่ ยูข่ า้ งนอกด้วย หากคุณไม่สามารถทีจ่ ะเว้นระยะห่าง 6 ฟุตจาก
ผูอ้ น่ื ได้ หากคุณไม่ชอบการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจให้ลองใช้
“หน้ ากากสองชัน้ ” (สวมหน้ากากผ้าทับหน้ากากอนามัย)
2.
รักษาระยะห่าง 6 ฟุตจากผูอ้ น่ื ถ้าสามารถทําได้ภายใต้สภาพแวดล้อมในการ
ทํางานของคุณ
3.
ในช่วงเวลาพัก เมือ่ คุณจําเป็ นทีจ่ ะต้องถอดหน้ากากเพือ่ กินหรือดืม่ ให้พยายามทํา
แบบนัน้ ภายนอก กินข้างนอกดีกว่าข้างใน รักษาระยะห่าง 6 ฟุตจากผูอ้ น่ื เวลาทีค่ ณ
ุ
ถอดหน้ากาก เว้นแต่วา่ คุณจะทราบว่าพวกเขาฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้ว
4.
ล้างมือของคุณด้วยสบู่และนํ้า หรือใช้น้ํายาล้างมือก่อนกินหรือดืม่ หลีกเลีย่ งการ
สัมผัสหน้าตัวเอง
5.
เปิ ดหน้าต่างหรือประตูในพืน้ ทีท่ าํ งานของคุณ หากการทําแบบนัน้ มีความ
ปลอดภัย อากาศบริสทุ ธิ ์จะช่วยลดละอองในอากาศ และเป็ นการลดความเสีย่ งของ
การติดโรคโควิด-19

ความปลอดภัยเกีย่ วกับโควิด-19:
สิ ทธิ์ของลูกจ้ างในแคลิฟอร์ เนีย
นายจ้ างของคุณจะต้ องช่ วย
ปกป้องคุณจากโควิด-19
ทราบถึงสิ ทธิ์ของคุณ
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การฝึ กอบรมลูกจ้ าง

การตรวจโควิด-19

นายจ้างของคุณจะต้องมีแผนป้ องกันการแพร่เชือ้ โควิด-19
ในสถานทีท่ าํ งานและต้องจัดให้มกี ารฝึกอบรมลูกจ้างทุกคน เกีย่ วกับแผนการและสิทธิ ์
ของพวกเขาภายใต้กฎของ Cal/OSHA

นายจ้างต้องจัดให้มกี ารตรวจโควิด-19 ฟรีในเวลาทํางาน
สําหรับลูกจ้างรายใดก็ตามทีอ่ าจจะสัมผัสกับโรคโควิด-19 ในขณะทํางาน ถ้าคุณยังไม่ได้รบั
การฉีดวัคซีน นายจ้างของคุณต้องจัดให้มกี ารตรวจโควิด-19 สําหรับคุณถ้าคุณมีอาการ
นายจ้างต้องจัดให้คณ
ุ ถึงแม้วา่ คุณคิดว่าคุณจะติดโควิด-19 มาจากนอกสถานทีท่ าํ งานก็ตาม

อุปกรณ์ ป้องกันส่ วนบุคคล
(หรื อ "PPE")
•

•

พนักงานทุกคน ไม่วา่ จะฉีดวัคซีนแล้วหรือไม่กต็ าม จะต้องสวมใส่หน้ากากขณะ
อยูภ่ ายในอาคารหรือเมือ่ โดยสารยานพาหนะทีใ่ ช้รว่ มกับผูอ้ น่ื นายจ้างของคุณ
ไม่สามารถบอกให้คณ
ุ ไม่สวมใส่หน้ากากหรือต่อต้านการใส่หน้ากากของคุณได้
ขณะอยูใ่ นทีท่ าํ งาน งานบางประเภทอาจได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งสวมใส่หน้ากากใน
สถานการณ์เฉพาะหากมีมาตรการป้ องกันอืน่ ๆอยู่
หากคุณยังไม่ได้รบั การฉีดวัคซีน คุณมีสทิ ธิ ์ทีจ่ ะขอให้นายจ้างจัดหาอุปกรณ์
ป้ องกันระบบหายใจ เช่น หน้ากาก N-95 ให้กบั คุณ อุปกรณ์ป้องกันระบบ
หายใจจะปกป้ องได้ดกี ว่าหน้ากากผ้าทัวไป
่
• นายจ้างต้องจัดหาอุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจทีข่ นาดพอดีสาํ หรับคุณ
คุณควรจะได้รบั คําแนะนําเกีย่ วกับวิธสี วมใส่เพือ่ ทีจ่ ะ "ปิ ดสนิท" หรือ
ใส่พอดี
• ต้องเปลีย่ นอุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจของคุณหากมันเกิดความ
เสียหาย, เสียรูป, สกปรกหรือทําให้หายใจลําบาก โดยทัวไปแล้
่
วคุณ
ควรจะเปลีย่ นอุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจตอนเริม่ กะงานทุกกะ ทาง
CDC แนะนําให้คณ
ุ เปลีย่ นอุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจหลังจากทีถ่ ูก
สวมใส่และถอดออกรวมเป็ นจํานวนห้าครัง้

การลาโดยได้ รับเงินค่ าจ้ าง
•

นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างให้คณ
ุ ในช่วงทีค่ ณ
ุ ลาเพราะคุณถูกขอให้อยูบ่ า้ นเพราะว่า
คุณติดเชือ้ โควิด-19 หรือต้องสัมผัสกับโรคโควิด-19 ในตอนทีค่ ณ
ุ ทํางาน พวก
เขาต้องจ่ายเงินให้คณ
ุ ด้วยค่าจ้างปกติระหว่างทีค่ ณ
ุ จําเป็ นจะต้องอยูท่ บ่ี า้ น
นอกจากนี้ คุณอาจยังสามารถได้รบั ค่าตอบแทนจากการหยุดงานเพือ่ ไปฉีด
วัคซีนโควิด-19 หรือเมือ่ หยุดพักเพือ่ ให้รา่ งกายหายจากอาการทีเ่ กีย่ วกับวัคซีน
หรือหากคุณต้องหยุดงานเพือ่ ดูแลสมาชิกครอบครัวทีต่ ดิ เชือ้ โควิด-19 หรือต้อง
กักตัว

•

ฉันควรจะปฏิบัติอย่ างไรถ้ าฉันมีข้อกังวลใจเรื่ องความ
ปลอดภัยเกีย่ วกับโควิด-19 ในสถานทีท่ าํ งาน?
•

คุณสามารถพูดคุยกับตัวแทนสหภาพได้

•

คุณสามารถร้องเรียนกับ Cal/OSHA ผ่านเบอร์โทร
833-579-0927

•

คุณสามารถร้องเรียนกับกระทรวงสาธารณสุขผ่านเบอร์โทร 888-700-7995 หรือ
ยืน่ การร้องเรียนแบบนิรนามได้

เวลาและเครื่ องใช้ สําหรับล้ างมือ
• นายจ้างต้องจัดสถานีสาํ หรับล้างมือซึง่ ต้องมีสบู่และนํ้าเปล่าและ/หรือ

นํ้ายาล้างมือโดยมันจะต้องถูกจัดเตรียมเอาไว้ในสถานทีท่ าํ งานของ
คุณและบนยานพาหนะทีค่ ณ
ุ โดยสารไป
• นายจ้างต้องจัดเวลาให้มากพอสําหรับคุณในวันทํางานของคุณเพือ่ ทีจ่ ะ
ล้างมือของคุณ

ทราบถึงสิ ทธิ์ของคุณ
7/22/21 (Thai)

