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ข้อ้มููลในคูู่�มูอืโคู่วิดิ-19 ประจำำ�สถ�นประกอบก�รฉบบัน้�แสดงถึงนโยบ�ย แนวิท�งปฏิิบติัิ 
และระเบย้บข้อ้บงัคัู่บทั�วิโลกข้อง Seagate ท้�ใช้ใ้นก�รปกปอ้งอ�คู่�รสถ�นท้� พนักง�น 
ผูู้ร้บัจำ�้ง และผูู้มู้�ติิดติ�อข้องเร� โดยอ�จำมูร้�ยละเอ้ยดแติกติ��งกันไปติ�มูติำ�แหน�งท้�ตัิ�ง 
ข้อ้กำ�หนดท�งกฎหมู�ยท้�กำ�กับดแูล และสถ�นประกอบก�ร 

นอกจำ�กจำะแจำกสำ�เน�ใหแ้ก�พนักง�น Seagate ทกุคู่นแลว้ิ ผูู้ร้บัจำ�้งและผูู้มู้�ติิดติ�อทั�งหมูด 
ท้�เข้�้มู�ในสถ�นประกอบก�รข้องเร�ยงัส�มู�รถดคููู่�มูอืฉบบัน้�ได ้ทั�งน้�เพื�อใหแ้น�ใจำวิ�� 
บุคู่คู่ลดงักล��วิเข้�้ใจำแนวิท�งปฏิิบติัิและระเบย้บข้อ้บงัคัู่บด�้นสขุ้ภ�พและคู่วิ�มูปลอดภัย 
ซึ่ึ�งจำะต้ิองปฏิิบติัิติ�มูเมูื�อเข้�้สู�สถ�นประกอบก�รข้อง Seagate เช้�นกัน

เนื�อห�ภ�ยในคูู่�มูอืน้�สอดคู่ลอ้งกับแนวิท�งและคู่ำ�แนะนำ�ข้องศููนยค์ู่วิบคู่มุูและปอ้งกันโรคู่
ข้องสหรฐัอเมูรกิ� (CDC) และองค์ู่ก�รอน�มูยัโลก (WHO)

SEAGATE มุ่่�งมุ่่�นท่ี่�จะปกปอ้ง 
สุข่ภาพและความุ่ปลอดภ่ยของ 
พนก่งาน รวมุ่ถึึงการดำาเนินธุ่รกิจ 
เพ่�อให้้สุามุ่ารถึผ่�านพน้สุถึานการณ์ ์
โควดิ-19 ท่ี่�มุ่ก่ารเปล่�ยนแปลง 
อย่�ตลอดเวลาได้เปน็อย�างด่
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คู่่�มือืโคู่วิดิ-19 ประจำำ�สถ�นประกอบก�ร: ก�รบรหิ�รก�รเปล่ี่�ยนแปลี่ง
คู่่�มือืโคู่วิดิ-19 ประจำำ�สถ�นประกอบก�รฉบบัน้�จำดัทำำ�ขึ้้�นโดยท้ำมืง�นด้�นก�รจำดัก�รคู่่�มือืโคู่วิดิ-19 ประจำำ�สถ�นประกอบก�ร 
ซึ่้�งเป็นก�รทำำ�ง�นและร�วิมืมือืกันขึ้องส�วินง�นต่��งๆ ไดแ้ก� ฝ่่�ยทำรพัย�กรมืนุษย ์แผนกสิ�งแวิดลอ้มื อ�ชีว้ิอน�มืยั 
และคู่วิ�มืปลอดภััย (EHS) ฝ่่�ยอ�คู่�รสถ�นท้ำ� ฝ่่�ยก�รรกัษ�คู่วิ�มืปลอดภััยองค์ู่กร ฝ่่�ยก�รเงิน ฝ่่�ยเทำคู่โนโลยส้�รสนเทำศ 
และฝ่่�ยกฎหมื�ย

ดว้ิยคู่วิ�มืมุื�งมืั�นอย��งต่�อเนื�องท้ำ�จำะรบัรองสขุึ้ภั�พและคู่วิ�มืปลอดภััยขึ้องพนักง�น Seagate ผ่ร้บัจำ�้ง และผ่ม้ื�ติ่ดต่�อทำกุคู่น  
คู่่�มือืโคู่วิดิ-19 ประจำำ�สถ�นประกอบก�รฉบบัน้�จำะไดร้บัก�รประเมืนิใหมื�และปรบัปรงุเพื�อใหส้อดคู่ลอ้งกับก�รเปล้�ยนแปลง 
ขึ้องนโยบ�ย แนวิทำ�งปฏิิบติั่ และระเบย้บขึ้อ้บงัคัู่บขึ้อง Seagate รวิมืถ้งเมืื�อได้รบัแนวิปฏิิบติั่ใหมื�จำ�กศ่นยค์ู่วิบคู่มุืและ 
ปอ้งกันโรคู่ขึ้องสหรฐัอเมืรกิ� (CDC) และองค์ู่ก�รอน�มืยัโลก (WHO)

ผู้จัดเตรียมเนื้อหา/SME

•   อาคารสถานที่ (ส่วนปฏิบัติงาน)
•   อาคารสถานที่ (ไม่ใช่ส่วนปฏิบัติงาน)
•   การรักษาความปลอดภัย
•   แผนกสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย 
 และความปลอดภัย/OH
•   ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (เอเชีย)
•   ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (สหรัฐฯ, 
 EMEA)
•   ฝ่ายไอที

Pete Wentzel
Mike Ross
Wendy Eidem-Liggett
Errin Anderson

Wipa Laung-On
Kristin Aberg
Lisa Bustichi
Ophir Danieli
Tslil Zinger

•   Champion
•   ฝ่ายสนับสนุนหัวหน้าทีม
•   ผู้จัดการโครงการ
•   ผู้ประสานงาน CMT

Joan Motsinger
Kie Pitiphat
Amy Ericson
Chris Peterson

ผู้บริหารโครงการ
ศูนย์ข้อมูลร่วม
•   ภายใน

•   ภายนอก

•   IR

•   กฎหมาย

(JIC)
Richard Kanes
George Paris
Greg Belloni
Jennifer Brad�eld
Shayne Hudson
JingJing Chen
Steve M Haines
Laurie Webb
Roshen Prasad
Michelle Gregory
Catherine Wahlgren

ที่ปรึกษา/ผู้ตรวจสอบ
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สารจากผู้้�บรหิาร
ผู้้�มาติิดต่ิอ ผู้้�รับัจ้�าง และพนัักงานัของ Seagate

ในัขณะท่ี่�เรัากำาลังค้�นัหา “ชีว่ิติิวิถ่ิีใหม”่ (New Normal) ที่่ามกลางภาวิะโรัค้รัะบาดใหญ่่ทัี่�วิโลก เรัายังัให�ค้วิามสำำาคั้ญ่กับ 
บุค้ลากรัเป็็นัอันัดับหน่ั�งเสำมอ เรัาได�จ้ดัที่ำาค้้่มือโค้วิดิ-19 ป็รัะจ้ำาสำถีานัป็รัะกอบการัฉบับน่ั�ข่�นัมาเพื�อเป็็นัค้้่มืออ�างอิงท่ี่�ม ่
ป็รัะโยัชีนั์เพื�อให�ค้วิามเข�าใจ้แก่ผู้้�มาติิดติ่อ ผู้้�รับัจ้�าง และพนัักงานัเรัื�องรัะเบย่ับข�อบงัคั้บด�านัสำขุภาพและค้วิามป็ลอดภัยั 
ของเรัาในัชีว่ิงเวิลาของโรัค้รัะบาดใหญ่่น่ั� ค้้ม่อืฉบบัน่ั�จ้ดัที่ำาข่�นัโดยัท่ี่มงานัจ้ากฝ่่ายัต่ิางๆ เพื�อรัะบุมาติรัการัและขั�นัติอนัป็ฏิิบติัิ 
ในัสำถีานัป็รัะกอบการัของเรัา

ค้้่มือฉบับน่ั�ยัังรัวิมแนัวิที่างป็ฏิิบัติิจ้ากภาค้รัฐัและวิธิีป่็ฏิิบัติิท่ี่�ด่ท่ี่�สำุดของอุติสำาหกรัรัมไวิ�ด�วิยั เพื�อชีว่ิยัให�มั�นัใจ้วิา่สำถีานั 
ป็รัะกอบการัของ Seagate ป็ลอดภัยัสำำาหรับัที่กุค้นัท่ี่�เข�ามา เรัามข่ั�นัติอนัการัติรัวิจ้วิดัอุณหภม้ ิการัแจ้�งข�อม้ลด�านัสำขุภาพ  
ขั�นัติอนัการัที่ำาค้วิามสำะอาดโดยัละเอ่ยัด รัวิมถ่ีงการัมบ่รักิารัเจ้ลล�างมอืท่ี่�ทัี่�วิถ่ีงมากข่�นั เรัาใชี�มาติรัการัเวิ�นัรัะยัะหา่งที่างสำงัค้ม 
จ้ดัติารัางการัที่ำางานัแบบสำบัหลก่เวิลาเพื�อลดการัสำมัผัู้สำให�เหลอืนั�อยัท่ี่�สำดุ และกำาหนัดให�ที่กุค้นัสำวิมหนั�ากากเมื�อไมส่ำามารัถี
เวิ�นัรัะยัะหา่งที่างสำงัค้มได� หรัอืในักรัณ่ท่ี่�การัเวิ�นัรัะยัะหา่งไมใ่ชีแ่นัวิที่างท่ี่�เหมาะสำม โดยัเป็็นัไป็ติามรัะเบย่ับบงัคั้บของที่�องถิี�นั

สำขุภาพจ้ติิของเรัาก็มค่้วิามสำำาคั้ญ่ไมน่ั�อยัไป็กวิา่สำขุภาพกายั เรัาสำนัับสำนุันัให�พนัักงานัของเรัาใชี�ป็รัะโยัชีน์ัจ้ากโป็รัแกรัม 
ชีว่ิยัเหลือพนัักงานั (Employee Assistance Program) ท่ี่�ม่อย้ั่ รัวิมถ่ีงที่รัพัยัากรัอื�นัๆ เพื�อชีว่ิยัให�พนัักงานัของเรัา 
สำามารัถีผู้า่นัพ�นัวิกิฤติการัณ์ค้รัั�งน่ั�ไป็ได�

เรัาที่กุค้นัต่ิางมบ่ที่บาที่สำำาคั้ญ่ในัการัดแ้ลสำภาพแวิดล�อมการัที่ำางานัให�มค่้วิามป็ลอดภัยั และเรัาที่กุค้นัจ้ำาเป็็นัติ�องตืิ�นัตัิวิและ 
มุง่มั�นัท่ี่�จ้ะลดค้วิามเสำ่�ยังอย้ัเ่สำมอ ในัชีว่ิงเวิลาท่ี่�ไมแ่น่ันัอนัเชีน่ัน่ั� เรัายังัค้งมุง่มั�นัต่ิอบุค้ลากรัและหุ�นัสำว่ินัธุีรักิจ้ของเรัา และ 
เรัาให�ค้วิามสำำาคั้ญ่กับพวิกค้ณุที่กุค้นั เรัามั�นัใจ้วิา่เรัาจ้ะเป็็นัท่ี่มงานัท่ี่�แขง็แกรัง่ เป็็นัอันัหนั่�งอันัเดย่ัวิกนัั และฟื้้� นัตัิวิได�ดย่ัิ�งข่�นั 
เมื�อเรัาก�าวิไป็ข�างหนั�าด�วิยักันั

พนััธีกิจ้ติ�องมาก่อนั บุค้ลากรัสำำาคั้ญ่เสำมอ!

 
Joan Motsinger 
Senior Vice President 
Business Excellence  

 

Joan Motsinger, รองประธานอาวุุโส
ควุามเปน็เลิศิทางธุรกิจิ

Patricia Frost, รองประธานอาวุุโส
ฝ่่ายทรพัยากิรมนษุย์
กิารส่�อสารภายใน กิารมสีวุ่นรวุ่มในชุุมชุน

Kate Schuelke, รองประธานอาวุุโส
ประธานเจา้หนา้ที�ฝ่่ายกิฎหมาย  
แลิะเลิขานกุิารบรษัิท

ทีีมืง�นด�้นวิกิฤตองค์ู่กรของ Seagate
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พันัธกิิจ

ต้ั้�งแต่ั้เริ่่�มมกีาริ่ริ่ะบาดของเชื้้�อโควิด่-19 Seagate มพีัน้ธก่จ 
ในการิ่ดำาเน่นการิ่ดว้ิยควิามริ่ะมด้ริ่ะวิง้อยา่งย่�งยวิด เพั้�อปกป้อง 
สุขุภาพัและควิามปลอดภ้ยของบุคลากริ่ และดแูลควิามต่ั้อเน้�อง 
ของการิ่ดำาเน่นธุริ่ก่จของเริ่า

เม้�อการิ่ริ่ะบาดใหญ่่ลกุลามไปท้ั่�วิโลก ควิามมุง่ม้�นอยา่งแขง็ขน้ของ 
Seagate ในการิ่ลดควิามเสุี�ยงต่ั้อบุคลากริ่ท้ั่�วิโลก และควิามมุง่ม้�น
ทีั่�เริ่ามต่ีั้อพัน้ธมต่ั้ริ่ภายนอกยง้คงเป็นภาริ่ก่จสุำาค้ญ่ในขณะทีั่�เริ่า 
ดำาเน่นธุริ่ก่จต่ั้อไปในสุภาวิะใหมที่ั่�เก่ดข้�นนี�

แนวปฏิิบัติัิสำำ�คััญ

ให้ค้วามสำำาคัญกัับบุคลากัรเป็น็อัันดับัห้น่�ง
ดแูลริ่ก้ษาสุขุภาพัและควิามปลอดภ้ยของพัน้กงาน ผูู้ร้ิ่บ้จา้ง และผูู้ม้าต่ั้ดต่ั้อ 
ของเริ่า

กัารป็ฏิิบติัิงานท่ี่�ยั่ั�งยั่นื
การิ่ดำาเน่นธุริ่ก่จใหม้คีวิามคลอ่งต้ั้วิ ท้ั่�งในดา้นลกูค้า การิ่ผู้ลต่ั้ หว่ิงโซ่อุ่ปทั่าน 
และการิ่วิจ่ย้และพัฒ้นา (R&D)

ยั่ด่ัมั�นในค่านยิั่มขอังเรา
ริ่ก้ษาค่าน่ยมและชื้้�อเสุยีงของ Seagate ผู่้านการิ่ดำาเน่นการิ่ของเริ่า 
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การปฏิิบัติัิงานของทีีมงานด้้านวิกิฤติองค์์กร 
และการจัดั้การสถานการณ์โ์ค์วิดิ้-19

เราได้เ้ร่�มการปฏ่ิบัต่ัิงานของทีีมงานด้า้นวิก่ฤติองค์์กร (Enterprise Crisis Team) ในช่ว่ิงต้ินทีี�มกีารระบัาด้ของโรค์  
เพื่่�อนำามาติรการต่ิางๆ มาปฏ่ิบัต่ัิเพื่่�อรบััรองถึึงการปกป้องพื่นักงาน ผู้้ร้บััจ้า้ง และผู้้ม้าต่ิด้ต่ิอ ติลอด้จ้นสถึานประกอบัการ 
ต่ิางๆ ของเราในทัี�วิโลก กระบัวินการนี�รวิมถึึงการทีำาให้พ้ื่นัธก่จ้ของเราเป็นปึกแผู้น่และปฏ่ิบัต่ัิติามพื่นัธก่จ้ด้งักลา่วิ 
ด้ว้ิยค์วิามระมดั้ระวิงัอยา่งย่�งยวิด้โด้ยต่ิอเน่�อง และการด้แ้ลให้ก้ารปฏ่ิบัต่ัิงานประสานสอด้ค์ลอ้งกัน เพื่่�อให้แ้น่ใจ้วิา่ 
การตัิด้สน่ใจ้และการด้ำาเน่นการจ้ะมปีระสท่ีธผู่้ลและสามารถึจ้ดั้การได้ ้ทีีมงานนี�เป็นการทีำางานขา้มสายงาน ซึ่ึ�งนำาโด้ย 
ห้วัิห้น้าทีีมงานด้า้นวิก่ฤติองค์์กร
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ค่�มุ่อ่ผ่่ใ้ช้้

คู่่�มือืฉบบันี�อยู่่�ในรป่แบบ PDF ดั�งเดมิื  
ซึ่่�งทีำ�ให้คู้่ณุส�มื�รถดเ่นื�อห้�ทีีละห้น้�ได ้
ลงิก์ไปยู่งัแห้ล�งขอ้ม่ืลสำ�คัู่ญของบรษัิัที 
และของรฐั (CDC และ WHO) อยู่่�ใน 
เนื�อห้�ตลอดทัี�งเล�มืและส�วินท้ี�ยู่ 
ของคู่่�มือืเพื่ื�อให้เ้ข�้ถ่งไดโ้ดยู่ง��ยู่

คู่่�มือืนี�แสดงภ�พื่รวิมืของแต�ละห้วัิขอ้ 
และร�ยู่ก�รเนื�อห้�ห้ลกั เพื่ื�อให้คู้่ณุ 
ส�มื�รถเลื�อนไปยู่งัเนื�อห้�ทีี�ต้องก�ร 
ภ�ยู่ในห้วัิขอ้นั�นได้

ส�รจำ�กผู้่บ้รหิ้�ร 4

คู่วิ�มืพื่รอ้มืของ SEAGATE: ภ�พื่รวิมื 8

คู่วิ�มืพื่รอ้มืของสถ�นประกอบก�ร 11

คู่วิ�มืพื่รอ้มืของพื่นักง�นในก�รทีำ�ง�น 
ในสถ�นประกอบก�ร 22

ก�รบรรเที�โคู่วิดิ-19 อยู่��งมืปีระสทิีธิผิู้ล 31

ก�รทีำ�ง�นดว้ิยู่กันเพื่ื�อรกัษั�สขุภ�พื่อน�มืยัู่ทีี�ด ี 37

ลงิก์และแห้ล�งขอ้ม่ืลสำ�คัู่ญ 47

สุารบัญ่
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ขั้้�นตอนปฏิิบั้ติงานมาตรฐานขั้ององค์์กรสำำาหรบ้ัเหตุการณ์์โรค์ติดต่อขั้อง Seagate (CSOPEHS120) ระบุัสำิ�งท่ี่�กลุุ่่ม 
สำายงานแลุ่ะสำว่นปฏิิบัติ้งานตา่งๆ ท้ี่�วท้ี่�งบัรษ้ิัที่จะตอ้งปฏิิบัติ้ในกรณ่์ท่ี่�เกิดการระบัาดขั้องโรค์ตดิเชื้้�อในท้ี่องถิิ่�นหรอ้ท้ี่�วโลุ่ก  
นอกจากน่� สำถิ่านประกอบัการท่ี่�ม่ค์วามสำำาค้์ญสำูงต่อธุุรกิจย้งได้นำาแผนงานเฉพาะขั้องสำถิ่านประกอบัการมาปฏิิบั้ติแลุ่ะ 
จด้ใหม้ท่่ี่มงานจด้การอุบัติ้การณ์์ (Incident Management Team - IMT) เพ้�อเตรย่มต้วแลุ่ะตอบัสำนองต่ออุบัติ้การณ์์
การติดเชื้้�อเฉพาะท้ี่องถิิ่�น

Seagate ไดก้ำาหนดระดบ้ัการเตรย่มต้วเพ้�อรบ้ัมอ้ก้บัระยะต่างๆ ขั้องโรค์ระบัาดใหญ่ โดยพจิารณ์าถึิ่งระยะต่างๆ จากการ
แจง้เต้อนโรค์ระบัาดใหญ่ขั้ององค์์การอนามย้โลุ่ก (WHO) แต่ลุ่ะระยะจะกำาหนดกิจกรรมท่ี่� Seagate แลุ่ะสำว่นงานต่างๆ 
ต้องปฏิิบัติ้เพ้�อตอบัสำนองแลุ่ะเตรย่มพรอ้มต่อสำถิ่านการณ์์

ความุ่พรอ้มุ่ของ SEAGATE: ภาพรวมุ่

ระยะการระบาดใหญ่ ่
ของ SEAGATE

1 2 3

ระดับอุบติัิการณ์์
เกิดก�รติิดเชื้ื�อในสตัิวเ์ปน็หลััก มกี�รติิดเชื้ื�อ  

ในมนุษย์เ์ล็ักน้อย์ เกิดคว�มติระหนักถึง 
โรคติิดต่ิอ ในประชื้�กรท้้องถิ�น

เกิดก�รแพรเ่ชื้ื�อจ�กคนสูค่นที้�ต่ิอเนื�อง เกิดก�รติิดเชื้ื�อในมนษุย์ใ์นวงกว�้ง

ผลกระทบต่ิอบรษัิัท นอ้ย์ที้�สดุ เกิดก�รสมัผัสัเชื้ื�อในวงจำ�กัด  
โดย์มสี�เหติมุ�จ�กก�รเดนิท้�ง

เกิดคว�มเสี�ย์งในก�รแพรก่ระจ�ย์ม�กขึ้ึ�น 
ในสถ�นประกอบก�ร

งานท่�สำำาคััญ่ ก�รเฝ้้�สงัเกติ สง่เสรมิสขุึ้อน�มยั์สว่นบุคคลัแลัะ 
ก�รเฝ้้�สงัเกติตัิวเอง ปอ้งกันก�รแพรก่ระจ�ย์ในสถ�นประกอบก�ร
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ไม่ว่่า่จะทำำางานในสถานประกอบการหรอืจากท่ำ�บา้น สขุภาพและคว่าม่ปลอดภัยของคณุคือส่�งสำาคัญสงูสดุสำาหรบัเรา  
เราไดจ้ดัทำำาแหลง่ขอ้มู่ลต่่างๆ ซึ่่�งรว่ม่ถ่งคูม่่อืโคว่ด่-19 ประจำาสถานประกอบการ ว่ด่โ่อท่ำ�แสดงรายละเอ่ยดส่�งท่ำ�จะพบ 
เม่ื�อกลบัม่าทำำางานในสถานประกอบการของ Seagate การฝึึกอบรม่ กระบว่นการ และการสื�อสาร ทัำ�งน่�โดยยด่ต่าม่แนว่ทำาง 
จากผูู้เ้ชี่่�ยว่ชี่าญดา้นสขุภาพทัำ�ว่โลก

เมื่่�อเข้า้มื่าในพื้่�นท่ี่�ปฏิิบัติัิงานและแผนกวิจิัยัและพื้ฒันา (R&D) ข้อง Seagate พื้นกังาน ผ้ร้ับััจัา้ง และผ้้มื่าติิดต่ิอที่กุคน 
จัะต้ิองผ่านการัติรัวิจัคัดกรัองอุณหภูม้ื่แิบับัไรัส้ัมัื่ผัสั หากติรัวิจัพื้บัวิา่มื่อุ่ณหภูม้ื่ริัา่งกายสัง้ (มื่ไ่ข้)้ บุัคคลดังกล่าวิ 
จัะถูก้ข้อใหอ้อกจัากพื้่�นท่ี่�ข้องสัถูานปรัะกอบัการัทัี่นท่ี่ จัากนั�นใหติ้ิดต่ิอผ้จ้ัดัการัข้องตินหรัอ่ผ้ร้ับััการัติิดต่ิอท่ี่� Seagate  

และปฏิิบัติัิติามื่คำาแนะนำาทัี่�งหมื่ดท่ี่�รัะบุัไวิก่้อนท่ี่�จัะกลบััมื่าที่ำางานได ้บัรัษัิัที่ฯ ข้อใหพ้ื้นักงานที่กุคนเฝ้้าสังัเกติอุณหภูม้ื่ ิ
รัา่งกายตินเอง และอย้บ่ัา้นหากมื่อุ่ณหภูม้ื่ริัา่งกายสัง้ (มื่ไ่ข้)้

เพื่่�อให้แ้น่่ใจว่า่คุณุจะกลับัมาสู่่สู่่ภาพื่แว่ดลัอ้มใน่การทำำางาน่ท่ำ�ปลัอดภัย เราจงึไดด้ำาเนิ่น่การดงัต่่อไปน่่�

• เพิ่่�มการทำำาความสะอาดและการฆ่า่เชื้้�อในพิ่้�นท่ำ�สว่นกลางท้ำ�งหมด ซึ่่�งรวมถ่ึงพิ่้�นท่ำ�น้�งพิ่ก้ 
ระหวา่งวน้และพิ่้�นท่ำ�รบ้ประทำานอาหาร ห้องทำำางานของท่ำม ทำางเขา้ ห้องล็อกเกอร ์ห้องนำ�า 
เปน็ต้้น

• ต่้ดต้้�งจุุดจุา่ยเจุลล้างมอ้ในบรเ่วณท่ำ�มก่ารสญ้จุรพิ่ลกุพิ่ล่าน 

• จุด้ทำำาแนวทำางการเวน้ระยะห่างทำางสง้คมท่ำ�ถึกูต้้องและปลอดภ้ัย เชื้น่การจุด้ทำำาลกูศร 
บอกท่ำศทำาง กำาหนดจุำานวนผูู้เ้ขา้ใชื้ห้้องประชุื้ม จุด้ให้มแ่ผู้งก้�น และกำาหนดกะการทำำางาน
แบบสบ้หล่กเวลา

• วางขอ้กำาหนดเก่�ยวอุปกรณ์ปอ้งก้นสว่นบุคคล (PPE) สำาหรบ้พิ่นก้งาน ผูู้้รบ้จุา้ง 
และผูู้ม้าต่้ดต่้อทำกุคนของ Seagate (รวมถ่ึงการสวมหนา้กาก)

• จุำาก้ดการเด่นทำาง การเขา้รว่มงานแสดงสน่ค้า และการออกเย่�ยมสถึานท่ำ�ของลกูค้า

ภาพรวมุ่ของระเบัย่บัขอ้บัง่ค่บัเก่�ยวก่บัโควดิ-19

คำานงึถึึงสุข่ภาพของคณ่์

การตรวจวด่อ่ณ์ห้ภมุ่่ิ

ข่�นตอนท่ี่�เราได้ดำาเนนิการไปแล้ว

ดูแูลตนเองให้ม้ีสีุขุอนามียัทีี่�ดู ีปฏิิบัติัตามี 
แนวที่างการเวน้ระยะห้า่งที่างสุงัคมี และอยูบ่ัา้น 
ห้ากคณุมีอีาการของการติดูเชื้้�อโควดิู-19

พนักงาน ผูู้ร้บััจ้า้ง และผูู้ม้ีาติดูต่อที่กุคน 
ต้องกรอกแบับัฟอรม์ีแจ้ง้ขอ้มูีลดูา้นสุขุภาพ 
ประจ้ำาวนั (Daily Health Declaration Form)  

(เวน้แต่จ้ะมีคีำาสุั�งเป็นอยา่งอ้�น) เพ้�อเขา้มีา
ภายในสุถานประกอบัการของ Seagate

การแจง้ขอ้มุ่่ลด้านสุข่ภาพ 
ประจำาวน่

พื้้�นท่ี่�ส่ว่นกลาง เช่น่ ฟิติเนส่เซ็น็เตอร์ใ์นส่ถานปร์ะกอบการ์ ท่ี่�น่�ง 
ในพื้้�นท่ี่�น่�งพื้ก่ร์ะหวา่งวน่ ร์า้นอาหาร์/โร์งอาหาร์ ห้องร์บ่ปร์ะที่านอาหาร์ 
และห้องปร์ะชุ่มในส่ถานปร์ะกอบการ์บางแห่งอาจปดิให้บร์กิาร์หร์อ้ 
จำาก่ดจำานวนผู้้เ้ข้า้ใช่พ้ื้้�นท่ี่�อ้�นๆ อาจปิดหร์อ้จำาก่ดการ์เข้า้ใช่ข้้้�นอยู้่ก่่บ 
การ์พื้จิาร์ณาข้องส่ถานปร์ะกอบการ์แต่ละแห่ง

เราได้้เพิ่่�มความถ่ี่�ในการทำำาความสะอาด้และการฆ่า่เชื้้�อโรคท่ำ�วท่ำ�งสถี่าน 
ประกอบการทำกุแห่่งของเรา บรเ่วณท่ำ�มก่ารสม่ผัส่บอ่ยๆ เชื้น่ ลกูบด่้ประตู ู
ปุ�มกด้ล่ฟต์ู ฯลฯ ได้้รบ่การทำำาความสะอาด้และฆ่า่เชื้้�อโรคเปน็ระยะ

นอกจากน่� การใชื้แ้ผัน่เชื้ด็้ฆ่า่เชื้้�อ IPA เปน็อ่กรูปแบบห่น่�งในการฆ่า่เชื้้�อ
อุปกรณใ์นห้่องปฏ่ิบตู่่การ โปรด้ตู่ด้ตู่อเจา้ห่นา้ท่ำ� EHS ในพิ่้�นท่ำ�ของคณุ 
เพิ่้�อขอขอ้มูลเพิ่่�มเตู่มเก่�ยวก่บแผัน่เชื้ด็้ฆ่า่เชื้้�อ IPA

การจำาก่ดจำานวนผ้่่เขา้ใช้ ้
และการปิดสุถึานท่ี่�

การที่ำาความุ่สุะอาดสุำาน่กงาน 
และห้้องปฏิิบัติ่การ

ใช้ม้าตรการเว้น้ระยะห่า่งทางสังัคมและ 
ดูแูลให่อ้ยูใ่นระยะห่า่งท่�ปลอดูภััยตลอดูเว้ลา

พื้้�นท่ี่�ส่ว่นกลาง พื้้�นท่ี่�ที่ำางาน และห้้องปฏิิบัติัิการ 
จะต้ิองได้้รบััการประเมินิอย่า่งต่ิอเน้�อง 
เพื้้�อให้้แนใ่จวา่มิก่ารเวน้ระย่ะห่้างที่างส่งัคมิ
อย่า่งเพื้ย่่งพื้อทัี่�วทัี่�งส่ถานประกอบัการที่กุแห่้ง

การเวน้ระยะห้�าง 
ที่างสุง่คมุ่

กำำ�หนดให้สวมหน�้กำ�กำป้อ้งกัำนใบหน�้ในสถ�น 
ป้ระกำอบกำ�รทุกุำแห่ง หน�้กำ�กำมสีว่นสำ�คััญ 
ในกำ�รป้อ้งกัำนกำ�รติิดเชื้้�อผ่�่นกำ�รกำระจ�ยของ 
ฝอยละอองจ�กำกำ�รห�ยใจ

ห้นา้กากปอ้งก่น 
ใบัห้นา้

สำำ�หรับัอุุปกรัณ์แ์ละตู้้�จำำ�หน่่�ยสำนิ่ค้��อัุตู้โน่มัติัู้ 
ใน่บรัเิวณ์พื้้�น่ท่ี่�น่ั�งพื้กัรัะหว�่งวนั่ พนัักงานั
ต้้องล้า้งมือืก่อนัแล้ะหล้งัการใช้ง้านัทุกุครั�ง

การพก่และ 
การรบ่ัประที่าน 
อาห้าร
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หากคุณุมีอีาการในทีี่�ที่ำางาน ใหป้ฏิิบัติัิดังันี� 

• รักัษารัะยะห่่างทางสังัคมท่�เห่มาะสัมจากผู้้�คนรัอบตััวคณุ 

• ปฏิิบติััตัามขั้ั�นตัอนทางการัแพทยฉ์ุกุเฉุนิขั้องสัถานปรัะกอบการั ห่รัอืแจ�งผู้้�จดัการั ผู้้�รับัการัติัดต่ัอท่� Seagate และฝ่า่ยทรัพัยากรัมนุษย ์
ห่รัอืแผู้นกบรักิารัขั้�อม้ลพนกังาน

• กลับบ�านและติัดต่ัอบุคลากรัทางการัแพทยข์ั้องคณุ 

• รัายงานกรัณ่ท่�สังสัยั (ท่�อาจเกิดขั้้�น) ห่รัอืกรัณ่ท่�ยนืยนัแล�วให่�ผู้้�จดัการัขั้องคณุและฝ่า่ยทรัพัยากรัมนษุยห์่รัอืแผู้นกบรักิารัขั้�อม้ลพนกังาน 
ปรัะจำาพื�นท่�ทรัาบ 

ภาพรวมุ่ของระเบัย่บัขอ้บัง่ค่บัเก่�ยวก่บัโควดิ-19

การแสุดงอาการของโรคโควดิ-19 ในท่ี่�ที่ำางาน

เพื่่�อรับัรัองสุขุภาพื่และความปลอดภัยของทุกุคน เรัาจำำาเป็นต้้องทุำางานรัว่มกันเป็นหน่�งเดยีว  
โปรัดปฏิิบติั้ต้ามพื่นัธกิจำดงันี�

บัที่บัาที่ห้น้าท่ี่�ของคณ่์

• อ่่านและทำำาความเข้า้ใจการสื่่�อ่สื่ารท้ำ�งหมด

• ตอ่บคำาถามในแบบฟอ่รม์แจง้ข้อ้่มูลด้านสื่ขุ้ภาพประจำาวน้ 
ตามความเปน็จรงิ และอ่ยูู่บ่า้นหากคณุมสีื่ญ้ญาณหรอ่่ 
อ่าการข้อ่งโรค

• ปฏิิบติ้ตามแนวทำางการเวน้ระยู่ะห่างทำางสื่ง้คมทีำ�กำาหนด 

• สื่วมหนา้กากปอ้่งก้นใบหนา้ไวต้ลอ่ดเวลา

• ช่ว่ยู่ก้นทำำาความสื่ะอ่าดและฆ่า่เช่่�อ่โรคบรเิวณพ่�นทีำ�ทำำางาน 
ข้อ่งคณุ

• ใช่ก้ระดาษทิำช่ชู่ห่รอ่่งอ่ข้อ้่ศอ่กเพ่�อ่ปดิปากข้ณะไอ่หรอ่่จาม 
และล้างมอ่่ท้ำนทีำ 

• ถามคำาถาม แบง่ปนัข้อ้่เสื่นอ่แนะ และให้ความสื่ำาค้ญก้บ 
สื่ขุ้ภาพและสื่ขุ้อ่นามยู้่ข้อ่งต้วคณุเอ่ง ครอ่บครว้  
และเพ่�อ่นรว่มงาน

ล้า้งมือืด้ว้ยสบู่่�แล้ะน้ำำ�าอย�างสมืำ�าเสมือ 
โด้ยใช้เ้วล้าอย�างน้้ำอย 20 วนิ้ำาทีี  

ใช้เ้จล้ล้า้งมือืใน้ำกรณีีทีี�ไมื�มืนี้ำำ�าแล้ะสบู่่�

การกลัับมาทำำางาน

การฝึกึอบรมเร่�องความตระหนักัถึึงโควดิ-19 (สหรฐัฯ + EMEA)

การฝึกึอบรมเร่�องความตระหนักัถึึงโควดิ-19 (เอเชียี - ภาษาอังกฤษ)

ศููนย์บ์ริกิาริข้อ้มููลเก่�ย์วกับไวริสัโคโรินาสำาหริบัพนกังาน

ลิงก์ท่ี่�มุ่ป่ระโยช้น์

https://my.seagate.com/sites/NewsPortal/default/Current-News/Watch-Video-Maintaining-Your-Health-and-Safety-While-on-Site
https://www.brainshark.com/SeagateCommunications/vu?pi=zGFzE39sazbYI2z0
https://www.brainshark.com/SeagateCommunications/vu?pi=zIAz17ZiuZzbYI2z0
https://seagatetechnology.sharepoint.com/sites/coronavirus-resource-center
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ความพร้อ้มของสถานปร้ะกอบการ้

มาตรการควบคมุสำำาหรบัสำถานประกอบการเช่า่

สำ่�งท่ี่�เราดำำาเน่นการเพื่่�อใหอ้าคารสำถานท่ี่�ของเราปลอดำภััย

สำ่�งท่ี่�บุคคลสำามารถที่ำาไดำเ้พื่่�อสำนับสำนุนและรกัษากฎขอ้บงัคับ 
ของอาคารสำถานท่ี่�ของเรา

มาตรการที่ำาความสำะอาดำ/การฆ่า่เช่่�อโรค

กลยุที่ธ์ก์ารเวน้ระยะหา่งที่างสำงัคม

การสำญัจรภัายในและการเขา้-ออกอาคารสำถานท่ี่�

ขั�นตอนการกลบัเขา้มาในสำถานประกอบการ

การจดัำการกับวสัำดำอุยา่งปลอดำภััย

การนำาออกและการสำง่ค่นอุปกรณ์์ของพื่นักงาน

Tech Hub และการปรบัตัวในสำถานการณ์์โควด่ำ-19
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มาตรการควบคมุสำำาหรบัสำถานประกอบการท่ี่�เช่า่พื้้�นท่ี่�
Seagate ได้้ร่ว่มมือกัับเจ้้าของท่ี่�ด้ิน/ผู้้้จ้ัด้กัาร่สถานท่ี่� และแจ้้งให้้ที่ร่าบถึงข้อกัำาห้นด้ด้้านสุขภาพและความปลอด้ภัย 
ในสว่นท่ี่�เก่ั�ยวขอ้งกัับมาตร่กัาร่ควบคมุ เพื�อให้แ้น่ใจ้วา่พนักังาน ผู้้ร้่บัจ้า้ง และผู้้ม้าติด้ต่อซึ่ึ�งที่ำางานในสถานปร่ะกัอบกัาร่ท่ี่�เช่า่ 
พื�นท่ี่�นั�น จ้ะได้้ร่บัมาตร่กัาร่ความปลอด้ภัยเช่งิป้องกัันในร่ะด้ับเด้่ยวกัับท่ี่�ใช่ใ้นสถานปร่ะกัอบกัาร่ทัี่�วไป มก่ัาร่สำาร่วจ้สถาน 
ปร่ะกัอบกัาร่ท่ี่�เช่า่พื�นท่ี่�ที่กุัแห้ง่อยา่งทัี่�วถึงเพื�อปร่ะเมนิร่ายละเอ่ยด้เฉพาะเกั่�ยวกัับมาตร่กัาร่ควบคมุของสถานปร่ะกัอบกัาร่  
และเพื�อให้แ้น่ใจ้วา่มก่ัาร่สื�อสาร่ขอ้กัำาห้นด้กัับเจ้า้ของท่ี่�ด้นิและผู้้จ้้ดั้กัาร่สถานท่ี่�ที่กุัร่าย

ในกัร่ณ่ีท่ี่�มผู่้้ป่้วยท่ี่�ยนืยนัในสถานปร่ะกัอบกัาร่ท่ี่�เช่า่พื�นท่ี่� Seagate ได้ร้่อ้งขอให้บุ้คคลด้งักัลา่วแจ้ง้ต่อ Seagate ในเวลา 
ท่ี่�เห้มาะสมเพื�อให้แ้น่ใจ้วา่มก่ัาร่ติด้ตามผู้้ส้มัผัู้สใกัลช้่ดิ้กัับผู้้ป้ว่ย กัาร่ที่ำาความสะอาด้และกัาร่ฆ่า่เช่ื�อโร่ค ร่วมถึงกัาร่สื�อสาร่ 
อยา่งถก้ัต้อง 

ขอ้ม้ลท่ี่�ร่ะบุใน “ความพร่อ้มของสถานปร่ะกัอบกัาร่” มผู่้ลบงัคับใช่กั้ับพื�นท่ี่�กัาร่ผู้ลิต กัาร่ปฏิิบติังาน ศู้นยก์ัาร่ออกัแบบ 
และฝ่่ายวจิ้ยัและพัฒนา (R&D) สถานปร่ะกัอบกัาร่ท่ี่�เช่า่พื�นท่ี่�อาจ้ม่มาตร่กัาร่ควบคมุเพิ�มเติมเก่ั�ยวกัับกัาร่เวน้ร่ะยะห้า่ง 
ที่างสงัคมและกัาร่เขา้สถานท่ี่� อยา่งไร่ก็ัตาม พนักังาน ผู้้ร้่บัจ้า้ง และผู้้ม้าติด้ต่อของ Seagate จ้ะต้องปฏิิบติัตามขั�นตอนท่ี่�  
Seagate จ้ดั้ที่ำาขึ�นตามท่ี่�ร่ะบุในค้ม่อืเลม่น่�และร่ะเบย่บขอ้บงัคับของเร่า เช่น่ ขั�นตอนกัาร่แจ้ง้ขอ้ม้ลด้า้นสขุภาพ กัาร่สวม 
ห้น้ากัากัปอ้งกัันใบห้น้า ฯลฯ โปร่ด้ติด้ต่อ EHS ห้ร่อืผู้้จ้้ดั้กัาร่ของคณุี ห้ากัมค่ำาถามห้ร่อืขอ้กัังวลใด้ๆ เก่ั�ยวกัับมาตร่กัาร่
ควบคมุของสถานปร่ะกัอบกัาร่ท่ี่�เช่า่พื�นท่ี่�
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เราทำำาอย่า่งไรเพื่่�อให้้สถานท่ำ�ของเราปลอดภััย่

การเปล่ี่�ยนแปลี่งระบบอากาศในพื้้�นท่ี่�สำำานักงาน 

เราต้้องการให้ทุ้กุคนร้ส้ึกึวางใจในการมาติ้ดต่้อห้รอืทุำางานในสึถานทุ่�ของ Seagate เพื่ื�อให้แ้น่ใจวา่สึถานทุ่�ของเรา 
มส่ึภาพื่แวดล้อ้มในการทุำางานทุ่�ถก้สึขุอนามยัแล้ะปล้อดภัย เราจงึปฏิิบัติั้ต้ามคำาแนะนำาเก่�ยวกับัวธิีป่ฏิิบัติั้ทุ่�ดทุ่่�สึดุ 
ของศู้นยค์วบัคมุแล้ะปอ้งกันโรคของสึห้รฐัอเมรกิา (CDC) แล้ะองค์การอนามยัโล้ก (WHO) ดงัต่้อไปน่�

ฝ่่ายวิศิวิกรรมอาคารสถานท่ี่�ของ Seagate กำาลังัพิจิารณาโอกาสในการปรบัปรงุคณุภาพิอากาศในอาคารสถานท่ี่�ท่ี่� 
Seagate บรหิารจดัการ ซึ่่�งรวิมถ่งการดำาเนินการต่่อไปน่�

• เพิ่่�มการทำำาความสะอาดและการฆ่า่เชื้้�อโรคในจุุดท่ำ�มก่ารสมัผัสัสงูและพิ่้�นท่ำ�สว่นกลางทำกุแห่ง่ ซึ่่�งรวมถ่ึง 
พิ่้�นท่ำ�นั�งพิ่กัระห่วา่งวนัและรบัประทำานอาห่ารกลางวนั ห่อ้งประชุื้ม ทำางเข้า้ ห่อ้งสขุ้า ลฟ่ต์์ ท่ำ�จุบัประต์ ูฯลฯ

• ปรบัใชื้ม้าต์รการควบคมุการเข้า้สถึานท่ำ� เชื้น่ การต์รวจุวดัอุณห่ภูมูใ่นสถึานประกอบการข้นาดให่ญ่่

• ปรบัใชื้ม้าต์รการควบคมุการเข้า้ใชื้ส้ถึานท่ำ� เชื้น่ การแจุง้ข้อ้มูลดา้นสขุ้ภูาพิ่ประจุำาวนั

• ต่์ดตั์�งจุุดจุา่ยเจุลลา้งมอ้ในบรเ่วณท่ำ�มก่ารสญั่จุรพิ่ลกุพิ่ลา่น

• ปรบัใชื้ม้าต์รการเวน้ระยะห่า่งทำางสงัคมและควบคมุอาคาร เพิ่้�อให่แ้น่ใจุวา่พิ่นักงาน ผัูร้บัจุา้ง และผัูม้าต่์ดต่์อทำกุคน 
สามารถึอยูใ่นระยะห่า่งท่ำ�ปลอดภัูยไดต้์ลอดเวลา

• ออกแบบมาต์รการเพิ่้�อควบคมุการเข้า้/ออกข้องผัูค้น การทำำางานภูายในและการออกจุากสถึานท่ำ�

• กำาห่นดทำางเข้า้และทำางออกสถึานท่ำ�ทำำางาน

• ปรบัใชื้ก้ะการทำำางานแบบสบัห่ลก่เวลา ปรบัชื้ั�วโมงการทำำางาน การทำำางานจุากระยะไกล และแผันการแบง่อาคาร/ 

แผันก

• จุดัให่ม้เ่คร้�องมอ้การต่์ดต์ามผัูส้มัผััสใกลช้ื้ด่กับผัูป่้วย เพิ่้�อนำามาใชื้ใ้นพิ่้�นท่ำ�ท่ำ�มก่ารใชื้ง้านสงู เชื้น่ รา้นอาห่าร/

โรงอาห่าร

• ทำำาการต่์ดต์ามผู้ัสมัผัสัใกลช้ื้ด่กับผัูป่้วย ห่รอ้ผัูต้้์องสงสยัห่รอ้ไดร้บัการยน้ยนัวา่ต่์ดเชื้้�อโควด่-19 

• กำาห่นดให่ม้ก่ารสวมห่น้ากากปอ้งกันใบห่น้า

• การติิดต้ิ�งเคร่�องฟอกอากาศท่ี่�ฆ่า่เชื้่�อโรคดว้ยรง้สียู่ว่

• การติิดต้ิ�งแผ่่นกรอง MERV 13

• เพิ่ิ�มการไหลเวย่นของอากาศ/อากาศภายนอกท่ี่�สีดชื้่�น

• การที่ำาความสีะอาดอุปกรณ์์เก่�ยวก้บระบบอากาศดว้ยนำ�ายาฆ่า่เชื้่�อโรค
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สิ่่�งท่ี่�เราที่ำาได้้เพื่่�อสิ่นับัสิ่นุันัและรกัษากฎข้อ้บงัคัับข้องอาคัารสิ่ถานัท่ี่� 
ข้องเรา
เราทุกุคนอยู่่�ในสถานการณ์์เดียีู่วกัน เพื่่�อให้ม้ั่ั�นใจในสภาพื่แวดีล้อ้มั่การทุำางานทีุ�สะอาดี ถก่สขุอนามั่ยัู่ แล้ะปล้อดีภัยู่  
เราต้้องร�วมั่มั่อ่แล้ะร�วมั่รบัผิดิีชอบการปฏิิบติั้ต้�อไปนี�

• เว้น้ระยะห่า่งทางสังัคม

• เดินิตามทางเดินิและทิศทางการสัญัจรท่�กำาห่นดิไว้โ้ดิยเฉพาะ

• ลา้งมอืให่ส้ัะอาดิดิว้้ยสับู่่แ่ละนำ�าว้นัละห่ลายๆ ครั�งในระห่ว้า่งชั่ั�ว้โมงทำางาน โดิยใชั่เ้ว้ลาลา้งมอือยา่งน้อย 
ครั�งละ 20 ว้นิาท่

• ทำาคว้ามสัะอาดิและฆ่า่เชั่ื�อพื�นท่�ทำางาน โต๊ะ อุปกรณ์์ และว้สััดิตุ่างๆ เป็นประจำา 

• นำาทรพัยส์ันิสัว่้นตัว้กลบัู่บู่า้น และลดิจำานว้นสัิ�งของบู่นพื�นท่�ทำางานและบู่รเิว้ณ์โดิยรอบู่

• ห่ลก่เล่�ยงการสัมัผััสัพื�นผัวิ้ท่�บุู่คคลอื�นสัมัผัสััเท่าท่�จะทำาไดิ้

• ห่ลก่เล่�ยงการชั่ำาระค่าอาห่ารห่รอืเครื�องดิื�มดิว้้ยเงินสัดิ และใชั่บู้่ตัรเครดิติห่รอืแอปการชั่ำาระเงินให่ม้ากท่�สัดุิ 
เท่าท่�จะทำาไดิ้
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มาตรการด้้านการทำำาความสะอาด้/การฆ่า่เชื้้�อโรค
Seagate ได้้เพิ่่�มกำำ�หนด้เวล�กำ�รทำำ�คว�มสะอ�ด้และฆ่�่เชื้้�อโรคภ�ยในอ�ค�ร เพิ่้�อลด้กำ�รแพิ่รก่ำระจ�ยโรคผ่่�นพิ่้�นท่ำ�ท่ำ�ม ่
กำ�รสมัผั่สสงู (จุด้สมัผั่ส) เชื้น่ ท่ำ�จบัประตู ูปุ�มกำด้ล่ฟต์ู โตู๊ะ โถสขุภัณฑ์์ ก๊ำอกำนำ�� สวตู่ชื้ไ์ฟ ฯลฯ พิ่นักำง�นแตู่ละคนมห่น้�ท่ำ�
รบัผ่ด่้ชื้อบในกำ�รทำำ�คว�มสะอ�ด้พิ่้�นท่ำ�ทำำ�ง�นของตูนเอง ซึ่่�งรวมเคร้�องมอ้ คอมพิ่ว่เตูอร ์แป้นพิ่ม่พิ่ ์โตู๊ะทำำ�ง�น โทำรศััพิ่ท์ำ 
เก้ำ�อ่� และส่�งของสว่นตัูวอ้�นๆ

ใชื้น้ำ��ย�ทำำ�คว�มสะอ�ด้และนำ��ย�ฆ่�่เชื้้�อโรคท่ำ�เหม�ะสมตู�มท่ำ�แนะนำ�โด้ยสำ�นักำง�นปกำป้องส่�งแวด้ลอ้ม (EPA) และแนวปฏ่ิบต่ัู 
ของภ�ครฐัในแตู่ละพิ่้�นท่ำ�

คุณุทราบหรอืไม่ว่่า่การทำาคุว่าม่สะอาดและการฆ่า่เชื้ื�อโรคุนั้้�นั้แตกต่างก้นั้

ผู้้�ให้�บริกิาริทำำาความสะอาดของ Seagate ได�ริบัการิฝึึกอบริมเก่�ยวกับอันตริายของงาน สญัญาณ และอาการิของโควดิ-19 

สาริเคมท่่ำ�ใช้� และวธิีใ่ช้�อุปกริณ์ปอ้งกันสว่นบุคคล (PPE) อยา่งถูก้ต�อง

เม่�อ Seagate ทำริาบถึูงกริณ่ท่ำ�พนักงาน ผู้้�ริบัจ้�าง ห้ริอ่ผู้้�มาติดต่อได�ริบัการิวนิิจ้ฉััยห้ริอ่สงสยัวา่ติดเช้่�อโควดิ-19 และ 
เคยอย้ใ่นสถูานปริะกอบการิของ Seagate เริาจ้ะเริิ�มขั�นตอนการิทำำาความสะอาดและฆ่า่เช้่�อโริคเป็นการิเฉัพาะ ดงัน่� 

พื้้�นท่ี่�ท่ี่�ได้ร้ับัผลกรัะที่บ หมายถึึง พื้้�นท่ี่�ใด้ๆ ท่ี่�บุคคลท่ี่�ติิด้เชื้้�อเคยที่ำางาน ปรัะชุื้ม หรัอ้รับัปรัะที่านอาหารั ซึ่ึ�งอาจรัวมถึึงหอ้งนำ�า 
และพื้้�นท่ี่�สันัที่นาการั พื้้�นท่ี่�ท่ี่�ได้ร้ับัผลกรัะที่บจะขยายจากพื้้�นท่ี่�ที่ำางานของบุคคลท่ี่�ติิด้เชื้้�อออกไปในรัศัม ่2 เมติรั พื้้�นท่ี่�ที่ำางาน 
ของบุคคลท่ี่�ติิด้เชื้้�อ หมายถึึงพื้้�นท่ี่�ท่ี่�บุคคลท่ี่�ติิด้เชื้้�อได้ใ้ชื้เ้วลาในท่ี่�ติรังนั�นนานกวา่ 15 นาท่ี่ เชื้น่ โต๊ิะที่ำางาน เครั้�องมอ้ ฯลฯ

แนวทางมาตรฐานในการฆ่า่เชื้้�อโรคและการทำาความสะอาดในชื้ว่งเหตกุารณ์โ์รคติดต่อ

• การทำำาความสะอาดคือ การขจัดัส่�งสกปรกและส่�งปนเป้� อน ซึ่่�งรวมถ่ึงเชื้ื�อโรคออกจัากพื้ื�นผิว่ต่่างๆ การทำำา 
ความสะอาดเพื้ยีงอยา่งเดยีวนั�นไมไ่ดฆ้่า่เชื้ื�อโรค แต่่ชื้ว่ยลดปรม่าณเชื้ื�อโรค ดงันั�นจัง่เป็นการลดความเสี�ยง 
ของการแพื้รก่ระจัายของเชื้ื�อโรคได ้ 

• การฆ่า่เชื้ื�อโรคเป็นการใชื้ส้ารเคมทีีำ�สามารถึฆ่า่เชื้ื�อโรคทีำ�ต่่ดอย่บ่นพื้ื�นผิว่ ขั�นต่อนนี�ไมไ่ดเ้ป็นการทำำาความสะอาด 
พื้ื�นผิว่ทีำ�สกปรกหรอืขจัดัเชื้ื�อโรคเสมอไป แต่่การฆ่า่เชื้ื�อโรคทีำ�หลงเหลอือย่บ่นพื้ื�นผิว่หลงัทำำาความสะอาด  
จัะชื้ว่ยลดการแพื้รเ่ชื้ื�อโรคได้

• ระบุุพื้้�นท่ี่�ท่ี่�ได้ร้บัุผลกระที่บุซึ่่�งบุุคคลด้งักลา่วอาจที่ำางานหรอ้ใช้เ้วลาท่ี่�นั�นเป็็นเวลานาน 

• กั�นพื้้�นท่ี่�ท่ี่�ได้ร้บัุผลกระที่บุเพื้้�อป็อ้งกันการเข้า้ถ่ึง 

• ที่ำาความสะอาด้พื้้�นท่ี่�ท่ี่�ได้ร้บัุผลกระที่บุใหห้มด้จด้และฆ่า่เช้้�อโรคโด้ยใช้ผ้ลติภััณฑ์ท่์ี่�ได้ร้บัุอนุมติั

https://seagatetechnology.sharepoint.com/sites/gteamdrv4/globalcovid-19/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%252Fsites%252Fgteamdrv4%252Fglobalcovid%252D19%252FShared%20Documents%252F01%255FProtocols%20and%20Guidance%252FCleaning%20and%20Disinfection%252FStandard%20Disinfection%20and%20Cleaning%20Guidance%20for%20Communicable%20Disease%20Events%255FREV%203%252Epdf&parent=%252Fsites%252Fgteamdrv4%252Fglobalcovid%252D19%252FShared%20Documents%252F01%255FProtocols%20and%20Guidance%252FCleaning%20and%20Disinfection&p=true&originalPath=aHR0cHM6Ly9zZWFnYXRldGVjaG5vbG9neS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86Yjovcy9ndGVhbWRydjQvZ2xvYmFsY292aWQtMTkvRVlZNG1vRWZIWGxFcEpxUDJrb2ZqZ2dCcDJrbmdUT2pDQnlUQzQ2VnV4QmgyQT9ydGltZT1udEV0cHVrbzJFZw
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กลยุุทธ์ก์ารเว้น้ระยุะห่่างทางสังัคม
การเว้น้ระยะห่า่งทางสังัคม ห่มายถึึง ห่ลักัปฏิิบัติัิท่�บุัคคลัพยายามรกัษาระยะห่า่งระห่ว้า่งตินเองกับัผู้้้อ่�นเม่�ออย้น่อกบัา้น 
โดยมจุุ่ดมุง่ห่มายเพ่�อให่ม้ส่ัภาพแว้ดลัอ้มท่�ปลัอดภัย แลัะลัดคว้ามเสั่�ยงของการติิดเชื้่�อจุากคนสั้ค่นท่�อาจุเกิดขึ�น

สิ่่�งท่ี่�บุุคคลสิ่ามารถที่ำาได้้เพื่่�อเว้น้ระยะห่่างที่างสิ่งัคม

ขณะอย้ใ่นสัถึานประกอบัการ พนกังาน ผู้้ร้บััจุา้ง แลัะผู้้ม้าติิดต่ิอสัามารถึมส่ัว่้นชื้ว่้ยให่ท้กุคนปลัอดภัยดว้้ยการปฏิิบัติัิติาม
ว้ธิีป่ฏิิบัติัิท่�ดท่่�สัดุ ซึ่ึ�งแนะนำาโดยศู้นยค์ว้บัคมุแลัะปอ้งกันโรคของสัห่รฐัอเมรกิา (CDC) แลัะองค์การอนามยัโลัก (WHO) 

ซึ่ึ�งประกอบัดว้้ยการดำาเนินการดงัต่ิอไปน่�

สิ่่�งท่ี่� Seagate ดำำ�เนิน่ิก�รเพื่่�อให้้มั่่�นิใจว่�่มั่ก่�รเว่น้ิระยะห่้�งที่�งสิ่ง่คมั่

เพื่่�อให้ม้ั่่�นใจว่า่สภาพื่แว่ดล้อ้มั่ในการทำำางานถูกูสขุอนามั่ย่แล้ะปล้อดภ่ย เราดำาเนินการตามั่ว่ธิีปีฏิิบัติ่ทีำ�ดทีีำ�สดุ 
เพื่่�อเว่น้ระยะห้า่งทำางสง่คมั่ดง่นี�

• รักัษารัะยะห่า่งทางสังัคมปรัะมาณ 1-2 เมตรัจากผู้้�อ่ื่�นตลอื่ดเวลา ซึ่่�งรัวมถ่ึงพื้่�นท่�สัว่นกลาง การัยน่เข้�าคิวรัอื่ 
การัใช้�ลฟิต์และบันัได ฯลฯ

• ห่ลก่เล่�ยงการัสัมัผู้สัับุัคคลอ่ื่�น เช้น่ การัจบััมอ่ื่ห่รัอ่ื่การัสัวมกอื่ดเพื้่�อื่นรัว่มงาน ผู้้�มาติดต่อื่ และเพื้่�อื่น

• ไมอ่ื่ย้ร่ัวมกันเป็นกลุม่ ไมว่า่ในห่รัอ่ื่นอื่กสัถึานท่� และไมว่า่เม่�อื่ใด

• เข้�าและอื่อื่กผู้า่นทางเข้�าและทางอื่อื่กท่�กำาห่นดไว�เฉพื้าะเท่านั�น เดนิตามปา้ยท่�ติดไว�

• ลดการัปรัะชุ้มแบับัตัวต่อื่ตัว/การัปรัะชุ้มเป็นกลุม่แบับัพื้บัห่น�ากัน ควรัจดัการัปรัะชุ้มเสัมอ่ื่นทกุครัั�งถึ�าทำาได� 
โดยใช้� WebEx ห่รัอ่ื่ Microsoft Teams

• ห่ากใช้�บัรักิารัข้นสัง่สัาธารัณะ ให่�เว�นรัะยะห่า่งอื่ยา่งเห่มาะสัมกับัผู้้�โดยสัารัคนอ่ื่�นๆ เช้น่ ท่�นั�งเว�นห่น่�งท่� ห่รัอ่ื่ 
แถึวเว�นแถึว 

• ติิดเครื่่�องหมายไว้บ้นพื้่�นเพื้่�อกำำาหนดทิิศทิางกำารื่เดนิและติำาแหน่งในกำารื่ยน่ต่ิอคิว้

• ปิิดใหบ้รื่กิำารื่พื้่�นท่ิ�ส่ว่้นกำลางบางจุุด

• จุำากัำดจุำานว้นผู้้เ้ข้า้หอ้งปิรื่ะชุุมในแต่ิละครื่ั�ง

• นำารื่ะบบกำารื่ติิดติามพื้นักำงานมาใชุใ้นพื้่�นท่ิ�ส่ว่้นกำลาง ทิางเข้า้/ทิางออกำ โดยกำารื่ส่แกำนคิว้อารื่โ์ค้ด

• จุดัทิำากำฎข้อ้บงัคับเพื้่�อใหแ้ผู้นกำต่ิางๆ ทิยอยพื้กัำรื่บัปิรื่ะทิานอาหารื่กำลางว้นั

• ส่บัหลก่ำเว้ลาเรื่ิ�มต้ินกำะกำารื่ทิำางานงานส่ำาหรื่บัฝ่่ายผู้ลติิและฝ่่ายท่ิ�เก่ำ�ยว้ข้อ้ง

• จุำากัำดจุำานว้นเก้ำาอ่�ในรื่า้นกำาแฟ/โรื่งอาหารื่ และจุดัว้างโดยเว้น้รื่ะยะหา่งท่ิ�ปิลอดภััยรื่ะหว้า่งกัำน
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การสัญัจรภายในและการเข้า้ออกอาคารสัถานท่ี่�
เราใช้ม้าตรการหลายอยา่งเพื่่�อใหแ้น่่ใจว่า่บุุคคลต่างๆ มสีุขุอน่ามยัทีี่�ดีแีละปลอดีภััยภัายใน่อาคารสุถาน่ทีี่�ของเรา ว่ธิีปีฏิิบุติั 
ซึ่่�งพื่นั่กงาน่ ผู้้ร้บัุจา้ง และผู้้ม้าติดีต่อจะต้องปฏิิบุติัตามขณะสุญัจรภัายใน่และเขา้-ออกจากอาคารสุถาน่ทีี่� มดีีงันี่�

• เข้า้และออกตามทางเข้า้และทางออกท่�กำาหนดไว้ ้ใช้ท้างเข้า้และทางออกท่�อยู่่�ใกลพ้ื้้�นท่�ทำางานข้องคุณุมากท่�สุดุ
เพื้้�อลดการเดนิทางผ่�านอาคุาร

• ข้้�นตอนประจำำาว้น้ในการเข้า้สุ่�สุถานท่�กำาหนดใหพ้ื้น้กงาน ผ่่ร้บ้จำา้ง และผ่่ม้าติดต�อต้องแจำง้ข้อ้ม่ลดา้นสุขุ้ภาพื้ 
ข้องตน รบ้การตรว้จำว้ด้อุณหภม่ ิและสุว้มหน้ากากปอ้งก้นใบหน้า 

• เดนิไปตามเสุน้ทางท่�กำาหนดภายู่ใน

• ในข้ณะท่�สุญ้จำรใหเ้ว้น้ระยู่ะห�างทางสุง้คุมจำากผ่่อ้้�น และสุว้มหน้ากากปอ้งก้นใบหน้าเสุมอ

ขั้้�นตอนการกล้ับเขั้า้มาในสถานประกอบการ
เราปฏิิบัติัิติามแนวทางจากทีมงานด้า้นวกิฤติองค์์กร (ECT) ของ Seagate กฎหมายและขอ้บังัคั์บัของท้องถิิ่�น และ
หน่วยงานกำากับัด้แูลกฎหมาย เพื่่�อเติรยีมพื่รอ้มสำำาหรบััการกลบััเขา้มาในสำถิ่านประกอบัการอยา่งปลอด้ภััย ขอ้ค์วรพื่จิารณา 
และการด้ำาเนินการเพื่่�อกลบััเขา้มาในสำถิ่านประกอบัการนั�นได้แ้สำด้งรายละเอียด้ไวด้้า้นลา่ง ซึ่่�งประกอบัด้ว้ยขั�นติอนต่ิอไปนี�

เมื่่�อสถานประกอบการกลัับมื่าเปิดใหมื่่ เรายัังคงดำาเนินการด้วยัความื่ระมื่ัดระวงัอยั่างยัิ�งยัวด เพื่่�อใหม้ื่ั�นใจวา่มื่ีการนำา 
มื่าตรการเตรยีัมื่ความื่พื่รอ้มื่แลัะมื่าตรการควบคมุื่มื่าใช้ ้เพื่่�อดแูลัสขุอนามื่ยััแลัะความื่ปลัอดภััยัใหกั้บพื่นักงาน ผูู้้รบัจา้ง  
แลัะผูู้้มื่าติดต่อ รวมื่ถึงความื่ต่อเน่�องในการปฏิิบัติการของสถานประกอบการ ในกรณีีทีี่�เกิดการเปลัี�ยันแปลังสำาคัญ 
ซึ่ึ�งส่งผู้ลักระที่บต่อกลัยุัที่ธ์์การกลัับเข้ามื่าในสถานประกอบการ ผูู้้นำาสถานประกอบการจะติดต่อผูู้้ประสานงานของ 
ฝ่่ายับรหิารสถานประกอบการ (SMT) เพื่่�อขอคำาปรกึษาแลัะการที่บที่วน

• กำำ�หนดกำลยุุทธ์ก์ำ�รกำลับเข้้�ม�ในสถ�นประกำอบกำ�รโดยุผู้้้บรหิ�รข้องสถ�นประกำอบกำ�ร เพื่่�อใหแ้น่ใจว่�่มีกำ�ร 
ปรบัใช้ม้�ตรกำ�รคว่บคมุที�เหม�ะสม ก่ำอนที�จะอนุญ�ตใหพ้ื่นักำง�น ผู้้้รบัจ�้ง และผู้้้ม�ติดต่อกำลับเข้�้ม�ในสถ�น
ประกำอบกำ�รได้

• กำ�รทบทว่นกำบัผู้้บ้รหิ�ร ECT เพื่่�อใหแ้น่ใจว่�่มกีำ�รปรบัใช้ม้�ตรกำ�รคว่บคมุที�เหม�ะสม, กำลยุุทธ์ที์�สอดคลอ้งกัำบ 
กำฎหม�ยุและข้อ้บงัคับในพื่่�นที�ข้องสถ�นประกำอบกำ�ร รว่มถึงมกีำ�รพื่ิจ�รณ�ข้อ้เสนอแนะจ�กำ ECT และนำ�ม� 
กำ�รปรบัปรุงกำลยุุทธ์ก์ำ�รกำลบัเข้�้ม�ในสถ�นประกำอบกำ�ร

• เม่�อกำลยุุทธ์ก์ำ�รกำลบัเข้�้ม�ในสถ�นประกำอบกำ�รผู่้�นกำ�รอนุมติัจ�กำหวั่หน้�ทีมง�นด้�นว่กิำฤตองค์กำรแลว้่ จงึจะเริ�ม 
ใหก้ำลบัเข้�้ม�ในสถ�นประกำอบกำ�รได้
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การจัดัการกับวัสัดอุย่า่งปลอดภััย่
แม้จ้ะม้คีวาม้เสี่ี�ยงต่ำำ�า แต่่ำการจดัการกับวสัี่ดอุุุปกรณ์์และพัสัี่ดจุากภายนอุกก็เสี่ี�ยงต่่ำอุการสี่มั้ผััสี่กับพั้�นผิัวทีี่�ปนเป้� อุนเชื้้�อุ
ไวรสัี่โควดิ-19 เม้้�อุกรณี์ผั้ติ้่ำดเชื้้�อุเริ�ม้แพัรก่ระจายภายนอุก Seagate เราจงึจำาเป็นต้่ำอุงปฏิิบติั่ำต่ำาม้ม้าต่ำรการควบคมุ้ขอุง 

Seagate อุย้เ่สี่ม้อุเพั้�อุลดการสี่มั้ผััสี่เชื้้�อุให้เ้ห้ล้อุน้อุยทีี่�สี่ดุ ในการจดัการกับพััสี่ด ุวสัี่ดอุุุปกรณ์์ ฯลฯ ทีี่�ม้าจากภายนอุก 
โปรดปฏิิบติั่ำดงัต่่ำอุไปนี�อุยา่งเครง่ครดั

หากเป็็นไป็ได้ ้โป็รด้ด้ำาเนินการตามข้อ้ควรระวงัเพิ่ิ�มเติมข้ณะจัดั้การกับพิ่สัด้แุละวสัด้อุุป็กรณ์ท่ี่�มาจัากภายนอกหรอืพิ่ื�นท่ี่�
ซึ่่�งมก่ารระบาด้ ด้งัน่�

• ทำำ�คว�มสะอ�ดและฆ่�่เชื้้�อบริเิวณพื้้�นผิิวท่ำ�มก่�ริสมัผิสัสงู

• ใชื้อุ้ปกริณ์ปอ้งกันสว่นบุคคล (PPE) ท่ำ�เหม�ะสม เชื้น่ หน้�ก�กและถุงุมอ้ เม้�อต้้องจัดัก�ริหริอ้นำ�วสัดอุอกจั�กหบ่หอ่

• ทำำ�ต้�มวธิีป่ฏิิบติั้ด�้นสขุอน�มยัท่ำ�ถุกูต้้อง – ล�้งมอ้เป็นปริะจัำ�และไมส่มัผิสัดวงต้� ป�ก หริอ้ใบหน้�

• ปฏิิบติั้ต้�มม�ต้ริก�ริควบคมุและกฎขอ้บงัคับทัำ�งหมดของ Seagate

• ปฏิิบัติัิติามหลักั “เข้า้ก่อน ออกก่อน” (FIFO) กับัการเก็บัวัสัดุทัุั้�งหมดุในคลังัสนิค้า เพื่่�อใหม้ั�นใจวัา่มเีวัลัามากทีั้�สดุุ
ระหวัา่งการรบัักับัการใช้ว้ัสัดุุ

• กักพื่สัดุไุวัอ้ย่า่งน้อย่ 5 วันัก่อนทีั้�จะสมัผัสัหรอ่นำาออกจากหบีัหอ่

• ทั้ำาควัามสะอาดุแลัะฆ่า่เช้่�อบัรเิวัณพื่่�นผัวิัข้องพื่สัดุหุรอ่แท่ั้นวัางสนิค้า

• กำาจดัุทิั้�งวัสัดุบุัรรจุภััณฑ์ที์ั้�อาจมกีารปนเป้� อนลังในถัังข้ย่ะเฉพื่าะอย่า่งปลัอดุภััย่
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การนำำาออกและการส่ง่คืืนำอุปกรณ์ข์องพนำกังานำ
พนัักงานั Seagate ท่ี่�ขอนัำาอุปกรณ์์ออกและ/หรอืส่ง่คืืนัอุปกรณ์์ใหแ้ก่ส่ถานัประกอบการแหง่ใดแหง่หน่ั�งของ Seagate 

จะต้้องปฏิิบติั้ต้ามขั�นัต้อนัต่้อไปน่ั�

สำำ�หรับัข้อ้มููลเพิ่่�มูเต่ิมู โปรัดดทู่ี่� บรัก่�รัด�้นไอท่ี่

• พนัักงานัจะต้้องแจง้ผู้้บ้ริหิาริว่า่ต้นักำาลังัส่ง่คืืนัอุปกริณ์์ใหส้่ถานัปริะกอบการิ แลัะหากเป็นัไปได้ ้พนัักงานัคืว่ริริะบุ 
ปริะเภท ริุน่ั หมายเลัขซีเีริยีลัของอุปกริณ์์ด้ว้่ย

• เมื�อคืืนัอุปกริณ์์แลั้ว่ ผู้้้บริหิาริจะต้้องยนืัยนััว่า่อุปกริณ์์ถก้ส่ง่คืืนัใหส้่ถานัปริะกอบการิแลั้ว่แลัะปริบัปริุงเอกส่าริ
ที�เกี�ยว่ขอ้ง โด้ยอาจเป็นัแบบฟอริม์การินัำาทริพัยส์่นิัออกจากอาคืาริหริอืแบบฟอริม์ 365 ก็ได้้

• นัอกจากนีั� ผู้้จ้ดั้การิยงัส่ามาริถต้ดิ้ต่้อทีมส่นัับส่นันุัจากแผู้นักไอท ี(Desktop Support) หริอืทีมริกัษาคืว่ามปลัอด้ภยั 
ของส่ถานัปริะกอบการิปริะจำาพื�นัที� เพื�อขอคืว่ามช่ว่่ยเหลัอืในัการิปริบัปรุิงแลัะ/หริอืปิด้แบบฟอริม์การินัำาทริพัยส์่นิั
ออกจากอาคืาริ

https://my.seagate.com/ITServices/
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Tech Hub และการปรบัตััวในกรณีีโควดิ-19

Tech Hub คืือรููปแบบใหม่ใ่นการูใหค้ืวาม่ช่ว่ยเหลือืทางด้า้นไอทีแก่พนักงาน แลืะออกแบบม่าเพื�อม่อบปรูะสบการูณ์์ 
เฉพาะบุคืคืลืที�ด้ยี่�งขึ้้�นใหแ้ก่ลืกูค้ืา 

Tech Hub ให้้บริกิาริใดบา้ง

การปรบัตััวของ Tech Hub ในสถานการณ์โ์ควดิ-19

• การแก้ไขปััญหาคอมพิวิเตอร/์อุปักรณ์์เคลื่่�อนท่ี่�

• การปัรบัแต่งแลื่ะการแก้ไขปััญหาเลื่ก็ๆ น้อยๆ  
เก่�ยวกับคอมพิวิเตอร์

• การใหย้ม่แลื่ป็ัท็ี่อปั

• การแจกจา่ยโที่รศััพิท์ี่แลื่ะคอมพิวิเตอร ์

• สายเคเบลิื่เครอ่ขา่ยแลื่ะพิาวเวอรซ์ัพัิพิลื่าย

• Tech Hub ทุกุแห่ง่นำำ�ฉ�กกระจกทุนำคว�มรอ้นำม�ใช้ง้�นำ

• มจุีดให่บ้รกิ�รเจลล�้งมอืทีุ� Tech Hub 

• อุปกรณ์์ทุ้�งห่มดทีุ�ไดร้บ้และ/ห่รอืออกให่จ้ะต้้องผ่�่นำก�รฆ่�่เช้ื�อโรค 

• มกี�รติ้ดเทุปกำ�ก้บเพื่ื�อให่แ้น่ำใจว�่ผ่้ทีุ้�กำ�ลง้รอน้ำดไดร้ก้ษ�ระยะห่�่ง 2 เมต้ร 

• ใช้ร้ะบบก�รจด้ต้�ร�งเวล�น้ำดห่ม�ยเพื่ื�อรก้ษ�ก�รเวน้ำระยะห่�่งทุ�งสัง้คม

• แปน้พื่มิืพื่ ์เมื�ส ์และแที�นวิ�งอุปกรณ์แบบต�อส�ยู่

• ก�รติดตั�งคู่อมืพื่วิิเตอรแ์ละก�รสอนก�รใช้ง้�น 
สำ�ห้รบัพื่นักง�นให้มื�

• ก�รแก้ไขปัญห้�ก�รเข�้ส่�ระบบ รห้สัผู้��น และ Wi-Fi

• ก�รสแกน/ก�รล�้งไวิรสั

• ส�มื�รถสร�้งบตัรขอรบับรกิ�รไดที้ี� Tech Hub
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สถานท่ี่�ต้ั้�งของ Seagate Tech Hub

สถานประกอบการ สถานท่ี่� เวลาทำำาการ

Fremont, Green Zone 7  

ใกล้ห้้อ้งประชุุม EI Capitan
FRC วินัจำนัทีรถ่์งศุุกร ์เวิล� 8:00 น. ถ่ง 17:00 น. 

ต�มืเวิล�แปซึ่ฟิิกิ (PT)

Longmont ชั้้�น 1,  

สุดุถนน Main Street ดา้นทิิศเหนือ
วินัจำนัทีรถ่์งศุุกร ์เวิล� 8:00 น. ถ่ง 17:00 น. 

ต�มืเวิล�แถบภเ่ข�ของสห้รฐัฯ (MT)
LCO

Shakopee ชั้้�น 2,  

สุดุถนน Main Street ดา้นทิิศเหนือ  
ตรงข้า้มหอ้งประชุั้ม Boundary Waters

วินัจำนัทีรถ่์งศุุกร ์เวิล� 8:00 น. ถ่ง 17:00 น. 

ต�มืเวิล�ตอนกล�งของสห้รฐัฯ (CT)
SHK

Shugart Building ชั้้�น 2 Link Bridge
วินัจำนัทีรถ่์งศุุกร ์เวิล� 8:00 น. ถ่ง 17:00 น. 

ต�มืเวิล�มื�ตรฐ�นสงิคู่โปร ์(SGT)
SHG

Wuxi Building 102 ชั้้�น 2
วินัจำนัทีรถ่์งศุุกร ์เวิล� 8:00 น. ถ่ง 17:00 น. 

ต�มืเวิล�มื�ตรฐ�นสงิคู่โปร ์(SGT)
WUX

Korat Building 1 ชั้้�น 2
วินัจำนัทีรถ่์งศุุกร ์เวิล� 8:00 น. ถ่ง 17:00 น.  

ต�มืเวิล�มื�ตรฐ�นอินโดจำนี (ICT)
KOR
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ความพร้อ้มของพนักังานัในัการ้ทำำางานัในัสถานัปร้ะกอบการ้

การแจ้ง้ข้อ้มููลด้า้นสุขุ้ภาพประจ้ำาวันั

ข้ั�นตอนการตรวัจ้วัดั้อุณหภมููิ

อุปกรณ์ปอ้งกันสุว่ันบุุคคลสุำาหรบัุเจ้า้หน้าท่ี่�ด้า่นหน้า

หน้ากากปอ้งกันใบุหน้า
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พนก่งาน ผ่่ร้บ่ัจา้ง  
และผ่่มุ้่าติดต�อที่ก่คน 
ในสุถึานประกอบัการ 
ต้องกรอกแบับัฟอรม์ุ่ 
แจง้ขอ้มุ่่ลด้านสุข่ภาพ 
ก�อนท่ี่�จะรายงานต่ว 
เขา้ที่ำางานในอาคาร 
สุถึานท่ี่�ของ SEAGATE 

ในแต�ละวน่ เวน้แต�จะมุ่่
คำาสุ่�งเปน็อย�างอ่�น

แบบฟอร์ม์แจ้ง้ข้อ้มูลด้้านสุขุ้ภาพเป็น็ 
แบบสุอบถามทางออนไลนห์ร์อืในรู์ป็แบบ 
เอกสุาร์ ซึ่่�งจ้ะป็ร์ะเมนิความเสุ่�ยง 
ในการ์ติิด้เชื้ื�อโควดิ้-19 และอาการ์ข้องคณุ
ตรวจสอบแหล่ง่ข้อ้มููล่เก่ี่�ยวกัี่บโรคโควดิ-19 ประจำ�พื้้�นท่ี่�เพื้้�อดรู�ยล่ะเอ่ยดข้อง
สิ�งท่ี่�จะต้องดำ�เนินกี่�รในสถ�นประกี่อบกี่�รข้องคณุ ซึ่่�งอยูท่่ี่�ศููนยบ์ร์กิาร์ข้อ้มูล
เก่�ยวกับไวร์สัุโคโร์นาสุำาหร์บัพนกังาน

กี่�รแจง้ข้อ้มููล่ด�้นสขุ้ภ�พื้น่�ถ้อเป็นมู�ตรกี่�รปอ้งกัี่นเพื้้�อรกัี่ษ�คว�มูปล่อดภัย 
ใหกั้ี่บตัวคณุแล่ะเพื้้�อนรว่มูง�น ทัี่�งน่� คณุต้องตอบคำ�ถ�มูต�มูคว�มูเป็นจรงิ  
แล่ะเล่อ้กี่ท่ี่�จะอยูบ่�้นห�กี่มูอ่�กี่�รหรอ้มูค่ว�มูเส่�ยงต่อกี่�รสมัูผัสัเชื้้�อโควดิ-19  

คำ�ถ�มูในแบบฟอรม์ูแจง้ข้อ้มููล่ด�้นสขุ้ภ�พื้ประกี่อบดว้ย

อาการ

• คุณุกำำ�ลังัมีอี�กำ�รใดๆ ของโคุวิดิ-19 หรอืไมี ่เช่น่ ไอ ห�ยใจขดัหรอืห�ยใจ 
ลัำ�บ�กำ เป็็นไข ้หน�วิสั่ั�น เหนื�อยลั�้ ป็วิดกำลั�้มีเนื�อหรอืป็วิดต�มีลัำ�ตัวิ  
ป็วิดศีีรษะ ไมีร่้ร้สั่หรอืไมีไ่ดก้ำลัิ�น เจบ็คุอ คัุดจม้ีกำหรอืนำ��ม้ีกำไหลั คุลัื�นไสั่ ้ 
อ�เจยีน หรอืท้้องเสั่ยี

การได้้รบัเชื้้�อ

• คุณุเคุยได้ร้ับัการัวินิิิจฉััยวิา่เป็็นิผู้้ติ้ิด้เชื้้�อโคุวิดิ้-19 ท่ี่�ยน้ิยนัิโด้ยห้อ้งป็ฏิิบติัิการั 
ห้รัอ้เป็็นิบุคุคุลท่ี่�เจา้ห้น้ิาท่ี่�การัแพที่ยพ์จิารัณาเห้น็ิวิา่น่ิาจะ/สันัินิิษฐานิวิา่ 
ติิด้เชื้้�อโคุวิดิ้-19 ห้รัอ้ไม่่

• คุณุม่ก่ารัสัมั่ผู้สััใกลช้ื้ดิ้กับผู้้ท่้ี่�ได้ร้ับัการัยน้ิยนัิห้รัอ้สังสัยัวิา่ติิด้เชื้้�อโคุวิดิ้-19 

ห้รัอ้ไม่่

การเดิินทาง

• คุณุได้เ้ด้นิทางออกนอกประเทศ หรอืไปยังั หรอืออกจาก หรอืเด้นิทางผ่า่น
พื้ื�นท่�ท่�มีคุ่วามีเสี่่�ยังสี่งูหรอืไมี ่(โปรด้ด้ขู้อ้มูีลเพื้ิ�มีเติิมีท่�เก่�ยัวข้อ้งกับสี่ถานท่�
ข้องคุณุได้ท่้�ศูนยัค์ุวบคุมุีโรคุติิด้ต่ิอ (CDC), องค์ุการอนามียััโลก (WHO) 

หรอืศูนยับ์รกิารข้อ้มูีลเก่�ยัวกับไวรสัี่โคุโรนาสี่ำาหรบัพื้นักงาน)

ข้อ้กำำ�หนดด้�นระเบียีบีบีงัคัับีข้องสถ�นประกำอบีกำ�ร/ภูมูิภิู�คั

• หน่่วยงาน่ปกครองส่ว่น่ท้้องถ่ิ่�น่และหน่่วยงาน่ส่าธารณส่ขุอาจมีขีอ้จำากัด
และขอ้กำาหน่ดเพิ่่�มีเต่ิมี ซึ่่�งอาจต้ิองติรวจคัดกรองเมี่�อท้ำาการแจง้ขอ้มูีล
ดา้น่ส่ขุภาพิ่ประจำาวนั่

การแจ้ง้ข้อ้มููลด้้านสุขุ้ภาพประจ้ำาวันั

https://seagatetechnology.sharepoint.com/sites/coronavirus-resource-center
https://seagatetechnology.sharepoint.com/sites/coronavirus-resource-center
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การแจ้ง้ข้อ้มููลด้้านสุขุ้ภาพประจ้ำาวันั
ฝ่่ายอาชีวีอนามัยั (OH) แผนกสิ่่�งแวดล้้อมั อาชีวีอนามัยั แล้ะความัปล้อดภััย (EHS) หรือืแผนกบรืก่ารืข้อ้มูัล้พนักงาน 

(HR/HRC) ในสิ่ถานปรืะกอบการืข้องคณุอาจข้อคำาชีี�แจงเพ่�มัเต่ิมัเกี�ยวกับคำาติอบข้องคณุต่ิอคำาถามัในการืแจง้ข้อ้มูัล้
ดา้นสิ่ขุ้ภัาพ ข้อ้มูัล้นี�จะนำาไปใชีร้ืว่มักับคำาแนะนำาจาก CDC แล้ะ WHO เพื�อพจ่ารืณาวา่

สำำ�หรับัรั�ยละเอีียดเกีี่�ยวกัี่บกี่�รักัี่กี่ตััวและกี่�รัล�ง�นกี่รัณีีโรัครัะบ�ด พนักี่ง�นสำ�ม�รัถดทีูี่�ศููนยบ์รักิี่�รัข้อ้ีมูลเกีี่�ยวกัี่บ 
ไวรัสัำโคโรัน�สำำ�หรับัพนักี่ง�น ผูู้ม้�ติัดต่ัอีและผูู้ร้ับัจ้�้งอี�จ้ไมไ่ดร้ับัอีนุญ�ตัใหเ้ข้�้สำูอ่ี�ค�รัสำถ�นทีี่�ข้อีง Seagate  

ห�กี่ตัรัวจ้พบปััจ้จ้ยัเสำี�ยงในรัะดบัสำงูใดๆ ตั�มทีี่�รัะบุข้�้งต้ัน

วิธิีกีารแจ้ง้ข้อ้มููลด้้านสุขุ้ภาพโด้ยใช้สุ้มูารท์โฟนหรอืคอมูพวิิเตอร ์(สุำาหรบัสุถานประกอบการที�มูคิีวิอารโ์ค้ด้)

สำถ�นปัรัะกี่อีบกี่�รับ�งแหง่อีนุญ�ตัใหใ้ช้ส้ำม�รัท์ี่โฟนกี่รัอีกี่ข้อ้ีมูลด�้นสำขุ้ภ�พได ้ห�กี่คณุีมเีลข้ปัรัะจ้ำ�ตััวพนักี่ง�น (“GID”)  

ข้อีง Seagate ห�กี่คณุีม ีGID คณุีสำ�ม�รัถใช้ส้ำม�รัท์ี่โฟนสำแกี่นคิวอี�รัโ์ค้ดทีี่�ติัดอียู ่ณี ที่�งเข้�้ คิวอี�รัโ์ค้ดข้อีงสำถ�น 
ปัรัะกี่อีบกี่�รัแต่ัละแหง่จ้ะไมซ่้ำำ��กัี่น และคณุีจ้ะไมส่ำ�ม�รัถใช้โ้ค้ดนี�เพ่�อีผู้�่นเข้�้ไปัในสำถ�นปัรัะกี่อีบกี่�รัอ่ี�นๆ ได ้กี่�รัแจ้ง้ข้อ้ีมูล 
ด�้นสำขุ้ภ�พข้อีงคณุีจ้ะนำ�ม�ใช้เ้พ่�อีเข้�้ไปัยงัสำถ�นทีี่�ไดเ้ป็ันเวล�ไมเ่กิี่น 24 ช้ั�วโมง และรัะบบจ้ะเรัิ�มบนัทึี่กี่ข้อ้ีมูลใหม ่
ในเวล�เทีี่�ยงค่นเป็ันต้ันไปั

บุคคลทีี่�ไมม่ ีGID (เช้น่ ผูู้ร้ับัจ้�้ง) หรัอ่ีไมม่สีำม�รัท์ี่โฟน หรัอ่ีเลอ่ีกี่ทีี่�จ้ะไมใ่ช้ส้ำม�รัท์ี่โฟน สำ�ม�รัถใช้แ้บบฟอีรัม์กี่รัะด�ษ 
ทีี่�เตัรัยีมไวใ้หที้ี่�บรัเิวณีที่�งเข้�้ที่กุี่แหง่

คำำ�แนะนำ�สำำ�หรับัพนักง�น ผู้้�รับัจ้��ง และผู้้�ม�ติิดต่ิอ

คุณุต้้องกรอกข้อ้มููลด้า้นสุขุ้ภาพเป็็นป็ระจำำาทุกุวันัก่อนทุ่�จำะเข้า้สุู�สุถานป็ระกอบการ เวัน้แต้�จำะมูคุ่ำาสุั�งเป็็นอย่�างอ่�น  
ต้อบคุำาถามูทุกุข้อ้ต้ามูคุวัามูเป็็นจำรงิเพ่�อต้รวัจำสุอบต้นเอง

แอปพลิิเคชันั

สถานประกอบการแต่่ละแห่ง่จะมี ีURL ไมีซ่้ำำ�ากัน โดยจำาแนกดว้ยค่่าของ SiteID 

แบบฟอร์ม์การ์แจ้ง้ข้อ้มูลิด้้านสุขุ้ภาพจ้ากสุถานปร์ะกอบการ์อ่�นๆ

เบราว์เ์ซอร/์อุปกรณ์ท่์ี่�สนัับสนันุั

• คุณุจำำ�เป็็นต้้องถูกูกักตั้วอยูู่�ท่ี่�บ้�้นหรือืไม่�

• คุณุจำำ�เป็็นต้้องติ้ดต้�อกับ้บุ้คุล�กรืที่�งก�รืแพที่ยู่ห์รือืหน�วยู่ง�นส�ธ�รืณสขุหรือืไม่�

• คุณุส�ม่�รืถูกลบั้เข�้ม่�ที่ำ�ง�นในสถู�นป็รืะกอบ้ก�รืไดห้รือืยู่งั

• หากหน้้าจอแสดงเป็็น้สีเีขียีว คุณุสามารถเข้า้ส่�สถาน้ป็ระกอบการไดต้ามป็กติ

• หากหน้้าจอแสดงเป็็น้สีแีดง หา้มเข้า้ไป็ใน้บรเิวณสำานั้กงาน้ แต�ใหไ้ป็ยังัพื้้�น้ท่ี่�แยักตัว และโที่รติดต�อ 
ฝ่่ายัอาชีว่อน้ามยัั/แผน้กบรกิารข้อ้ม่ลพื้นั้กงาน้ข้องสถาน้ป็ระกอบการ

• เบราว์เ์ซอร ์- Google Chrome, Internet Explorer, Firefox, Safari ฯลฯ

• ไคลเอ็นต์์ - Windows, Apple Mac, Android, iOS และอ่�นๆ

https://seagatetechnology.sharepoint.com/sites/globalhealthdeclarationmanagementsystem/SitePages/Seagate%20Location.aspx
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การแจ้ง้ข้อ้มููลด้้านสุขุ้ภาพประจ้ำาวันั
คู่่�มือืการใช้แ้บบฟอรม์ืการแจ้ง้ข้อ้ม่ืลด้้านสุขุ้ภาพโด้ยใช้สุ้มืารท์โฟน

หมายเหตุ:ุ หากกล้อ้งของโทรศััพท์มือืถืือของคุณุไมืส่นัับสนุันัคิุวอารโ์คุ้ด คุณุสามืารถืดาวน์ัโหล้ดแอปพล้เิคุชันัั 
สำาหรบัอ่านัคิุวอารโ์คุ้ด (Apps Store/Play Store) หรอืใชั ้URL สำาหรบัแบบฟอร์ม์การ์แจ้ง้ข้อ้มูลด้้านสุขุ้ภาพจ้าก
สุถานปร์ะกอบการ์อ่�น

คำำ�ถ�มท่ี่�พบบอ่ยเก่ี่�ยวกัี่บกี่�รแจ้ง้ข้อ้มูลด้้�นสุขุ้ภ�พ

คำำ�ถ�ม: การสแกนคิิวอารโ์ค้ิดไม่ไ่ดพ้าฉัันไปท่ี่�หน้าเข้า้ส่ร่ะบบ SSO ฉัันคิวรที่ำาอย่า่งไร

อุปกรณ์์เคิลื่่�อนท่ี่�ข้องผู้่ใ้ช้ต้้้องม่เ่คิรอ่ข้า่ย่ท่ี่�เข้า้ถึึงอินเที่อรเ์น็ต้ได้

คำำ�ถ�ม: ฉัันเข้า้ส่ร่ะบบ SSO ไม่ส่ำาเรจ็ ต้อนน่�ฉัันคิวรที่ำาอย่า่งไร

ผู้่ใ้ช้อ้าจลื่ม่่รหสัผู้า่น หรอ่บญัช้ห่ม่ดอายุ่แลื่ว้ โปรดติ้ดต่้อ GSD เพ่�อข้อคิวาม่ช้ว่ย่เหลื่อ่เก่�ย่วกับรหสัผู้า่น

คำำ�ถ�ม: จะสแกนคิิวอารโ์ค้ิดโดย่ใช้โ้ที่รศััพท์ี่ม่อ่ถ่ึอไดอ้ย่า่งไร

โปรดดว่ธิีส่แกนคิิวอารโ์ค้ิดในโที่รศััพท์ี่ข้องคิณุ์

• เปิิดการทำำางานของแอปิกล้อ้งถ่่ายรปูิบนสมารท์ำโฟนของคุณุ 
• หันักล้อ้งไปิยงัคิุวอารโ์คุ้ดของแบบฟอรม์การแจ้ง้ขอ้มูล้ดา้นสขุภาพ
• มองหัาแบนเนอรก์ารแจ้ง้เตืือนท่ำ�ดา้นบนหัน้าจ้อสำาหัรบั iPhone หัรอืดา้นล้า่งสำาหัรบั Android  

• แตืะท่ำ�แบนเนอรก์ารแจ้ง้เตืือนเพื�อเปิิดแบบฟอรม์การแจ้ง้ขอ้มูล้ดา้นสขุภาพ

• เข้า้สู่่�ระบบโดยใช้ ้SSO และรหััสผ่า่นของ Seagate

• คุณุจะเห็น็แบบฟอรม์การแจง้ข้อ้ม่ลดา้นสู่ขุ้ภาพพรอ้มดว้ยคุำาถาม ให็ต้อบคุำาถามโดยเลอืกปุุ่�ม YES (ใช่)่  

ห็รอื NO (ไม่)่ 

• คุลกิปุุ่�ม SUBMIT (สง่) เพื�อสู่�งแบบฟอรม์การแจง้ข้อ้ม่ลดา้นสู่ขุ้ภาพ 
• จากคุำาตอบท่ี่�คุณุให็ไ้ว ้คุณุอาจเห็น็ห็น้าจอสู่แ่ดง “ไม่อ่นญุาตให้ัทำำางานในวันันั�น” ห็รอืห็น้าจอสู่เ่ข้ย่ว 

“อนญุาตให้ัทำำางานในวันันั�น”

• ห็ากเป็ุ่นห็น้าจอสู่เ่ข้ย่ว สู่ามารถที่ำางานได ้ห็ากเป็ุ่นห็น้าจอสู่แ่ดง ให็โ้ที่รแจง้เจ้า้หันา้ท่ำ�ด้้านสขุภาพ/เจ้า้หันา้ท่ำ� 
แผ่นกบรกิารขอ้มู่ลพนักงาน ตามห็มายเลข้ท่ี่�ระบุบนห็น้าจอ

พนัักงานัรายชั่ั�วโมงของ Seagate ทุกุคนัควรกรอกขอ้มูลด้า้นัสุขุภาพเม่�อเร่�มต้้นักะการทุำางานัของต้นั ไมใ่ชั่ใ่นัเวลาอ่�นั  
ทัุ�งน้ั�เพ่�อให้แ้น่ัใจวา่จะได้ร้บัค่าต้อบแทุนัสุำาห้รบัเวลาทุ้�ใชั่ใ้นัการกรอกขอ้มูลด้า้นัสุขุภาพด้งักลา่ว ห้ากต้้องการความชั่ว่ยเห้ลอ่
พนัักงานัควรต่้ด้ต่้อผูู้้จดั้การของต้นั

https://seagatetechnology.sharepoint.com/sites/globalhealthdeclarationmanagementsystem/SitePages/Seagate%20Location.aspx
https://seagatetechnology.sharepoint.com/sites/globalhealthdeclarationmanagementsystem/SitePages/Seagate%20Location.aspx
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เมื่่�อกรอกข้อ้มูื่ลด้้านสุขุ้ภาพเสุรจ็แล้ว คุณุต้้องแสุด้งผลลัพธ์ต่์้อเจา้หนา้ท่ี่�รกัษาคุวามื่ปลอด้ภัย

• ในสถานประกอบการบางแห่ง่ ห่ากคุณุกรอกแบบฟอรม์แจ้ง้ข้อ้มูลด้า้นสขุ้ภาพในรูปแบบเอกสารฉบบัพมิพ ์
คุณุอาจ้ต้้องแสด้งเอกสารแบบฟอรม์ด้งักลา่วให่แ้ก่เจ้า้ห่น้าท่ี่�รกัษาคุวามปลอด้ภัย การกรอกข้อ้มูล 
ด้า้นสขุ้ภาพและได้ผ้ลลพัธ์เ์ป็นตั้วบง่ชี้่�สเ่ข้ย่ว แสด้งวา่คุณุผา่นเข้า้ไปได้้

• การกรอกข้อ้มูลด้า้นสขุ้ภาพและได้ผ้ลลพัธ์เ์ป็นตั้วบง่ชี้่�สแ่ด้ง แสด้งวา่คุณุไมผ่า่นเกณฑ์ด์้า้นสขุ้ภาพและ 
ไมอ่าจ้ผ่านเข้า้พ้�นท่ี่�ได้้

• ห่ากคุณุไมผ่า่นเกณฑ์ด์้งักลา่ว ห่น้าต่้างป๊อปอัพจ้ะแสด้งชี้้�อข้องเจ้า้ห่น้าท่ี่�แผนกบรกิารข้อ้มูลพนักงาน 
ข้องสถานประกอบการ ติ้ด้ต่้อเจ้า้ห่น้าท่ี่�ท่ี่านนั�นเพ้�อแจ้ง้วา่คุณุถกูปฏิิเสธ์ไมใ่ห่เ้ข้า้สถานประกอบการ

ไฟเขียีว: 
ไปท่ี่�เครื่่�องตรื่วจวดัอุณหภูมูิิ

ไฟแดง:
ปฏิิบัติัิติามคำำาแนะนำาในการติิดต่ิอ

เมุ่่�อที่ำาการแจง้ขอ้มุ่่ลด้านสุข่ภาพเสุรจ็สุิ�น: ข่�นตอนต�อไป
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ขั้้�นตอนการตรวจวด้อุณหภูมูิิ
เพื่่�อให้ส้ามารถเข้า้ส่�พื่่�นท่ี่�ปฏิิบัติัิงานและแผนกวิจิัยัและพื่ฒันา (R&D) ข้อง Seagate ได้ ้พื่นักงาน ผ่ร้บััจัา้ง และผ่ม้าติิด้ติ�อ 
ที่กุคนจัะต้ิองผ�านการติรวิจัวิดั้อุณห้ภูม่แิบับัไรส้มัผสั นอกจัากน่� สถานประกอบัการท่ี่�เช่�าพื่่�นท่ี่�บัางแห้�งอาจัต้ิองมก่ารติรวิจัวิดั้ 
อุณห้ภูม่เิช่�นกัน ห้ากติรวิจัพื่บัวิ�ามอุ่ณห้ภูม่ริ�างกายสง่ (มไ่ข้)้ บุัคคลด้งักล�าวิจัะได้ร้บััการข้อให้อ้อกจัากสถานประกอบัการที่นัท่ี่  
โปรด้ติิด้ติ�อผ่จ้ัดั้การข้องคณุห้รอ่ผ้่รบััการติิด้ติ�อท่ี่� Seagate และปฏิิบัติัิติามคำาแนะนำาก�อนท่ี่�จัะกลบััมาที่ำางาน ห้ากไม�สามารถ 
ออกจัากสถานประกอบัการได้้ในทัี่นท่ี่ บุัคคลด้ังกล�าวิจัะถก่นำาไปยงัพื่่�นท่ี่�แยกตัิวิท่ี่�กำาห้นด้ไวิ ้เพื่่�อติิด้ติ�อผ่้จัดั้การข้องติน 
ห้รอ่ผ่ส้นับัสนุนโครงการ และจัดั้เติรย่มการเด้นิที่าง

การติรวิจัวิดั้อุณห้ภูม่ขิ้องที่กุคนท่ี่�เข้า้มาในสถานท่ี่�ที่ำาให้ส้ามารถระบุัตัิวิบุัคคลท่ี่�มอุ่ณห้ภูม่ริ�างกายสง่ได้โ้ด้ยเรว็ิ  
เกณฑ์อุ์ณห้ภูม่ขิ้ั�นติำ�าข้องการมไ่ข้จ้ัะแติกติ�างกันไปติามสถานประกอบัการ และอิงติามระเบัย่บับังัคับัข้องพื่่�นท่ี่�ด้งัน่�

ถึึงแม้ว้่า่ผู้้ท่้ี่�ม้ไ่ข้จ้ะไม้ไ่ด้ติ้ิด้เชื้้�อโคว่ดิ้-19 เสม้อไป แต่ิการม้ไ่ข้ก็้ม้กัจะเป็นอาการหนึ�งท่ี่�แสด้งถึึงการติิด้เชื้้�อ การติรว่จว่ดั้ 
อุณหภูม้้ใินสถึานท่ี่�ข้องเราม้เ่ปา้หม้ายเพื่้�อระบุุตัิว่บุุคคลท่ี่�ม้อุ่ณหภูม้้ริา่งกายสง้และแนะนำาใหก้ลบัุบุา้น, เฝ้้าสงัเกติอาการ, 
ติิด้ต่ิอแพื่ที่ยป์ระจำาตัิว่เพื่้�อรบัุคำาแนะนำา/คำาปรกึษาเพื่ิ�ม้เติิม้ และต้ิองอย้ใ่นสภูาว่ะปกติิติาม้เกณฑ์ท่์ี่�กำาหนด้ก่อนกลบัุม้า 
ที่ำางานในสถึานประกอบุการ การด้ำาเนินการเหลา่น่�เป็นไปเพื่้�อชื้ว่่ยลด้คว่าม้เส่�ยงท่ี่�ผู้้ป้ฏิิบุติัิงานจะได้ร้บัุเชื้้�อโคว่ดิ้-19 

สำาหรบัุสถึานประกอบุการท่ี่�ไม้ม่้ก่ารติรว่จว่ดั้อุณหภูม้้ ิพื่นักงาน ผู้้ร้บัุจา้ง และผู้้ม้้าติิด้ต่ิอคว่รเฝ้้าสงัเกติอุณหภูม้้ริา่งกาย 
ข้องตินเอง และไม้เ่ข้า้ไปในท่ี่�ที่ำางานหากพื่บุว่า่ตินม้อุ่ณหภูม้้ริา่งกายสง้ แนะนำาใหพ้ื่นักงาน ผู้้ร้บัุจา้ง และผู้้ม้้าติิด้ต่ิอที่กุคน 
ติรว่จว่ดั้อุณหภูม้้ทิี่กุว่นั

พื่นักงานรายชื้ั�ว่โม้งข้อง Seagate ที่กุคนคว่รเริ�ม้ข้ั�นติอนการติรว่จว่ดั้อุณหภูม้้เิม้้�อเริ�ม้ต้ินกะการที่ำางานข้องติน  
ไม้ใ่ชื้ใ่นเว่ลาอ้�น เพื่้�อใหแ้น่ใจว่า่จะได้ร้บัุค่าติอบุแที่นสำาหรบัุเว่ลาท่ี่�ใชื้ใ้นการติรว่จว่ดั้อุณหภูม้้ ิหากต้ิองการคว่าม้ชื้ว่่ยเหลอ้ 
พื่นักงานคว่รติิด้ต่ิอผู้้้จดั้การข้องติน

• สหรัฐัอเมรักิา – 100.4°F

• สปรังิทาวน์์ – 37.8°C

• ภูมูภิูาคเอเชียี – 37.5°C
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อุุปกรณ์ป์อุ้งกันส่ว่นบุุคคลส่ำ�หรบัุเจ้�้หน�้ท่ี่�ด่่�นหน�้
เจ้า้หน้้าท่ี่�ด่า่น้หน้้าจ้ะได่ร้ับัแจ้กอุุปกรัณ์์ปอุ้งกัน้ส่ว่น้บุคคล (PPE) ท่ี่�อุอุกแบบมาเพื่่�อุปกปอุ้งผู้้ส้่วมใส่จ่้ากการัได่ร้ับั 
เชื้่�อุโควดิ่-19 เจ้า้หน้้าท่ี่�ด่า่น้หน้้าค่อุบุคคลท่ี่�อุาจ้ส่มัผู้สั่ใกลช้ื้ดิ่กับเชื้่�อุไวรัสั่ได่ใ้น้ส่ถาน้การัณ์์ต่่อุไปน่้�

ตำำ�แหน่่งง�น่ท่ี่�ถืือว่�่เป็็น่เจ้�้หน้่�ท่ี่�ด่�่น่หน้่� ได่แ้ก่่ ผู้้ป้็ระก่อบอ�ชีพ่ด่�้น่อ�ชีว่่อน่�มัยัท่ี่�ใหก้่�รด่แ้ลโด่ยตำรงแก่่บุคคลท่ี่�ติำด่เชีื�อ  
พนั่ก่ง�น่ที่ำ�คว่�มัสะอ�ด่ บุคล�ก่รรกั่ษ�คว่�มัป็ลอด่ภััยบ�งตำำ�แหน่่ง และเจ้�้หน้่�ท่ี่�ป็ฏิิบติัำก่�รที่�งก่�รแพที่ยฉ์ุกุ่เฉิุน่

Seagate มัว่่สัด่อุุป็ก่รณ์์ท่ี่�จ้ำ�เป็็น่ ซึ่่�งรว่มัถ่ืงน่ำ��ย�ฆ่�่เชีื�อโรคและ PPE ใน่จ้ำ�น่ว่น่ท่ี่�เพย่งพอสำ�หรบัเจ้�้หน้่�ท่ี่�ด่�่น่หน้่�  
โด่ยจ้ะจ้ดั่ใหม้ัก่่�รฝึึก่อบรมัแก่่เจ้�้หน้่�ท่ี่�ด่�่น่หน้่�เก่่�ยว่กั่บก่�รใชี ้PPE อย�่งถืก้่ว่ธิี ่รว่มัถ่ืงก่�รสว่มัและก่�รถือด่อุป็ก่รณ์์ 
เจ้�้หน้่�ท่ี่�ด่�่น่หน้่�จ้ะได่ร้บัแจ้ก่อุป็ก่รณ์์ป็อ้งกั่น่ด่ว่งตำ� (แว่น่่ครอบด่ว่งตำ�หรอืเฟซึ่ชีลิด่ ์(Face Shield)) ถืงุมัอืแบบใชีแ้ลว้่ทิี่�ง 
และหน้่�ก่�ก่อน่�มัยั N95 เป็็น่อย�่งน้่อย

• อยู่่�ใกล้กั้บผู้่ติ้ิดเชื้้�อภายู่ในระยู่ะ 2 เมติรโดยู่ประมาณเป็นเวล้ารวม 15 นาทีีขึ้้�นไปในชื้�วง 24 ชื้ั�วโมง แล้ะ/หรอ้

• สัมัผัู้สัโดยู่ติรงกับสัารคััดหล้ั�งทีี�ติิดเชื้้�อจากบุคัคัล้ทีี�มเีชื้้�อ สัารคััดหล้ั�งทีี�ติิดเชื้้�ออาจรวมถ้ึงเสัมหะ นำ�าเหล้อ้ง
ขึ้องเล้อ้ด เล้อ้ด แล้ะฝอยู่ล้ะอองจากการหายู่ใจ
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หน้า้กากป้อ้งกัน้ใบหน้า้
พนัักงานั ผู้้�รับัจ้�าง และผู้้�มาติิดต่ิอทุกุคนัในัสถานัปรัะกอบการัของ Seagate ทุกุแห่ง่จ้ะติ�องสวมห่นั�ากากปอ้งกันัใบห่นั�า 
ข�อกำาห่นัดนั้�เป็นัไปติามคำาแนัะนัำาจ้ากข�อกำาห่นัดของภาครัฐัในัแต่ิละพ้�นัทุ้� ศู้นัย์ค์วบคมุและป้องกันัโรัคของสห่รัฐัอเมรักิา 
(CDC) รัวมถึงองค์การัอนัามยั์โลก (WHO) ห่นั�ากากป้องกันัใบห่นั�ามป้รัะโย์ชน์ัในัการัชะลอการัแพรัก่รัะจ้าย์เช้�อโควดิ-19 

โดย์ปอ้งกันัไมใ่ห่�ผู้้�สวมทุ้�ไมแ่สดงอาการัของโรัคแพรัเ่ช้�อไวรัสัต่ิอผู้้�อ้�นั

เมื่่�อใดท่ี่�ต้้องสวมื่หน้้ากากป้้องกัน้ใบหน้้า

หน้้ากากป้อ้งกัน้ใบหน้้าต้้องปิ้ดคลุมุจมูกแลุะป้ากแลุะพอดกัีบใบหน้้าของคณุ เพ่�อใหก้ารป้อ้งกัน้มากทีี่�สุดุเท่ี่าทีี่�เป็้น้ไป้ได ้ 
เม่�อสุวมหน้้ากาก พยายามอยา่สุมัผัสัุหน้้ากากเวน้้แต่้จะจำาเป็้น้ ที่กุครั�งทีี่�สุมัผััสุหน้้ากาก ซึ่่�งรวมถ่ึงเวลุาสุวมแลุะเวลุาถึอด 
คณุควรลุา้งมอ่ 

โป้รดระลุก่ไวเ้สุมอวา่ การสุวมหน้้ากากป้อ้งกัน้ใบหน้้าไมสุ่ามารถึที่ดแที่น้การป้ฏิิบติั้ต้ามมาต้รการเวน้้ระยะหา่งที่างสุงัคม
อยา่งถึกูวธิีไีด้

หมายเหตุ:ุ โป้รดใหค้วามสุำาคัญต่้อขอ้กำาหน้ดใน้การสุวมหน้้ากากสุำาหรบัสุถึาน้ป้ระกอบการของคณุ เน่้�องจากระเบยีบ 
บงัคับของหน่้วยงาน้ป้กครองสุว่น้ท้ี่องถิึ�น้ใน้บางพ่�น้ทีี่�อาจไมอ่นุ้ญาต้ใหม้ขีอ้ยกเวน้้เหลุา่นี้�

ข้อ้กำำ�หนดในกำ�รสวมหน้�กำ�กำป้้องกัำนใบหน้�มขี้อ้ยกำเวน้อะไรบ�้ง

• เมื่่�ออยู่่�ในพื้่�นท่ี่�ส่�วนกลาง ซึ่่�งรวมื่ถ่ึงแต่�ไมื่�จำำากัดเฉพื้าะที่างเข้า้ ลอ็บบ่� พื้่�นท่ี่�นั�งพื้กัระหว�างวนั จุำดต่รวจำวดัอุณหภูม่ื่ ิ
รา้นกาแฟ ที่างเดนิในอาคาร หอ้งประชุุมื่ ลฟิต์่ พื้่�นท่ี่�ส่ำานักงานท่ี่�เปิดโล�ง จุำดตั่�งเคร่�องถึ�ายู่ส่ำาเนาเอกส่าร/

เคร่�องพื้มิื่พื้ ์หอ้งนำ�า และรถึประจำำาที่าง

• เมื่่�ออยู่่�ในพื้่�นท่ี่�ที่ำางานท่ี่�ใชุร้ �วมื่กัน ซึ่่�งรวมื่ถ่ึงแต่�ไมื่�จำำากัดเฉพื้าะพื้่�นท่ี่�ที่ำางานข้องผู้่้มื่าติ่ดต่�อ พื้่�นท่ี่�พื้กัแรมื่  
หอ้งปฏิิบติั่การ คลงัส่นิค้า และบรเิวณที่�าเท่ี่ยู่บรถึ หอ้งจำดหมื่ายู่ หอ้งที่ำางานข้องท่ี่มื่หลกั พื้่�นท่ี่�ที่ำางานร�วมื่กัน 
แบบเปิดโล�ง หอ้งเก็บข้องและเอกส่าร

• เมื่่�ออยู่่�ในพื้่�นท่ี่�ส่ำานักงานหรอ่โต๊่ะที่ำางานท่ี่�กั�นพื้่�นท่ี่�เป็นส่ดัส่�วน – เมื่่�ออยู่่�คนเดยู่่วหรอ่เมื่่�อมื่ผู่้่อ่้�นใชุพ้ื้่�นท่ี่�ร �วมื่กัน 
เวน้แต่�ข้อ้กำาหนดข้องส่ถึานประกอบการจำะระบุไวเ้ป็นอยู่�างอ่�น

• ขณะรับัปรัะทานอาหารัหรัอืดื่ื�มนำ�า

• เมื�ออยู่่�กลางแจ้ง้ และคุณุสามารัถเว้น้รัะยู่ะห�างทางสงัคุม 2 เมตรัจ้ากผู้่อื้�นไดื่้

• ขณะอยู่่�ในสำานักงานท่�มผู่้นังทึบโดื่ยู่มคุ่ณุอยู่่�ในหอ้งเพียู่่งคุนเดื่ยู่่ว้

• พีื�นท่�ทำางานในหอ้งปฏิิบติัการั – เมื�อนั�งในพีื�นท่�ทำางานในหอ้งปฏิิบติัการัท่�กำาหนดื่ใหโ้ดื่ยู่เฉพีาะ พีื�นท่�ทำางานนั�น 
ต้องไม�ใช้ร้ั �ว้มกับผู้่อื้�น ต้องมแ่ผู้งกั�นท่�สง่เลยู่ศ่ีรัษะเมื�ออยู่่�ในท�านั�ง ต้องมเ่คุรัื�องหมายู่กำากับใหเ้ป็นไปตาม 
ขอ้กำาหนดื่ในการัเว้น้รัะยู่ะห�างทางสงัคุม และต้องผู้�านการัตรัว้จ้สอบโดื่ยู่ EHS เพีื�อหลก่เล่�ยู่งคุว้ามเส่�ยู่ง
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บุุคคลท่ี่�มีปั่ัญหาสุขุภาพซึ่่�งที่ำาใหไ้มีสุ่ามีารถสุวมีหน้้ากากปัอ้งกัน้ใบุหน้้าได้ ้ควรติิด้ต่ิอศููน้ย์ท์ี่รพัย์ากรมีนุ้ษย์ ์(Human 

Resources Central) หรอืเจ้า้หน้้าท่ี่�ฝ่่าย์ที่รพัย์ากรมีนุ้ษย์ข์อง Seagate สุำาหรบัุขอ้มูีลเพิ�มีเติิมี โปัรด้ไปัท่ี่�บุรกิาร 
แผน้กบุรกิารขอ้มูีลพนั้กงาน้ – ข้อ้มููลการติิดต่ิอส่ว่นกลางข้องแผนกบรกิารข้อ้มููลพนักงานทัั่�วโลก

https://hr.seagate.com/hr_contacts.htm
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การลดการระบาดของโควิดิ-19 อย่า่งมีปีระสิทิธิผิล

จะเกิิดอะไรขึ้้�นเมื่่�อมื่ผีู้้�เจบ็ป่ว่ยในทีี่�ที่ำ�ง�น

จะเกิิดอะไรขึ้้�นห�กิมื่ผีู้้�ร�ยง�นกิ�รติิดเชื้่�อโควดิ-19 ทีี่�ได�รบั 
กิ�รยน่ยนัหรอ่สงสยัว�่จะติิดเชื้่�อ (ทีี่�อ�จเกิิดขึ้้�น)

กิ�รติิดติ�มื่ผู้้�สมัื่ผู้สัใกิล้�ชื้ดิกัิบผู้้�ป่ว่ย

กิ�รเฝ้้�สงัเกิติอุณหภูม้ื่แิล้ะสขุึ้ภู�พด�วยตัิวเอง

ผู้้�มื่�ติิดต่ิอ



  |  32

จะเกิิดอะไรขึ้้�นเมื่่�อมื่ผีู้้�เจบ็ป่ว่ยในทีี่�ที่ำ�ง�น
หากพนัักงานั ผู้้�รับัจ้�าง หรัอืผู้้�มาติิดต่ิอเจ้บ็ป่ว่ยหรัอืแสดงอาการัเจ้บ็ป่ว่ยขณะอย้ใ่นัสถานัท่ี่�ที่ำางานั ให�พาไป่พบแพที่ย ์
ติามความจ้ำาเป็่นั พรั�อมทัี่�งรับัรัองให�แน่ัใจ้ในัเรัื�องสขุภาพและความป่ลอดภัยของผู้้�อื�นัในัพื�นัท่ี่�ที่ำางานันัั�นัด�วย หากบุคคลใด 
มอ่าการัหรัอืมก่ารัสมัผู้สัใกล�ชิดิบุคคลท่ี่�ติิดเชิื�อโควดิ-19 บุคคลดงักลา่วจ้ะถก้แยกตัิวโดยทัี่นัท่ี่และควรัออกจ้ากอาคารั
สถานัท่ี่� หากมอ่าการัขณะอย้ใ่นัสถานัท่ี่�ที่ำางานั คณุควรัป่ฏิิบติัิดงัน่ั�

หมายเหตุ:ุ ทุกุฝ่่ายจะต้้องเก็บข้อ้มููลเก่�ยวกับบุคคลทุ่�ติ้ดเชื้้�อไวเ้ป็็นความูลบั

บุุคคลท่ี่�ติิดเชื้้�อจะไดร้ับัุแจกหน้้ากาก และพาไปยังัพ้�น้ท่ี่� 
แยักตัิวท่ี่�กำาหน้ดไว้

บุุคคลท่ี่�ติิดเชื้้�อจะต้ิองปฏิิบุติัิติามคำาแน้ะน้ำาท่ี่�พยัาบุาล 
อาชื้ว่อน้ามยััใหไ้ว้

พยัาบุาลอาชื้ว่อน้ามยััและ/หรัอ้ EHS จะรัวบุรัวมข้อ้มูล 
จากบุุคคลท่ี่�ติิดเชื้้�อเพ้�อรัะบุุตัิวผูู้ส้ัมัผู้สััใกลช้ื้ดิและ 
พ้�น้ท่ี่�ปน้เป้� อน้ท่ี่�เป็น้ไปได ้

บุุคคลท่ี่�มก่ารัสัมัผู้สััใกลช้ื้ดิกับุผูู้ติ้ิดเชื้้�อจะไดร้ับัุแจง้ 
ใหท้ี่ำาการัแยักตัิวและเฝ้้าสังัเกติสัขุ้ภาพดว้ยัติน้เอง

บุุคคลท่ี่�ติิดเชื้้�อจะไดร้ับัุแจกหน้้ากาก และจะไดร้ับัุการั 
รัอ้งขอใหอ้อกจากสถาน้ท่ี่�ทัี่น้ท่ี่ หากต้ิองจดัเติรัย่ม 
การัเดนิ้ที่าง บุุคคลท่ี่�ติิดเชื้้�อจะต้ิองไปยงัพื้้�น้ท่ี่�แยกตัิว
และอย่�ใน้พื้้�น้ท่ี่�ดงักล�าว (ถ้าม)่ จน้กว�าจะเดนิ้ที่าง 
ออกน้อกสถาน้ปรัะกอบุการั

บุุคคลท่ี่�ติิดเชื้้�อจะไดร้ับัุแจกเอกสารัขอ้ม่ล ซึ่่�งให ้
คำาแน้ะน้ำาสำาหรับัุขั�น้ติอน้ติ�อไปท่ี่�ต้ิองดำาเนิ้น้การั

EHS/ฝ่่ายอาชื้ว่อน้ามยั/แผน้กบุรักิารัขอ้ม่ลพื้นั้กงาน้ 

จะรัวบุรัวมขอ้ม่ลจากบุุคคลท่ี่�ติิดเชื้้�อเพื้้�อรัะบุุตัิว 
ผ่ส้มัผสัใกลช้ื้ดิและพื้้�น้ท่ี่�ปน้เป้� อน้ท่ี่�เป็น้ไปได้

บุุคคลท่ี่�มก่ารัสมัผสัใกลช้ื้ดิกับุผ่ติ้ิดเชื้้�อจะไดร้ับัุแจง้ 
ใหท้ี่ำาการัแยกตัิวและเฝ้่าสงัเกติสขุภาพื้ดว้ยติน้เอง

• หากมีอีาการรนุแรง ใหป้ฏิิบัติัิติามีข้อ้บังัคัับัข้องแผนการติอบัสนองต่ิอเหติฉุุกุเฉิุนข้องสถานประกอบัการ  
หรอืโทรติิดต่ิอหมีายเลข้ฉุกุเฉิุนในพื้ื�นที�ข้องคัณุ

• รกัษาระยะหา่ง 2 เมีติรจากผ้อื้�น
• รายงานต่ิอคัลนิิกอาชีวีอนามียั ถ้ามีี
• แจง้ผ้จ้ดัการข้องคัณุหรอืผ้้รบััการติิดต่ิอที� Seagate หรอืแผนกบัรกิารข้อ้ม้ีลพื้นักงาน

สุำาห้รบ่ัสุถึานท่ี่�ท่ี่�มุ่พ่ยาบัาลอาช้ว่อนามุ่ย่ 
ประจำาสุถึานประกอบัการ

สุำาห้รบ่ัสุถึานท่ี่�ท่ี่�ไมุ่�มุ่พ่ยาบัาลอาช้ว่อนามุ่ย่ 
ประจำาสุถึานประกอบัการ
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จะเกิิดอะไรขึ้้�นหากิมีผีู้้�รายงานกิารติิดเชื้้�อโควิดิ-19 ทีี่�ได�รบักิารยน้ยนั 
หรอ้สงสยั (เป็น็ไป็ได�) วิา่จะติิดเชื้้�อ 

บุุคคลท่ี่�ได้ร้ับัุการัวินิิิจฉััยและยนืิยนัิวิา่ติิด้เชื้ื�อโควิดิ้-19 ควิรัรัายงานิสภาวิะของตินิต่ิอแผนิกบุรักิารัขอ้มููลพนัิกงานิกลาง
หรัอืฝ่่ายอาชื้ว่ิอนิามูยัโด้ยเรัว็ิท่ี่�สดุ้ Seagate จะติิด้ติามูและเฝ้่าสงัเกติพนัิกงานิ ผูร้ับัุจา้ง หรัอืผูมู้าติิด้ต่ิอใด้ๆ ท่ี่�รัายงานิวิา่ 
ตินิต้ิองสงสยัหรัอืได้ร้ับัุการัยนืิยนัิการัติิด้เชื้ื�อโควิดิ้-19 เมูื�อมูร่ัายงานิยนืิยนัิการัติิด้เชื้ื�อโควิดิ้-19 เรัาจะด้ำาเนิินิการัด้งัต่ิอไปน่ิ� 
เพื�อสขุภาพและควิามูปลอด้ภัยของคณุ

พนัักงานัและผู้้�รับัจ้�างจ้ำาเป็็นัต้�องแจ้�งแผู้นักบรักิารัข้�อมู้ลพนัักงานักลางหรัอืฝ่่ายอาชีวีอนัามูยัทัันัทีัทีั�ได้�รับัผู้ลการัต้รัวจ้  
เพื�อให�แน่ัใจ้วา่ Seagate จ้ะสามูารัถด้ำาเนิันัการัอยา่งเหมูาะสมูได้�ในัเวลาอันัสมูควรั

• หากอยู่่�ในสถานประกอบการ บุคคลท่ี่�ติิดเชื้้�อจะถก่แยู่กตัิวทัี่นท่ี่ และจะต้ิองออกจากสถานประกอบการ 
โดยู่เรว็ท่ี่�สดุเที่�าท่ี่�ที่ำาได้

• พื้้�นท่ี่�ที่ำางานของบุคคลดงักล�าวจะถก่กั�นเพื้้�อจำากัดการเขา้ถึง และจะมีก่ารที่ำาความีสะอาดและฆ่�าเชื้้�อโรค 
บรเิวณพื้้�นท่ี่�ดงักล�าว

• พื้้�นท่ี่�ซึ่ึ�งบุคคลดงักล�าวเคยู่ที่ำางานจะถก่กั�นพื้รอ้มีติิดปา้ยู่เต้ิอนเพื้้�อปอ้งกันไมี�ใหม้ีก่ารเขา้ไปในพื้้�นท่ี่� 
โดยู่ไมี�ไดร้บัอนุญาติ จนกว�าพื้้�นท่ี่�นั�นจะไดร้บัการที่ำาความีสะอาดและฆ่�าเชื้้�อโรค

• จะมีกีารระบุุตััว “ผู้้�สัมัีผู้สััใกล้�ชิดิ” ของบุุคคล้ดงักล้า่วแล้ะแยกตััวบุุคคล้นัั้�นั้โดยผู้า่นั้กระบุวนั้การทีี่�เรยีกวา่  
“การติัดตัามีผู้้�สัมัีผู้สััใกล้�ชิดิกับุผู้้�ป่ว่ย”

• จะมีกีารสั่�อสัารทัี่�วทัี่�งสัถานั้ป่ระกอบุการหรอ่เฉพาะพ่�นั้ทีี่�ที่ำางานั้ เพ่�อแจ�งให�พนัั้กงานั้แล้ะผู้้�รบัุจ�างที่ราบุถึง 
การเกิดขึ�นั้ของกรณีีทีี่�ได�รบัุการยน่ั้ยนัั้

» พื้้�นท่ี่�ท้ี่�งหมดท่ี่�ใช้ง้านโดยบุุคคลท่ี่�ติิดเช้้�อ จะไดร้ับุ้การัที่ำาความสะอาดและฆ่า่เช้้�อโรัค เช้น่  
หอ้งนำ�า พื้้�นท่ี่�สว่นกลาง อุปกรัณ์์อิเลก็ที่รัอนิกสท่์ี่�ใช้ร้ัว่มก้น โต๊ิะ หน้าจอสม้ผัส้ แปน้พื้มิพื้ ์ 
และรัโ่มที่คอนโที่รัล

» หากผัา่นไปนานกวา่ 7 วน้น้บุจากวน้ท่ี่�บุุคคลท่ี่�ติิดเช้้�อเข้า้มาหรัอ้ใช้ส้ถานท่ี่� ก็ไมจ่ำาเป็นต้ิอง 
ที่ำาความสะอาดและฆ่า่เช้้�อโรัคเพื้ิ�มเติิม

» ต้ิองถอดและนำาเส้�อคลมุท่ี่�ใสใ่นหอ้งที่ำาความสะอาดและถงุไปกำาจด้ทิี่�ง
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การติิดติามผู้้�สัมัผัู้สัใกล้�ชิดิกับผู้้�ป่ว่ย
ในกรณีีทีี่�มีกีารรายงานยนืยนัการติิดเชื้ื�อโควิดิ-19 แผนกสิ่ิ�งแวิดล้อ้มี อาชื้วีิอนามียั แล้ะควิามีปล้อดภััย (EHS) หรอื 
ฝ่่ายอาชื้วีิอนามียั (OH) ของ Seagate จะที่ำาการติิดติามีผ้ส้ิ่มัีผสัิ่ใกล้ช้ื้ดิเพื่ื�อระบุุตัิวิบุุคคล้ทีี่�อาจมีกีารสิ่มัีผสัิ่ใกล้ช้ื้ดิกับุ 
ผ้ติ้ิดเชื้ื�อ เนื�องจากบุุคคล้เหล้า่นี�มีคีวิามีเสิ่ี�ยงสิ่ง้ทีี่�จะติิดเชื้ื�อ นอกจากนี� Seagate ยงัดำาเนินการติิดติามีผ้ส้ิ่มัีผสัิ่ใกล้ช้ื้ดิ 
เพื่ื�อค้นหาบุุคคล้ใดๆ ทีี่�สิ่งสิ่ยั (เป็นไปได)้ วิา่จะติิดเชื้ื�อโควิดิ-19 โดยเป็นมีาติรการเชื้งิรกุในกรณีีทีี่�บุุคคล้ทีี่�สิ่งสิ่ยัวิา่ 
ติิดเชื้ื�อใหผ้ล้การติรวิจเป็นบุวิก

ผ้ส้ิ่มัีผัสิ่ใกล้ช้ื้ดิกับุผ้ป้ว่ิย หมีายถึึง บุุคคล้ทีี่�อย้ใ่กล้กั้บุผ้ติ้ิดเชื้ื�อภัายในระยะ 2 เมีติรเป็นเวิล้ารวิมี 15 นาทีี่ขึ�นไปในชื้ว่ิง
ระยะเวิล้า 24 ชื้ั�วิโมีง บุุคคล้ทีี่�ติิดเชื้ื�อควิรไดร้บัุการติรวิจเชื้ื�อโควิดิ-19 โดยบุุคล้ากรที่างการแพื่ที่ย ์หากผล้การติรวิจเป็นล้บุ 
ผ้ส้ิ่มัีผสัิ่ใกล้ช้ื้ดิสิ่ามีารถึกล้บัุมีาที่ำางานได ้บุุคคล้ทีี่�ติิดเชื้ื�อทีี่�ผา่นการติรวิจแล้ะไดผ้ล้เป็นล้บุ จะต้ิองอย้น่อกอาคารเป็นเวิล้า 
อยา่งน้อย 24 ชื้ั�วิโมีงจนกวิา่จะปล้อดจากอาการโดยไมีต้่ิองใชื้ย้า หากผล้การติรวิจเป็นบุวิก ผ้ติ้ิดเชื้ื�อแล้ะผ้ส้ิ่มัีผสัิ่ใกล้ช้ื้ดิ
จะต้ิองแยกตัิวิเองต่ิอไปเป็นเวิล้าอยา่งน้อย 14 วินั แล้ะต้ิองปราศจากอาการเป็นเวิล้าอยา่งน้อย 24 ชื้ั�วิโมีงโดยไมีต้่ิองใชื้ย้า 
ก่อนทีี่�จะกล้บัุมีาที่ำางานได้

บุุคคล้ทีี่�ติิดเชื้ื�อควิรแจง้ใหผ้้จ้ดัการหรอืผ้ร้บัุการติิดต่ิอทีี่� Seagate ที่ราบุถึึงอาการของติน ผ้้ทีี่�ตินไดติ้ิดต่ิอใกล้ช้ื้ดิ 
แล้ะการเดนิที่างไปยงัสิ่ถึานทีี่�ต่ิางๆ ของตินทัี่�วิทัี่�งสิ่ถึานประกอบุการ เพื่ื�อใหผ้้จ้ดัการหรอืผ้ร้บัุการติิดต่ิอทีี่� Seagate 

สิ่ามีารถึแจง้ EHS หรอื OH ต่ิอไป ซึ่ึ�งจะชื้ว่ิยให ้EHS/OH สิ่ามีารถึระบุุตัิวิ, แจง้ขอ้ม้ีล้ หรอืแยกตัิวิผ้ส้ิ่มัีผสัิ่ใกล้ช้ื้ดิ  
เพื่ื�อล้ดการแพื่รเ่ชื้ื�อทีี่�อาจเกิดขึ�น รวิมีถึึงระบุุตัิวิบุุคคล้ทีี่�ติิดเชื้ื�อเพื่ื�อปรกึษาหารอืเพื่ิ�มีเติิมี แล้ะเริ�มีขั�นติอนการที่ำาควิามีสิ่ะอาด 
แล้ะการฆ่า่เชื้ื�อโรคอยา่งมีปีระสิ่ทิี่ธิภิัาพื่
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การเฝ้า้สังัเกตอุุณหภูมูิริา่งกายและสัขุภูาพด้้วยตัวเอุง
เราสนัับสนุันัให้พ้นัักงานัทุกุคนัทุ่�ทุำางานันัอกสถานัทุ่�ทุำางานัและในัสถานัประกอบการเฝ้้าสงัเกตอุณห้ภูมูิริา่งกายด้ว้ยตนัเองทุกุวนัั  
และรายงานัให้บ้รษัิัทุฯ ทุราบห้ากรา่งกายมิอุ่ณห้ภูมูิสิงู (มิไ่ข้)้ ห้ากพนัักงานัในัสถานัประกอบการมิอุ่ณห้ภูมูิริา่งกายสงู (มิไ่ข้)้ 

จะต้องแจง้ให้ผูู้้จ้ดั้การข้องตนัทุราบ พกัอยูกั่บบา้นั และด้ำาเนิันัการตามิข้ั�นัตอนัทุ่�จำาเป็นัเพ่�อให้ห้้ายจากอาการ

วิธิีวีิดัอุุณหภูมูิโิดยใช้เ้ทอุร์โ์มิมิเิตอุร์แ์บบอุมิใต้ลิิ้�น 

• ทวีปีอเมริกิาและภูมูภิูาค EMEA – 37.8°C

• ภูมูภิูาคเอเชียี – 37.5°C

1. ล้า้งมือืด้ว้ยสบู่่�แล้ะน้ำำ�าอ่�น้ำก่�อน้ำท่ี่�จะจบัู่เที่อร์โ์มืมืเิตอร์ ์

2. น้ำำาเที่อร์โ์มืมืเิตอร์อ์อก่จาก่ซอง 

3. ใช้เ้ที่อร์โ์มืมืเิตอร์ท่์ี่�สะอาด้ (ล้า้งด้ว้ยน้ำำ�าเยน็้ำ ที่ำาความืสะอาด้ด้ว้ยแอล้ก่อฮอล้ล์้า้งแผล้ (ถ้้ามื)่ แล้ว้ล้า้งออก่ด้ว้ย 
น้ำำ�าเยน็้ำ) 

4. ห้า้มืร์บัู่ปร์ะที่าน้ำห้ร์อืด้ื�มืสิ�งใด้ๆ เป็น้ำเวล้าอย�างน้้ำอยห้า้น้ำาท่ี่ก่�อน้ำท่ี่�จะวดั้อ่ณห้ภูม่ื ิ

5. เปิด้เคร์ื�องเที่อร์โ์มืมืเิตอร์ ์

6. วางปล้ายเที่อร์โ์มืมืเิตอร์ไ์วใ้ต้ล้ิ�น้ำโด้ยด้นั้ำเข้า้ไปให้ล้้กึ่พอควร์ 

7. ปิด้ร์มิืฝีีปาก่ล้งแล้ะอมืเที่อร์โ์มืมืเิตอร์ไ์ว ้อย�าข้ยบัู่ห้ร์อืด้งึออก่ก่�อน้ำท่ี่�จะได้ย้นิ้ำเสย่งเตือน้ำ 

8. เมืื�อได้ย้นิ้ำเสย่งเตือน้ำแล้ว้ ให้ด้้งึเที่อร์โ์มืมืเิตอร์อ์อก่จาก่ปาก่แล้ะอ�าน้ำตัวเล้ข้ใน้ำช้�อง ก่าร์มืไ่ข้ห้้มืายถึ้ง  
เที่อร์โ์มืมืเิตอร์แ์บู่บู่อมืใต้ล้ิ�น้ำมือ่่ณห้ภูม่ืตัิ�งแต� 37.8°C ข้ึ�น้ำไปใน้ำที่วป่อเมืร์กิ่าแล้ะ EMEA ห้ร์อื 37.5°C ข้ึ�น้ำไป 
ใน้ำภูม่ืภิูาคเอเช้ย่ 

9. ที่ำาความืสะอาด้ส�วน้ำปล้ายข้องเที่อร์โ์มืมืเิตอร์ ์(ตามืข้ั�น้ำตอน้ำท่ี่� 3) ก่�อน้ำท่ี่�จะเก็่บู่คืน้ำใน้ำซอง
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ผู้้�มาติิดต่ิอ
ขณะน้ี้� Seagate จำำ�กััดจำำ�นี้วนี้ผู้้�ม�ติิดต่ิอสถ�นี้ประกัอบกั�ร มก้ั�รร�องขอให้�ผู้้�ม�ติิดต่ิอพิจิำ�รณ�ท�งเลือืกัอื�นี้ๆ ท้�มอ้ยู้่ ่
เพิื�อติอบสนี้องวตัิถปุระสงค์์ท�งธุุรกิัจำ เช่น่ี้ กั�รใช่�เค์รื�องมอืด��นี้ไอท้ในี้กั�รทำ�ง�นี้รว่มกัันี้ห้รอืสื�อส�รในี้แบบเสมอืนี้จำรงิ  
ห้รอืเลืื�อนี้กั�รเยู่้�ยู่มช่มสถ�นี้ประกัอบกั�รของเร�ออกัไป ห้�กัมค้์ว�มจำำ�เป็นี้ท้�สำ�คั์ญต่ิอธุุรกิัจำ Seagate กัำ�ห้นี้ดให้� 
ผู้้�ม�ติิดต่ิอปฏิิบติัิดงัน้ี้�

• ขอรับัการัอนุุมัติัิจากสถานุปรัะกอบการัก่อนุท่ี่�จะเขา้มัาในุสถานุท่ี่�

• กรัอกขอ้มูัลด้า้นุสขุภาพปรัะจำาวันัุ

• เขา้รับัการัติรัวัจวัดั้อุณหภมูัเิมั่�อจะเขา้มัาในุสถานุท่ี่� (ถ้าเป็นุไปได้)้

• สวัมัหนุ้ากากปอ้งกันุใบหนุ้า

• ปฏิิบติัิติามักฎขอ้บงัคัับทัี่�งหมัด้เก่�ยวักับโคัวัดิ้-19 ของ Seagate



คู่มอืโควดิ-19 ประจำ�สถ�นประกอบก�ร  |  37

การทำำางานรว่มกันเพื่่�อรกัษาสุขุภาพื่อนามยัท่ำ�ด่ี

ดูแูลตนเองให้ป้ลอดูภััยและมีสีุขุภัาพดูอียู�เสุมีอ 
ในขณะทำำางานจากทีำ�บ้า้น

การทำำางานนอกสุถานทีำ�ทำำางาน – เคร่�องมีอ่ไอทีำและ 
การทำำางานร�วมีกัน

การรกัษาความีปลอดูภััยเมี่�อทำำางานนอกสุถานทีำ�ทำำางาน

การห้ยุดูการแพร�กระจายของเชื้่�อโควดิู-19:  
คณุมีบี้ทำบ้าทำห้น้าทีำ�อย�างไร

แนวทำางของ EHS ในเร่�องการเดูนิทำางของพนักงาน  
การเยี�ยมีชื้มีของลกูค้า/ซัพัพลายเออร ์งานกิจกรรมี 
และการพบ้ปะสุงัสุรรค์
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ดูแูลตนเองให้้ปลอดูภััยและมีสีุขุภัาพดีูอยู�เสุมีอในขณะทำำางานจากทีำ�บ้า้น

การจำำาลองกิจำวัตัรการทำำางานในสำำานักงานเป็็นวัธิีทีีำ�ดีใีนการลดีควัามเครยีดีขณะทำำางานจำากทีำ�บ้า้น เร่�องนี�มคีวัามสำำาคัญ 
อยา่งยิ�งในการสำรา้งสำมดีลุระหวัา่งชีวีัติการทำำางานกับ้ชีวีัติสำว่ันตัวั การทำำาเชีน่นี�จำะชีว่ัยใหค้ณุมปี็ระสำทิำธีภิาพการทำำางาน 
มากข้�น ทัำ�งยงัทำำาใหค้ณุภาพชีวีัติสำว่ันตัวัและการทำำางานดีขี้�นดีว้ัย เพ่�อรกัษาสำมดีลุระหวัา่งชีวีัติการทำำางานและชีวีัติสำว่ันตัวั  
โป็รดีทำำาตามเคลด็ีลบั้ดีงัต่อไป็นี�

นอกเหนือจากการรกัษาสุขุภาพใหด้ีแีละการจดัีการความเครยีดีแลว้ ยงัมอีีกหลายอยา่งทีี่�คณุสุามารถที่ำาไดี ้เพื�อให ้
การจดัีเตรยีมการที่ำางานแบบเสุมอืนประสุบผลสุำาเรจ็และเป็นไปไดีจ้รงิ เพื�อช่ว่ยใหก้ารเปลี�ยนมาที่ำางานจากทีี่�บา้น 
มคีวามปลอดีภัย มปีระสุทิี่ธิภิาพ และมปีระสุทิี่ธิผิล โปรดีที่ำาตามคำาแนะนำาดีา้นการยศาสุตรส์ุำาหรบัพื�นทีี่�ที่ำางานของคณุ
ดีงัต่อไปนี�

• ดูแูลสุขุภาพกายและใจของคุณุให้ดู้ี

• หาเวลาในการมีปีฏิิสัมัีพันัธ์ท์างสังัคมี

• ปรึกึษาปรึะเด็น็ปัญหาและข้อ้กังวล

ก�รจดัก�รคว�มเครยี์ดแลัะคว�มกังวลัใจ แลัะก�รปรบัตัิวเขึ้�้กับสภ�พก�รท้ำ�ง�นในแบบ “ชื้วีติิวถีิใหม”่

» กำ�ห้นดกจิำวิตัรประจำำ�วินัและแยู่กง�นออกจำ�กคู่รอบคู่รวัิ โดยู่กำ�ห้นดพื่ื�นทีี�และต�ร�งเวิล�ในก�รทีำ�ง�น
» เปลี�ยู่นเวิล�เดนิที�งให้เ้ป็นเวิล�นอนทีี�เพื่ิ�มืข่�น
» รบัประที�นอ�ห้�รทีี�ดตี�อสขุภ�พื่และออกกำ�ลงัก�ยู่เป็นประจำำ�
» พื่กัเป็นเวิล�สั�นๆ อยู่��งเพื่ยีู่งพื่อตลอดทัี�งวินัเพื่ื�อเติมืพื่ลงั และออกมื�ข�้งนอกบ�้งเพื่ื�อรบัอ�ก�ศุ

บรสิทุีธิิ�
» ในวินัห้ยุู่ด ให้ตั้ดข�ดจำ�กง�นโดยู่สิ�นเช้งิ

» ติดต�อเพื่ื�อนร�วิมืทีีมืของคู่ณุและกำ�ห้นดเวิล�ในก�รพ่ื่ดคู่ยุู่ติดต�อกัน
» เข�้ร�วิมืก�รสมัืมืน�ผู้��นเวิบ็ทีี�ส�มื�รถโต้ตอบไดแ้ละก�รสนทีน�ที�งวิดิโีอ

» แจำง้ให้ผู้้่จ้ำดัก�รทีร�บห้�กคู่ณุมืภี�ระง�นมื�กห้รอืน้อยู่เกินไป
» ติดต�อขอคู่วิ�มืช้�วิยู่เห้ลอื ห้�กคู่ณุเริ�มืรบัมือืกับคู่วิ�มืเคู่รยีู่ดไมื�ไห้วิ

พื้้�นท่ี่�ท่ี่�กำำ�หนดไว้โ้ดยเฉพื้�ะ
จัดัสรรพื้้�นท่ี่�บนโต๊๊ะให้เ้ป็็นพื้้�นท่ี่�ในการใช้ค้อมพื้วิเต๊อร ์
โดยเฉพื้าะ ห้ลีก่เลี่�ยงการนั�งบนเต่๊ยงห้รอ้โซฟา 
ขณะที่ำางานเป็็นเวลีานานๆ

ห่้วขอ้ คำาแนะนำา

คำำ�แนะนำ�ด้้�นก�รยศ�สตรส์ำ�หรบัพื้้�นท่ี่�ที่ำ�ง�นในบ�้น
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อุุปกรณ์ต่์่อุพ่ว่ง – แป้นพ่มิพ่ ์ 
เมาส์ ์และหน้าจอุ

เก้้าอ้ี้�

แสงสว่า่ง

โทรศััพท์

วางแผนในแต่่ละวนัของคุณุ

พักัจากการทำำางาน

การประเมินิตนเอง

อุุปกรณ์์

หากใช้แ้ล็ป็ท็็อป ใหใ้ช้ห้น้้าจอ แปน้้พิมิพิ ์แล็ะเมาส์ ์
แยกต่่างหาก หากไมม่หีน้้าจอแยกต่่างหาก ใหว้าง 
แล็ป็ท็็อปบน้ขาต้่�งหรือืหน้้งส์อืเพิื�อยกจอใหอ้ย่ใ่น้ 
รืะดับ้ส์ายต่าหรือืใกล็เ้คีียงที็�ส์ามารืถมองไดัส้์บายๆ  
จด้ัต่ำาแหน่้งจอแส์ดังผล็ใหอ้ย่ใ่น้ต่ำาแหน่้งที็�คีณุ 
อ่าน้ไดัง่้าย โดัยท้็�วไปคืีอหา่งออกไปปรืะมาณ 45-75 ซม.

ใช้เ้ก้้าอ้ี้�ท้ี่�มีพ้นััก้พงิหลังั หาก้ใช้เ้ก้้าอ้ี้�ในัครัวัหรัอืี้เก้้าอ้ี้� 
รับัปรัะที่านัอี้าหารั ใหเ้สรัมิีเบาะนัั�งแลัะมีว้นัผ้้าเช้ด็ตััวน่ั�มีๆ  
หรัอืี้ผ้า้ห�มีใส�ไวใ้นับรัเิวณหลังัส�วนัลั�างเพื�อี้พยุ่งส�วนัเอี้ว

จัดัตำำ�แหน่่งคอมพิวิเตำอร์ใ์หท้ำำ�มุม 90 องศ�กัับหน้่�ต่ำ�ง 
ใช้ไ้ฟหอ้งและไฟสำำ�หร์บักั�ร์ทำำ�ง�น่ตำ�มคว�มจัำ�เป็็น่ 
ท่ำ�พิ้�น่ท่ำ�ทำำ�ง�น่ของคณุ

หากมีคีวามีจำำาเป็็นต้้องใช้โ้ทรศััพท์หลายครั�งในขณะทำางาน
ผ่า่นคอมีพวิเต้อร ์ใช้ชุ้้ดหฟูังั ลำาโพงโทรศััพท์ หรอื 
เปิ็ดใช้ง้านไมีโครโฟัน/เสียีง หรอืใช้เ้สียีงของคอมีพวิเต้อร ์
สีำาหรบัการป็ระชุ้มีทางไกล หากเป็็นไป็ได้

จัดัทำำ�ต�ร�งเวล�/กิิจัวตัรกิ�รทำำ�ง�น ว�งขั้ั�นตอน 
ในกิ�รเช็ค็อินกัิบทีำมขั้องคณุ  

พักัยืดืเส้น้ยืดืส้ายืจากการใช้ง้านคอมพัวิเตอร ์ 
เพัื�อดื�มนำ�า รบัประทานอาหาร หรอืทำากิจกรรมอื�นๆ  
เป็นเวลาส้ั�นๆ อยืา่งน้อยืช้ั�วโมงละครั�ง

ทำำ�ก�รประเมินิตนเองทำ�งออนไลน์เก่�ยวกับหลกั 
ก�รยศ�สตรใ์นก�รทำำ�ง�นจ�กระยะไกล เพื่่�อใหแ้น่ใจ 
และปรบัเปล่�ยนพื่่�นท่ำ�ทำำ�ง�นอย�่งเหมิ�ะสมิ

ปรึกึษาเรึ่�องความต้้องการึอุปกรึณ์์ใดๆ กับผู้้จ้ัดัการึ 
ของคณุ์ 

ห่้วขอ้ คำาแนะนำา

คำำ�แนะนำ�ด้้�นก�รยศ�สตรส์ำ�หรบัพื้้�นท่ี่�ที่ำ�ง�นในบ�้น
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ซม.

ท่านั่งที่ไม่ถูกต้อง ท่านั่งที่ถูกต้อง

ลำคอ
ไหล่
หลังส่วนล่าง

ข้อมือ

หน้าจอ
ปรับระยะห่างและความสูง
ให้ด้านบนของหน้าจอ
อยู่ที่ระดับสายตาและ
เอียงเล็กน้อย

แขน
ผ่อนไหล่ วางแขนท่อนล่าง
ให้ขนานกับพื้น งอข้อมือ
ให้น้อยที่สุด

เก้าอี้
ควรมีพนักพิงหลังและ
ที่วางแขน สามารถปรับ
ความสูงได้

ขา
ต้นขาขนานกับพื้น

เท้า
ขนานกับพื้น, ใช้ที่วางเท้า
ตามความจำเป็น

ท่ายืนที่ถูกต้อง
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การทำำางานนอกสถานท่ำ�ทำำางาน – เคร่�องมือ่ไอท่ำและการทำำางานรว่มืกัน
เช่น่เดียีวกัับทีี่�กัารรกััษาความปลอดีภััยมคีวามสำำาคัญย่�งต่่อกัารรบัรองความต่่อเน่�องของธุุรก่ัจ กัารที่ำางานรว่มกัันก็ัเป็น
สำ่�งสำำาคัญในกัารขบัเคล่�อนนวตั่กัรรมสำำาหรบั Seagate ในขณะทีี่�พวกัเราหลายคนไมส่ำามารถประชุ่มแบบพบหน้ากัันไดี ้ 
เราก็ัเลอ่กัใช่ว้ธุ่ทีีี่�ดีทีีี่�สำดุีรองลงมานั�นค่อ กัารใช่เ้คร่�องมอ่ เช่น่ WebEx, Microsoft Teams และ Microsoft Whiteboard  

สำำาหรบักัารประชุ่มที่างไกัล กัารแช่รไ์ฟล ์และกัารที่ำางานรว่มกัันที่างออนไลน์

บริกิาริของ WebEx

WebEx มเีคร่�องมอ่เพ่�อรกััษาประสำท่ี่ธุภ่ัาพกัารที่ำางานใน “ช่วีต่่วถี่ใหม”่ ดีว้ยกัารจดัีกัารประชุ่มเสำมอ่นและกัารเปิดีใช่ ้
คณุสำมบต่ั่ต่่างๆ ซึ่่�งรวมถ่งกัารแช่รเ์ดีสำก์ัท็ี่อป กัารนำาเสำนอ และแอปพลเ่คช่นั

คุณุสามารถดูขู้อ้มูลการใช้ ้WebEx ไดู้ท่ี่�น่ี่�

• ดูตัูัวเลือืกท่ี่�แนะนำ�ในก�รตัั�งค่่�เหตักุ�รณ์์ WebEx ของค่ณุ์ไดูท่้ี่�น่ี่�

• ดูกู�รสัมัมน�ผ่�่นเวบ็เพื่ื�อก�รฝึึกอบรมแลืะเอกสั�รขอ้มูลืแนวที่�งของ WebEx ไดูท่้ี่�น่ี่�

• ตัรวจสัอบใหแ้น่ใจว�่ค่ณุ์ติัดูตัั�ง Global Protect เวอรช์ันัลื�่สัดุูเรย่บรอ้ยแลืว้ (คุำาแนี่ะนี่ำา)

• ตัรวจสัอบใหแ้น่ใจว�่ค่ณุ์ติัดูตัั�งไค่ลืเอ็นต์ั WebEx เวอรช์ันัลื�่สัดุูบนค่อมพื่วิเตัอรข์องค่ณุ์ (คุำาแนี่ะนี่ำา)

https://seagatetechnology.sharepoint.com/sites/gteamdrv1/tdrive1318/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%252Fsites%252Fgteamdrv1%252Ftdrive1318%252FShared%20Documents%252FTraining%20Materials%252FWebex%252FSeagate%20Webex%20Event%20Creation%20Guideline%252Epdf&parent=%252Fsites%252Fgteamdrv1%252Ftdrive1318%252FShared%20Documents%252FTraining%20Materials%252FWebex&p=true&originalPath=aHR0cHM6Ly9zZWFnYXRldGVjaG5vbG9neS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86Yjovcy9ndGVhbWRydjEvdGRyaXZlMTMxOC9FVHpDcXBIOGcwQk92aFMtcldFUUlmRUJMVEdTRW5MbVhEYnhTX1dobHZQZ0dBP3J0aW1lPWlkM3hvOGdwMkVn
https://seagatetechnology.sharepoint.com/:f:/s/gteamdrv1/tdrive1318/EiMPdJGgLUZPqT9zaDiuL8cBRgdM6PskQpjdlf-rrFQ-SA?e=A3cOwr
https://seagatetechnology-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/dhiren_t_sutaria_seagate_com/ER5dTwXfWU9DoXhksOdmGTMBhwYhWDFJf3umk2H-jkM5Pw?e=3N7dAE
https://seagatetechnology-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/dhiren_t_sutaria_seagate_com/EVYRPweZyAFKuaUDJaYg7OkBlBo12mDipvUU2m7Sj_fisg?e=b4dda4
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Microsoft Teams และ Microsoft Whiteboard

Microsoft Teams และ Microsoft Whiteboard คืือเคืรื่ื�องมือืทำำ�ง�นรื่ว่มืกัันทำ�งออนไลน์ท่ำ�ปลอดภััย และออกัแบบมื� 
เพื่ื�อสนับสนุนทำกุัๆ ท่ำมืใน Seagate ให้ท้ำำ�ง�นผ่่�นศููนยก์ัล�งเดย่วสำ�ห้รื่บักั�รื่ปรื่ะชุุมื กั�รื่สนทำน� และกั�รื่สรื่�้งเนื�อห้� 
โดยตััวเคืรื่ื�องมือืมืค่ืณุสมืบติััต่ั�งๆ มื�กัมื�ย รื่วมืถึึงกั�รื่ปรื่ะชุุมืภั�ยในและกั�รื่ปรื่ะชุุมืทำ�งเสย่งกัับเพื่ื�อนรื่ว่มืง�น  
กั�รื่ผ่ส�นกั�รื่ทำำ�ง�นกัับ Cisco WebEx คืว�มืชุว่ยเห้ลอืในกั�รื่กัำ�ห้นดตั�รื่�งเวล� กั�รื่จดบนัทึำกักั�รื่ปรื่ะชุุมื  
กั�รื่แชุรื่ห์้น้�จอ และกั�รื่สง่ข้อ้คืว�มืแบบทัำนท่ำ

คุณุสามารถดูขู้อ้มูลการใช้ง้าน Microsoft Teams และ Microsoft Whiteboard ไดู้ท่ี่�น่�

ไวท์์บอร์ด์และแท็์บเล็ตวาดภาพ

WebEx Collaboration Meeting Room (CMR) 

• ดูศูููนย์ก์ลางทรัพัย์ากรัของ Microsoft O365 ไดูท่้ี่�น่ี่�

• ดูวูิธิีกีารัทำางานรัว่ิมกันใน Microsoft O365 (Whiteboard, Teams) ไดูท่้ี่�น่ี่�

• ดูวูิธิีปีฏิิบัติัิที�ดูทีี�สุดุูเกี�ย์วิกับัการัใช้ ้Team Room, กลุม่ และแช้นเนลไดูท่้ี่�น่ี่�
• ดูกูารัฝึึกอบัรัมวิธิีใีช้ไ้วิท์บัอรัด์ูไดูท่้ี่�น่ี่�

• ฝ่่ายไอทีีกำำาลังัดำำาเนิินิกำารเพื่่�อเพื่ิ�มแท็ีบเลัต็วาดำภาพื่แบบเสียีบใช้ง้านิทัีนิทีีให้แ้ก่ำ CMR ทีกุำแห้ง่ทัี�วโลักำ  
แท็ีบเลัต็วาดำภาพื่นีิ�สีามารถเช้่�อมต่อกัำบพื่ซีีขีองคุณุ แลัว้ใช้เ้ป็็นิป็ากำกำาแลัะกำระดำาษสีำาห้รบักำารใช้ไ้วท์ีบอรด์ำ 
เป็็นิแอป็พื่ลัเิคุช้นัิแบบสีแตนิดำอ์โลันิห้รอ่ภายในิ Team

• เราปรบัใช้ชุ้้ด Collaboration Meeting Room (CMR) ของ Cisco ทัั่�วโลกเพื่่�ออัปเกรดห้อ้งประชุ้มมาตรฐาน 
ให้เ้ป็นห้อ้งประชุ้มผ่า่นวดิโีอ เพื่่�อให้เ้กิดการทั่ำางานรว่มกันอย่า่งมปีระสิทิั่ธิภิาพื่ย่ิ�งข้�นในระห้วา่งการประชุ้มเสิมอ่น

• ดขูอ้มูลเพื่ิ�มเติมเกี�ย่วกับ CMR ใน Seagate ท่ี่�น่ี่�

• ดรูาย่ช้่�อ CMR ทีั่�พื่รอ้มใช้ง้าน (ราย่ช้่�อแบบสิด) ท่ี่�น่ี่�

https://my.seagate.com/myseagate/aspire365/home/
https://seagatetechnology.sharepoint.com/:p:/s/gteamdrv2/tdrive2585/EdWwbn_8GR9CoSqz634o9uQBnojgwQ7cJoy5c88rQBscXQ?e=2b7ds6
https://seagatetechnology.sharepoint.com/:w:/s/gteamdrv2/tdrive2585/ESymFmuzPFdBqUG57QOcAIQBkqq4ugo8sCYr1MiOsh7SEg?e=cN4jXE
https://seagatetechnology.sharepoint.com/sites/m365apps/SitePages/Whiteboard-Training.aspx
https://seagatetechnology.sharepoint.com/sites/GMSites/conferencerooms/SitePages/cisco-cmr.aspx
https://seagatetechnology.sharepoint.com/sites/GMSites/conferencerooms/SitePages/CMRs-at-Seagate.aspx
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การรกัษาความปลอดภััยเม่�อทำำางานนอกสถานท่ำ�ทำำางาน
การหลอกลวงเก่�ยวกับโควดิ-19 

ท่่ามกลางวิกิฤตการณ์์โควิดิ-19 เช่น่น้� ผู้้�ท้่�มเ้จตนาไมบ่รสิุทุ่ธิ์ิ�ได�ฉกฉวิยประโยช่น์โดยใช่�เวิบ็ไซต์ท้่�เป็นอัันตรายและ 
การโจมต้แบบฟิชิ่ช่ิ�ง โปรดใช่�ควิามระมดัระวิงัเป็นพิเิศษเม่�อัติดตามข่า่วิสุารเก้�ยวิกับโควิดิ-19 บนเวิบ็ และตั�งข่�อัสุงสุยั 
ในอ้ัเมลท้่�อั�างวิา่มาจากแหลง่ท้่�เป็นท่างการ เช่น่ ศ้นยค์วิบคมุและปอ้ังกันโรคข่อังสุหรฐัอัเมรกิา (CDC) หรอ่ัอังค์การ 
อันามยัโลก (WHO) โปรดระมดัระวิงัอัยา่งต่อัเน่�อังเพิ่�อัเป็นปราการดา่นแรกท้่�สุำาคัญท้่�สุดุในการปอ้ังกันสุำาหรบั Seagate 

หากคณุ์พิบเหน็อ้ัเมลท้่�สุงสุยัวิา่เป็นฟิชิ่ช่ิ�ง:

ข้อ้พิจิารณาในการรกัษาความปลอดภััยสำำาหรบัการประชุุมผ่า่นเวบ็

เครื่่�องมือ่การื่ปรื่ะชุุมืผ่่านเว็บ็ได้ก้ลายเป็นว็ถีิีใหมืส่ำำาหรื่บัธุุรื่กิจ โรื่งเรื่ยีน และชุวี็ติสำว่็นตัว็ไปแลว้็ตลอด้ชุว่็งสำถีานการื่ณ์์ 
โคว็ดิ้-19 แมืว้็า่เครื่่�องมือ่เหลา่นี�จะชุว่็ยใหบุ้คลากรื่สำามืารื่ถีทำำางานได้ใ้นสำภาพแว็ด้ลอ้มืการื่ทำำางานจากรื่ะยะไกล  
แต่ก็มืกีารื่โจมืตีการื่รื่กัษาคว็ามืปลอด้ภัย ซึ่่�งลา่สำดุ้มืผี่้ล้กัลอบเข้า้สำ้ก่ารื่ปรื่ะชุุมืโด้ยไมืไ่ด้ร้ื่บัเชุญิ (การื่โจมืตี Zoom)  

การื่ใชุ ้WebEx และ Teams ซึ่่�งเป็นเครื่่�องมือ่การื่ทำำางานรื่ว่็มืกันรื่ะด้บัองค์กรื่ข้อง Seagate รื่ว็มืถ่ีงการื่ปฏิิบติั 
ตามืแนว็ทำางต่อไปนี�จะชุว่็ยรื่บัรื่องคว็ามืปลอด้ภัยทีำ�เหมืาะสำมืได้้

• เลือืก “Junk” จากแถบเครื่ื�องมือืของ Outlook แลืะ “Phishing”

• คลืกิท่ี่� “Report” ซึ่่�งจะเป็็นการื่ลืบอ่เมืลืออกไป็

ห�กคณุเปดิอีเมลัที้�สงสยั์ว�่เปน็ฟิชิื้ชื้ิ�งแลัะมกี�รคลิักลิังก์  
โปรดติิดต่ิอฝ่้�ย์บรกิ�รสนบัสนนุ (GSD) ทั้นที้!

• ติิดติามดผููู้�เข้�าร่ว่มในการ่ปร่ะชุุมเพื่่�อติร่วจหาผูู้�เข้�าร่ว่มท่ี่�ไมต่ิ�องการ่ 

• ต้ิ�งร่หส้ผู้า่นสำาหร่บ้การ่ปร่ะชุุม 

• ใชุ� WebEx “Scheduler” สำาหร่บ้ห�องสว่นต้ิว
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อ่่านเพิ่่�มเต่ิมเก่ี่�ยวกัี่บวธ่ีก่ี่ารระวงัเพิ่่�อ่รกัี่ษาความปลอ่ดภััยขอ่งแลป็ท็็อ่ปและอุ่ปกี่รณ์์ โปรดไปท่็�ลง่ก์ี่ต่ิอ่ไปน่�  
การดูแูลแล็ปท็็อปและอุปกรณ์ใ์ห้้มีคีวามีปลอดูภััย

คำำ�แนะนำ�ในก�รทำำ�ง�นนอกสถ�นท่ำ�ทำำ�ง�น

WebEx Services:

Microsoft Teams: 

• ผู้้�จัดัการประชุุมควรปิดเสียีงเม่�อเข้�ามา
• แชุรแ์ต่่เน่ื้�อหาทีี่�คณุวางแผู้นื้ไว�เท่ี่านัื้�นื้ การแชุรแ์อปพลิเิคชุนัื้โดยไมแ่ชุรทั์ี่�งหนื้�าจัอจัะที่ำาให�คณุมั�นื้ใจัได�วา่  

คณุให�ความสีนื้ใจักับงานื้ทีี่�อย้ต่่รงหนื้�า ไมใ่ชุก่ารแจั�งเต่่อนื้ทีี่�อาจัเด�งข้้�นื้มา

• ปิิดเสียีงผู้้�เข้�าร่ว่ม (ใช้�ได�เฉพาะผู้้�จัดัการ่ปิร่ะชุ้ม)  

 - ในบัญัช้รี่ายช้่�อข้องการ่ปิร่ะชุ้ม เลือ่ก “Mute all (ปิิดเสียีงทุกุคน)”

• ใช้� Teams เพ่�อกำาหนดเวลืา เร่่�มต้�น หร่อ่เข้�าร่ว่มการ่ปิร่ะชุ้มบัน Teams หร่อ่การ่ปิร่ะชุ้มบัน WebEx  

(เพ่�มแท็ุบั WebEx ลืงในห�องทีุมหร่อ่แช้นเนลืข้องคณุ)

• ลืดความยุง่ยากต่้อการ่เข้�าถึึงเน่�อหาทีุ� ‘จัำาเป็ินต้�องทุร่าบั’: ใช้� OneNote หร่อ่ คุณุสมบัติัิ Wiki  

ใน Microsoft Teams เพ่�อเน�นเน่�อหาทีุ�สีำาคัญ เช้น่ การ่ต่้ดต้ามผู้ลืการ่ปิร่ะชุ้ม วธ่ีปีิฏ่ิบัต่ั้ทีุ�ดทีีุ�สีดุ เปิา้หมาย

https://my.seagate.com/sites/NewsPortal/default/IT-Services/Keeping-Laptops-and-Devices-Secure
https://help.webex.com/en-us/n94aj5j/Mute-or-Unmute-in-Cisco-Webex-Meetings-Suite
https://www.youtube.com/watch?v=CexaPP0HtSA&list=PL_YnWo4XhzTfhkcwB6M1a-wJ9dTlz58yz&index=4
https://support.microsoft.com/en-us/office/add-a-onenote-notebook-to-teams-0ec78cc3-ba3b-4279-a88e-aa40af9865c2?ui=en-us&rs=en-us&ad=us
https://support.office.com/en-us/article/add-and-use-a-wiki-tab-in-teams-35ec762d-72ec-4d7f-b858-2949f6cb6014
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การหยุุดการแพรก่ระจายุของเชื้้�อโควิดิ-19 คณุมีบีทบาทหน้า้ที�อยุา่งไร
หากคุณุมีอีาการของโรคุติิดเชื้้�อโคุวิดิ-19 ห้ามีมีาทำำางาน  
อยู่่�กับบา้นและรบัการดแ่ลทำางการแพทำยู่ต์ิามีคุวิามีจำำาเป็น็

โรคติิดเชื้้�อโควิดิ-19 อาจมีอีาการเพียีงเล็ก็น้้อยไปจน้ถึึงอาการรุน้แรง แล็ะอาจปรากฏขึ้ึ�น้ใน้ 2-14 วินั้หล็งัจากทีี่�ไดร้บั 
เชื้้�อไวิรสั อาการขึ้องโรค ไดแ้ก่ การเป็น้ไขึ้ ้ไอ หายใจขึ้ดัหรอ้หายใจล็ำาบาก เหน้้�อยล็า้ ปวิดกล็า้มีเน้้�อหรอ้ปวิดติามีล็ำาตัิวิ 
ปวิดศีีรษะ ไมีร่้ร้สหรอ้ไมีไ่ดก้ล็ิ�น้ เจบ็คอ คัดจม้ีกหรอ้น้ำ�าม้ีกไหล็ คล็้�น้ไสห้รอ้อาเจยีน้ แล็ะท้ี่องเสยี

น้อกจากนี้� หากคณุมีกีารสมัีผัสัเชื้้�อไวิรสัทีี่�ที่ราบหรอ้ทีี่�เป็น้ไปได ้ใหด้ำาเนิ้น้การปอ้งกัน้การแพีรเ่ชื้้�อโดยการไมีเ่ขึ้า้มีา 
ใน้สถึาน้ประกอบการแล็ะแจง้ผั้จ้ดัการขึ้องคณุโดยเรว็ิทีี่�สดุเท่ี่าทีี่�จะที่ำาได้

โปรดปฏิบติัิติามีแน้วิที่างต่ิอไปนี้�เพี้�อหยุดการแพีรก่ระจายขึ้องเชื้้�อโควิดิ-19

• เว้น้ระยะห่า่งทางสังัคมและห่ลกีเลี�ยงการสัมัผัสััใกลช้ิดิกับผ้้ัอ่ื่�นเสัมอื่

» รักัษารัะยะห่า่งอยา่งน้้อย 1-2 เมตรัให่ม้ากท่ี่�สุดุเท่ี่าท่ี่�จะที่ำาได้

» ห่ลีก่เลี่�ยงการัจบัมอืกับผู้้อื้�น้

» ตรวจสอบให้ม้ั่่�นใจวา่คุณุสวมั่ห้น้ากากท่ี่�สะอาด

» ห้น้ากากคุวรปิิดคุลุมุั่บรเิวณปิาก จมูั่ก แลุะคุาง

» ห้ลุก่เลุ่�ยงการสม่ั่ผัส่ห้น้ากากขณะท่ี่�สวมั่อยู่

» ถอดห้น้ากากออกโดยการดงึห้ว่งคุลุอ้งห้เูท่ี่าน่�น

» ล้า้งมือืบ่อ่ยๆ เป็็นเวล้าอยา่งน้อย 20 วนิาทีี แล้ะใช้เ้จล้ล้า้งมือื

» หล้กีเล้ี�ยงการใช้ม้ือืทีี�ไมืส่ะอาดมืาสมัืผัสัดวงตา จมูืก แล้ะป็าก

» เมืื�อไอหรอืจามื ใหใ้ช้ก้ระดาษทิีช้ชู้ปิ่็ดป็ากแล้ะจมูืกเสมือ หรอือาจงอข้อ้ศอกเข้า้มืาปิ็ดแทีน  
แล้ว้จงึล้า้งมือืทัีนทีี

» ทิี�งกระดาษทิีช้ชู้ที่ี�ใช้แ้ล้ว้ล้งในถัังข้ยะ

» ทีำาความืสะอาดแล้ะฆ่า่เช้ื�อโรคพื้ื�นทีี�ทีำางานข้องคณุใหบ้่อ่ยครั�ง

• สวมหน้้ากากป้อ้งกัน้ใบหน้้า 

• ป้อ้งกัันกัารแพรก่ัระจายของเชื้้�อโรค
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แนวทางของ EHS สำำาหรับัการัเดิินทางของพนกังาน การัเยี่่�ยี่มชมของ 
ลูกูค้้า/ซัพัพลูายี่เออรั ์งานกิจกรัรัมแลูะการัพบปะสำงัสำรัรัค์้

ในขณะท่ี่�เราเร่�มพิจ่ารณาถึึงการกลับัมาต่ิดต่ิอกับลักูค้้า คู้ค้่้า แลัะเพิ่�อนรว่มงานในสถึานประกอบการแลัะในสถึานท่ี่�อ่�นๆ  
เราต้ิองไมล่ัม่ท่ี่�จะปฏ่ิบต่ัิติามระเบย่บขอ้บงัคั้บแลัะวธ่ีป่ฏ่ิบต่ัิของเราต่ิอไปเพิ่�อให้ม้ค่้วามปลัอดภััยแลัะสขุอนามยัท่ี่�ดอ่ยูเ่สมอ  
เราไมส่นับสนุนให้ม้ก่ารเดน่ที่างเพิ่�อธุีรก่จ แลัะค้วรเดน่ที่างต่ิอเม่�อเป็นเร่�องท่ี่�สำาคั้ญมากต่ิอธุีรก่จเท่ี่านั�น โดยต้ิองไดร้บั 
การอนุมต่ัิจากผูู้บ้รห่้ารของค้ณุก่อนเสมอ ค้วรจดัการประชุุมเสมอ่นที่กุค้รั�งถ้ึาเป็นไปได้

ในกรณ่ท่ี่�ต้ิองเดน่ที่าง เขา้รว่มการประชุุมดว้ยตินเอง ออกเย่�ยมสถึานท่ี่�ท่ี่�ไมใ่ชุข่อง Seagate ห้รอ่เขา้รว่มก่จกรรม 
ห้รอ่การพิบปะสงัสรรค์้แบบเป็นกลัุม่ ค้ณุค้วรปฏ่ิบต่ัิดงัต่ิอไปน่�เสมอ

โปรดอย่า่ลืมืว่า่คุณุต้้องกรอกข้อ้มูลืดา้นสุขุ้ภาพประจำำาว่นั แลืะอาจำถูกูแย่กตั้ว่ก่อนท่ี่�จำะกลืบัมาที่ำางานในสุถูานประกอบการ
ข้อง Seagate ข้องคุณุ

แนวทางของ EHS สำำาหรับังานกิิจกิรัรัมกิลุ่่�มในช่�วงเวลุ่าของโรัครัะบาดใหญ่�

• พิจิารณาว่า่สามารถจดัการประชุุมเสมอืนไดห้รอืไม่

• เคารพิและตระหนักถึงข้อ้กำาหนดใดๆ เก่�ยว่กับสขุ้ภาพิและผู้้ม้าติดต่อในสถานท่ี่�ท่ี่�ไมใ่ชุข่้อง Seagate 

• เว่น้ระยะหา่งที่างสงัคม

• สว่มหน้ากากปอ้งกันใบหน้า

• แจง้ผู้้จ้ดัการข้องคณุทัี่นท่ี่ หากคณุไดร้บัแจง้ว่า่คณุอาจไดร้บัเชุื�อโคว่ดิ-19

• ลา้งมอืและปฏิิบติัตามว่ธิีป่ฏิิบติัดา้นสขุ้อนามยัท่ี่�ถก้ต้อง

• ใชุบ้รกิารอาหารในร้ปแบบท่ี่�หอ่เตรย่มไว่ล้ว่่งหน้าเท่ี่านั�น งดบุฟเฟต์่หรอือาหารแบบท่ี่�รบัประที่านในครอบครวั่

https://seagatetechnology.sharepoint.com/:w:/s/gteamdrv4/globalcovid-19/EXl7ZrSKVhlDhrnann_0ufwB9M_Xte7D29aqC8kSTVUfWw?e=PkUTDt
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ลิิงก์์แลิะแหล่ิงข้อ้มููลิสำำ�คััญ

นโยบายว่า่ด้ว้่ยอุุปกรณ์์ผู้้ใ้ช้ด้้า้นไอุทีี

แนว่ทีางการเด้นิทีางในสถานการณ์์ไว่รสัโคโรนา

คว่ามตระหนักถึงโคว่ดิ้-19

ศู้นยบ์รกิารข้อุ้ม้ลเกี�ยว่กับไว่รสัโคโรนาสำาหรบัพนักงาน 
และลงิก์ทีี�สำาคัญ (CDC และ WHO)

คำาถามหรอืุข้อุ้กังว่ล

คำาถามทีี�พบบอุ่ยเกี�ยว่กับไว่รสัโคโรนา
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นโยบายผู้้�ใช้�งานอุุปกรณ์ด์้�านไอุทีี
การทำำางานจากระยะไกลท่ำ�เพิ่่�มขึ้้�นอัันเน่�อังมาจากโควิด่-19 ไดเ้พิ่่�มควิามจำาเป็็นในการสนับสนุนดา้นไอัท่ำจากฝ่่ายบรก่าร 
สนับสนุนทัำ�วิโลก (“GSD”) ท่ำมงานสนับสนุนในพิ่่�นท่ำ� และหน่วิยงานไอัท่ำขึ้อังบรษั่ัทำ (เรย่กรวิมกันวิา่ “Seagate IT”)  

ใหแ้ก่ผู้้ใ้ช้ป้็ลายทำางขึ้อัง Seagate ทัำ�งน่� Seagate IT พิ่รอ้ัมท่ำ�จะตอับขึ้อ้ักังวิลทัำ�งหมดขึ้อังผู้้ใ้ช้ข้ึ้อัง Seagate  

ซึ่้�งรวิมถ้ึงปั็ญหาท่ำ�เก่�ยวิขึ้อ้ังกับการทำำางานผู้ด่ป็กต่ขึ้อังฮารด์แวิร ์คำาขึ้อัฮารด์แวิรใ์หม ่และการรกัษัาควิามป็ลอัดภััย

» หากต้้องการดูนูโยบายฉบบัเต็้ม โปรดูไปท่ี่� 07-607 IT End Users Equipment Policy  

(นโยบายผู้้�ใช้�งานอุุปกรณ์ไ์อุทีี)

» สำำาหรบับรกิารสำำาหรบัผูู้้ใช้ป้ลายที่าง โปรดูไปท่ี่�บรกิารสำำาหรบัผู้้�ใช้�ปลายทีาง – การสำนบัสำนนุ

https://my.seagate.com/Policy/Employees/IT/Security_Management/607_IT_End_Users_Equipment_Policy?policyNum=607&langCode=en
https://my.seagate.com/Policy/Employees/IT/Security_Management/607_IT_End_Users_Equipment_Policy?policyNum=607&langCode=en
https://seagatetechnology.sharepoint.com/sites/GCSites/employee-services/GS%20Pages/Overview.aspx
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ข้อ้ปฏิิบัติัิสำำ�หรับััก�รัเดิินท�งในสำถ�นก�รัณ์ไ์วรัสัำโคโรัน�
การเดินิทางเพื่่�อธุุรกิจยังัคงไม่ไ่ดิร้บัการสนับสนุน และไม่อ่นุญาตให้ท้ำาการจองให้ม่ส่ำาห้รบัการเดินิทางเพื่่�อธุุรกิจ 
เว้น้แต่ไดิร้บัการอนุม่ติัจากผู้้บ้รหิ้ารแลว้้เท่านั�น โปรดิประเม่นิการเดินิทางทั�งห้ม่ดิเพื่่�อให้แ้น่ใจว้า่ม่คีว้าม่สำาคัญสง้ 
ต่อธุุรกิจ และจดัิการประชุุม่เสม่อ่นให้ม้่ากที�สดุิเท่าที�จะทำาไดิ้

คณุสาม่ารถดิข้้อ้ม้่ลเกี�ยัว้กับแนว้ทางการเดินิทางในสถานการณ์ไว้รสัโคโรนาไดิ ้โดิยัไปที�ลงิก์ดิา้นลา่งนี�

» ข้อ้ปฏิิบัติัิสำำ�หรับััก�รัเดิินท�งในสำถ�นก�รัณ์ไ์วรัสัำโคโรัน�

https://seagatetechnology.sharepoint.com/sites/coronavirus-resource-center/SitePages/Coronavirus-Travel-Guidelines.aspx
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ความตระหนักัถึึงโควดิ-19

Seagate ยังัคงให้ค้วามสำำาคัญอยัา่งมากต่่อสำขุภาพและความเป็็นอย่ัท่่ี่�ดีข่องพนักงานที่กุคน Seagate ไดีน้ำาห้ลกัสำต่่ร 
การฝึึกอบรมท่ี่�แสำดีงภาพรวมของระเบย่ับขอ้บงัคับมาป็ฏิิบติั่เพ่�อให้เ้กิดีความป็ลอดีภัยัและป็ระสำทิี่ธิภิาพการที่ำางาน 
ในระห้วา่งสำถานการณ์์โรคระบาดีให้ญ่ โดียัเป็็นสำว่นห้น่�งของความมุง่มั�นในการรกัษาความป็ลอดีภัยัให้แ้ก่พนักงานที่กุคน

การฝึึกอบรมน่�ให้แ้นวที่างเก่�ยัวกับ:

โปรดดกูารฝึึกอบรมพรอ้มคำำาบรรยายและ PDF ฉบบัแปลท่ี่�ดา้นลา่งน่�

» การฝึกึอบรมเก่�ยวกับความตระหนักัถึึงโควดิ-19 – สหรฐัฯ และ EMEA – การฝึกึอบรม 
พรอ้มคำาบรรยาย

» การฝึกึอบรมเก่�ยวกับความตระหนักัถึึงโควดิ-19 – เอเชีย่ – ภาษาอังกฤษ – การฝึกึอบรม 
พรอ้มคำาบรรยาย

» การฝึกึอบรมเก่�ยวกับความตระหนักัถึึงโควดิ-19 – PDF ฉบบัแปลเปน็ัภาษาจีน่ัแบบยอ่
» การฝึกึอบรมเก่�ยวกับความตระหนักัถึึงโควดิ-19 – PDF ฉบบัแปลเปน็ัภาษาไทย
» การฝึกึอบรมเก่�ยวกับความตระหนักัถึึงโควดิ-19 – PDF ฉบบัแปลเปน็ัภาษามลายู

• มาตรการท่ี่� Seagate ใช้เ้พื่่�อรบัรองสุขุภาพื่และความเป็็นอยู่่�ท่ี่�ดีข่องชุ้มช้นของเราทัี่�วโลก ทัี่�งสุำาหรบัผู้่้ท่ี่�ที่ำางาน 
ในสุถานป็ระกอบการและผู้่ท่้ี่�ที่ำางานจากระยู่ะไกล

• รายู่ละเอ่ยู่ดีของการเวน้ระยู่ะห�างที่างสุงัคม การติดีตามผู้่สุ้มัผู้สัุใกลช้้ดิี การที่ำาความสุะอาดีเพื่ิ�มข้�น  
และมาตรการอ่�นๆ ท่ี่�เราดีำาเนินการในอาคารสุถานท่ี่�แต�ละแห�งของ Seagate

• ความสุำาคัญของการท่ี่�พื่นักงานดีแ่ลสุขุภาพื่ตนเองและคนรอบขา้ง

https://www.brainshark.com/SeagateCommunications/vu?pi=zGFzE39sazbYI2z0
https://www.brainshark.com/SeagateCommunications/vu?pi=zGFzE39sazbYI2z0
https://www.brainshark.com/SeagateCommunications/vu?pi=zIAz17ZiuZzbYI2z0
https://www.brainshark.com/SeagateCommunications/vu?pi=zIAz17ZiuZzbYI2z0
https://seagatetechnology.sharepoint.com/:b:/s/gteamdrv4/globalcovid-19/EVr_Hpwwss5GpffmVEL2YFwBoflT9qzJiq7AW8Yai6pxbg?e=wyKBBx
https://seagatetechnology.sharepoint.com/:b:/s/gteamdrv4/globalcovid-19/EfeUXdLrFhFKk4vqRA8fCFEBYRXZjnGn4drd_Tcr6l0hOw?e=aSczhc
https://seagatetechnology.sharepoint.com/:b:/r/sites/gteamdrv4/globalcovid-19/Shared%20Documents/16_Training/Seagate%20Safe%20-%20COVID-19%20Awareness%20(Malay).pdf?csf=1&web=1&e=vrdtyqhttps://seagatetechnology.sharepoint.com/:b:/r/sites/gteamdrv4/globalcovid-19/Shared%20Documents/16_Training/Seagate%20Safe%20-%20COVID-19%20Awareness%20(Malay).pdf?csf=1&web=1&e=vrdtyq
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ศููนย์บ์ริกิาริข้อ้มููลเก่�ย์วกับไวริสัโคโรินาสำาหริบัพนกังานและลิงก์ท่ี่�สำาคัญ
สำำ�หรับัข้อ้มููลเก่ี่�ยวกัี่บคำำ�แนะนำ�ในกี่�รัทำำ�ง�นจ�กี่รัะยะไกี่ล ข้อ้ปฏิิบติัิสำำ�หรับักี่�รัเดินิทำ�ง ปรัะกี่�ศข้องสำถ�นปรัะกี่อบกี่�รั 
แหลง่ข้อ้มููลต่ิ�งๆ และอ่�นๆ โปรัดิไปท่ำ�

ลิงิก์์ท่ี่�สำำ�คััญของบริษัิัที่ ลิงิก์์เก่์�ยวกั์บเทคโนโลิยส่ารสนเทศ (ไอท่)

ลิงิก์์ของหน่่วยงาน่ของรัฐั

» คำำ�ชี้้�แจงสิทิธิ์ิ�สิว่นบุุคำคำล
» ร�ยชี้่�อบุุคำคำลท้�ติิดต่ิอสิว่นกล�งของ 
แผนกบุรกิ�รขอ้มููลพนักง�นทั�วโลก

» ร�ยชี้่�อบุุคำคำลท้�ติิดต่ิอประจำ�ภูมููภิู�คำ
และประจำ�สิถ�นประกอบุก�ร

» ขอ้ปฏิิบุติัิสิำ�หรบัุก�รเดินท�ง 
ในสิถ�นก�รณ์ไ์วรสัิโคำโรน�

» คำำ�แนะนำ�ในก�รทำ�ง�นจ�กระยะไกล
» Seagate4Good

» บริกิาริด้้านไอทีี
» 07-607 IT End Users Equipment Policy 

(นโยบายผู้้ใ้ช้ง้านอุปกริณ์ไ์อทีี)

» ศููนย์ค์วบคมุและป้อ้งกัันโรคของสหรฐัอเมรกิัา 
(CDC)

» องค์กัารอนามยั์โลกั (WHO)

» ศููนย์บ์ริกิาริข้อ้มููลเก่�ย์วกับไวริสัโคโรินาสำาหริบัพนกังาน

https://my.seagate.com/Policy/Employees/HR/Employee_Relations/Employee_Records_and_Personal_Data_Privacy_Global_(EN)?policyNum=8006&langCode=en
https://hr.seagate.com/hr_contacts.htm
https://hr.seagate.com/hr_contacts.htm
https://seagatetechnology.sharepoint.com/sites/coronavirus-resource-center/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%252Fsites%252Fcoronavirus%252Dresource%252Dcenter%252FShared%20Documents%252FHelpful%20Seagate%20Contacts%20for%20COVID%252D19%20Pandemic%20Matters%255F13%20April%202020%252Epdf&parent=%252Fsites%252Fcoronavirus%252Dresource%252Dcenter%252FShared%20Documents&p=true&originalPath=aHR0cHM6Ly9zZWFnYXRldGVjaG5vbG9neS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86Yjovcy9jb3JvbmF2aXJ1cy1yZXNvdXJjZS1jZW50ZXIvRWY1TjgzNm9HV0pJb20zck1NanpqdjRCQjV4cW15QXVySjYyRXRQdzBldXZXUT9ydGltZT1sOXlIOEVzajJFZw
https://seagatetechnology.sharepoint.com/sites/coronavirus-resource-center/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%252Fsites%252Fcoronavirus%252Dresource%252Dcenter%252FShared%20Documents%252FHelpful%20Seagate%20Contacts%20for%20COVID%252D19%20Pandemic%20Matters%255F13%20April%202020%252Epdf&parent=%252Fsites%252Fcoronavirus%252Dresource%252Dcenter%252FShared%20Documents&p=true&originalPath=aHR0cHM6Ly9zZWFnYXRldGVjaG5vbG9neS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86Yjovcy9jb3JvbmF2aXJ1cy1yZXNvdXJjZS1jZW50ZXIvRWY1TjgzNm9HV0pJb20zck1NanpqdjRCQjV4cW15QXVySjYyRXRQdzBldXZXUT9ydGltZT1sOXlIOEVzajJFZw
https://seagatetechnology.sharepoint.com/sites/coronavirus-resource-center/SitePages/Coronavirus-Travel-Guidelines.aspx
https://seagatetechnology.sharepoint.com/sites/coronavirus-resource-center/SitePages/Coronavirus-Travel-Guidelines.aspx
https://seagatetechnology.sharepoint.com/sites/coronavirus-resource-center/SitePages/Telework-Tips.aspx
https://seagatetechnology.sharepoint.com/sites/coronavirus-resource-center/SitePages/Seagate4Good.aspx
https://my.seagate.com/ITServices/
https://my.seagate.com/Policy/Employees/IT/Security_Management/607_IT_End_Users_Equipment_Policy?policyNum=607&langCode=en
https://my.seagate.com/Policy/Employees/IT/Security_Management/607_IT_End_Users_Equipment_Policy?policyNum=607&langCode=en
https://www.cdc.gov/
https://www.cdc.gov/
https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1
https://seagatetechnology.sharepoint.com/sites/coronavirus-resource-center
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คำำ�ถ�มหรือืข้อ้กัังวล
Seagate ให้ค้วามสำำาคัญเรื่่�องสำขุภาพและความปลอดภัยของพนัักงานั ผู้้ร้ื่บัจ้า้ง และผู้้ม้าติิดต่ิอทุกุคนัเป็นัอันัดบัห้น่ั�ง 
และเรื่ายนิัดรีื่บัฟังัคำาถามห้รื่อ่ความคิดเห้น็ัเพ่�อให้ส้ำามารื่ถติอบสำนัองต่ิอขอ้กังวลของคณุไดอ้ยา่งมปีรื่ะสำทิุธิภิาพ

คณุสำามารื่ถเขา้ถ่งขอ้ม้ลเกี�ยวกับโควดิ-19 ไดโ้ดยไปทีุ�ศููนย์บ์ริกิาริข้อ้มููลเก่�ย์วกับไวริสัโคโรินาสำาหริบัพนกังาน 
นัอกจ้ากนีั� คณุยงัสำามารื่ถพ้ดคยุกับบุคคลทีุ�ติิดต่ิอปรื่ะจ้ำาภม้ภิาคห้รื่อ่ปรื่ะจ้ำาสำถานัปรื่ะกอบการื่ของคณุ ห้รื่อ่บุคคลทีุ�ติิดต่ิอ 
ของแผู้นักบรื่กิารื่ขอ้ม้ลพนัักงานัทัุ�วโลกโดยมรีื่ายชื่่�ออย้ใ่นั “รื่ายชื่่�อบุคคลทีุ�ติิดต่ิอทีุ�เป็นัปรื่ะโยชื่น์ั” ในัศู้นัยบ์รื่กิารื่ขอ้ม้ล
เกี�ยวกับไวรื่สัำโคโรื่นัาสำำาห้รื่บัพนัักงานัของเรื่าได้

สามารถดูรูายการคำำาถามท่ี่�พบบอ่ยเก่�ยวกับโคำวดิู-19 และคำำาตอบไดูโ้ดูยไปท่ี่�ลงิก์ดูา้นลา่งน่� ซึ่่�งอยูใ่นศููนยบ์รกิารข้อ้มูล 
เก่�ยวกับไวรสัโคำโรนาสำาหรบัพนักงาน 

คำำ�ถ�มท่ี่�พบบอ่ยเก่ี่�ยวกัี่บไวรัสัโคำโรัน�ของบรัษัิัที่

» คำำ�ถ�มท่ี่�พบบอ่ยเก่ี่�ยวกัี่บไวรัสัโคำโรัน�

https://seagatetechnology.sharepoint.com/sites/coronavirus-resource-center
https://seagatetechnology.sharepoint.com/:w:/s/coronavirus-resource-center/Ea-17dlAchdGgHCMYTwKR_0BkWFRQtpzUGQEyytEWVtk5g?e=x3KuYZ

