3 เมษายน 2563

อ้ างอิง 173978620
(ในคาตอบต้ องทราบหมายเลขของเรา)
ตัวเรื่ อง: แนวทางสาหรับผู้ดแู ลอนุบาลที่บ้านพักหรื อบ้ านพักคนชราเกี่ยวกับโรคโคโรน่า (COVID 19)
พืน้ หลัง:
เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื ้อไวรัสและหลากหลายชองการติดต่อ
ผู้ที่พวกคุณดูแลอาจจะต้ องกักตัวที่บ้านหรื ออาจจะติดเชื ้อแบบไม่มีอาการหรื อมีอาการเล็กน้ อย
เพราะว่าเขาไม่สามารถดูแลตัวเองได้ ต้ องดูแลเขาต่อไป
นี ้คือแนวทางที่จะช่วยรักษาสุขภาพของผู้อนุบาล:
1.

2.

3.

ข้ อมูลเรื่องการกักตัว:
มันเป็ นความรับผิดชอบของหัวหน้ าแผนกของคุณทีจ่ ะแจ้ งให้ พนักงานทราบว่าฝู้อนุบาลหนึง่ คนขึ ้นไปของผู้
ดูแลต้ องกักตัวไว้
อุปกรณ์ ป้องกัน:
มันเป็ นความรับผิดชอบชองหัวหน้ าแผนกของคุณที่จะหาอุปกรณ์ป้องกันส่วนตัวให้ พนักงาน:
2.1. แว่นตาป้องกันนากลับมาใช้ ใหม่สองอัน: ถ้ าเกิดแตกหรื อชารุ ดจะต้ องรับอันใหม่แทนแบบ
"หนึง่ อันต่อหนึง่ อัน"
2.2. อุปกรณ์ป้องกันที่ย้อยสลาย
2.2.1. หน้ ากากอนามัย 2 อันต่อผู้ดแู ลหนึง่ คนทุกวันสาหรับผู้อนุบาลทุกคน
2.2.2. ต่อทุกครัง้ ทีเ่ ข้ าบ้ านผู้อนุบาลที่กาลังกักตัวที่บ้านอยู่: เสื ้อคลุมใช้ แล้ วทิ ้ง ถุงมือ และ
หน้ ากากอนามัย
2.2.3. เจลทาความสะอาดมือ
2.2.4. ทิชชูเปี ยก (ทิชชูเปี่ ยกธรรมดาฆ่าเชื ้อทีม
่ ีมี่บ้าน)
การเข้ าบ้ านผู้อนุบาล:
3.1. ผู้อนุ บาลที่ไม่ ได้ กก
ั ตัวอยู่
3.1.1. เวลาเข้ าบ้ านผู้อนุบาลไม่ต้องปิ ดหน้ า เพือที่ผ้ อู นุบาลจะได้ ร้ ูจกั หน้ าผู้ดแู ล
หลังจากนันต้
้ องปิ ดหน้ ากับจมูกด้ วยหน้ ากากอนามัย
ส่วนที่มีสจี ะอยูด่ ้ านนอกและส่วนสีขาวอยูด่ ้ านใน
ส่วนโลหะด้ านบนจมูกและต้ องกระชับรอบจมูก ส่วนด้ านล่างต้ องอยูใ่ ต้ คาง
หน้ ากากผ้ านี ้สามารถใช้ ได้ กบั ผู้อนุบาลที่ไม่ได้ กกั ตัวในวันนัน้
สามารถแขวนหน้ ากากที่คอและฆ่าเชื ้อที่มือก่อนและหลังทีจ่ บั มัน
ถ้ าเกิดมันเปี่ ยกหรื อเปื อ้ นต้ องเปลีย่ นใหม่

3.1.2. ตังใจล้
้ างมือกับสบู่หรื อน ้ายาฆ่าเชื ้อที่มือแบบแอลกอออล์เวลาทางาน ตามความจาเป็ น

เวลาใส่ถงุ มือต้ องฆ่าเชื ้อที่มือก่อนและหลังที่ถอดมันออก
3.1.3. งานอย่างอืนตามปกติ
3.2. ผู้อนุ บาลที่กาลงกักตัวที่บ้านเพราะการสัมผัสหรื อการติดเชือ้ :
3.2.1. หน้ าบ้ านก่อนเข้ าประตูต้องถอดของส่วนตัวออก: โทรศัพท์ เครื่ องเพชรพลอย
ปากกาและของต่าง ๆ และเอาเข้ ากระเป๋ า คนที่มีผมยาวต้ องหมัดผม
3.2.2. ต้ องเตรี ยมอุปกรณ์ป้องกัน ยาฆ่าเชื ้อทีม
่ ือและทิชชูเปี ยกไว้ ในถุง
3.2.3. การป้องกันตนเอง:
3.2.3.1.
การแสดงตัวตน: ที่ประตูหน้ าบ้ านถอดหน้ ากากเพื่อแสดงตัวตน:
เมื่อตอนเข้ าบ้ านต้ องปิ ดหน้ ากากตามรายละเอียดในบทก่อนหน้ า ใส่เสื ้อคลุมใช้ แล้ วทิ ้ง
ใส่แว่นตาป้องกัน ฆ่าเชื ้อที่มือและใส่ถงุ มือสะอาดทันที
3.2.3.2.
การเก็บของส่ วนตัว: ของส่วนตัวของผู้ดแู ล (เช่นกระเป๋ า เสื ้อโค้ ท)
ต้ องเก็บในตู้สะอาดทีจ่ ะเตรี ยมไว้ อยูต่ ิดกับประตูหน้ าบ้ านเพื่อจุดประสงค์นี ้
ถ้ าไม่มตี ้ เู ช่นนี ้ต้ องปิ ดของในถุง
3.2.4. การถอดอุปกรณ์ ป้องกัน: เวลาเลิกงานต้ องถอดอุปกรณ์ป้องกันติดกับประตูออก
ก่อนที่จะออกจากบ้ าน การถอดอุปกรณ์ป้องการจะเป็ นตามลาดับต่อไปนี:้
3.2.4.1.
ถอดถุงมือออกอย่างที่เชื ้อจะไม่ตดิ มือ
3.2.4.2.
ฆ่าเชื ้อที่มือ
3.2.4.3.
ใส่ถงุ มือสะอาด
3.2.4.4.
ถอดแว่นตาและฆ่าเชื ้อกับผ้ าทิชชูเปี ยกแล้ วก็เก็บปิ ดไว้ ในถุงสะอาด
3.2.4.5.
ถอดถุงมือและฆ่าเชื ้อทีม่ ือ
3.2.4.6.
ถอดเสื ้อคลุมโดยที่ไม่จบั ด้ านนอกของเสื ้อแล้ วเก็บในถุงขยะและทิ ้งใส่ถงั ขยะ
3.2.4.7.
ถอดหน้ ากากโดยที่ไม่ต้องจับส่วนด้ านหน้ ามัน ทิ ้งใส่ถงั ขยะและฆ่าเชื ้อทีม่ ือ
หลังจากนันเอาของส่
้
วนตัวออกจากตู้หรื อถุงได้ แล้ ว
3.2.5. ฆ่าเชื ้อทีม
่ ือหลังที่ออกจากบ้ านหรื อทิ ้งของในถังขยะ
3.2.6. วิธีดูแลผู้อนุ บาลที่ต้องกักตัวและทางานบ้ านของเขา:
3.2.6.1.
การอาบนา้ : ห้ ามใช้ หวั ฝั กบัว
ต้ องอาบน ้าให้ เขาด้ วยฟองน ้ากับกะละมังน ้าและเทน ้าจากถังน ้าเพื่อล้ างตัว
ถ้ าเกิดผู้อนุบาลสามารถอาบน ้าได้ ด้วยตนเองหรื อด้ วยกับการช่วยด้ วยการบอก
สามารถช่วยเฉพาะกับการเข้ าและออกจากที่อาบน ้าและไม่ต้องอาบน ้าให้ เขา
3.2.6.2.
การเปลี่ยนผ้ าปูท่ นี อน:
ต้ องเก็บผ้ าปูที่นอนอย่างระมัดระวังและหลีกเลีย่ งการเขย่าผ้ าปูทนี่ อน ผ้ าห่มหรื อหมอน

การล้ างจาน:
ถ้ าผู้อนุบาลอาศัยคนเดียวในเรื อนต้ องล้ างจานกับน ้าและสบูต่ ามปกติ
ถ้ ามีคนอื่นอาศัยในเรื อนด้ วยกันต้ องล้ างโดยเครื องล้ างจานในโปรแกรม 65 องศา
หรื อแช่สารละลายคลอรี นหลังจากล้ างด้ วยมือ (04 ซีซี ฟอกขาวในน ้าหนึง่ ลิตร)
เวลาหนึง่ นาที
3.2.6.4.
การซักผ้ า: ถ้ าผู้อนุบาลอาศัยคนเดียวในเรื อนต้ องซักผ้ าตามปกติ
ถ้ ามีคนอื่นอาศัยในเรื อนด้ วยกันต้ องปิ ดผ้ าไว้ ในถุงและซักผ้ าแยกกัน 65 องศา
3.2.6.5.
การเก็บขยะ: ต้ องใส่ถงุ ปิ ดผนึกและทิ ้งในถังขยะปกติ
3.2.6.6.
ทางานบ้ าน: สามารถใช้ น ้ายาทาความสะอาดปกติ
ต้ องหลีกเลีย่ งการเขย่าเฟอร์ นิเจอร์ หรื อพรม
3.2.6.3.

ด้ วยความเคารพอย่างสูง
ศาสตราจารย์ อิตทามาร์ กรูโต
รองอธิบดี

