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ບົດຄວາມຂອງ BAF II ກ່ຽວກັບສະຖານະການ Covid-19 ສະບັບນ ີ້ສ້າງຂ ີ້ນເພ ື່ອໃຫ້ຄ າແນະນ າແກ່ບນັດາທຸລະກິດໃນ ສປປ ລາວ ຈັດຕັີ້ງປະຕິ 

ບັດ 3 ວທິ ການຮັບມ ກບັວິກິດການລະບາດຂອງພະຍາດ ເຊັັ່ນ: 

• ຫນັປຽ່ນ ຮູບແບບທຸລະກິດຂອງທ່ານທ ື່ມ ຢູ່ ເພ ື່ອໃຫ້ສາມາດຜ່ານພົີ້ນວິກິດການລະບາດຂອງ Covid-19; 

• ກຽມພອ້ມ ຮັບມ ກັບສິື່ງທາ້ທາຍທ ື່ຈະເກ ດຂ ີ້ນຈາກພາວະເສດຖະກິດໂລກຕົກຕ ໍ່າ; ແລະ 

• ກ ານດົຈດຸຢນື ທລຸະກິດຂອງທ່ານ ສ າລັບການຟືື້ນຕົວຂອງເສດຖະກິດ. 

ບົດຄວາມສະບັບທ  3 ນ ີ້ນ າສະເໜ ຄ າແນະນ າກ່ຽວກບັວິທ ການປກົປ້ອງຊັບສິນທ ື່ສ າຄັນທ ື່ສຸດຂອງທຸລະກິດທ່ານ, ນັີ້ນກ ໍ່ຄ : ພະນັກງານ ແລະ 

ການເບິື່ງແຍງຜູ້ສະໜອງຂອງບ ລສັິດທ່ານ.  

ບດົຄວາມສະບບັທ  3: ການປກົປ້ອງພະນກັງານ ແລະ ຜູສ້ະໜອງຂອງທຸລະກດິ 

ໃນຊ່ວງເວລານ ີ້, ທ່ານຄວນກ ານົດເອົາມາດຕະການຮັກສາສຸຂະພາບແລະຄວາມປອດໄພເປັນບລຸິມະສິດອັນດັບໜ ື່ງຂອງທລຸະກິດ. ຮັບປະກນັ 

ການສ ື່ສານກັບພະນັກງານຂອງທາ່ນກ່ຽວກບັ Covid-19 ແລະຜົນກະທົບຂອງມັນຢ່າງ ກົງໄປກງົມາ ແລະ ເປັນປະຈ າ, ເພ ື່ອເຮັດໃຫ້ພະນັກງານ 

ບ ໍ່ຮູ້ສ ກວ່າເຂົາເຈົີ້າຖ ກປອ່ຍປະລະເລ ຍ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ຄາດເດົາວາ່ຈະມ ຫຍັງເກ ດຂ ີ້ນກັບຕົນເອງແລະວຽກ. ຖ້າເປັນໄປໄດ້, ພະຍາຍາມຫ  ກລ້ຽງ 

ການປົດພະນັກງານອອກ, ນອກຈາກວ່າຈະບ ໍ່ມ ທາງເລ ອກອ ື່ນ.1   ໃນຖານະເປັນຜູ້ນ າທລຸະກິດ, ໃນຊ່ວງວິກິດນ ີ້ແມ່ນເວລາທ ື່ຕ້ອງມ ຄວາມ 

ເຫັນອົກເຫັນໃຈ, ສະແດງຄວາມອົດທົນ, ແລະ ເປັນແຮງບັນດານໃຈໃຫ້ຄົນອ ື່ນ. 

ການປຽ່ນແປງໃນບອ່ນເຮດັວຽກ. ມ ການວິເຄາະວ່າໄພຂົັ່ມຂູ່ຕ ໍ່ສຸຂະພາບຂອງຄົນທົັ່ວໂລກທ ື່ເກ ດຂ ີ້ນຈາກ Covid-19 ຈະຍັງສ ບຕ ໍ່ຕະຫ ອດປ ີ

2020, ຫ   ຈົນກວ່າຈະສາມາດຄົີ້ນພົບວັກຊ ນ ແລະ ແຈກຍາຍໃຫຄ້ົນໃນທົັ່ວໂລກ (ໃນບັນດາປະເທດທ ື່ຕັີ້ງຢູ່ເຟືື້ອງຂົີ້ວໂລກເໜ ອ, ມ ການຄາດ 

ຄະເນການແຜ່ລະບາດຂອງ Covid-19 ຈະເກ ດຂ ີ້ນຮອບທ ື່ສອງໃນລະດູໃບໄມ້ຫ ົັ່ນ, ຄ້າຍຄ ກັບເຊ ີ້ອໄວຣັດໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ປະຈ າປທີ ື່ມ ຜົນກະ 

ທົບຕ ໍ່ຫ າຍຂົງເຂດຕ່າງໆໃນໂລກ). ສະນັີ້ນ, ທຸລະກິດຈ ື່ງຈ າເປັນຈະຕ້ອງມ ການປບັປຽ່ນສະພາບແວດລ້ອມໃນບ່ອນເຮັດວຽກເພ ື່ອຫ ຼຸດຜ່ອນ 

ຄວາມສ່ຽງໃນການຕິດເຊ ີ້ອສ າລັບພະນັກງານ, ພ້ອມທງັລກູຄ້າ, ຜູ້ສະໜອງ ແລະ ຄົນທ ື່ເຂົີ້າມາພົວພັນວຽກອ ື່ນໆໃນເຂດທລຸະກິດຂອງທ່ານ. 

ເພ ື່ອບ ໍ່ໃຫ້ສະຖານທ ື່ທຸລະກິດຂອງທ່ານກາຍເປັນສູນລວມການແຜ່ເຊ ື່ອພະຍາດ, ທາ່ນສາມາດປະຕິບັດມາດຕະການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງດັັ່ງຕ ໍ່ 

ໄປນ ີ້: 

 
1 ສາມາດເບິື່ງຂ ໍ້ມູນເພ ື່ມຕ ື່ມໃນ ບົດຄວາມຂອງ IFC ທ ື່ແນະນ າກ່ຽວກັບການສະໜັບສະໜູນພະນັກງານໃນຊ່ວງ Covid-19, ທ ື່: 
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-
ifc/publications/publications_tipsheet_covid-19_supportingworkers 
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https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/publications/publications_tipsheet_covid-19_supportingworkers
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• ຮັບປະກັນສະພາບແວດລອ້ມການເຮັດວຽກທ ື່ປອດໄພສ າລັບພະນັກງານ ແລະ ລູກຄາ້, ລວມທັງການເພ ື່ມຄວາມຖ ື່ຂອງການອານະ 

ໄມຢູ່ບ່ອນເຮັດວຽກ, ສະໜອງໜ້າກາກ ແລະ ຜ້າເຊັດມ , ປບັປງຸລະ 

ບົບລະບາຍອາກາດ ແລະ ຕິດຕັີ້ງສິື່ງກັງບງັຖ້າຈ າເປັນ; 

• ນ າໃຊ້ວິທ ການຕ່າງໆທ ື່ຈ າເປັນໃນການກວດກາຕິດຕາມດ້ານສຸຂະພາບຂອງພະນັກງານ, ເຊັັ່ນການກວດອຸນຫະພູມກອ່ນເຂົີ້າ 

ເຮັດວຽກໃນແຕ່ລະມ ີ້, ແລະ ພະຍາຍາມຈ າກັດການຢ້ຽມຢາມຂອງ ລູກຄ້າໃນເຂດທລຸະກິດຖ້າບ ໍ່ຈ າເປນັ; 

• ຊ່ວຍເຫ  ອພະນັກງານຊອກຫາວທິ ທ ື່ປອດໄພໃນການເດ ນທາງໄປກບັຈາກບອ່ນເຮັດວຽກໃນແຕ່ລະມ ີ້, ແລະ ເລ ື່ອນການເດ ນ 

ທາງທ ື່ບ ໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທລຸະກິດທງັໝົດ; 

• ສ ກສາອົບຮົມ ແລະ ຕັກເຕ ອນພະນັກງານຢ່າງເປັນປົກ ກະຕິກ່ຽວກັບຄວາມຈ າເປັນຂອງການຮັກສາສຸຂະນາໄມທ ື່ດ ເຊັັ່ນ: 

ການລາ້ງມ ເປັນປະຈ າ, ປະຕິບດັການເວັີ້ນໄລຍະຫ່າງທາງສັງຄມົ ຢູ່ຕະຫ ອດເວລາ (ລວມທັງໃນເວລາພັກຜ່ອນ) ແລະ 

ການກັກຕົວເອງໂດຍສະໝັກໃຈສ າລັບຜູ້ທ ື່ມ ອາການເປັນຫວັດ ຫ   ໄຂ້ຫວັດ, ແລະ ອ ື່ນໆ. 

• ປະຕິບັດຕາມຄ າແນະນ າ ແລະ ມາດຕະການຕ່າງໆທ ື່ພາກລັດວາງອອກຢ່າງເຂັີ້ມງວດ, ແລະ ປະຕິບັດຕາມຄ າແນະນ າທ ື່ວາງອອກ 

ໂດຍອົງການສາທາລະນະສຸກ ແລະ ໜ່ວຍງານທລຸະກິດທ ື່ກຽ່ວຂອ້ງ, ລວມທງັອງົການຈັດຕັີ້ງສະເພາະຂະແໜງການ; 

• ຊອກຫາວທິ ການຕ່າງໆເພ ື່ອຫ ຼຸດຜ່ອນການພົວພັນໂດຍກົງລະຫວາ່ງຄົນກັບຄົນໂດຍປະຕິບັດມາດຕະການເວັີ້ນໄລຍະຫ່າງທາງສັງຄມົ. 

ຕົວຢ່າງ, ຮັບປະກັນວ່າໂຕະເຮັດວຽກ ແລະ ສະຖານ ເຮັດວຽກໄດ້ມ ການຕັີ້ງໃນໄລຍະຫ່າງທ ື່ປອດໄພ, ແລະ ພະນັກງານບ ໍ່ໄດ້ລວມໂຕ 

ກັນໃນເວລາກິນເຂົີ້າທຽ່ງ ແລະ ພັກຜ່ອນອ ື່ນໆ, ແລະ ຫ ຼຸດຜ່ອນການປະຊຼຸມທ ື່ຈະຕ້ອງຢູ່ໃກ້ຊິດກັນ; 

• ທົບທວນຄ ນນະໂຍບາຍການເດ ນທາງ ແລະ ການລາປ່ວຍ, ລວມທງັຂັີ້ນຕອນຕ່າງໆສ າລັບພະນັກງານໃນການລາຍງານການຕິດ 

ເຊ ີ້ອທ ື່ສົງໃສ, ລະບຽບການພັກວຽກ (ໄດ້ຮັບຄາ່ຈ້າງ) ຖ້າມ ການຕິດເຊ ີ້ອ, ແລະອ ື່ນໆ. ຫ  ກລ້ຽງສະຖານະການທ ື່ພະນັກງານບ ໍ່ສະບາຍ 

ມາເຮັດວຽກຍອ້ນມ ຄວາມກັງວົນວ່າຈະຖ ກໄລອ່ອກ. ໃນທາງກງົກັນຂ້າມພະຍາຍາມກະຕຸ້ນໃຫພ້ະນັກງານມ ຄວາມຮູ້ສ ກເຮັດວຽກ 

ເປັນທ ມ, ສະໜັບສະໜູນກັນ ແລະ ມ ຄວາມສາມັກຄ ໃນຊ່ວງເວລາທ ື່ຫຍຸ້ງຍາກນ ີ້; 

• ກວດກາຄ ນສະຖານທ ື່ຮັບປະທານອາຫານ ແລະ ສະຖານທ ື່ກະກຽມອາຫານ, ລວມທັງລະບຽບໃນຫ້ອງອາຫານ ແລະ ການຮັບປະ 

ທານອາຫານໃນບ່ອນເຮັດວຽກ; 

• ສ າລັບບ ລິສັດທ ື່ນ າໃຊ້ແຮງງານຕ່າງຊາດ ແລະ ອາໄສຢູ່ເຮ ອນພັກພະນັກງານ, ພະຍາຍາມປະຕິບັດມາດຕະການຄວາມປອດໄພໃນພ ີ້ນ 

ທ ື່ເຫ ົັ່ານ ີ້ເຊັັ່ນກັນ; 

• ຈັດຕັີ້ງໃຫ້ມ ການຖາມ - ຕອບແບບປົກກະຕິ ແລະ ສະໜອງຂ ໍ້ມູນຂາ່ວສານທັນກບັສະພາບການໃຫ້ແກ່ ພະນັກງານ; ແລະ 

• ປັບປງຸລະບົບລະບາຍອາກາດ ແລະ ການກັັ່ນຕອງອາກາດ, ແລະ ການກັີ້ີ້ນໄລຍະຫ່າງລະຫວາ່ງພະນັກງານໃນເຂດບ ລິສັດ ເພ ື່ອຈ າກັດ 

ການແຜ່ລາມຂອງເຊ ີ້ີ້ອໂລກໃນອາກາດ. ຖ້າເປັນໄປໄດ,້ ພະຍາຍາມຫ ຼຸດຜ່ອນການນ າໃຊ້ລະບບົປບັອາກາດສູນກາງ. 
  

ນອກຈາກນັີ້ນ, ກ ໍ່ຄວນຫ ຼຸດຜ່ອນລະດັບຄວາມຄຽດໃນບ ລິສັດຂອງທ່ານ ແລະ ຫາວທິ ກະຕຸ້ນຄວາມໝັີ້ນໃຈພາຍໃນອງົກອນ. ຖາ້ພະນັກງານ 

ຂອງທາ່ນຄົນໃດຕິດເຊ ີ້ອ Covid-19, ພະຍາຍາມສະໜັບສະໜູນຊ່ວຍເຫ  ອເຂົາເຈົີ້າ ແລະ ຄອບຄົວໃຫ້ຫ າຍເທົັ່າທ ື່ເປັນໄປໄດ້. 



ແກໄ້ຂຄວາມວຕິກົກງັວນົຂອງພະນກັງານ. ການວາງໂຕຂອງທ່ານ, ໃນຖານະເປັນຜູ້ຈັດການ ຫ   ເຈົີ້າຂອງທລຸະກິດ, ຈະສົັ່ງຜົນຕ ໍ່ພະນັກງານ 

ຂອງທາ່ນ. ທາ່ນຈ າເປັນຕ້ອງສະແດງຄວາມເຂັີ້ມແຂງແຕ່ມ ຄວາມສະຫງົບນິື່ງໃນເວລາທາ້ທາຍເຊັັ່ນນ ີ້. ຖ້າທາ່ນສະແດງວ່າທາ່ນກ າລງັຕ ື່ນຕົກ 

ໃຈ, ພະນັກງານຂອງທ່ານຈະຮູ້ສ ກວິຕົກກັງວົນເຊັັ່ນດຽວກັນ, ເຊິື່ງຈະເພ ື່ມຄວາມສ່ຽງຕ ໍ່ການເກ ດອບຸດັຕິເຫດໃນການປະຕິບັດໜ້າທ . ແລະ ຖ້າ 

ມ ໂອກາດພະຍາຍາມເຮັດບັນຫາທ ື່ມ ຢູ່ເປັນເລ ື່ອງຕະຫ ົກ, ເຊິື່ງສ່ວນຫ າຍຈະເປັນວິທ ທ ື່ດ ໃນການສ້າງຄວາມເຊ ື່ອໝັີ້ນຂອງພະນັກງານ. 

ການສ ື່ສານ. ມາເຖິງປັດຈຸບັນ, ທ່ານອາດຈະຄິດວ່າສ ື່ສັງຄມົ ເຊັັ່ນເຟສບຸກຂອງບ ລິສັດ, ເປັນວິທ ການທ ື່ຈະສ ື່ສານກັບລູກຄາ້ທ ື່ມ ຢູ່ຂອງທາ່ນ, 

ແລະ ເປັນເຄ ື່ອງມ ໃນການດ ງດູດລູກຄ້າໃໝ່. ແຕ່ມັນຍັງສາມາດໃຊ້ເປັນເຄ ື່ອງມ ເພ ື່ອຕິດຕ ໍ່ສ ື່ສານກັບພະນັກງານ ແລະ ຜູ້ສະໜອງຂອງທາ່ນ, ປະ 

ສານງານກິດຈະກ າຕ່າງໆທ ື່ຈ າເປນັ ແລະ ເປັນວທິ ທ ື່ຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາມ ສ່ວນຮ່ວມ, ສຸມຈິດໃຈ ແລະ ມ ແຮງກະຕຸ້ນ. 

ການສະໜບັສະໜນູຊ ວດິການເປນັຢູຂ່ອງພະນກັງານ. ບ ລິສັດຂອງທ່ານອາດຈ າເປັນຕ້ອງໄດ້ປົດພະນັກງານຈ ານວນໜ ື່ງ, ຫ   ໃຫ້ພັກວຽກແບບ 

ບ ໍ່ມ ກ ານົດໂດຍບ ໍ່ໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງ, ເພ ື່ອໃຫ້ທລຸະກິດຂອງທ່ານຢູ່ລອດໃນວິກິດ. ຫ າຍຕ າແໜ່ງງານໃນທລຸະກິດ ອາດຈະຕົກຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງ ເພາະ 

ວ່າປະລິມານວຽກໃນປົກກະຕິຫ ຼຸດລົງຫ  ຢຸດເຊົາທັງໝົດ. ແຕ່ກອ່ນທ ື່ທາ່ນຈະປົດພະນັກງານຄົນໃດຄົນໜ ື່ງອອກ, ໃຫ້ຊອກຫາຊອ່ງທາງວາ່ສາ 

ມາດຈັດສັນພວກເຂົາໄປເຮັດວຽກໃນກິດຈະກ າການຜະລິດອ ື່ນໆໄດ້ຫ  ບ ໍ່. ຕົວຢ່າງ, ບ ລິສັດຂາຍເຄ ື່ອງບ ລິໂພກແຫ່ງໜ ື່ງໃນປະເທດຈ ນເຫັນວ່າ 

ພະນັກງານຂາຍຂອງຕົນບ ໍ່ສາມາດເຮັດວຽກເປັນປົກກະຕິເມ ື່ອມ ການປິດຮ້ານຄ້າ. ສະນັີ້ນ, ບ ລິສັດໄດ້ຊຼຸກຍູ້ໃຫ້ພະນັກງານຂາຍເຫ ົັ່ານັີ້ນນ າໃຊ ້

ເຄ ື່ອງມ ດິຈິຕອນແລະສ ື່ອອນລາຍໃນການພົວພັນກັບລກູຄ້າ. ຜົນໄດ້ຮັບ: ຍອດຂາຍໃນບັນດາເມ ອງທ ື່ພວກເຂົາປິດຮ້ານໄດ້ເພ ື່ມຂ ີ້ນຖ້າທຽບ 

ກັບໄລຍະດຽວກັນໃນປທີ ື່ຜ່ານມາ. ທາງເລ ອກອ ກອັນໜ ື່ງ ແມ່ນການລາອອກການແບບສະໝກັໃຈ, ແລະ ການສະເໜ ຄ່າຕອບແທນທ ື່ເປັນ 

ແຮງຈູງໃຈສ າລບັພະນັກງານທ ື່ເຕັມໃຈຈະລາອອກແບບສະໝັກໃຈ. 

 

ອ ກທາງເລ ອກໜ ື່ງແມ່ນການຫ ຼຸດເງິນເດ ອນ ຫ   ຊົັ່ວໂມງເຮັດວຽກຊົັ່ວຄາວ. ແຕ່ຖ້າເລ ອກໃຊ້ວທິ ນ ີ້, ສິື່ງສ າຄັນຜູ້ບ ລິຫານລະດັບສູງຕ້ອງເຮັດໃຫ ້

ເຫັນເປັນຕົວຢ່າງ ໂດຍເລ ື່ມຕົີ້ນຈາກການຫ ຼຸດເງິນເດ ອນ ຫ   ຊົັ່ວໂມງເຮັດວຽກແຕ່ຂັີ້ນສູງລົງມາ, ແລະ ຮັບປະກັນວາ່ວທິ ການດັັ່ງກ່າວແມ່ນປະ 

ຕິບັດຢ່າງເໝາະສົມ ແລະ ສະເໜ ພາບໃນທົັ່ວບ ລິສັດແລະທຸກລະດັບຂອງທລຸະກິດ. ຖ້າທລຸະກິດຂອງທ່ານບ ໍ່ສາມາດຫ  ກລຽ້ງການປດົພະນັກ 

ງານອອກ, ຕ້ອງໄດ້ມ ການດ າເນ ນການຢ່າງລະມັດລະວັງ ແລະ ມ ຄວາມໂປ່ງໃສທ ື່ສຸດ. ແລະ ຄວນຄ ານ ື່ງວາ່ພະນັກງານແຕ່ລະຄົນແມ່ນ 

ບາງຄົນແມ່ນມ ຄວາມອອ່ນໄຫວແຕກຕ່າງກັນ. ຕົວຢ່າງ, ການປດົພະນັກງານອອກສ່ວນໃຫ່ຍແມນ່ເລ ື່ມຈາກຕ າແໜ່ງນ້ອຍ, ພະນັກງານບ ໍ່ປະ 

ຈ າ, ພະນັກງານຕາມລະດູການ ຫ   ຕ າແໜ່ງທ ື່ບ ໍ່ເປັນທາງການ (ລວມທງັພະນັກງານສັນຍາຈ້າງ), ຊ ື່ງກຸ່ມດັັ່ງກາ່ວສ່ວນໃຫ່ຍບ ໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນລະບົບປະ 

ກັນສັງຄົມຂອງລັດແລະອາດຈະຊອກວຽກໃໝ່ໄດ້ຍາກກວາ່. ແຮງງານຕ່າງດ້າວຍັງມ ຄວາມສ່ຽງສູງ, ແລະ ຊ ວິດການເປັນຢູ່ຂອງພວກເຂົາແມນ່ 

ຂ ີ້ນກັບນາຍຈ້າງ. ໃນຊ່ວງວກິິດທາງດ້ານສຸຂະພາບທ ື່ເກ ດຈາກການລະບາດຂອງ Covid-19 , ບັນດາພະນັກງານທ ື່ມ ອາຍຸສູງ ແລະ ຜູ້ທ ື່ມ ບັນ 

ຫາທາງດ້ານສຸຂະພາບແມ່ນມ ຄວາມສ່ຽງໃນຊ່ວງນ ີ້.  

ນອກຈາກນັີ້ນ, ຄວາມເຊ ື່ອໝັີ້ນຂອງພະນັກງານທ ື່ຍັງເຫ  ອ 

ຂອງທາ່ນຍັງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການປົດພະນັກງານທ ື່ 

ເປັນເພ ື່ອນຮ່ວມງານຂອງພວກເຂາົອອກ, ສະນັີ້ນມັນຫ  ກ 

ລ້ຽງບ ໍ່ໄດ້ວາ່ພວກເຂາົຈະກັງວົນກຽ່ວກັບອະນາຄົດທ ື່ອາດຈະເປັນຄາ້ຍຄ ກັບເພ ື່ອນຮ່ວມງານຂອງພວກເຂົາ. ຕ້ອງມ ການ 

ຮັບປະກັນວ່າການຕັດສິນໃຈໃນການປົດພະນັກງານໄດ້ມ  ການອະທິບາຍໃຫ້ຄວາມກະຈ້າງແຈ້ງໃນເວລາ ແລະ ສະຖານ ທ ື່ເໝາະສົມທ ື່ສຸດ. 



ແລະ ມ ການອະທບິາຍໃຫ້ພະນັກງານທ ື່ ຍັງເຫ  ອກ່ຽວກັບເຫດຜົນທາງດ້ານທຸລະກິດໃນການຕັດສິນ ໃຈປົດພະນັກງານ, ແລະ 

ແຜນການທ ື່ຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບຂັີ້ນ ຕອນດ າເນ ນການແຕ່ລະອາທິດ ແລະ ເດ ອນຂ້າງໜ້າ. ມ  ການເຜ ຍແຜ່ຂ ໍ້ມູນຢ່າງຊັດເຈນ ແລະ ກງົໄປກົງມາ. 

ການປກົປອ້ງຕອ່ງໂສກ້ານສະໜອງຂອງທາ່ນ. ໃນຂະນະທ ື່ໄວຣັດ Covid-19 ໄດ້ສ້າງວິກິດການດ້ານສຸຂະພາບສ າລັບມະນຸດ, ເຊິື່ງສາມາດ 

ແຜ່ຈາກຄົນສູ່ຄົນ, ມັນຍັງໄດ້ສ້າງວິກິດທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການຜະລິດສ າລບັທລຸະກິດ, ເຊິື່ງແຜ່ຈາກບ ລິສັດໜ ື່ງໄປຫາບ ລສັິດໜ ື່ງ 

ຜ່ານລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງ. ແລະ ເປັນໄປໄດວ້່າບັນດາຜູ້ສະໜອງ ຂອງທ່ານແມ່ນໄດປ້ະເຊ ນໜ້າກັບສິື່ງທ້າທາຍຫ າຍຢ່າງຄ ກັນກັບທລຸະ 

ກິດຂອງທ່ານ. ຕົວຢ່າງ, ບັນຫາກ່ຽວກັບປັດໃຈການຜະລິດຂອງຕົນເອງແລະຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງ, ຄວາມຫຍຸງ້ຍາກໃນການຂົນສົັ່ງ ແລະ 

ລະບົບໂລຈ ສຕິກ, ການປິດໂຮງງານຜະລິດຊົັ່ວຄາວ, ການເຈັບເປັນຂອງພະນັກງານທ ື່ເພ ື່ມຂ ີ້ນ, ຄວາມກົດດັນຕ ໍ່ກະແສເງິນສົດ, ແລະ ອ ື່ນໆ. 

ພະຍາຍາມວາງແຜນລ່ວງໜ້າໃນການຮັບມ ກບັບັນຫາການສະໜອງໃນອະນາຄົດ ແລະ ພະຍາຍາມຫ ຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບໃຫ້ໄດ້ຫ າຍທ ື່ສຸດ. ດັັ່ງ 

ຄ າເວົີ້າຂາ້ງລຸມ່ນ ີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ, ໃນຊ່ວງປທີ ື່ຜ່ານມາທຸລະກິດສ່ວນໃຫ່ຍແມ່ນພັດທະນາລະບບົຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງທ ື່ມ ປະສິດທິພາບ ສູງ 

ສຸດ (ຕົວຢ່າງໂດຍຜ່ານການນ າໃຊ້ນະວັດຕະກ າໃໝ່ໆເຊັັ່ນ: ການຜະລິດທ ື່ຫ ຼຸດຜ່ອນສິື່ງເສດເຫ  ອໃຫ້ໜ້ອຍທ ື່ສຸດ ຫ   lean manufacturing), 

ແຕ່ສະຖານະການລະບາດຂອງ Covid-19 ເຮັດໃຫທ້ລຸະກິດຄ ານ ື່ງເຖິງການສ້າງຄວາມເຂັີ້ມແຂງຂອງຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງ ຫ າຍກວ່າປະສິດ 

ທພິາບ ເພ ື່ອຮັບມ ກັບຜົນກະທົບທ ື່ຈະເກ ດຂ ີ້ນຢ່າງກະທັນຫັນ.   

 “ລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງນັບມ ີ້ນັບມ ຄວາມຊັບຊ້ອນ ແລະ ມ ຄວາມສ າຄັນຕ ໍ່ການແຂ່ງຂັນຂອງຫ າຍບ ລິສັດ. ແຕ່ 
ດ້ວຍຈຸດພິເສດຂອງການເຊ ື່ອມໂຍງກັນທົັ່ວໂລກຍັງເຮັດໃຫ້ຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງມ ຄວາມອອ່ນໄຫວຕ ໍ່ກັບຄວາມສ່ຽງ 
ຕ່າງໆຫ າຍຂ ີ້ນ, ໂດຍມ ຈຸດທ ື່ຈະເກ ດຄວາມບກົພ່ອງຫ າຍກວ່າເກົັ່າ ແລະ ຂ ດຄວາມສາມາດໃນການຮັບມ ກັບຄວາມຜິດ 
ພາດໜ້ອຍລົງເຊັັ່ນການຈັດການຄວາມລ່າຊາ້ແລະຄວາມວຸ້ນວາຍໃນລະບົບ. ເປັນໄລຍະຫ າຍທົດສະວັດທ ື່ມ ການສຸມໃສ່ 
ການເພ ື່ມປະສິດທິພາບຂອງຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງເພ ື່ອຫ ຼຸດຜ່ອນຕົີ້ນທ ນ, ຫ ຼຸດຜ່ອນສິນຄ້າຄງົຄ້າງ, ແລະ ການນ າໃຊ້ຊັບສິນ 
ໄດທ້ າລາຍເກາະປ້ອງກັນ ແລະ ຄວາມຍ ດຍຸ່ນໃນການຈັດການກັບຄວາມລ່າຊາ້ ແລະ ຄວາມວຸ້ນວາຍ. " 

ຂ ໍ້ມູນຈາກ Deloitte: ‘Covid-19: ການຈັດການຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຄວາມວຸ້ນວາຍນຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງ’. 

ພວກເຮົາແນະນ າໃຫ້ສຸມໃສ່ຜູ້ສະໜອງລະດັບ 1 (ຜູ້ສະໜອງໂດຍກົງ) ຂອງທາ່ນ, ແລະ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຢ່າງສ້າງສັນເພ ື່ອຮັບປະກນັການສະ 

ໜອງຂອງທາ່ນຈະບ ໍ່ຖ ກລົບກວນຈາກຜົນກະທົບພາຍໃນ. ບົດລາຍງານໜ ື່ງຊ ີ້ໃຫ້ເຫັນວາ່, “ການສ ື່ສານຕະຫ ອດ ແລະ ການສ້າງແຜນສ າຮອງ 

ເປັນສິື່ງສ າຄັນທ ື່ຈະຫ ຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຂອງຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງຕ ໍ່ກັບບ ລິສັດຂອງທ່ານ”2. ຖ້າຈ າເປນັ, ທ່ານອາດຕ້ອງຄິດກ່ຽວກບັການຕິດ 

ຕ ໍ່ຜູ້ສະໜອງສ າຮອງເພ ື່ອຮັບປະກນັການສະໜອງທ ື່ສ າຄັນ. ທາງເລ ອກອ ກຢ່າງໜ ື່ງ ແມ່ນຄວາມຄດິສ້າງສັນກ່ຽວກັບການໃຊວ້ັດຖຼຸດິບ, ຊິີ້ນ 

ສ່ວນ ແລະ ປັດໃຈການຜະລິດອ ື່ນທ ື່ສາມາດທົດແທນກັນໄດ້, ແຕ່ວ່າຄວນລະມັດລະວງັຕ ໍ່ກັບບັນຫາຄວາມປອດໄພຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ ແລະ 

ລູກຄ້າ, ແລະໂດຍສະເພາະແມ່ນສິນຄ້າປະເພດອາຫານ ແລະ ສຸຂະພາບ. ຫ  ກລ້ຽງການໃຊທ້າງລັດທ ື່ອາດເປັນອັນຕະລາຍຕ ໍ່ຄົນອ ື່ນ. 

ສະໜບັສະໜນູຊ ວດິການເປນັຢູຂ່ອງຜູສ້ະໜອງ. ຖາ້ເປັນໄປໄດ້,ໃຫເ້ບິື່ງແຍ່ງ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ ຜູ້ສະໜອງໂດຍກົງຂອງທາ່ນຄ ກັນກັບທ ື່ 

ເບິື່ງແຍ່ງພະນັກງານຂອງທ່ານ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຜູ້ສະໜອງທ ື່ມາຈາກຊຼຸມຊົນທ ື່ມ ລາຍໄດ້ຕ ໍ່າຫ  ເຂດທ ື່ມ ຄວາມສ່ຽງສູງໃນສັງຄົມ. ໃນຊ່ວງວ ິ

ກິດນ ີ້, ທກຸອງົກອນລັດໃນທົັ່ວໂລກ ກ າລງັສູ້ຊົນເພ ື່ອຕອບສະໜອງ ຄວາມຕ້ອງການຂອງພົນລະເມ ອງທ ື່ໄດ້ຮັບຜົນກະທບົຈາກ Covid-19, ດັັ່ງ 

ນັີ້ນ, ພາກທລຸະກິດສາມາດມ ບົດບາດປະກອບສ່ວນການສະໜັບສະໜູນເພ ື່ມເຕ ມ ແກ່ບັນດາກຸ່ມຄນົເຫ ົັ່ານັີ້ນໄດ.້ ຊ ື່ງບ ໍ່ຈ າເປັນຕ້ອງປະກອບ 

ສ່ວນໃນຮູບແບບການກຸສົນ, ແຕ່ສາມາດຊອກວິທ ການນ າໃຊທ້ກັສະ ແລະ ຊັບສິນຫ ັກຂອງທລຸະກິດຂອງທາ່ນເພ ື່ອຊ່ວຍໃຫ້ສັງຄົມຟືື້ນຕົວ 

ຈາກຜົນກະທົບຂອງ Covid-19.  

ປະຕບິດັຕາມລະບຽບການແລະມາດຕະການໃໝ.່ ເປັນສິື່ງສ າຄັນທ ື່ຈະຕ້ອງຕິດຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ, ການປຽ່ນແປງ 

ດ້ານລະບຽບແລະມາດຕະການອ ື່ນໆທ ື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສຸຂະພາບທ ື່ວາງອອກເພ ື່ອຕ້ານກັບໄວຣັດ Covid-19, ແລະ ຮັບປະກັນວາ່ທາ່ນປະຕິບັດ 

 
2 See ‘Covid-19: Managing supply chain risk and disruption’ (https://www2.deloitte.com/global/en/pages/risk/articles/covid-19-managing-
supply-chain-risk-and-disruption.html). 



ສອດຄ່ອງກບັລະບຽບການດັັ່ງກາ່ວ. ພ້ອມທັງຮັບປະກັນວາ່ພະນັກງານຂອງທ່ານຮັບຮູ້ບັນດານະໂຍບາຍຕ່າງໆຂອງບ ລິສັດກ່ຽວກບັການລາພັກ 

ແລະ ເງິນປິິ່ນປົວ, ທ ື່ບ ລິສັດຂອງທ່ານມ ການປັບປຸງໃນຊ່ວງການລະບາດຂອງCovid-19. ຖ້າພະນັກງານສະແດງອາການໄຂ້ຫວັດ ຫ   ໄຂ້ຫວັດ 

ໃຫຍ່, ຄວນແຈ້ງໃຫພັ້ກຢູ່ເຮ ອນ ແລະ ກັກຕົວເອງກອ່ນ, ແລະ ຮບັປະກັນວ່າການພັກດັັ່ງກາ່ວຈະບ ໍ່ຜົນຕ ໍ່ການຖ ກໄລອ່ອກຈາກວຽກ. 

ພຈິາລະນາການສະໜບັສະໜນູຂອງໜວ່ຍງານໃຫບ້ ລກິານພດັທະນາທລຸະກດິ ຫ    business development service (BDS) 

BAF II ໃຫກ້ານຊ່ວຍເຫ  ອທ ື່ເໝາະສົມແກ່ບ ລິສັດທ ື່ຕ້ອງການຈ້າງຜູ້ໃຫ້ບ ລິການ 'ການພັດທະນາທລຸະກິດ' (BDS) ເພ ື່ອຊ່ວຍປັບປຸງການດ າ 

ເນ ນທຸລະກິດ. ທາງດ້ານການປກົປ້ອງພະນັກງານ ແລະ ຜູ້ສະໜອງຂອງທລຸະກິດທາ່ນ, ຖ້າທາ່ນຄິດວ່າຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫ  ອໃນການ 

ປັບປງຸຫ  ລິເລ ື່ມກິດຈະກ າໃໝ່, ທ່ານສາມາດຕິດຕ ໍ່ຫາ BAF II ເພ ື່ອປກຶສາບັນຫາດັັ່ງກ່າວນ ີ້ກັບທ ື່ປກຶສາດ້ານທຸລະກິດຂອງພວກເຮົາ. ຂັີ້ນ 

ຕອນທ າອິດແມ່ນທາ່ນສາມາດລງົທະບຽນຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງ BAF II. 

ນອກນັີ້ນ, ທ່ານຍງັສາມາດເຂົີ້າເບິື່ງຂ ໍ້ມູນເພ ື່ມຕ ື່ມທ ື່ເປັນປະໂຫຍດກຽ່ວກັບການຮັບມ ກບັສະຖານະການ Covid-19 ໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງພວກ 

ເຮົາຢູ່ໜ້າ ‘Resources’.   

 

“ພວກເຮາົຈະຮວ່ມຕ ໍ່ສູກ້ບັວກິດິໄປນ າກນັ.”  BAF II ຍິນດ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫ  ອທລຸະກິດທາ່ນເພ ື່ອຫັນປ່ຽນ, ກຽມພ້ອມ ແລະ ກ ານົດຈຸດຢືນ 

ຂອງທລຸະກິດ.  ທາ່ນສາມາດເຂົີ້າມາຫາພວກເຮົາ ເພ ື່ອປກຶສາຫາລ ວ່າທາງເຮາົຈະຊ່ວຍເຫ  ອທລຸະກິດຂອງທາ່ນໃນການຮັບມ ກັບວິກິດນ ີ້ ໄດ້ຄ  

ແນວໃດ.  

ທ່ານສາມາດຕິດຕ ໍ່ເຮົາໄດ້ທ ື່: info@baflaos.com ຫ   ໂທ: 020-55542658. ຫ   ເວັບໄຊທ:໌ www.baflaos.com 

ຂ ໍ້ມນູຈາກ McKinsey & Co.: 

 

 

ຕົວຢາ່ງສະພາບແວດລອ້ມໃນບ່ອນເຮດັວຽກ  
ການເດ ນທາງ ແລະ ກອ່ນເຂົີ້າບອ່ນເຮັດວຽກ ໃນບອ່ນເຮດັວຽກ ການນ າໃຊພ້ ີ້ນທ ສວ່ນລວມ 

ສະໜອງໜາ້ກາກ ແລະ ບງັຄບັໃຫທ້ກຸຄນົໃສ ່

ຈດັສນັສະຖານທ ື່ 

ນັັ່ງເຮດັວຽກໃຫ ້

ຫາ່ງກນັ 6 ft 

ຈ າກດັຈ ານວນຄນົ 

ເຂັີ້າເຮດັວຽກໃນ 

ແຕລ່ະກະ ແຍກບອ່ນນັັ່ງກນິເຂົີ້າ 

ຈ າກດັການເຂົີ້າມາຂອງຄນົນອກ 

ຕອງ້ໃສໜ່າ້ກາກຕະ

ຫ ອດເວລາ 

(ຍກົເວັີ້ນການເຮດັ

ວຽກຄນົດຽວຫາ່ງ 

ຈາກຄນົອ ື່ນ 6 ft) 
ເພ ື່ມຄວາມຖ ື່ການອານະ

ໄມພ ີ້ນຜວິທ ື່ມ ການສ າພັ

ດຫ າຍ 
ເພ ື່ມຄວາມຖ ື່ການອານະໄມໂດຍມ ຕາຕະລາງຕດິຕາມຊດັເຈນ 

mailto:info@baflaos.com
http://www.baflaos.com/


 

 

ແຫ ່ງຂ ໍ້ມູນ: 

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 

 

ການເດ ນທາງ ແລະ ກອ່ນເຂົີ້າບອ່ນເຮັດວຽກ ໃນບອ່ນເຮດັວຽກ ການນ າໃຊພ້ ີ້ນທ ສວ່ນລວມ 
ຕົວຢາ່ງສະພາບແວດລອ້ມໃນໂຮງງານ  

ໃສໜ່າ້ກາກໃນການເດ ນທາງ 

ວດັແທກອນຸຫະພມູ 

ຈດັພ ີ້ນທ ື່ການ 

ຜະລດິໂດຍຈ າ 

ກດັການພວົພນັກນັ 

ໃສໜ່າ້ກາກ ແລະ 

ອປຸະກອນ PPE 

ຕະຫ ອດ ເວລາ 

ປບັປງຸລະບບົກອງ 

ແລະ ລະບາຍ 

ອາກາດ 

ເພ ື່ມຄວາມຖ ື່ການ

ອານະໄມພ ີ້ນຜວິ 

ທ ື່ມ ການສ າພດັ 

ຫ າຍ 

ມ ໂປສເຕ ແນະນ າກຽ່ວ 

ກບັວທິ ການຮກັສາຄວາມ

ສະອາດ ແລະ ກ ລະນ  

ບ ໍ່ສະບາຍ 

ແຍກບອ່ນນັັ່ງກນິເຂົີ້າ 

ນ າໃຊພ້າຊະນະທ ື່ໃຊຄ້ັີ້ງດຽວ 


