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ເອກະສານນີ້ ຈະນໍາໃຊ້ ໃນອຸ ດສະຫະກໍາບໍລິການພາຍໃນ ແລະ ສະເພາະຜູ້ ດູ ແລຜູ້ ເຖົ້າຢູ ່ ບ້ານ. ເພ່ື ອຈຸ ດປະສົງນີ້, ຜູ້ ດູ ແລ
ຜູ້ ເຖ້ົ າຢູ ່ ບ້ານ ແມ່ ນເປັນພະນັກງານ ຜູ້ ທ່ີ ຖືກຈ່ າຍເງິນໂດຍໜຶງ່ ຫລື ຫລາຍນາຍຈ້າງ ແລະ ໃຫ້ ບໍລິການພາຍໃນ ແກ່ ບຸກ
ຄົນ ຫລື ຄົວເຮືອນ ໃນ ຫລື ກ່ ຽວກັບບ້ ານສ່ວນຕົວ ຄືເປັນຜູ້ ດູ ແລຜູ້ ເຖ້ົ າໃນບ້ ານ. ຜູ້ ໃຫ້ ບໍລິການພາຍໃນ ຈະລວມມີລູ
ກຕ້ າງທ່ີ ໄດ້ ເງິນເດືອນ ຫລື ເປັນລາຍຊົ່ວໂມງ, ເປັນຜູ້ ຮັບເໝົາເອກະລາດ ທ່ີ ສະໜອງແຮງງານສ່ວນບຸ ກຄົນ, ເປັນພ
ະນັກງານເຮັດວຽກເຕັມເວລາ ແລະ ເຄິ່ງເວລາ ແລະ ເປັນພະນັກງານຊົ່ວຄາວ. ນາຍຈ້າງລວມມີນິຕິບຸ ກຄົນ, ບຸ ກຄົນ,
ຄົວເຮືອນ ແລະ ນາຍຈ້າງ (ເຊ່ັ ນ ທຸ ລະກິດ ທ່ີ ໃຫ້ ບໍລິການໂດຍກົງ, ລວມທັງ ຕົວແທນວ່ າຈ້າງ ແລະ ລະບົບອອນລາຍ)
ທີ່ຈ່ າຍເງິນໂດຍກົງ ຫລື ທາງອ້ ອມໃຫ້ ແກ່ ພະນັກງານພາຍໃນ ເພ່ື ອໃຫ້ ບໍລິການຄືເປັນພະນັກງານດູ ແລຜູ້ ປ່ ວຍຕາມບ້ ານ.
ສະຖານທີ່ ທີ່ມີນາຍຈ້າງຫລາຍກວ່ າໜຶ່ງຄົນ, ຂໍ້ກໍານົດແມ່ ນຈະຖືກນໍາໃຊ້ ນໍາແຕ່ ລະນາຈ້າງ ສາຍສໍາພັນການວ່ າຈ້າງ
ຂອງນາຍຈ້າງ.
ພະນັກງານພາຍໃນອື່ນໆ ແມ່ ນຈະລວມຢູ ່ ໃນຄູ ່ ມືຕ່ າງກັນ ຄືວຽກເຂົາເຈ້ົ າ ບໍ່ໄດ້ ກໍານົດເປັນສິ່ງຈໍາເປັນ ພາຍໃຕ້ ຖະແຫລ່ ງ
ການ 20-25 ຂອງຜູ້ ວ່ າການລັດ. ພະນັກງານດູ ແລຜູ້ ປ່ ວຍຢູ ່ ບ້ານ ແມ່ ນຜູ້ ທ່ີ ໃຫ້ ບໍລິການດູ ແລສ່ວນບຸ ກຄົນ ແກ່ ຄົນ
ທ່ີ ມີບັນຫາຄວາມພິການ ຢູ ່ ຕາມບ້ ານ ຫລື ຜູ້ ທ່ີ ເຈັບເປັນ, ຜູ້ ເຖ້ົ າ ຫລື ບໍ່ດັ່ງນັ້ນ ຜູ້ ທ່ີ ມີໂອກາດຄວາມສ່ຽງສູ ງ, ຊ່ ວຍໃຫ້
ເຂົາເຈ້ົ າປະຕິບັດກິດຈະກໍາໃນແຕ່ ລະວັນ ເຊ່ັ ນ: ກິນອາຫານ, ອາບນໍ້າ ແລະ ນຸ່ ງເຄື່ອງ. ນອກຈາກຊ່ວຍເຫລືອກິດຈະກໍາ
ຕ່ າງໆໃນຊີວິດປະຈໍາວັນ, ພະນັກງານດູ ແລຜູ້ ປ່ ວຍຢູ ່ ບ້ານອາດຈະຊ່ ວຍການດໍາລົງຊີວິດປະຈໍາວັນດ້ ວຍກິດຈະກໍາທີ່ໃຊ້ ອຸ
ປະກອນຊ່ ວຍ, ທ່ີ ເຮັດໃຫ້ ບຸກຄົນອາໄສຢູ ່ ໃນຊຸມຊົນຢ່ າງເອກະລາດ. ຜູ້ ດູ ແລຜູ້ ປ່ ວຍໃນບ້ ານລວມມີແຕ່ ບໍ່ຈໍາກັດ
ຜູ້ ທ່ີ ຢັ້ງຢືນໂດຍ State Department of Health ພາຍໃຕ້ RCW 18.88B.
ວຽກທ່ີ ປະຕິບັດໂດຍຜູ້ ດູ ແລຜູ້ ປ່ ວຍໃນບ້ ານ ແມ່ ນຖືວ່ າ ມີຄວາມສໍາຄັນ ພາຍໃຕ້ ຖະຫລ່ ງການ 20-05 ຂອງຜູ້ ວ່ າການລັດ
ແລະ ເພາະສະນັ້ນ ຫລາຍບໍລິການຍັງຄົງໄດ້ ດໍາເນີນການຢູ ່ ຜ່ ານການລະບາດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ 19. ຂໍ້ກໍານົດດ້ ານສຸ ຂະ
ພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ແມ່ ນຈະໄດ້ ຮັບການປະຕິບັດ ຄືບັນທຶກໄວ້ ຂ້າງລຸ ່ ມໂດຍນາຍຈ້າງ ແລະ ຜູ້ ດູ ແລຜູ້ ປ່ ວຍຢູ ່
ບ້ ານສ່ວນບຸ ກຄົນ.
ໃນຂອບເຂດ ທ່ີ ຂໍ້ກໍານົດໃດໜຶ່ງ ແມ່ ນ ນໍາໃຊ້ ບໍ່ໄດ້ ທັງໝົດ ຕ່ໍ ກັບນາຍຈ້າງຂອງພະນັກງານຄົນດຽວ, ມັນຕ້ ອງໄດ້ ຮັບ
ການປະຕິບັດຕາມໂດຍນາຍຈ້າງດັ່ງກ່ າວ.
ເປັນທ່ີ ຍອມຮັບວ່ າ ພະນັກງານໃນອຸ ດສະຫະກໍາບໍລິການພາຍໃນ ຈະພົບບັນຫາຂໍ້ຈໍາກັດຄວາມສາມາດຂອງເຂົາເຈົ້າ
ໃນການປະຕິເສດທີ່ຈະປະຕິບັດວຽກ, ເຂ້ົ າເຖິງການລາພັກເຈັບປ່ ວຍ ແລະ ເຂົ້າເຖິງຜົນປະໂຫຍດຈາກການຫວ່ າງງານ
ຢ່ າງບ່ໍ ເໝາະສົມ. ໃນສະພາບການການຈ້າງງານທັງໝົດ, ນາຍຈ້າງ ຄວນຈະຮູ ້ ເຖິງຂ້ໍ ຈໍາກັດ ທີ່ພະນັກງານເຂົາເຈົ້າ
ອາດຈະມີໃນການເຂົ້າເຖິງການປົກປ້ ອງພະນັກງານ.
ຂ້ໍ ກໍານົດດ້ ານຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸ ຂະພາບ
ນາຍຈ້າງບໍລິການພາຍໃນທັງໝົ້ດ ຈະມີພາລະໜ້ າທີ່ທົ່ວໄປ ເພ່ື ອເຮັດໃຫ້ ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກປອດໄພ ແລະ ມີສຸ ຂະພາບດີ
ສອດຄ່ ອງກັບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຂອງລັດ ແລະ ລັດຖະບານກາງ. ນອກຈາກນ້ີ , ເຂົາເຈ້ົ າຕ້ ອງປະຕິບັດຕາມກ
ານປະຕິບັດດ້ ານຄວາມປອດໄພສະເພາະ - ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ ໂຄວິດ 19 ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ຕາມທີ່ໄດ້ ກໍານົດໄວ້ ໃນຖະແຫ
ລ່ ງການ 20-25,1 “Safe Start” ຂອງຜູ້ ວ່ າການລັດ ແລະ ສອດຄ່ ອງກັບຂ້ໍ ກໍານົດທົ່ວໄປ ແລະ ແນວຄິດປອງກັນ
ສໍາລັບສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ L&I. Washington State Department of Health ແລະ Washington State Department
of Social and Health Services ແມ່ ນໄດ້ ສ້າງເອກະສານແນະນໍາຄວາມປອດໄພ ສໍາລັບພະນັກງານ:
1 | ຫ ນ້ າ
LAO (ພາສາລາວ) – LAO

•
•

ຄໍາແນະນໍາຂອງ Washington State Department of Health ສໍາລັບຜູ້ ໃຫ້ ບໍລິການດູ ແລພາຍໃນບ້ ານ
ຄູ ່ ມືຂອງຜູ້ ໃຫ້ ບໍລິການສ່ວນບຸ ກຄົນ (IPs) ຂອງ Washington State Department of Social and
Health Services ເພ່ື ອໃຫ້ ບໍລິການດູ ແລຄວາມປອດໄພ ໃນຊ່ວງການລະບາດໂຄວິດ 19

ນາຍຈ້າງ ຫລື ນາຍຈ້າງຮ່ ວມທີ່ປະຕິບ່ັ ດໜ້ າທ່ີ ບໍລິຫານ ເຊ່ັ ນ ອົງການດູ ແລພາຍໃນ ແລະ ລັດວໍຊິງຕັນ, ຕ້ ອງປະຕິບັ
ດຕາມຂ້ໍ ກໍານົດດ້ ານໂຄວິດ 19 ແລະ ຄໍາແນະນໍາ ເພ່ື ອປົກປ້ ອງພະນັກງານເຊິ່ງລວມມີ:
•
•

•

ສຶກສາພະນັກງານໃນພາສາທີ່ເຂົາເຈ້ົ າເຂົ້າໃຈ ກ່ ຽວກັບໂຄໂຣນາໄວຣັສ ແລະ ວິທີ ທ່ີ ຈະປ້ ອງກັນການຕິດເຊື້ອ
ແລະ ນະໂຍບາຍໂຄວິດ 19 ຂອງນາຍຈ້າງ.
ຮັກສາໄລຍະຫ່ າງ 6 ຝຸ ດ ລະຫວ່ າງລູ ກຈ້າງ ແລະ ລູ ກຄ້ າທັງໝົດ ໃນການໂອ້ ລົມກັນ ໃຫ້ ຢູ່ໃນລະດັບ
ທ່ີ ຫລາຍທີ່ສຸ ດເທ່ົ າທ່ີ ເປັນໄປໄດ້ . ເມ່ື ອການຮັກສາໄລຍະຫ່ າງທີ່ເຂັ້ມງວດ ເປັນໄປບ່ໍ ໄດ້ ສໍາລັບໜ້ າວຽກສະເພາະ,
ອາດຈະນໍາໃຊ້ ມາດຕະການປ້ ອງກັນອ່ື ນໆ ເຊັ່ນ: ການນໍາໃຊ້ ແນວກັ້ນ, ຫລຸ ດພະນັກງານ ຫລື ລູ ກຄ້ າ
ໃນພ້ື ນທ່ີ ແຄບ ຫລື ອ້ ອມຮອບ ແລະ ຢຸ ດພັກ ແລະ ເລ່ີ ມປ່ ຽນກະວຽກ.
ສະໜອງອຸ ປະກອນປ້ ອງການສ່ວນບຸ ກຄົນ (PPE) ຟຣີ ໃຫ້ ແກ່ ລູກຈ້າງ ເຊ່ັ ນ: ຖົງມື, ແວ່ ນຕາ, ອຸ ປະກອ
ນປິດໜ້ າ ແລະ ຜ້ າປິດໜ້ າ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ ຕາມການປະຕິບັດກິດຈະກໍາ. ອີງຕາມ ຂໍ້ກໍານົດ
ການປິດໜ້ າ ແລະ ໜ້ າກາກຕ້ ານໂຄໂຣນາໄວຣັສ ສໍາລັບຂໍ້ມູ ນເພ່ີ ມເຕີມ. ຜູ້ ດູ ແລຜູ້ ປ່ ວຍໃນບ້ ານທີ່
ໃຫ້ ບໍລິການລູ ກຄ້ າທີ່ມີຜົນບວກ ຫລື ອາການເປັນພະຍາດໂຄວິດ 19 ແມ່ ນຖືວ່ າ ເປັນສະຖານະການຄ
ວາມສ່ຽງສູ ງສຸ ດ ແລະ ຕ້ ອງໄດ້ ໃຫ້ ອຸປະກອນ PPE ທີ່ເໝາະສົມ. ຜູ້ ດູ ແລຜູ້ ປ່ ວຍໃນບ້ ານ ທີ່ໃຫ້ ການດູ ແ
ລແກ່ ລູກຄ້ າທ່ີ ມີອາການ ຄວນຈະຖືວ່ າ ເປັນປະເພດຄວາມສ່ຽງລະດັບກາງ ແລະ ຄວນຈະໃຫ້ ໜ້າກາກ
ການແພດ ພ້ ອມທັງອຸ ປະກອນ PPE ເພ່ີ ມ ຕາມທີ່ເໝາະສົມ ຂ້ຶ ນກັບສະພາບການ. ນອກຈາກນ້ີ , ຜ້ າປິດປາກ
ຕ້ ອງຖືກສະໜອງໃຫ້ ໂດຍນາຍຈ້າງ ແລະ ສວມໃສ່ໂດຍພະນັກງານທຸ ກທ່ ານ ທີ່ບໍ່ໄດ້ ເຮັດວຽກຄົນດຽວ ຫລື
ເມ່ື ອປະຕິບັດໜ້ າວຽກ ໃນຊຸມຊົນ ເວ້ັ ນແຕ່ ການສໍາຜັດໄດ້ ຄອບຄຸ ມລະດັບການປ້ ອງກັນທີ່ສູ ງກວ່ າ
ພາຍໃຕ້ ລະບຽບການ ແລະ ຄໍາແນະນໍາຂອງ Department of Labor & Industries. ຜ້ າປິດໜ້ າ
ແມ່ ນຈະມີລາຍລະອຽດຢູ ່ ໃນ ຄໍາແນະນໍາຂອງ Department of Health. ຂໍ້ຍົກເວ້ັ ນໃນຂ້ໍ ກໍານົດນີ້
ສໍາລັບຜ້ າປິດໜ້ າ ຈະລວມເອົາ ເມ່ື ອເຮັດວຽກຄົນດຽວໃນຫ້ ອງການ, ຍານພາຫະນະ ຫລື ໃນສະຖານ
ທ່ີ ເຮັດວຽກ; ຖ້ າບຸ ກຄົນຫາກຫູ ໜວຍ ຫລື ມີບັນຫາການໄດ້ ຍິນສຽງ ແລະ ກໍາລັງສ່ື ສານກັບໃຜຜູ້ ໜ່ຶ ງ
ທີ່ໃຊ້ ເຄື່ອງໝາຍດ້ ານພາສາ ເຊ່ັ ນ: ເຄື່ອງໝາຍເທ່ິ ງໜ້ າ ແລະ ການສະແດງອອກ ແລະ ການເຄື່ອນເໜັ
ງຂອງປາກ ຄືເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການສ່ື ສານ; ຖ້ າບຸ ກຄົນມີເງ່ື ອນໄຂທາງການແພດ ຫລື ພິການ
ທ່ີ ໃສ່ຜ້າປິດປາກບ່ໍ ເໝາະສົມ ຫລື ເມື່ອວຽກບໍ່ມີການໂຕ້ ຕອບກັບບຸ ກຄົນ.

ນາຍຈ້າງຕ້ ອງປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກໍານົດ ແລະ ຄໍາແນະນໍາ ເພ່ື ອປ້ ອງກັນພະນັກງານ ລວມທັງລາຍການ ທີ່ລະບຸ ໄວ້ ຂ້າງລຸ ່ ມ.
ຜູ້ ດູ ແລຜູ້ ປ່ ວຍໃນບ້ ານ ທ່ີ ຈ້າງໂດຍຜູ້ ບໍລິໂພກບຸ ກຄົນ ແລະ ຈ່ າຍຜ່ ານ DSHS ຄືເປັນຜູ້ ໃຫ້ ສະໜອງສ່ວນບຸ ກຄົນ
ແມ່ ນຈະຖືກຄັດເລືອກ ແລະ ຄຸ ້ ມຄອງໂດຍນາຍຈ້າງ-ລູ ກຄ້ າ. ໃນສະພາບການດັ່ງກ່ າວນີ້, DSHS ຈະອອກຄໍາແນະນໍາ
ກ່ ຽວກັບວິທີໃນການປ້ ອງກັນການຕິດເຊື້ອ ແລະ ການແຜ່ ລະບາດເຊ້ື ອໂຄວິດ:
•
•
•

•

ຮັບປະກັນການລ້ າງມືປະຈໍາ ແລະ ພຽງພໍ ດ້ ວຍການມີອຸ ປະກອນນໍາໃຊ້ ທີ່ພຽງພໍ. ໃຊ້ຖົງມືທ່ີ ໃຊ້ແລ້ ວຖີ້ມ
ເພ່ື ອປ້ ອງກັນການລະບາດຂອງໄວຣັສ ຕາມເຄື່ອງມື ຫລື ລາຍການອື່ນໆ ທ່ີ ໄດ້ ແບ່ ງປັນກັນໃຊ້ .
ຮັບປະກັນການເຮັດຄວາມສະອາດ ແລະ ການຂ້ າເຊ້ື ອຜີວໜ້ າສໍາພັດປົກກະຕິເປັນປະຈໍາ.
ກວດເບິ່ງລູ ກຈ້າງ ແລະ ລູ ກຄ້ າ ວ່ າມີສັນຍານ/ອາການພະຍາດໂຄວິດ 19 ໃນຕອນເລີ່ມກະວຽກຂອງເຂົາເຈ້ົ າ.
ຜູ້ ດູ ແລຜູ້ ປ່ ວຍໃນບ້ ານ ຄວນຈະພັກຢູ ່ ທ່ີ ບ້ ານ ຫລື ກັບບ້ ານທັນທ່ີ ຖ້ າເຂົາເຈົ້າຮູ ້ ສຶກ ຫລື ປະກົດວ່ າບ່ໍ ສະບາຍ.
ປິດຫ້ ອງການນາຍຈ້າງທີ່ບໍ່ແມ່ ນບ້ ານໃດໜຶ່ງ ທີ່ລູ ກຈ້າງມີພະຍາດໂຄວິດ 19 ທ່ີ ຖືກຢັ້ງຢືນ ທ່ີ ໄດ້ ເຮັດວຽກ,
ຜີວໜ້ າສໍາພັດ, ອື່ນໆ ຈົນກວ່ າ ເຂດ ແລະ ອຸ ປະກອນດັ່ງກ່ າວໄດ້ ຖືກເຮັດຄວາມສະອາດ ແລະ ຂ້ າເຊື້ອ.
ປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາ ການເຮັດຄວາມສະອາດ ທ່ີ ກໍານົດໂດຍສູ ນຄວບຄຸ ມພະຍາດ ເພ່ື ອລ້ າງ ແລະ
ຂ້ າເຊື້ອລະອຽດ.
ແຈ້ງກັບຜູ້ ດູ ແລຜູ້ ປ່ ວຍຢູ ່ ບ້ານທັນທ່ີ ຫລັງຈາກນາຍຈ້າງພົບວ່ າ ຮູ ້ ວ່າ ຜົນກວດວຽກເຂົາເ◌ົຈ້າ
ທ່ີ ເຂົາເຈ້ົ າສໍາຜັດກັບບຸ ກຄົນຕ່ າງໆ ຢັ້ງຢືນວ່ າມີຜົນບວກພະຍາດໂຄວິດ 19.
2 | ຫ ນ້ າ
LAO (ພາສາລາວ) – LAO

ພະນັກງານອາດຈະປະຕິເສດປະຕິບັດວຽກທີ່ປອດໄພ ລວມທັງອັນຕະລາຍຈາກໂຄວິດ 19. ຜູ້ ດູ ແລຜູ້ ປ່ ວຍໃນບ້ ານ
ຜູ້ ທ່ີ ເຊ່ື ອວ່ າ ສະຖານະການເຂົາເຈ້ົ າແມ່ ນບ່ໍ ປອດໄພ ຕ້ ອງຕິດຕໍ່ຫາພະນັກງານສົງເຄາະ ຫລື ຫົວໜ້ າອົງກອນ.
ບໍ່ຖືກກົດໝາຍ ສໍາລັບນາຍຈ້າງໃດໜຶ່ງ ອີງຕາມ RCW 49.17 ເພື່ອດໍາເນີນການທາງລົບຕໍ່ກັບພະນັກງານ
ຜູ້ ທ່ີ ມີສ່ວນກ່ ຽວຂ້ ອງກັບກິດຈະກໍາປ້ ອງກັນຄວາມປອດໄພ ພາຍໃຕ້ ກົດໝາຍ ຖ້ າການປະຕິເສດວຽກເຂົາເຈ້ົ າ
ແມ່ ນຕອບກັບຂໍ້ກໍານົດສະເພາະ. ຂໍ້ມູ ນຢູ ່ ໃນວາລະສານພິມເຜີຍແພ່ ເຫລົ່ານີ້: ການເລືອກປະຕິບັດດ້ ານສຸ ຂະພາບ ແລະ
ຄວາມປອດໃນໂບຊົວສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ ແລະ ໂບຊົວການເລືອກປະຕິບັດດ້ ານສຸ ຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ສະເປນ.
ພະນັກງານຜູ້ ທ່ີ ເລືອກທ່ີ ຈະລຶບຕົວເຂົາເຈ້ົ າເອງ ອອກຈາກເວັບໄຊ ເນ່ື ອງຈາກເຂົາເຈ້ົ າບໍ່ເຊ່ື ອວ່ າ ມັນປອດໄພ ທ່ີ ເຮັດວຽກ
ເນື່ອງຈາກຄວາມສ່ຽງການສໍາຜັດພະຍາດໂຄວິດ 19 ອາດຈະມີການເຂົ້າເຖິງການລາພັກສະເພາະ ຫລື ຜົນປະໂຫຍດ
ການຫວ່ າງງານ. ນາຍຈ້ອງຕ້ ອງສ່ົ ງບຸ ກຄົນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູ ງ ທ່ີ ຄວບຄຸ ມໂດຍຖະແຫລ່ ງການ 20-46 ດ້ ວຍການເຂ້ົ າເ
ຖິງນາຍຈ້າງ-ການລາພັກສະສົມ ຫລື ຜົນປະໂຫຍດຈາກການຫວ່ າງງານ ຖ້ າບໍ່ສາມາດກະກຽມວຽກທາງເລືອກໄດ້ .
ພະນັກງານອ່ື ນໆ ທີ່ອາດຈະເຂົ້າເຖິງຄອບຄົວຂະຫຍາຍ ແລະ ການລາພັກທາງການແພດ ທີ່ລວມຢູ ່ ໃນກົດໝາຍຕອບ
ໂຕ້ ເຊ້ື ອໄວຣັດໂຄໂຣນາທໍາອິດຂອງຄອບຄົວ, ຜົນປະໂຫຍດຈາກການຫວ່ າງງານ ຫລື ມື້ພັກອ່ື ນໆ ອີງຕາມສະພາບການ.
ຂໍ້ມູ ນເພ່ີ ມເຕີມ ແມ່ ນຈະມີຢູ ່ ໃນ ເອກະສານການແຜ່ ລະບາດເຊື້ອໂນເວວ ໂຄໂຣນາໄວຣັສ (ໂຄວິດ 19) ແລະ ມື້ລາພັກ
ພາຍໃຕ້ Family Care Act ແລະ the Families First Coronavirus Response Act ຂອງລັດວໍຊິງຕັນ.
ພະນັກງານດູ ແລພາຍໃນບ້ ານ:
ນອກຈາກນ້ີ , ພະນັກງານຕ້ ອງ:
1. ພັກຢູ ່ ທ່ີ ບ້ ານ ເມ່ື ອເຈັບປ່ ວຍ. ແຈ້ງນາຍຈ້າງ ເມ່ື ອສົງໄສ ຫລື ຢືນຢັນວ່ າ ມີຜົນບວກພະຍາດໂຄວິດ.
2. ແຈ້ງຜູ້ ບັງຄັບບັນຊາ ຖ້ າມີສະມາຊິກຄອບຄົວຄາວຽກ ຢູ ່ ທີ່ບ້ ານ ທີ່ຕິດເຊ້ື ອໂຄວິດ 19. ຖ້ າພະນັກງານມີສ
ະມາຊິກຄອບຄົວ ທີ່ເຈັບປ່ ວຍໂຄວິດ 19 ທ່ີ ພະນັກງານຕ້ ອງປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກໍານົດການແຍກຕົວ/ການກັກຕົວ
ຄືຈັດຕັ້ງໂດຍ State Department of Health.
3. ກ່ ອນລາຍງານວຽກ, ໂທຫາ ແລະ ຖ້ າວ່ າ ຖ້ າບຸ ກຄົນ ທີ່ທ່ ານກໍາລັງໃຫ້ ການດູ ແລ ແມ່ ນປະສົບບັນຫາອາການ
ເຊ່ັ ນ: ໄຂ້ , ໄອ ຫລື ຫາຍໃຈຍາກ ເຊ່ິ ງເປັນສິ່ງໃໝ່ ສໍາລັບເຂົາເຈ້ົ າ. ຖ້ າເປັນເຊັ່ນນ້ັ ນ, ພິຈາລະນາວ່ າ ການບໍລິການ
ສາມາດເລື່ອນໄປ ຫລື ປະຕິບັດຕາມຄໍາເຕືອນ ທ່ີ ລະບຸ ຢູ ່ ໃນເອກະສານແນະນໍາດູ ແລພາຍໃນບ້ ານ
ທີ່ກ່ ຽວຂ້ ອງກັບໂຄວິດ 19.
4. ຮັກສາໄລຍະຫ່ າງ 6 ຝຸ ດ ຢ່ າງໜ້ ອຍ ລະຫວ່ າງຕົວທ່ ານເອງ ແລະ ຄົນອ່ື ນໃນບ້ ານ ຖ້ າເປັນໄປໄດ້ . ເມ່ື ອການ
ຮັກສາໄລຍະຫ່ າງເປັນໄປບໍ່ໄດ້ ສໍາລັບວຽກສະເພາະ, ມາດຕະການປ້ ອງກັນອ່ື ນໆ ແມ່ ນຕ້ ອງໄດ້ ຖືກໃຊ້ ເຊ່ັ ນ:
ການໃຊ້ ຜ້າປິດປາກ ແລະ ອຸ ປະກອນ PPE.
5. ລ້ າງມືເປັນປະຈໍາ ໃນຕອນຕົ້ນ ແລະ ຕອນທ້ າຍຂອງກະວຽກຂອງທ່ ານ ແລະ ກ່ ອນ ແລະ ຫລັງກຽມອາຫານ
ແລະ ມາສໍາຜັດກັບຂອງແຫລວຮ່ າງກາຍ. ລ້ າງມືດ້ ວຍສະບູ ແລະ ນ້ໍ າຢ່ າງໜ້ ອຍ 20 ວິນາທີ ຫລື ໃຊ້ ຢາຂ້ າ
ເຊ້ື ອລ້ າງມ້ື ທີ່ມີສ່ວນປະສົມເຫລົ້າ ຢ່ າງໜ້ ອຍ 60%.
6. ຫລີກລ້ ຽງການສໍາຜັດຜີວໜ້ າ ຫລື ວັດຖຸ ພາຍໃນເຮືອນຫລາຍເທົ່າຫລາຍໄດ້ . ລ້ າງຜີວໜ້ າສໍາຜັດປະຈໍາ
ຂະນະເຮັດວຽກ.
ນາຍຈ້ າງລູ ກຄ້ າບຸ ກຄົນ ຜູ້ ທ່ີ ຈ້ າງຜູ້ ດູ ແລຜູ້ ປ່ ວຍຢູ ່ ບ້ານໃນບ້ ານຂອງຕົນເອງ:
7. ແຈ້ງຜູ້ ດູ ແລຜູ້ ປ່ ວຍໃນບ້ ານ ເມ່ື ອລູ ກຄ້ າຢູ ່ ພາຍໃຕ້ ການກັກຕົວໃນບ້ ານ, ການເຈັບປ່ ວຍ ຫລື ມີອາກາ
ນທ່ີ ກ່ ຽວຂ້ ອງກັບໂຄວິດ 19.
8. ເມ່ື ອຜູ້ ດູ ແລຜູ້ ປ່ ວຍໃນບ້ ານແມ່ ນ ຫລື ປະກົດວ່ າເຈັບປ່ ວຍ, ບໍ່ຕ້ ອງການໃຫ້ ເຂົາເຈົ້າເຮັດວຽກ ຈົນກວ່ າ
ເຂົາເຈ້ົ າຈະເຊົາປ່ ວຍ.
9. ລ້ າງມືປະຈໍາ ເມ່ື ອຜູ້ ດູ ແລຜູ້ ປ່ ວຍໃນບ້ ານຢູ ່ ທ່ີ ນ້ັ ນ.
10. ຮັກສາໄລຍະຫ່ າງຢ່ າງໜ໊ອຍ 6 ຝຸ ດ ຈາກຜູ້ ດູ ແລຜູ້ ປ່ ວຍໃນບ້ ານ ຖ້ າເປັນໄປໄດ້ ແລະ ຫລຸ ດຜ່ ອນເວລາທີ່
ໃຊ້ ຢູ່ບໍລິເວນໃກ້ ກັບຜູ້ ດູ ແລຜູ້ ປ່ ວຍໃນບ້ ານ.
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ແນວທາງສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ
11. ບຸ ກຄົນໃດໜຶ່ງ ຜູ້ ທ່ີ ຢູ ່ ແລະ ສາມາດໃສ່ໜ້າກາກ ໃນລະຫວ່ າງໃຫ້ ບໍລິການດູ ແລພາຍໃນບ້ ານ ຄວນຈະໃສ່ຢ່
າງໜ້ ອຍຜ້ າປິດໜ້ າເພ່ື ອຫລີກລ້ ຽງຄວາມສ່ຽງການແພ່ ລະບາດເຊື້ອໃນຊຸມຊົນ. ບຸ ກຄົນດັ່ງກ່ າວ ແມ່ ນຈ
ະສົ່ງເສີມໃຫ້ ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກໍານົດຄວາມຕ້ ອງການ PPE ທັງໝົດ. ເມ່ື ອເປັນໄປໄດ້ , ບຸ ກຄົນທີ່ຢູ ່ ໃນຄົວເຮືອນ
ຂະນະທີ່ພະນັກງານພາຍໃນ ທ່ີ ກໍາລັງເຮັດວຽກ ຄວນຈະຈັດສັນຄືນ ເຂດຕ່ າງໆອອກຈາກພະນັກງານພາຍໃນ
ແລະ ຈາກຫ້ ອງນ້ ອຍໆໄປສູ ່ຫ້ອງໃຫຍ່ ໆ ເພ່ື ອເຮັດການຮັກສາໄລຍະຫ່ າງທາງສັງຄົມທີ່ດີຂຶ້ນ ເນ່ື ອງຈາກພ
ະນັກງານພາຍໃນ. ບຸ ກຄົນໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ ອາດຈະບໍ່ສາມາດປະຕິບັດ ແລະ ບໍ່ຕ້ ອງປະຕິບັດກ
ານໃສ່ຜ້າປິດໜ້ າ ແລະ/ຫລື ອຸ ປະກອນ PPE ເນື່ອງຈາກຄວາມພິການບົກຜ່ ອງທາງສະຕິປັນຍາ,
ພັດທະນາການ ຫລື ຄວາມພິການໃນໜ້ າທີ່.
12. ເຮັດການໂຕ້ ຕອບກັນໃຫ້ ສັ້ນລົງ. ຖ້ າບໍ່ສາມາດປຶກສາລາຍລະອຽດສໍາຄັນ, ເຮັດການໂຕ້ ຕອບໃຫ້ ສັ້ນລົງ ແລະ
ຮັກສາໄລຍະຫ່ າງຢ່ າງໜ້ ອຍ 6 ຝຸ ດ ຜ່ ານບົດສົນທະນາໃດໜຶ່ງ. ບຸ ກຄົນທ່ີ ຮັບເອົາການດູ ແລພາຍໃນບ້ ານ ອາດ
ຈະບໍ່ສາມາດປະຕິບັດ ແລະ ບໍ່ຕ້ ອງປະຕິບັດຕາມຂ້ໍ ກໍານົດໄລຍະຫ່ າງ ແລະ ເວລາ
ເນື່ອງຈາກຄວາມພິການບົກຜ່ ອງທາງສະຕິປັນຍາ, ພັດທະນາການ ຫລື ຄວາມພິການໃນໜ້ າທ່ີ .
13. ຕ້ ອງມີເຈັ້ຍທິດຊູ້ ແລະ ຖັງຂ້ີ ເຫຍື້ອ ໃນສະຖານທ່ີ ເຮັດວຽກ ຫລື ບ້ ານ.
14. ນາຍຈ້າງຈະແຈ້ງກັບພະນັກງານ ກ່ ຽວກັບສິດຂອງເຂົາເຈົ້າ ໃນການເອົາເຂົາເຈົ້າອອກຈາກສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ
ຖ້ າເຂົາເຈົ້າບໍ່ເຊ່ື ອວ່ າ ມັນປອດໄພ ພ້ ອມທັງຄວາມສາມາດໃນການເຂ້ົ າເຖິງການລາພັກ ຫລື ຜົນປະໂຫຍດຈ
າກການຫວ່ າງງານ ໃນສະພາບການເຫລົ່ານ້ີ .
15. ຖ້ າພະນັກງານພາຍໃນ ຖືກຄາດຫວັງໃຫ້ ສໍາເລັດໜ້ າວຽກເພີ່ມເຕີມ ເຊ່ັ ນ ການທໍາຄວາມສະອາດ ແລະ ການຂ້
າເຊ້ື ອເປັນປະຈໍາ, ນ້ີ ຄວນຈະຖືກສະແດງໃຫ້ ສັນຍາລາຍລັກອັກສອນ ແລະ ພະນັກງານຕ້ ອງໄດ້ ຖືກຊົດເຊີຍ
ສໍາລັບເວລາທ່ີ ໄດ້ ເຮັດວຽກ.
16. ການອົບຮົມທັງໝົດຂອງພະນັກງານໃນສະຖານທີ່ຕົວຈິງ ຕ້ ອງເກີດຂຶ້ນໃນຊ່ ວງເວລາເຮັດວຽກ.
17. ເມ່ື ອໃດກ່ໍ ຕາມ ພະນັກງານໄດ້ ຂັບລົດໄປສະຖານທີ່ຕ່ າງກັນ, ພຽງແຕ່ ຄົນໜຶ່ງຕໍ່ຍານພາຫະນະຄັນໜຶ່ງ.
18. ຖ້ າພະນັກງານພົບກັນຢູ ່ ທີ່ຕັ້ງສູ ນກາງ ແລະ ເດີນທາງໄປວຽກໃນຍານພາຫະນະຂອງບໍລິສັດ, ກໍານົດຍານ
ພາຫະນະໜຶ່ງຄັນ ຕ່ໍ ພະນັກງານໜຶ່ງຄົນ ແລະ ຫ້ າມໝູ ນວຽນ. ເດີນທາງດ້ ວຍລົດບໍລິສັດ ຫລື ລົດທີ່ມີ
ອັດຕາຄົນຫລາຍ ຈະຖືກຈໍາກັດພຽງແຕ່ 50% ຂອງຄວາມສາມາດບັນຈຸ ຂອງລົດ ແລະ ໄລຍະຫ່ າງທາງສັງຄົມ
ແລະ ຂໍ້ກໍານົດອຸ ປະກອນ PPE ຕາມທ່ີ ລະບຸ ໄວ້ ໃນ ຂໍ້ກໍານົດໜ້ າກາກ ແລະ ຜ້ າປິດໜ້ າ ຕ້ ານໂຄໂຣນາໄວຣັສ.
ຖ້ າຈໍາເປັນ, ບັນຫາທ່ີ ກ່ ຽວຂ້ ອງກັບຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸ ຂະພາບພະນັກງານ ແມ່ ນອີງຕາມການປະຕິບັດຕາ
ມຜົນບັງຄັບໃຊ້ ພາຍໃຕ້ L&I’s Division of Occupational Safety and Health (DOSH).
•

ນາຍຈ້າງສາມາດຂໍຄໍາແນະນໍາ ປ້ ອງກັນໂຄວິດ 19 ແລະ ການຊ່ວຍເຫລືອຈາກ L&I’s Division of
Occupational Safety and Health (DOSH).

•

ຂໍ້ຮ້ ອງຮຽນກ່ ຽວກັບສຸ ຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພສະຖານທີ່ເຮັດວຽກຂອງພະນັກງານ ອາດຈະຖືກ
ສົ່ງຫາສູ ນຄໍເຊັນເຕີ້ຄວາມປອດໄພຂອງ L&I DOSH: (1-800-423-7233) ຫລື ຜ່ ານອີເມວ
adag235@lni.wa.gov.

•

ຄໍາຖາມທົ່ວໄປ ກ່ ຽວກັບວິທີທີ່ຈະປະຕິບັດຕາມການປະຕິບັດສັນຍາ ສາມາດຖືກສ່ົ ງຫາສູ ນຕອບໂຕ້
ທຸ ລະກິດຂອງລັດ ຢູ ່ ທີ່ເວັບໄຊ https://coronavirus.wa.gov/how-you-can-help/covid-19business-and-worker-inquiries.

•

ການຝ່ າຝືນອື່ນໆທັງໝົດ ທ່ີ ກ່ ຽວຂ້ ອງກັບຖະແຫລ່ ງການ 20-25 ແມ່ ນສາມາດຖືກສົ່ງຫາເວັບໄຊ
https://bit.ly/covid-compliance.
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