
•  ดำ�เนินก�รทดสอบระบบคว�มปลอดภัยต่�งๆ หลัง 
 จ�กก�รเปิดอ�ค�รสำ�นักง�น เพื่อให้แน่ใจว�่ระบบ 
 ต่�งๆ นั้นทำ�ง�นได้อย่�งเต็มประสิทธิภ�พ
•  ตรวจสอบให้แน่ใจว่�ไฟฉุกเฉิน, ท�งหนีไฟ, และ 
 เครื่องดับเพลิงนั้นใช้ง�นได้และไม่มีสิ่งกีดขว�งใดๆ  
 ในบริเวณนั้น
•  ตรวจสอบกล้องวงจรปิดว่�ยังทำ�ง�นอยู่หรือไม่ –  
 ตรวจสอบเทปบันทึกคว�มปลอดภัย ว่�มีกิจกรรมที ่
 ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นนอกสถ�นที่ของคุณ หรือมี 
 ก�รบุกรุกใดๆ เกิดขึ้นบนสถ�นที่ทำ�ง�นของคุณใน 
 ช่วงที่ปิดกิจก�รหรือไม่ 
•  ตรวจสอบระบบสปริงเกอร์, ปั๊มน้ำ�ดับเพลิง, ก�รดับ 
 เพลิงด้วยวิธีก�รอื่นๆ นั้นยังใช้ง�นได้ปกติ หรือ 
 ห�กมีก�รเลิกใช้ง�นในช่วงที่ปิดกิจก�ร ควรให้ 
 ผู้รับเหม�เข้�ม�ทดสอบเพื่อให้ระบบดังกล่�วนั้น 
 กลับม�พร้อมใช้ง�นอีกครั้ง ก่อนก�รเริ่มดำ�เนินก�ร 
 เปิดกิจก�ร
• ตรวจสอบอ�ค�ร, หลังค�, ประตู, และหน้�ต่�ง เพื่อ 
 ดูสัญญ�ณก�รรั่วไหลหรือคว�มเสียห�ยจ�กสภ�พ 
 อ�ก�ศหรือคว�มเสียห�ยจ�กก�รบุกรุก ห�กมี ควร
 ทำ�ก�รซ่อมแซมโดยเร็วที่สุด
•  ตรวจสอบร�งน้ำ�และท่อระบ�ยน้ำ�ในช่วงแรกของ 
 กลับม�ประกอบกิจก�รใหม่ เพื่อให้แน่ใจว�่ร�งน้ำ� 
 และท่อระบ�ยน้ำ�จะไม่ถูกอุดตันโดยใบไม้, กิ่งไม้,  
 หญ้�วัชพืช, หรือเศษซ�กอื่นๆ ห�กมี ควรล้�ง 
 ร�งน้ำ�และท่อระบ�ยน้ำ�ให้สะอ�ดทันทีที่ส�ม�รถ 
 ปฏิบัติได้

การกลับมาดำาเนนิ   
 ธุรกิจใหม่อีกครั้ง

BELFOR เสนอก�รแนวท�งแก้ไขปัญห�ที่สมบูรณ์
ตอนนี้รัฐบ�ลได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนก�รผ่อน
คล�ยม�ตรก�รล็อคด�วน์ และธุรกิจต�่งๆ กำ�ลังจะ
กลับม�เปิดให้บริก�รอีกครั้ง ตั้งแต่ก�รตรวจสอบ
คว�มปลอดภัยไปจนถึงก�รหยุดชะงักของก�รขนส่ง
สินค้� และม�ตรก�รด้�นคว�มปลอดภัยไปจนถึงก�ร
จัดก�รพนักง�น ดังนั้น ก�รกลับม�เปิดให้บริก�รท�ง
ธุรกิจจึงเป็นม�กกว่�เพียงแค่ก�รกลับม�ดำ�เนินธุรกิจ
ใหม่อีกครั้ง ในบทคว�มนี้เร�ส�ม�รถช่วยคุณเริ่ม
ต้นได้ ก่อนอื่นในขณะที่คุณเตรียมที่จะเปิดสถ�นที่
ทำ�ง�นและกลับม�ให้บริก�รอีกครั้ง เพื่อให้ก�รดำ�เนิน
ง�นเป็นไปอย่�งรวดเร็ว คุณจะต้องปฏิบัติต�มกฎและ
คำ�แนะนำ�ของรัฐบ�ลสำ�หรับก�รเว้นระยะห่�ง, ก�ร
ใช้ PPE, และก�รดูแลสุขอน�มัยที่ดีอย่�งต่อเนื่อง
ก่อนที่คุณจะเริ่มก�รทำ�ง�น:
•  ตรวจสอบบริเวณรอบๆ สถ�นที่ทำ�ง�นในกรณีที่มีผู้ 
 บุกรุกเข้�ม�ทิ้งเศษขยะหรือขยะที่ไม่พึงประสงค์ 
 อื่นๆ ไว้ และตรวจดูสัญญ�ณของก�รพย�ย�ม 
 บุกรุกหรือก�รบุกเข้�ม�งัดแงะ จัดระเบียบเพื่อล้�ง 
 เศษซ�กและซ่อมแซมสัญญ�ณคว�มเสียห�ยใดๆ  
 ที่เกิดขึ้น
• ตรวจสอบว�่รั้วและประตูยังคงล็อคอยู่ในสภ�พที่ดี 
 และไม่แสดงให้เห็นว่�มีก�รเสียห�ยหรือก�รล่ม 
 สล�ย
•  ตรวจสอบสัญญ�ณเตือนภัยและสัญญ�ณเตือนไฟ 
 ไหม้ว่�ยังคงใช้ง�นได้อยู่ รวมถึงส่วนประกอบ 
 ทั้งหมดยังคงใช้ง�นได้โดยไม่มีข้อผิดพล�ดเช่นกัน 
  - ควรตรวจสอบว่�ระบบแจ้งเหตุท�งไกลยังคง 
 ทำ�ง�นปกติ

แหล่งความช่วยเหลือจากผู้เช่ียวชาญเพียงหน่ึงเดียว
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ก�รซ่อมแซมพิเศษ เช่น กังหันลม, เรือ, หรือรถไฟ | ก�รสูญเสียท่ีสำ�คัญและซับซ้อน | ก�รว�งแผนและฝึกอบรมในก�รป้องกันกรณีฉุกเฉิน | RED ALERT® แผนก�รปฏิบัติกรณีฉุกเฉิน

ขั้นตอนสำาคัญในการเริ่ม  

 และปฏิบัติ หลังการปิดพิ้นที่ 

  เนื่องจาก COVID-19



การเริ่มและปฏิบัติ หลังการปิดพื้นที่เนื่องจาก COVID-19

ก่อนที่คุณจะเริ่มดำ�เนินกิจก�ร (ต่อ):
• ประเมินขั้นตอนก�รตอบสนองฉุกเฉินและทีม
ต�่งๆ เพื่อให้แน่ใจว่�ส�ม�รถปฏิบัติง�นได้ต�ม
ทรัพย�กรบุคคลที่มีอยู่ ห�กไม่ส�ม�รถปฏิบัติง�นได้
 ให้ระมัดระวังเกี่ยวกับง�นที่มีคว�มเสี่ยง จนกว่�คว�ม
ส�ม�รถในก�รตอบสนองฉุกเฉินของคุณนั้นส�ม�รถ
เริ่มปฏิบัติได้
• ตรวจสอบคว�มพร้อมของพนักง�นในก�รทำ�ง�นและ
ประเมินผลไม่ว่�พวกเข�นั้นแข็งแรงพอที่จะทำ�ง�นหรือ
ไม่ก็ต�ม ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่�คุณมีบุคล�กรเพียง
พอที่จะทำ�ง�นได้อย่�งปลอดภัย
ในขณะที่คุณเตรียมพร้อมจะเริ่มดำ�เนินกิจก�รใหม่:
• ควบคู่ไปกับก�รเริ่มต้น ควรดำ�เนินง�นตรวจสอบกับ
ผู้ผลิตและลูกค�้ของคุณ เพื่อกำ�หนดขอบเขตที่คุณจะ
ส�ม�รถเริ่มก�รขนส่งสินค้�ข�เข้�และข�ออกของคุณขึ้น
ม�ใหม่
• ห�กมีแนวโน้มที่จะข�ดแคลนวัตถุดิบ ให้เริ่มห�ท�งเลือก
ในขณะที่ว�งแผนก�รผลิตหรือส่งมอบบริก�รภ�ยในข้อ
จำ�กัดที่คุณค�ดหวังที่จะเผชิญ
• ห�กลูกค้�หลักไม่ได้ดำ�เนินกิจก�รอีกต่อไป หรือยังไม่กลับ
ม�เริ่มใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริก�ร ให้ว�งแผนก�รผลิตหรือส่ง
มอบบริก�รเพื่อให้ตรงกับคว�มค�ดหวัง
• ก�รสำ�รองวัตถุดิบ, ก�รทำ�ง�นอย่�งต่อเนื่อง, หรือสินค้�
สำ�เร็จรูป จะต้องดำ�เนินก�รด้วยคว�มระมัดระวังเกี่ยวกับระบบ
ฉุกเฉินและท�งออกฉุกเฉิน และควรตรวจสอบว่�จะต้องไม่มีสิ่ง
กีดขว�งใดๆ อยู่ในพื้นที่อีกด้วย
ก�รกลับม�เริ่มเปิดกิจก�รใหม่:
• ให้บุคล�กรหรือผู้รับเหม�ที่ผ่�นก�รรับรองม�ติดตั้งระบบหม้อ
ไอน้ำ�, เครื่องกำ�เนิดไอน้ำ�, เครื่องกำ�เนิดไฟฟ้�, คอมเพรสเซอร์,
เต�เผ�ขยะ, หม้อทอดอุตส�หกรรม, เต�อบ, อุปกรณ์ที่ให้คว�ม
ร้อนอื่นๆ, และอุปกรณ์สูบน้ำ�หรืออุปกรณ์แปรรูปสำ�หรับวัสดุ
อันตร�ย/ไวไฟ ห�กบุคล�กรที่มีคุณสมบัติไม่พร้อมปฏิบัติง�น  
ไม่ควรอนุญ�ตให้ปฏิบัติง�นนั้นๆ ห�กไม่เคยผ่�นก�รฝึกอบรม
ม�ก่อน
• ตรวจสอบอุปกรณ์ในกระบวนก�รผลิตก่อนท่ีจะเปิดระบบไฟฟ้�,
ก๊�ซ, น้ำ�, ไอน้ำ�, อ�ก�ศ, น้ำ�มัน, และบริก�รอื่นๆ ห�กมีสัญญ�ณ
ของคว�มผิดปกติ, ก�รรั่วไหล, หรือคว�มเสียห�ย ควรซ่อมแซมสิ่ง
เหล่�นั้นก่อนที่จะเริ่มดำ�เนินกิจก�รใหม่
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่�เครื่องช�ร์จแบตเตอรี่, เครื่องขัดพื้น, รถยก, 
เครื่องทำ�คว�มร้อนในพื้นที่, และอุปกรณ์ที่คล้�ยกัน ได้รับก�รตรวจ
สอบอย่�งละเอียดครบถ้วน และตรวจสอบว่�ให้อยู่ในสภ�พดีก่อนจะ
นำ�กลับม�ใช้ง�น
• ห�กผู้รับเหม�ใหม่จำ�เป็นจะต้องมีส่วนร่วม เพร�ะผู้รับเหม�หลัก
ของคุณนั้นไม่พร้อมปฏิบัติง�น จงตรวจสอบให้แน่ใจว่�คุณสมบัติและ
คว�มส�ม�รถของพวกเข�ผ่�นก�รตรวจสอบแล้ว และผู้รับเหม�นั้น
ควรมีประกันภัยเพื่อคุ้มครองห�กเกิดคว�มเสียห�ยในขณะปฏิบัติง�น
 ห้�มข้�มก�รฝึกอบรมเกี่ยวกับก�รรับรู้ถึงคว�มอันตร�ยในก�รปฏิบัติ
ง�น และตรวจสอบให้แน่ใจว่�พวกเข�ปฏิบัติต�มใบอนุญ�ตกฎก�ร
ทำ�ง�นอย่�งเต็มที่ โดยเฉพ�ะก�รควบคุม Hot Work Permit 
• ปฏิบัติต�มขั้นตอนและคำ�แนะนำ�จ�กผู้ผลิต สำ�หรับก�รเริ่มต้นใช้ง�น
ของเครื่องจักร – ว�งแผนเพิ่มกระบวนก�รหรือกำ�ลังก�รผลิตทีละน้อย
ภ�ยในช่วงเวล�หรือภ�ยในแต่ละวัน เพื่อให้แน่ใจว่�ทุกอย่�งนั้นทำ�ง�น
ได้ถูกต้องและปลอดภัย

• ห�กว่�ทรัพย�กรมีจำ�กัด ให้พิจ�รณ�จัดลำ�ดับ
คว�มสำ�คัญของก�รเริ่มต้นส�ยก�รผลิตใหม่ สำ�หรับ
ผลิตภัณฑ์หรือบริก�รที่สำ�คัญที่สุดและส�ม�รถให้ผล
กำ�ไรแก่คุณม�กที่สุด
• ห�กส่วนหนึ่งในกระบวนก�รทำ�ง�นของคุณนั้นมี
ข้อจำ�กัดในส่วนของบุคล�กร เช่น กระบวนก�รบรรจุ
ภัณฑ์ที่ต้องใช้คนทำ�ในสภ�พแวดล้อมอุตส�หกรรม
ก�รผลิต ให้ตั้งกำ�แพงพล�สติกกั้นระหว่�งพนักง�น
แต่ละท่�นเพื่อรักษ�ระยะห่�ง ห�กคุณขย�ยพื้นที่
ทำ�ง�นไปยังพื้นที่ใกล้เคียง ควรประเมินคว�มเสี่ยง
ในพื้นที่และอุปกรณ์นั้นๆ เพื่อให้พนักง�นของคุณ
ส�ม�รถทำ�ง�นได้อย่�งมีประสิทธิภ�พและปลอดภัย
• ห�กจำ�เป็นจะต้องก�รติดตั้งพื้นที่ก�รทำ�ง�น
ชั่วคร�ว เพื่อให้มีระยะห่�งที่เพียงพอระหว่�งพนักง�น
แต่ละท่�นในขณะที่ทำ�ง�น ให้ระมัดระวังเกี่ยวกับ
ก�รใช้ไฟฟ�้ที่ม�กเกินไป และตรวจสอบให้แน่ใจว่�
ไม่มีก�รพ่วงต่อส�ยไฟจ�กแหล่งจ่�ยไฟที่เกินกำ�ลัง
 ดังนั้นควรให้ช่�งไฟฟ�้ม�ติดตั้งปลั๊กไฟเพิ่มเติมด้วย
ส�ยเคเบิลที่มีขน�ดที่ถูกต้องและเดินส�ยเคเบิลอย่�ง
ปลอดภัย
• ห้�มให้พนักง�นที่ไม่มีคุณสมบัติปฏิบัติง�นที่พวก
เข�ไม่คุ้นเคย จนกว่�พวกเข�จะได้รับก�รฝึกอบรม
 ห�กคุณต้องจ�้งพนักง�นถ�วรหรือลูกจ้�งใหม่ ควร
ให้พวกเข�ได้รับก�รฝึกอบรมเกี่ยวกับคว�มรับผิด
ชอบในง�นของพวกเข� และขั้นตอนฉุกเฉินก่อนที่จะ
เริ่มปฏิบัติง�น
• เตือนพนักง�นและผู้รับเหม�ให้ตระหนักถึงคว�ม
รับผิดชอบต่อสังคมหรือส่วนรวม ห�กพวกเข�แสดง
อ�ก�รป่วยหรือมีก�รพบปะกับผู้อื่นที่ไม่สบ�ย พวก
เข�ไม่ควรกลับไปทำ�ง�นโดยทันที แต่ให้ปฏิบัติตนไป
ต�มแนวท�งของรัฐบ�ล
เมื่อคุณพร้อมทำ�ง�น:
• ห�กทรัพย�กรบุคคลของคุณมีไม่เพียงพอ ควรสับ
เปลี่ยนหมุนเวียนเพื่อให้มีพนักง�นกลับม�ทำ�ง�นได้
อย่�งต่อเนื่อง - สิ่งนี้จะช่วยให้คุณส�ม�รถมีส่วนร่วม
กับพนักง�นของคุณได้ม�กขึ้น และให้พวกเข�เตรียม
พร้อมสำ�หรับก�รดำ�เนินง�นเต็มรูปแบบในอน�คตอัน
ใกล้เมื่อเศรษฐกิจฟื้นตัวกลับม�เป็นปกติ
• ตรวจสอบแผนฉุกเฉินและแผนก�รดำ�เนินธุรกิจ
ของคุณ เพื่อกำ�หนดสิ่งที่ส�ม�รถปรับปรุงได้ต�มผล
สำ�เร็จและผลที่ไม่สำ�เร็จ อีกทั้งในช่วงวิกฤตนั้น เร�
ยังได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ จ�กภ�วะ Covid-19 ในด้�น
ประสบก�รณ์ของกิจก�รของคุณ และในด้�นภ�ค
ธุรกิจทั่วไป
• ตรวจสอบประก�ศของรัฐบ�ลเกี่ยวกับกฎและ
แนวท�งของ Covid-19 - ควรผ่อนคล�ยม�ตรก�ร
ป้องกันในระดับที่คุณส�ม�รถปฏิบัติต�มข้อกำ�หนดได้
อย่�งต่อเนื่อง 

 อ้�งอิง: QBE Europe 2020
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