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ຫັນປ່ຽນ,ກຽມພ້ອມ

ບົດຄວາມ BAF II: ວິກດ
ິ ການ COVID-19

ແລະ ການົດຈຸດຢືນ

ບົດຄວາມຂອງ BAF II ກ່ຽວກັບສະຖານະການ Covid-19 ສະບັບນີ້ສ້າງຂີ້ນເພື່ອໃຫ້ຄາແນະນາແກ່ບນ
ັ ດາທຸລະກິດໃນ ສປປ ລາວ ຈັດຕັີ້ງປະຕິ
ບັດ 3 ວິທການຮັບມກັບວິກິດການລະບາດຂອງພະຍາດ ເຊັັ່ນ:
•

ຫັນປ່ຽນ ຮູບແບບທຸລະກິດຂອງທ່ານທື່ມຢູ່ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດຜ່ານພົີ້ນວິກິດການລະບາດຂອງ Covid-19;

•

ກຽມພ້ອມ ຮັບມກັບສິື່ງທ້າທາຍທື່ຈະເກດຂີ້ນຈາກພາວະເສດຖະກິດໂລກຕົກຕໍ່າ; ແລະ

•

ການົດຈຸດຢືນ ທຸລະກິດຂອງທ່ານ ສາລັບການຟືື້ນຕົວຂອງເສດຖະກິດ.

ບົດຄວາມສະບັບທ 3 ນນ
ີ້ າສະເໜຄາແນະນາກ່ຽວກັບວິທການປົກປ້ອງຊັບສິນທື່ສາຄັນທື່ສຸດຂອງທຸລະກິດທ່ານ, ນັີ້ນກໍ່ຄ: ພະນັກງານ ແລະ
ການເບິື່ງແຍງຜູ້ສະໜອງຂອງບລິສັດທ່ານ.

ບົດຄວາມສະບັບທ 3: ການປົກປ້ອງພະນັກງານ ແລະ ຜູສ
້ ະໜອງຂອງທຸລະກິດ
ໃນຊ່ວງເວລານ,ີ້ ທ່ານຄວນການົດເອົາມາດຕະການຮັກສາສຸຂະພາບແລະຄວາມປອດໄພເປັນບຸລິມະສິດອັນດັບໜື່ງຂອງທຸລະກິດ. ຮັບປະກັນ
ການສື່ສານກັບພະນັກງານຂອງທ່ານກ່ຽວກັບ Covid-19 ແລະຜົນກະທົບຂອງມັນຢ່າງ ກົງໄປກົງມາ ແລະ ເປັນປະຈາ, ເພື່ອເຮັດໃຫ້ພະນັກງານ
ບໍ່ຮູ້ສກວ່າເຂົາເຈົີ້າຖກປ່ອຍປະລະເລຍ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ຄາດເດົາວ່າຈະມຫຍັງເກດຂີ້ນກັບຕົນເອງແລະວຽກ. ຖ້າເປັນໄປໄດ້, ພະຍາຍາມຫກລ້ຽງ
ການປົດພະນັກງານອອກ, ນອກຈາກວ່າຈະບມ
ໍ່ ທາງເລອກອື່ນ.1

ໃນຖານະເປັນຜູ້ນາທຸລະກິດ, ໃນຊ່ວງວິກິດນີ້ແມ່ນເວລາທື່ຕ້ອງມຄວາມ

ເຫັນອົກເຫັນໃຈ, ສະແດງຄວາມອົດທົນ, ແລະ ເປັນແຮງບັນດານໃຈໃຫ້ຄົນອື່ນ.
ການປ່ຽນແປງໃນບ່ອນເຮັດວຽກ. ມການວິເຄາະວ່າໄພຂົັ່ມຂູ່ຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງຄົນທົັ່ວໂລກທື່ເກດຂີ້ນຈາກ Covid-19 ຈະຍັງສບຕໍ່ຕະຫອດປີ
2020, ຫ ຈົນກວ່າຈະສາມາດຄົນ
ີ້ ພົບວັກຊນ ແລະ ແຈກຍາຍໃຫ້ຄົນໃນທົັ່ວໂລກ (ໃນບັນດາປະເທດທື່ຕັີ້ງຢູ່ເຟືື້ອງຂົວ
ີ້ ໂລກເໜອ, ມການຄາດ
ຄະເນການແຜ່ລະບາດຂອງ Covid-19 ຈະເກດຂີ້ນຮອບທື່ສອງໃນລະດູໃບໄມ້ຫົັ່ນ, ຄ້າຍຄກັບເຊອ
ີ້ ໄວຣັດໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ປະຈາປີທມ
ື່ ຜົນກະ
ທົບຕໍ່ຫາຍຂົງເຂດຕ່າງໆໃນໂລກ). ສະນັີ້ນ,

ທຸລະກິດຈື່ງຈາເປັນຈະຕ້ອງມການປັບປ່ຽນສະພາບແວດລ້ອມໃນບ່ອນເຮັດວຽກເພື່ອຫດ
ຼຸ ຜ່ອນ

ຄວາມສ່ຽງໃນການຕິດເຊີ້ອສາລັບພະນັກງານ, ພ້ອມທັງລູກຄ້າ, ຜູສ
້ ະໜອງ ແລະ ຄົນທື່ເຂົາີ້ ມາພົວພັນວຽກອື່ນໆໃນເຂດທຸລະກິດຂອງທ່ານ.
ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ສະຖານທທ
ື່ ຸລະກິດຂອງທ່ານກາຍເປັນສູນລວມການແຜ່ເຊື່ອພະຍາດ,

ທ່ານສາມາດປະຕິບັດມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງດັັ່ງຕໍ່

ໄປນີ້:

1

ສາມາດເບິື່ງຂໍ້ມູນເພື່ມຕື່ມໃນ ບົດຄວາມຂອງ IFC ທື່ແນະນາກ່ຽວກັບການສະໜັບສະໜູນພະນັກງານໃນຊ່ວງ Covid-19, ທ:ື່

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-atifc/publications/publications_tipsheet_covid-19_supportingworkers

•

ຮັບປະກັນສະພາບແວດລ້ອມການເຮັດວຽກທປ
ື່ ອດໄພສາລັບພະນັກງານ ແລະ ລູກຄ້າ, ລວມທັງການເພື່ມຄວາມຖື່ຂອງການອານະ
ໄມຢູ່ບ່ອນເຮັດວຽກ, ສະໜອງໜ້າກາກ ແລະ ຜ້າເຊັດມ, ປັບປຸງລະ
ບົບລະບາຍອາກາດ ແລະ ຕິດຕັງີ້ ສິື່ງກັງບັງຖ້າຈາເປັນ;

•

ນາໃຊ້ວິທການຕ່າງໆທື່ຈາເປັນໃນການກວດກາຕິດຕາມດ້ານສຸຂະພາບຂອງພະນັກງານ,

ເຊັັ່ນການກວດອຸນຫະພູມກ່ອນເຂົີ້າ

ເຮັດວຽກໃນແຕ່ລະມີ້, ແລະ ພະຍາຍາມຈາກັດການຢ້ຽມຢາມຂອງ ລູກຄ້າໃນເຂດທຸລະກິດຖ້າບໍ່ຈາເປັນ;
•

ຊ່ວຍເຫອພະນັກງານຊອກຫາວິທທື່ປອດໄພໃນການເດນທາງໄປກັບຈາກບ່ອນເຮັດວຽກໃນແຕ່ລະມ,ີ້

ແລະ

ເລອ
ື່ ນການເດນ

ທາງທບ
ື່ ໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທຸລະກິດທັງໝົດ;
•

ສກສາອົບຮົມ

ແລະ

ການລ້າງມເປັນປະຈາ,

ຕັກເຕອນພະນັກງານຢ່າງເປັນປົກ

ກະຕິກ່ຽວກັບຄວາມຈາເປັນຂອງການຮັກສາສຸຂະນາໄມທື່ດເຊັັ່ນ:

ປະຕິບດ
ັ ການເວັີ້ນໄລຍະຫ່າງທາງສັງຄົມ

ຢູ່ຕະຫອດເວລາ

(ລວມທັງໃນເວລາພັກຜ່ອນ)

ແລະ

ການກັກຕົວເອງໂດຍສະໝັກໃຈສາລັບຜູທ
້ ື່ມອາການເປັນຫວັດ ຫ ໄຂ້ຫວັດ, ແລະ ອື່ນໆ.
•

ປະຕິບັດຕາມຄາແນະນາ ແລະ ມາດຕະການຕ່າງໆທື່ພາກລັດວາງອອກຢ່າງເຂັມ
ີ້ ງວດ, ແລະ ປະຕິບັດຕາມຄາແນະນາທື່ວາງອອກ
ໂດຍອົງການສາທາລະນະສຸກ ແລະ ໜ່ວຍງານທຸລະກິດທື່ກຽ່ ວຂ້ອງ, ລວມທັງອົງການຈັດຕັີ້ງສະເພາະຂະແໜງການ;

•

ຊອກຫາວິທການຕ່າງໆເພອ
ື່ ຫຼຸດຜ່ອນການພົວພັນໂດຍກົງລະຫວ່າງຄົນກັບຄົນໂດຍປະຕິບັດມາດຕະການເວັີ້ນໄລຍະຫ່າງທາງສັງຄົມ.
ຕົວຢ່າງ, ຮັບປະກັນວ່າໂຕະເຮັດວຽກ ແລະ ສະຖານເຮັດວຽກໄດ້ມການຕັີ້ງໃນໄລຍະຫ່າງທື່ປອດໄພ, ແລະ ພະນັກງານບໄໍ່ ດ້ລວມໂຕ
ກັນໃນເວລາກິນເຂົາີ້ ທ່ຽງ ແລະ ພັກຜ່ອນອື່ນໆ, ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການປະຊຼຸມທື່ຈະຕ້ອງຢູ່ໃກ້ຊິດກັນ;

•

ທົບທວນຄນນະໂຍບາຍການເດນທາງ ແລະ ການລາປ່ວຍ, ລວມທັງຂັີ້ນຕອນຕ່າງໆສາລັບພະນັກງານໃນການລາຍງານການຕິດ
ເຊີ້ອທື່ສົງໃສ, ລະບຽບການພັກວຽກ (ໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງ) ຖ້າມການຕິດເຊີ້ອ, ແລະອື່ນໆ. ຫກລ້ຽງສະຖານະການທື່ພະນັກງານບໍ່ສະບາຍ
ມາເຮັດວຽກຍ້ອນມຄວາມກັງວົນວ່າຈະຖກໄລ່ອອກ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມພະຍາຍາມກະຕຸ້ນໃຫ້ພະນັກງານມຄວາມຮູ້ສກເຮັດວຽກ
ເປັນທມ, ສະໜັບສະໜູນກັນ ແລະ ມຄວາມສາມັກຄໃນຊ່ວງເວລາທື່ຫຍຸ້ງຍາກນີ້;

•

ກວດກາຄນສະຖານທື່ຮັບປະທານອາຫານ ແລະ ສະຖານທື່ກະກຽມອາຫານ, ລວມທັງລະບຽບໃນຫ້ອງອາຫານ ແລະ ການຮັບປະ
ທານອາຫານໃນບ່ອນເຮັດວຽກ;

•

ສາລັບບລິສັດທື່ນາໃຊ້ແຮງງານຕ່າງຊາດ ແລະ ອາໄສຢູ່ເຮອນພັກພະນັກງານ, ພະຍາຍາມປະຕິບັດມາດຕະການຄວາມປອດໄພໃນພີ້ນ
ທື່ເຫົັ່ານີ້ເຊັັ່ນກັນ;

•

ຈັດຕັີ້ງໃຫ້ມການຖາມ - ຕອບແບບປົກກະຕິ ແລະ ສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານທັນກັບສະພາບການໃຫ້ແກ່ ພະນັກງານ; ແລະ

•

ປັບປຸງລະບົບລະບາຍອາກາດ ແລະ ການກັັ່ນຕອງອາກາດ, ແລະ ການກັີ້ນໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງພະນັກງານໃນເຂດບລິສັດ ເພື່ອຈາກັດ
ການແຜ່ລາມຂອງເຊີ້ອໂລກໃນອາກາດ. ຖ້າເປັນໄປໄດ້, ພະຍາຍາມຫຼຸດຜ່ອນການນາໃຊ້ລະບົບປັບອາກາດສູນກາງ.

ນອກຈາກນັີ້ນ, ກໍ່ຄວນຫຼຸດຜ່ອນລະດັບຄວາມຄຽດໃນບລິສັດຂອງທ່ານ ແລະ ຫາວິທກະຕຸ້ນຄວາມໝັີ້ນໃຈພາຍໃນອົງກອນ. ຖ້າພະນັກງານ
ຂອງທ່ານຄົນໃດຕິດເຊີ້ອ Covid-19, ພະຍາຍາມສະໜັບສະໜູນຊ່ວຍເຫອເຂົາເຈົີ້າ ແລະ ຄອບຄົວໃຫ້ຫາຍເທົາັ່ ທື່ເປັນໄປໄດ້.

ແກ້ໄຂຄວາມວິຕກ
ົ ກັງວົນຂອງພະນັກງານ. ການວາງໂຕຂອງທ່ານ, ໃນຖານະເປັນຜູ້ຈັດການ ຫ ເຈົີ້າຂອງທຸລະກິດ, ຈະສົັ່ງຜົນຕໍ່ພະນັກງານ
ຂອງທ່ານ. ທ່ານຈາເປັນຕ້ອງສະແດງຄວາມເຂັມ
ີ້ ແຂງແຕ່ມຄວາມສະຫງົບນິື່ງໃນເວລາທ້າທາຍເຊັັ່ນນ.ີ້ ຖ້າທ່ານສະແດງວ່າທ່ານກາລັງຕື່ນຕົກ
ໃຈ, ພະນັກງານຂອງທ່ານຈະຮູ້ສກວິຕົກກັງວົນເຊັັ່ນດຽວກັນ, ເຊິື່ງຈະເພື່ມຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເກດອຸບດ
ັ ຕິເຫດໃນການປະຕິບັດໜ້າທ. ແລະ ຖ້າ
ມໂອກາດພະຍາຍາມເຮັດບັນຫາທື່ມຢູ່ເປັນເລື່ອງຕະຫົກ, ເຊິື່ງສ່ວນຫາຍຈະເປັນວິທທື່ດໃນການສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັີ້ນຂອງພະນັກງານ.
ການສສ
ື່ ານ. ມາເຖິງປັດຈຸບັນ, ທ່ານອາດຈະຄິດວ່າສື່ສັງຄົມ ເຊັັ່ນເຟສບຸກຂອງບລິສັດ, ເປັນວິທການທື່ຈະສື່ສານກັບລູກຄ້າທື່ມຢູ່ຂອງທ່ານ,
ແລະ ເປັນເຄອ
ື່ ງມໃນການດງດູດລູກຄ້າໃໝ່. ແຕ່ມັນຍັງສາມາດໃຊ້ເປັນເຄື່ອງມເພອ
ື່ ຕິດຕໍ່ສື່ສານກັບພະນັກງານ ແລະ ຜູ້ສະໜອງຂອງທ່ານ, ປະ
ສານງານກິດຈະກາຕ່າງໆທື່ຈາເປັນ ແລະ ເປັນວິທທື່ຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາມສ່ວນຮ່ວມ, ສຸມຈິດໃຈ ແລະ ມແຮງກະຕຸ້ນ.
ການສະໜັບສະໜູນຊວິດການເປັນຢູຂ
່ ອງພະນັກງານ. ບລິສັດຂອງທ່ານອາດຈາເປັນຕ້ອງໄດ້ປົດພະນັກງານຈານວນໜງື່ , ຫ ໃຫ້ພັກວຽກແບບ
ບໍ່ມການົດໂດຍບໄໍ່ ດ້ຮັບຄ່າຈ້າງ, ເພື່ອໃຫ້ທລ
ຸ ະກິດຂອງທ່ານຢູລ
່ ອດໃນວິກິດ. ຫາຍຕາແໜ່ງງານໃນທຸລະກິດ ອາດຈະຕົກຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງ ເພາະ
ວ່າປະລິມານວຽກໃນປົກກະຕິຫຼຸດລົງຫຢຸດເຊົາທັງໝົດ. ແຕ່ກອ
່ ນທື່ທາ່ ນຈະປົດພະນັກງານຄົນໃດຄົນໜື່ງອອກ, ໃຫ້ຊອກຫາຊ່ອງທາງວ່າສາ
ມາດຈັດສັນພວກເຂົາໄປເຮັດວຽກໃນກິດຈະກາການຜະລິດອື່ນໆໄດ້ຫບໍ່. ຕົວຢ່າງ, ບລິສັດຂາຍເຄື່ອງບລິໂພກແຫ່ງໜງື່ ໃນປະເທດຈນເຫັນວ່າ
ພະນັກງານຂາຍຂອງຕົນບໍ່ສາມາດເຮັດວຽກເປັນປົກກະຕິເມອ
ື່ ມການປິດຮ້ານຄ້າ. ສະນັີ້ນ, ບລິສັດໄດ້ຊຼຸກຍູ້ໃຫ້ພະນັກງານຂາຍເຫົັ່ານັນ
ີ້ ນາໃຊ້
ເຄື່ອງມດິຈິຕອນແລະສອ
ື່ ອນລາຍໃນການພົວພັນກັບລູກຄ້າ. ຜົນໄດ້ຮັບ: ຍອດຂາຍໃນບັນດາເມອງທື່ພວກເຂົາປິດຮ້ານໄດ້ເພື່ມຂີ້ນຖ້າທຽບ
ກັບໄລຍະດຽວກັນໃນປີທື່ຜ່ານມາ. ທາງເລອກອກອັນໜື່ງ ແມ່ນການລາອອກການແບບສະໝັກໃຈ, ແລະ ການສະເໜຄ່າຕອບແທນທື່ເປັນ
ແຮງຈູງໃຈສາລັບພະນັກງານທື່ເຕັມໃຈຈະລາອອກແບບສະໝັກໃຈ.

ອກທາງເລອກໜື່ງແມ່ນການຫຼຸດເງິນເດອນ ຫ ຊົັ່ວໂມງເຮັດວຽກຊົັ່ວຄາວ. ແຕ່ຖ້າເລອກໃຊ້ວທ
ິ ນ,ີ້ ສິງື່ ສາຄັນຜູ້ບລິຫານລະດັບສູງຕ້ອງເຮັດໃຫ້
ເຫັນເປັນຕົວຢ່າງ ໂດຍເລື່ມຕົີ້ນຈາກການຫຼຸດເງິນເດອນ ຫ ຊົວ
ັ່ ໂມງເຮັດວຽກແຕ່ຂັີ້ນສູງລົງມາ, ແລະ ຮັບປະກັນວ່າວິທການດັັ່ງກ່າວແມ່ນປະ
ຕິບັດຢ່າງເໝາະສົມ ແລະ ສະເໜພາບໃນທົວ
ັ່ ບລິສັດແລະທຸກລະດັບຂອງທຸລະກິດ. ຖ້າທຸລະກິດຂອງທ່ານບໍ່ສາມາດຫກລ້ຽງການປົດພະນັກ
ງານອອກ, ຕ້ອງໄດ້ມການດາເນນການຢ່າງລະມັດລະວັງ ແລະ ມຄວາມໂປ່ງໃສທື່ສຸດ. ແລະ ຄວນຄານື່ງວ່າພະນັກງານແຕ່ລະຄົນແມ່ນ
ບາງຄົນແມ່ນມຄວາມອ່ອນໄຫວແຕກຕ່າງກັນ. ຕົວຢ່າງ, ການປົດພະນັກງານອອກສ່ວນໃຫ່ຍແມ່ນເລື່ມຈາກຕາແໜ່ງນ້ອຍ, ພະນັກງານບປ
ໍ່ ະ
ຈາ, ພະນັກງານຕາມລະດູການ ຫ ຕາແໜ່ງທື່ບໍ່ເປັນທາງການ (ລວມທັງພະນັກງານສັນຍາຈ້າງ), ຊງື່ ກຸ່ມດັັ່ງກ່າວສ່ວນໃຫ່ຍບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນລະບົບປະ
ກັນສັງຄົມຂອງລັດແລະອາດຈະຊອກວຽກໃໝ່ໄດ້ຍາກກວ່າ. ແຮງງານຕ່າງດ້າວຍັງມຄວາມສ່ຽງສູງ, ແລະ ຊວິດການເປັນຢູ່ຂອງພວກເຂົາແມ່ນ
ຂີ້ນກັບນາຍຈ້າງ. ໃນຊ່ວງວິກິດທາງດ້ານສຸຂະພາບທື່ເກດຈາກການລະບາດຂອງ Covid-19 , ບັນດາພະນັກງານທື່ມອາຍຸສູງ ແລະ ຜູທ
້ ື່ມບັນ
ຫາທາງດ້ານສຸຂະພາບແມ່ນມຄວາມສ່ຽງໃນຊ່ວງນ.ີ້
ນອກຈາກນັີ້ນ,

ຄວາມເຊອ
ື່ ໝັນ
ີ້ ຂອງພະນັກງານທຍ
ື່ ັງເຫອ

ຂອງທ່ານຍັງໄດ້ຮບ
ັ ຜົນກະທົບຈາກການປົດພະນັກງານທື່
ເປັນເພື່ອນຮ່ວມງານຂອງພວກເຂົາອອກ,

ສະນັີ້ນມັນຫກ

ລ້ຽງບໍ່ໄດ້ວາ່ ພວກເຂົາຈະກັງວົນກ່ຽວກັບອະນາຄົດທອ
ື່ າດຈະເປັນຄ້າຍຄກັບເພື່ອນຮ່ວມງານຂອງພວກເຂົາ.

ຕ້ອງມການ

ຮັບປະກັນວ່າການຕັດສິນໃຈໃນການປົດພະນັກງານໄດ້ມ ການອະທິບາຍໃຫ້ຄວາມກະຈ້າງແຈ້ງໃນເວລາ ແລະ ສະຖານ ທື່ເໝາະສົມທື່ສຸດ.

ແລະ

ມການອະທິບາຍໃຫ້ພະນັກງານທື່

ຍັງເຫອກ່ຽວກັບເຫດຜົນທາງດ້ານທຸລະກິດໃນການຕັດສິນ

ໃຈປົດພະນັກງານ,

ແລະ

ແຜນການທື່ຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບຂັີ້ນ ຕອນດາເນນການແຕ່ລະອາທິດ ແລະ ເດອນຂ້າງໜ້າ. ມ ການເຜຍແຜ່ຂໍ້ມູນຢ່າງຊັດເຈນ ແລະ ກົງໄປກົງມາ.
ການປົກປ້ອງຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງຂອງທ່ານ. ໃນຂະນະທື່ໄວຣັດ Covid-19 ໄດ້ສ້າງວິກິດການດ້ານສຸຂະພາບສາລັບມະນຸດ, ເຊິງື່ ສາມາດ
ແຜ່ຈາກຄົນສູ່ຄົນ, ມັນຍັງໄດ້ສ້າງວິກິດທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການຜະລິດສາລັບທຸລະກິດ, ເຊິື່ງແຜ່ຈາກບລິສັດໜື່ງໄປຫາບລິສັດໜື່ງ
ຜ່ານລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງ. ແລະ ເປັນໄປໄດ້ວ່າບັນດາຜູ້ສະໜອງ ຂອງທ່ານແມ່ນໄດ້ປະເຊນໜ້າກັບສິື່ງທ້າທາຍຫາຍຢ່າງຄກັນກັບທຸລະ
ກິດຂອງທ່ານ. ຕົວຢ່າງ, ບັນຫາກ່ຽວກັບປັດໃຈການຜະລິດຂອງຕົນເອງແລະຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງ, ຄວາມຫຍຸງ້ ຍາກໃນການຂົນສົັ່ງ ແລະ
ລະບົບໂລຈສຕິກ, ການປິດໂຮງງານຜະລິດຊົັ່ວຄາວ, ການເຈັບເປັນຂອງພະນັກງານທື່ເພື່ມຂີ້ນ, ຄວາມກົດດັນຕໍ່ກະແສເງິນສົດ, ແລະ ອື່ນໆ.
ພະຍາຍາມວາງແຜນລ່ວງໜ້າໃນການຮັບມກັບບັນຫາການສະໜອງໃນອະນາຄົດ ແລະ ພະຍາຍາມຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບໃຫ້ໄດ້ຫາຍທສ
ື່ ຸດ. ດັັ່ງ
ຄາເວົີ້າຂ້າງລຸມ
່ ນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ, ໃນຊ່ວງປີທື່ຜ່ານມາທຸລະກິດສ່ວນໃຫ່ຍແມ່ນພັດທະນາລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງທື່ມປະສິດທິພາບ ສູງ
ສຸດ (ຕົວຢ່າງໂດຍຜ່ານການນາໃຊ້ນະວັດຕະກາໃໝ່ໆເຊັັ່ນ: ການຜະລິດທື່ຫຼຸດຜ່ອນສິື່ງເສດເຫອໃຫ້ໜ້ອຍທື່ສຸດ ຫ lean manufacturing),
ແຕ່ສະຖານະການລະບາດຂອງ Covid-19 ເຮັດໃຫ້ທລ
ຸ ະກິດຄານື່ງເຖິງການສ້າງຄວາມເຂັີ້ມແຂງຂອງຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງ ຫາຍກວ່າປະສິດ
ທິພາບ ເພື່ອຮັບມກັບຜົນກະທົບທຈ
ື່ ະເກດຂີ້ນຢ່າງກະທັນຫັນ.
“ລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງນັບມີ້ນັບມຄວາມຊັບຊ້ອນ ແລະ ມຄວາມສາຄັນຕໍ່ການແຂ່ງຂັນຂອງຫາຍບລິສັດ. ແຕ່

ດ້ວຍຈຸດພິເສດຂອງການເຊື່ອມໂຍງກັນທົັ່ວໂລກຍັງເຮັດໃຫ້ຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງມຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ກັບຄວາມສ່ຽງ
ຕ່າງໆຫາຍຂີ້ນ, ໂດຍມຈຸດທື່ຈະເກດຄວາມບົກພ່ອງຫາຍກວ່າເກົາັ່ ແລະ ຂດຄວາມສາມາດໃນການຮັບມກັບຄວາມຜິດ
ພາດໜ້ອຍລົງເຊັັ່ນການຈັດການຄວາມລ່າຊ້າແລະຄວາມວຸ້ນວາຍໃນລະບົບ.

ເປັນໄລຍະຫາຍທົດສະວັດທື່ມການສຸມໃສ່

ການເພື່ມປະສິດທິພາບຂອງຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຕົີ້ນທນ, ຫຼຸດຜ່ອນສິນຄ້າຄົງຄ້າງ, ແລະ ການນາໃຊ້ຊັບສິນ
ໄດ້ທາລາຍເກາະປ້ອງກັນ ແລະ ຄວາມຍດຍຸ່ນໃນການຈັດການກັບຄວາມລ່າຊ້າ ແລະ ຄວາມວຸ້ນວາຍ. "
ຂໍ້ມູນຈາກ Deloitte: ‘Covid-19: ການຈັດການຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຄວາມວຸ້ນວາຍນຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງ’.
ພວກເຮົາແນະນາໃຫ້ສຸມໃສ່ຜູ້ສະໜອງລະດັບ 1 (ຜູ້ສະໜອງໂດຍກົງ) ຂອງທ່ານ, ແລະ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຢ່າງສ້າງສັນເພື່ອຮັບປະກັນການສະ
ໜອງຂອງທ່ານຈະບໍ່ຖກລົບກວນຈາກຜົນກະທົບພາຍໃນ. ບົດລາຍງານໜື່ງຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ, “ການສື່ສານຕະຫອດ ແລະ ການສ້າງແຜນສາຮອງ
ເປັນສິື່ງສາຄັນທື່ຈະຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຂອງຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງຕກ
ໍ່ ັບບລິສັດຂອງທ່ານ”2. ຖ້າຈາເປັນ, ທ່ານອາດຕ້ອງຄິດກ່ຽວກັບການຕິດ
ຕຜ
ໍ່ ູ້ສະໜອງສາຮອງເພອ
ື່ ຮັບປະກັນການສະໜອງທື່ສາຄັນ. ທາງເລອກອກຢ່າງໜື່ງ ແມ່ນຄວາມຄິດສ້າງສັນກ່ຽວກັບການໃຊ້ວັດຖຼຸດິບ, ຊິີ້ນ
ສ່ວນ ແລະ ປັດໃຈການຜະລິດອນ
ື່ ທື່ສາມາດທົດແທນກັນໄດ້, ແຕ່ວ່າຄວນລະມັດລະວັງຕໍ່ກັບບັນຫາຄວາມປອດໄພຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ ແລະ
ລູກຄ້າ, ແລະໂດຍສະເພາະແມ່ນສິນຄ້າປະເພດອາຫານ ແລະ ສຸຂະພາບ. ຫກລ້ຽງການໃຊ້ທາງລັດທອ
ື່ າດເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຄົນອື່ນ.
ສະໜັບສະໜູນຊວິດການເປັນຢູຂ
່ ອງຜູສ
້ ະໜອງ. ຖ້າເປັນໄປໄດ້,ໃຫ້ເບິື່ງແຍ່ງ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ ຜູສ
້ ະໜອງໂດຍກົງຂອງທ່ານຄກັນກັບທື່
ເບິື່ງແຍ່ງພະນັກງານຂອງທ່ານ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຜູ້ສະໜອງທື່ມາຈາກຊຼຸມຊົນທມ
ື່ ລາຍໄດ້ຕໍ່າຫເຂດທື່ມຄວາມສ່ຽງສູງໃນສັງຄົມ. ໃນຊ່ວງວິ
ກິດນີ້, ທຸກອົງກອນລັດໃນທົັ່ວໂລກ ກາລັງສູ້ຊົນເພື່ອຕອບສະໜອງ ຄວາມຕ້ອງການຂອງພົນລະເມອງທື່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກ Covid-19, ດັັ່ງ
ນັີ້ນ, ພາກທຸລະກິດສາມາດມບົດບາດປະກອບສ່ວນການສະໜັບສະໜູນເພື່ມເຕມ ແກ່ບັນດາກຸ່ມຄົນເຫົັ່ານັີ້ນໄດ້. ຊື່ງບໍ່ຈາເປັນຕ້ອງປະກອບ
ສ່ວນໃນຮູບແບບການກຸສົນ, ແຕ່ສາມາດຊອກວິທການນາໃຊ້ທກ
ັ ສະ ແລະ ຊັບສິນຫັກຂອງທຸລະກິດຂອງທ່ານເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ສງັ ຄົມຟືື້ນຕົວ
ຈາກຜົນກະທົບຂອງ Covid-19.
ປະຕິບດ
ັ ຕາມລະບຽບການແລະມາດຕະການໃໝ່.

ເປັນສິື່ງສາຄັນທື່ຈະຕ້ອງຕິດຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ,

ການປ່ຽນແປງ

ດ້ານລະບຽບແລະມາດຕະການອື່ນໆທື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສຸຂະພາບທື່ວາງອອກເພື່ອຕ້ານກັບໄວຣັດ Covid-19, ແລະ ຮັບປະກັນວ່າທ່ານປະຕິບັດ
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See ‘Covid-19: Managing supply chain risk and disruption’ (https://www2.deloitte.com/global/en/pages/risk/articles/covid-19-managingsupply-chain-risk-and-disruption.html).

ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບການດັັ່ງກ່າວ. ພ້ອມທັງຮັບປະກັນວ່າພະນັກງານຂອງທ່ານຮັບຮູບ
້ ັນດານະໂຍບາຍຕ່າງໆຂອງບລິສັດກ່ຽວກັບການລາພັກ
ແລະ ເງິນປິິ່ນປົວ, ທື່ບລິສັດຂອງທ່ານມການປັບປຸງໃນຊ່ວງການລະບາດຂອງCovid-19. ຖ້າພະນັກງານສະແດງອາການໄຂ້ຫວັດ ຫ ໄຂ້ຫວັດ
ໃຫຍ່, ຄວນແຈ້ງໃຫ້ພັກຢູ່ເຮອນ ແລະ ກັກຕົວເອງກ່ອນ, ແລະ ຮັບປະກັນວ່າການພັກດັັ່ງກ່າວຈະບໍ່ຜນ
ົ ຕໍ່ການຖກໄລ່ອອກຈາກວຽກ.
ພິຈາລະນາການສະໜັບສະໜູນຂອງໜ່ວຍງານໃຫ້ບລິການພັດທະນາທຸລະກິດ ຫ business development service (BDS)
BAF II ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫອທື່ເໝາະສົມແກ່ບລິສັດທື່ຕ້ອງການຈ້າງຜູ້ໃຫ້ບລິການ 'ການພັດທະນາທຸລະກິດ' (BDS) ເພື່ອຊ່ວຍປັບປຸງການດາ
ເນນທຸລະກິດ. ທາງດ້ານການປົກປ້ອງພະນັກງານ ແລະ ຜູ້ສະໜອງຂອງທຸລະກິດທ່ານ, ຖ້າທ່ານຄິດວ່າຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫອໃນການ
ປັບປຸງຫລິເລື່ມກິດຈະກາໃໝ່, ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ຫາ BAF II ເພື່ອປຶກສາບັນຫາດັງັ່ ກ່າວນີ້ກັບທື່ປກ
ຶ ສາດ້ານທຸລະກິດຂອງພວກເຮົາ. ຂັນ
ີ້
ຕອນທາອິດແມ່ນທ່ານສາມາດລົງທະບຽນຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງ BAF II.
ນອກນັີ້ນ, ທ່ານຍັງສາມາດເຂົີ້າເບິງື່ ຂໍ້ມູນເພື່ມຕມ
ື່ ທື່ເປັນປະໂຫຍດກ່ຽວກັບການຮັບມກັບສະຖານະການ Covid-19 ໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງພວກ
ເຮົາຢູ່ໜ້າ ‘Resources’.
“ພວກເຮົາຈະຮ່ວມຕສ
ໍ່ ກ
ູ້ ບ
ັ ວິກດ
ິ ໄປນາກັນ.” BAF II ຍິນດໃຫ້ການຊ່ວຍເຫອທຸລະກິດທ່ານເພື່ອຫັນປ່ຽນ, ກຽມພ້ອມ ແລະ ການົດຈຸດຢືນ
ຂອງທຸລະກິດ. ທ່ານສາມາດເຂົີ້າມາຫາພວກເຮົາ ເພື່ອປຶກສາຫາລວ່າທາງເຮົາຈະຊ່ວຍເຫອທຸລະກິດຂອງທ່ານໃນການຮັບມກັບວິກິດນີ້ ໄດ້ຄ
ແນວໃດ.
ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ເຮົາໄດ້ທື່: info@baflaos.com ຫ ໂທ: 020-55542658. ຫ ເວັບໄຊທ໌: www.baflaos.com
ຂມ
ໍ້ ນ
ູ ຈາກ McKinsey & Co.:

ຕົວຢ່າງສະພາບແວດລ້ອມໃນບ່ອນເຮັດວຽກ
ໃນບ່ອນເຮັດວຽກ

ການເດນທາງ ແລະ ກ່ອນເຂົາີ້ ບ່ອນເຮັດວຽກ

ການນາໃຊ້ພນ
ີ້ ທສ່ວນລວມ

ຈັດສັນສະຖານທື່
ນັງັ່ ເຮັດວຽກໃຫ້
ຫ່າງກັນ 6 ft

ຈາກັດຈານວນຄົນ
ເຂັາີ້ ເຮັດວຽກໃນ
ແຕ່ລະກະ

ສະໜອງໜ້າກາກ ແລະ ບັງຄັບໃຫ້ທກ
ຸ ຄົນໃສ່

ແຍກບ່ອນນັງັ່ ກິນເຂົາີ້

ຕອ້ງໃສ່ໜາ້ ກາກຕະ
ຫອດເວລາ
(ຍົກເວັນ
ີ້ ການເຮັດ
ວຽກຄົນດຽວຫ່າງ
ຈາກຄົນອນ
ື່ 6 ft)
ເພມ
ື່ ຄວາມຖກ
ື່ ານອານະ
ໄມພນ
ີ້ ຜິວທມ
ື່ ການສາພັ
ດຫາຍ
ຈາກັດການເຂົາີ້ ມາຂອງຄົນນອກ

ເພມ
ື່ ຄວາມຖກ
ື່ ານອານະໄມໂດຍມຕາຕະລາງຕິດຕາມຊັດເຈນ

ຕົວຢ່າງສະພາບແວດລ້ອມໃນໂຮງງານ
ການເດນທາງ ແລະ ກ່ອນເຂົາີ້ ບ່ອນເຮັດວຽກ

ໃນບ່ອນເຮັດວຽກ

ການນາໃຊ້ພນ
ີ້ ທສ່ວນລວມ

ຈັດພນ
ີ້ ທກ
ື່ ານ
ຜະລິດໂດຍຈາ
ກັດການພົວພັນກັນ

ໃສ່ໜາ້ ກາກ ແລະ
ອຸປະກອນ PPE
ຕະຫອດ ເວລາ

ໃສ່ໜາ້ ກາກໃນການເດນທາງ

ເພມ
ື່ ຄວາມຖກ
ື່ ານ

ແຍກບ່ອນນັງັ່ ກິນເຂົາີ້

ອານະໄມພນ
ີ້ ຜິວ
ທມ
ື່ ການສາພັດ
ຫາຍ
ປັບປຸງລະບົບກອງ
ແລະ ລະບາຍ
ອາກາດ

ມໂປສເຕແນະນາກ່ຽວ
ກັບວິທການຮັກສາຄວາມ
ວັດແທກອຸນຫະພູມ

ສະອາດ ແລະ ກລະນ
ບສ
ໍ່ ະບາຍ

ນາໃຊ້ພາຊະນະທໃື່ ຊ້ຄງັີ້ ດຽວ

ແຫ່ງຂໍ້ມູນ:
https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Business%20Functions/Risk/Our%20Insights/COVID%2019%20Implications%20for%20busi
ness/COVID%2019%20May%2013/COVID-19-Facts-and-Insights-May-6.ashx

