
Day Camps FAQs  ค ำถำมทีพ่บบ่อยเกีย่วกบัค่ำยกลำงวัน  

  

What are day camps doing to slow the 
spread of COVID-19? 

ค่ำยกลำงวันมีมำตรกำรอะไรบ้ำงเพ่ือชะลอกำรแพร่กระจำยของ 

COVID-19 

Day camps must ensure that all posted 
Public Health protocols are followed by 
campers and staff. Campers and staff 
must maintain physical distancing.  

ค่ายกลางวนัตอ้งแน่ใจว่าผูม้าตั้งแคมป์และเจา้หนา้ท่ีไดป้ฏิบติัตามระเบี
ยบการดา้นสาธารณสุขท่ีประกาศเอาไวท้ั้งหมด 
ผูม้าตั้งแคมป์และเจา้หนา้ท่ีตอ้งรักษาระยะห่างทางกายภาพ  

  

The risk for COVID-19 is lowered if the 
campers are divided into small groups 
that stay together, with the same staff, all 
day, each day, and include campers from 
the same family in the same group, to the 
greatest extent practicable.  

ความเส่ียงในการติดเช้ือ COVID-19 

จะลดลงหากแบ่งผูม้าตั้งแคมป์ออกเป็นกลุ่มเล็ก ๆ 
ซ่ึงจะพกัอยู่ดว้ยกนัโดยมีเจา้หนา้ท่ีคนเดียวกนั ตลอดทั้งวนั ทุกวนั 
และรวมถึงจดัใหมี้ผูม้าตั้งแคมป์จากครอบครัวเดียวกนัในกลุ่มเดียวกนั
ใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้ 

  

Will campers and staff be screened for 
symptoms?  

จะมีกำรตรวจคดักรองอำกำรของผู้มำตั้งแคมป์และเจ้ำหน้ำทีห่รือไม่  

  
Yes. In addition to screening staff when they 
arrive, all campers should also be screened 
upon arrival at the facility. Consider 
conducting visual wellness checks of all 
campers upon arrival; this could include 
taking campers’ temperatures at the 
beginning of each day with a no touch 
thermometer. If no touch thermometers are 
not available, reported temperature 
assessment is acceptable.  

มี นอกเหนือไปจากการคดักรองเจา้หน้าท่ีเม่ือพวกเขามาถึงค่าย 
ทุกคนควรไดรั้บการคดักรองเม่ือเดินทางมาถึงสถานท่ีตั้งค่ายดว้ยเช่นกนั 
พิจารณาการด าเนินการตรวจความสมบูรณ์ของสุขภาพของผูม้าตั้งแคมป์ทั้งห
มดดว้ยตา เม่ือเดินทางมาถึง 
ซ่ึงอาจรวมถึงการวดัอุณหภูมิร่างกายของผูม้าตั้งแคมป์ในช่วงเร่ิมตน้วนัในแต่
ละวนั โดยใชเ้ทอร์โมมิเตอร์แบบไร้สัมผสั 
ถา้ไม่มีเทอร์โมมิเตอร์แบบไร้สัมผสั 
การประเมินอุณหภูมิท่ีรายงานนั้นถือว่ายอมรับได ้ 

  

    

Should my child bring lunch / snacks? ลูกของฉันควรน ำอำหำรกลำงวัน/อำหำรว่ำงไปเองหรือไม่ 

Yes, it’s advisable that each child bring 
his/her own meals, if possible. Food 
sharing should be avoided. If food is 
offered by camp operators, it should be in 
pre-packaged boxes or bags for each 
camper, instead of a buffet or family-style 
meal. Avoid sharing of foods and utensils. 

ใช่ ขอแนะน าใหเ้ด็กแต่ละคนน าอาหารของตนมาเอง ถา้เป็นไปได ้
ควรหลีกเล่ียงการแบ่งปันอาหารซ่ึงกนัและกนั 
หากผูดู้แลค่ายจะจดัหาอาหารไวใ้ห ้
ซ่ึงควรจะมาในกล่องหรือถุงท่ีบรรจุไวล่้วงหนา้ส าหรับผูม้าตั้งแคมป์แ
ต่ละคน แทนท่ีจะเป็นอาหารแบบบุฟเฟ่ตห์รืออาหารแบบครอบครัว 
หลีกเล่ียงการแบ่งปันอาหารและอุปกรณท์านอาหารกนั 

  

What activities will be allowed at day 
camp? 

กจิกรรมใดบ้ำงทีไ่ด้รับอนุญำตให้ท ำในค่ำยกลำงวัน 

Campers will be able to do many of the 
things they normally do at camp — 
exercise, arts and craft, play, etc., — but 

ผูม้าตั้งแคมป์จะสามารถท ากจิกรรมต่าง ๆ 
ท่ีปกติพวกเขาเคยท าในค่ายได ้เช่น การออกก  าลงักาย 
การสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะและงานฝีมือ การละเล่นสนุกต่าง ๆ ฯลฯ 



physical distancing and other precautions 
will be in place. 

แต่จะตอ้งมีการรักษาระยะห่างทางกายภาพและขอ้ควรระวงัอ่ืน ๆ 
ท่ีเหมาะสมเอาไว ้

  

Can sports be played during day 
camps?  

สำมำรถเล่นกฬีำในค่ำยกลำงวันได้หรือไม่  

Most organized activities and sports such 
as basketball, baseball, soccer, and 
football that are held on park fields, open 
areas, and courts are not permitted 
because they require coaches and 
athletes who are not from the same 
household or living unit to be in close 
proximity, which increases their potential 
for exposure to COVID-19.  

ไม่อนุญาตใหท้  ากจิกรรมท่ีจดัตั้งข้ึนและกฬีาส่วนใหญ่ อย่างเช่น 
บาสเกต็บอล เบสบอล ฟุตบอล และอเมริกนัฟุตบอล 
ซ่ึงจดัข้ึนในสวนสาธารณะ พ้ืนท่ีเปิดโล่ง 
และสนามกฬีาเพราะตอ้งใชผู้ฝึ้กสอนและนกักฬีาท่ีไม่ไดม้าจากบา้นเดี
ยวกนัหรือท่ีอยู่อาศยัท่ีอยู่ในละแวกเดียวกนั 
ซ่ึงท าใหเ้พ่ิมโอกาสในการสัมผสักบั COVID-19 มากข้ึน  

  

Will my child need to wear a cloth face 
covering the entire day? 

ลูกของฉันจ ำเป็นต้องสวมหน้ำกำกผ้ำปกปิดใบหน้ำทั้งวันหรือไม่ 

All campers and visitors are required to 
wear cloth face coverings while at camp, 
except while swimming, napping, 
eating/drinking or engaging in solo 
physical exertion (such as jogging alone). 
Children less than three years of age and 
those with health conditions that prevent 
masking are exempt.  

ผูม้าตั้งแคมป์และผูม้าเยือนทุกคนจะตอ้งสวมหนา้กากผา้ปกปิดใบหนา้
ขณะอยู่ในค่าย ยกเวน้ตอนว่ายน ้า งีบหลบั ทาน/ด่ืม 
หรือการออกก  าลงักายแบบคนเดียว (เช่น วิ่งออกก  าลงักายคนเดียว) 
เด็กอายุต ่ากว่าสามปีและผูท่ี้มีสภาวะทางสุขภาพท่ีไม่สามารถใส่หนา้ก
ากได ้จะไดรั้บการยกเวน้  

  

Will staff be required to wear a face 
covering the entire day? 

เจ้ำหน้ำทีจ่ะต้องสวมหน้ำกำกผ้ำปกปิดใบหน้ำตลอดทั้งวันหรือไม่ 

Yes, all camp staff should use cloth face 
coverings unless Cal/OSHA standards 
require respiratory protection.  

ใช่แลว้ เจา้หนา้ท่ีค่ายทุกคนควรใชห้นา้กากผา้ปกปิดใบหนา้ 
ยกเวน้ว่ามาตรฐาน Cal / OSHA 

ก  าหนดใหมี้การป้องกนัระบบทางเดินหายใจ  
  

Can children access playground 
equipment? 

เด็ก ๆ สำมำรถเข้ำใช้เคร่ืองเล่นในสนำมเด็กเล่นได้หรือไม่ 

Use of playground equipment will be 
limited. Physical activities that require 
less contact with surfaces are preferable.  

ยงัมีการจ ากดัการใชเ้คร่ืองเล่นในสนามเด็กเล่นอยู่ 
กจิกรรมทางกายภาพท่ีมีการสัมผสักบัพ้ืนผิวต่าง ๆ เพียงนอ้ย 
จะเหมาะสมส าหรับเด็ก ๆ มากกว่า  

  

Will children be able to share art 
supplies, toys, games? 

เด็ก ๆ จะสำมำรถแบ่งปันเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ทำงศิลปะ ของเล่น 

เกมต่ำง ๆ กนัได้หรือไม่ 
Sharing of objects and equipment should 
be limited as much as possible. Items 
should be cleaned and disinfected 
between uses. 

ควรจ ากดัการแบ่งปันส่ิงของและอุปกรณ์เคร่ืองใชต่้าง ๆ ใหม้ากท่ีสุด 
ส่ิงของต่าง ๆ ควรมีการท าความสะอาดและฆ่าเช้ือระหว่างการใชง้าน 



  

Children are prone to sharing. How 
can this be managed?  

เด็ก ๆ มักจะชอบจะแบ่งของใช้ 
เรำจะมีวิธีจัดกำรเร่ืองพวกนีไ้ด้อย่ำงไร  

Children should maintain physical 
distance from each other and that should 
be encouraged with the use of floor 
markings and seating. 

เด็ก ๆ ควรรักษาระยะห่างทางกายภาพออกจากกนัและกนั 
และควรท าเคร่ืองหมายบนพ้ืนและบนท่ีนัง่เพ่ือใหเ้ด็กปฏิบติัตาม 

  

How can we encourage children at 
camp to remain physically distanced? 

เรำจะท ำให้เด็ก ๆ ในค่ำยรักษำระยะห่ำงทำงกำยภำพได้อย่ำงไร 

The number of people in the camp will be 
limited to ensure physical distancing. 
There will also be physical guides, such 
as tape on floors or sidewalks and signs 
on walls, to ensure that camp staff and 
campers remain at least 6 feet apart in 
lines and throughout the day.  

จะมีการจ ากดัจ านวนคนท่ีอยู่ในค่ายเพ่ือใหแ้น่ใจว่ามีระยะห่างทางกาย
ภาพ จะมีสัญลกัษณท่ี์มองเห็นได ้เช่น เทปติดบนพ้ืนหรือทางเทา้ 
และป้ายติดบนผนงั 
เพ่ือใหแ้น่ใจว่าเจา้หนา้ท่ีของค่ายและผูม้าตั้งแคมป์จะอยู่ห่างกนัอย่างน้
อย 6 ฟุตในแถวและตลอดทั้งวนั  

  

It’s important for parents to talk to their 
children and encourage the practice of 
physical distancing while at day camp. 

เป็นเร่ืองส าคญัท่ีผูป้กครองจะตอ้งพูดคุยกบับุตรหลานของพวกเขา 
และฝึกการรักษาระยะห่างทางกายภาพท่ีค่ายกลางวนั 

  

What happens to the day camp if one 
camper gets sick or tests positive?  

จะเกดิอะไรขึน้กบัค่ำยกลำงวัน 

หำกมีผู้มำตั้งแคมป์คนหนึ่งมีอำกำรป่วย 
หรือผลทดสอบออกมำว่ำติดโรค  

Anyone who exhibits symptoms of 
COVID-19 should be isolated, must wear 
a face covering and be transported home 
or to a healthcare facility, as soon as 
possible. 

ควรจบัใครกต็ามท่ีไดแ้สดงอาการของ COVID-19 

ออกมาแยกออกไปใหห่้างจากกลุ่มและตอ้งสวมหนา้กากปกปิดใบหนา้
และถูกส่งกลบับา้น หรือส่งไปยงัสถานพยาบาล โดยเร็วท่ีสุด 

  

In consultation with the Department of 
Public Health, the camp may be 
considered for closure based on the risk 
level within the specific community as 
determined by the local public health 
officer. 

เม่ือไดท้  าการหารือกบักรมอนามยัแลว้ 
อาจมีการพิจารณาใหปิ้ดค่ายโดยข้ึนอยู่กบัระดบัความเส่ียงภายในชุมช
นนั้น ๆ ตามท่ีก  าหนดโดยเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขทอ้งถ่ิน 

  

Can children travel from other cities / 
counties to attend camps? 

เด็ก ๆ สำมำรถเดินทำงจำกเมือง/เทศมณฑลอ่ืน ๆ 
เพ่ือมำเข้ำร่วมค่ำยได้หรือไม่ 

Mixing campers from other cities and 
counties promotes a higher-risk 
environment and is not encouraged.  

การน าผูม้าตั้งแคมป์จากเมืองและเทศมณฑลอ่ืน ๆ 
มารวมตวักนัเป็นการสนบัสนุนใหเ้กดิสภาพแวดลอ้มท่ีมีความเส่ียงสูง 
และไม่แนะน าใหป้ฏิบติั  

  



Will attendance be limited?  จะมีกำรจ ำกดัจ ำนวนผู้ทีจ่ะมำเข้ำค่ำยหรือไม่  
Yes, the number of people who can 
attend camp will be limited in order to 
maintain physical distancing.  

มี 
จะมีการจ ากดัจ านวนผูท่ี้จะมาเขา้ค่ายเอาไวเ้พ่ือรักษาระยะห่างทางกาย
ภาพ  

  

What infection prevention protocols 
will be in place? 

มีระเบียบกำรป้องกนักำรติดเช้ืออะไรอยู่บ้ำง 

Day camps are advised to limit or remove 
the use of shared resources, including 
drinking fountains. Facilities and 
frequently touched surfaces on site and 
on buses and vans should be cleaned 
frequently with approved Environmental 
Protection Agency (EPA) disinfectants. 

แนะน าใหค่้ายกลางวนัจ ากดัหรืองดการใชท้รัพยากรท่ีใชร่้วมกนั 

รวมถึงตูน้  ้าด่ืมแบบน ้าพุ 
ส่ิงอ านวยความสะดวกและพ้ืนผิวท่ีมีการสัมผสัอยู่บ่อยๆ ในค่าย 
บนรถบสัและรถตู ้ควรไดรั้บการท าความสะอาดอยู่บ่อย ๆ 
ดว้ยน ้ายาฆ่าเช้ือท่ีไดรั้บการรับรองจาก Environmental 

Protection Agency (EPA) 
  

Will there be modified drop-off and 
pick-up schedules? 

จะมีกำรแก้ไขตำรำงเวลำกำรไปส่งและไปรับเด็ก ๆ หรือไม่ 

Yes, arrival and drop-offs will be 
staggered, as practical, to limit large 
groups gathering.  

มี ในทางปฏิบติั 
การเดินทางมาถึงและการมาส่งจะถูกจดัใหส้ับหลีกกนัเพ่ือป้องกนัการ
รวมตวักนัเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ  

  

### ### 

 


