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การตอบสนองตอ่ COVID-19  
ไปเย่ียมชมหน้านีบ้่อยๆ สำหรับ ขอ้มูลอัพเดทและไปที ่coronavirus.wa.gov สำหรับขอ้มูลล่าสุดจ 

ากตวัแทนทั่วรัฐ (ภาษาสเปน, ภาษารัสเซีย, ภาษาเวียดนาม, ภาษาจีน, ภาษาญ่ีปุ่น, ภาษาเกาหลี, 

ภาษาปันจาบ,ี ภาษาโซมาลี, ภาษายูเครน) 

อาคาร UTC ปดิใหบ้รกิาร 

อาคาร UTC ปดิให้บริการจนกวา่จะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและl พนักงาน UTC ทั้งหมดทำงานจา 

กที่บา้น 

มีบริการมากมายบนเวบ็ไซตข์องเราและคุณสามารถโทรขอความช่วยเหลือหรือย่ืนเร่ืองร้องเรียนผู้บริโภคได้

ที่ 1-888-333-WUTC (9882) หรือแชทออนไลน์เวลา 8.00 น. ถึง 17.00 น. วันจันทร์ถงึวันศุกร์ 

มีบริการการแปลทางโทรศัพท์ 

Stay Home, Stay Healthy (อยูบ่า้น ปลอดเชือ้ สขุภาพด)ี 

ในวันที ่23 มีนาคม ผู้ว่าการ Jay Inslee ออกคำสั่ง Stay at Home, Stay Healthy (อยู่บา้น ปลอดเช้ือ 

สุขภาพด)ีและในวันที่ 1 พฤษภาคมเขาได้ขยายคำสั่งซือ้และนำเสนอแบบจำลอง Safe Start Washington 

(การเร่ิมต้นอย่างปลอดภัยของวอชิงตัน) สี่ขั้นตอนสำหรับการมาเปิดใหม่ มณฑลตา่ง ๆ กำลังผา่นแต่ละขัน้ต 

อน ดังนั้น บริษัทต่างๆ จำเปน็ต้องรู้วา่แนวทางใดที่นำไปใช้กับมณฑลที่พวกเขาทำงานอยู่ 

• หากต้องการช้ีแจงสถานะธุรกิจของคณุหรือขอร้องให้ธุรกิจของคณุมีความสำคัญโปรด  

ส่งแบบฟอร์มนี ้(ภาษาอังกฤษเทา่นั้น) 

การชว่ยเหลอืใบเรยีกเกบ็เงนิคา่สาธารณปูโภค 

ผู้ว่าการ Inslee ออกคำสั่งห้าม บริษัทพลังงาน โทรศัพท ์โทรศัพท์พื้นฐานและ นำ้ ไม่ให้ตัดการบริการหรือเรี 

ยกเกบ็ค่าปรับการชำระล่าช้าจนถึงวนัที ่28 กรกฎาคม 

• บริษัท มีเงินทนุช่วยเหลือลูกค้าชำระคา่สาธารณปูโภค  

• หากคณุตอ้งการความช่วยเหลือในการจ่ายบิลคา่สาธารณูปโภคคุณควรติดตอ่ บริษทั ของคุณหรื 

อติดต่อคณะกรรมการที่หมายเลข 1-888-333-WUTC (9882) 8:00 - 17:00 น. วันจันทร์ถึงวัน 

ศุกร์หรืออีเมล consumer@utc.wa.gov ได้ทุกเวลา 

https://coronavirus.wa.gov/
https://coronavirus.wa.gov/es/node/1550
https://coronavirus.wa.gov/ru/node/1551
https://coronavirus.wa.gov/vi/node/1552
https://coronavirus.wa.gov/zh-hans/node/1553
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020COVID19/Japanese
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020COVID19/Korean
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020COVID19/Punjabi
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020COVID19/somali
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020COVID19/Ukrainian
https://app.smartsheet.com/b/form/d4c155fa930f4b848f95774d610c9708
mailto:consumer@utc.wa.gov
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• คุณยังจะต้องชำระคา่ใช้จ่ายของคณุทันทีที่คำสั่งซื้อหมดอายุ ดังนั้นหากคณุสามารถชำระเงินตอนนี ้

คุณควรจ่าย  

บรษิทัทีม่กีารควบคมุ 

เรากำลังทำงานโดยตรงกบั บริษัทสาธารณูปโภคและการขนส่งทีค่วบคุมโดย UTC เนื่องจากพวกเขาปรับ 

นโยบายและแนวทางปฏิบตัใินช่วงเวลานี้  

ขอ้มลูสำหรบับรษิทัการขนสง่ 

Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration (PHMSA) (การจัดการความปล 
อดภัยของทอ่และสารอันตราย (PHMSA)) 

PHMSA ได้ยินยอมเปน็การช่ัวคราวให้ มีการเปล่ียนแปลงคุณสมบัตขิองผูป้ฏิบตัิการ (ภาษาอังกฤษเท่านั้น) 

ในการพิจารณาถึงตัวบุคคลและทรัพยากรที่มีจำกัด  

• มีความยืดหยุ่นตามข้อกำหนดการทดสอบยา 

• การบังคบัใช้ข้อกำหนดคณุสมบัตขิองผู้ปฏิบตัิงานและการควบคุมห้องพักที่ถกูระงับ เช่น 

ข้อกำหนดในการให้บริการและการฝกึอบรมเฉพาะช่ัวโมง 

Federal Railroad Association (FRA) (สมาคมรถไฟแห่งชาติ (FRA)) 
• FRA ได้ออกการสละสทิธิ์ฉกุเฉินวา่ หากมีการขาดแคลนต่างๆ ในสถานที่ทำงานเกิดขึ้น 

การหยุดการบังคับใช้ ข้อเรียกร้องความปลอดภัย ในบางส่วนได้ (ภาษาอังกฤษ)  

• UTC จะปฏิบตัิตามการสละสทิธิ์นี้เม่ือใช้สิทธิ์ในการบังคบัใช้ที่ได้รับมอบหมาย  

เคร่ืองเคล่ือนย้ายของใช้ในครัวเรือน 

• ผู้ขนของใช้ในบ้านต้องสวมผ้าปิดหน้า 

• สำหรับเขตในระยะทีห่นึ่ง ผูข้นย้ายสามารถขนย้ายได้ เฉพาะการให้การช่วยเหลือในการปิดธุรก 

รรมอสังหาริมทรัพย์หรือบุคคลที่มีความอ่อนแอเสี่ยงต่อโรค ให้ออกจากสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย 

• สำหรับมณฑลในระยะทีส่องผู้ย้ายสามารถกลับไปทำกิจกรรมทั้งหมดหากพวกเขาสามารถปฏิบตัิตา

มข้อกำหนดดา้นความปลอดภัยของนายจ้างจาก Department of Labor & Industries 

(กระทรวงแรงงานและอุตสาหกรรม) 

https://www.phmsa.dot.gov/news/phmsa-stay-enforcement-covid-19
https://www.railwayage.com/wp-content/uploads/2020/03/Emergency-Waiver-Letter-03252020.pdf
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Federal Motor Carrier Safety Administration (FMSCA) (การบริหารความปลอดภัยของผู้ให้บริ 
การยานยนต์แห่งชาติ (FMCSA)) 

• FMSCA อนุมัติการละเว้นช่ัวคราวของขอ้กำหนดการให้บริการสำหรับยานพาหนะเพื่อการพาณ ิ

ชย์ที่ให้การสงเคราะห์ฉุกเฉนิ (เช่นอาหารอุปกรณ์ทางการแพทย์ 

• FMCSA เผยแพร่รายการคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการประกาศนี้ บนเวป๊ไซต์ของพวกเขา 

(ภาษาอังกฤษเทา่นั้น)  

• FMCSA ได้จัดทำ หน้าข้อมูลข่าวสารของ ไวรัสโคโรนา่ (COVID-19)(ภาษาอังกฤษเทา่นั้น) 

Department of Licensing (DOL) (กรมออกใบอนุญาต (DOL)) 

• The Department of Licensing (กรมออกใบอนุญาต) ได้ขยายเวลาหมดอายุของใบขบัขี่เปน็ก 

ารช่ัวคราวเปน็เวลา 30 วัน  

• ภายใตแ้นวทาง FMCSA DOL กำลังขยายวนัหมดอายุสำหรับใบขับขี่เชิงพาณิชย์ (CDL) 

และใบอนญุาตขบัรถเพื่อการพาณิชย์ (CDP) ที่กำหนดให้หมดอายุในวันที่หรือหลังจาก 

30 มีนาคมถึง 30 กันยายน  

• ผู้ขับขี่เชิงพาณชิย์ควรพกสำเนาใบรับรองแพทย์ที่หมดอายุเพือ่แสดงว่าใบอนุญาตหรือวันหมดอายุใ

บอนุญาตของพวกเขาเป็นวนัที่หรือหลังวันที่ 30 มีนาคม 

การเปดิการประชมุ การพจิารณาคด ีและสมันาเชงิปฏบิตักิาร  

เรา ดำเนินการ การประชุม การพิจารณาคดีและการฝึกอบรมทางโทรศัพท์หรือออนไลน์ หากคุณวางแ 

ผนที่จะเขา้ร่วมในเหตกุารณ์คณะกรรมการให้แน่ใจวา่คุณตรวจสอบ ปฏิทิน สำหรับรายละเอียด  

แหลง่ขอ้มลู 

• เว๊ปไซต์ทางการของรัฐวอชิงตันในเร่ือง COVID-19 (ภาษาสเปน, ภาษารัสเซีย, ภาษาเวียดนาม, 

ภาษาจีน, ภาษาญ่ีปุน่, ภาษาเกาหลี, ภาษาปุนจาบี, ภาษาโซมาลี, ภาษายูเครน) 

• กรมอนามัย การระบาดใหม่ของไวรัส Coronavirus 2019 เวป๊ไซต์ (ภาษามืออเมริกัน (ASL), ภาษาจีน, 

ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาเกาหลี, ภาษาปุนจาบี, ภาษารัสเซีย, ภาษาโซมาลี, ภาษาสเปน, ภาษายเูครน, 

ภาษาเวยีดนาม) 

• โทรสายดว่น COVID-19 ท่ี 1-800-525-0127 หากคุณมีคำถามเก่ียวกับสิ่งท่ีเกิดขึ้นในวอชิงตันหรือกา 

รติดต่อของไวรัสระบาด สายโทรศัพท์เปิดทุกวันต้ังแต่ 06:00 น. ถึง 22:00 น. 

• เพ่ือดูแนวทางท่ีคณะกรรมการสาธารณูปโภคในรัฐอื่นๆ ไดอ้อกมา ให้ไปท่ี NARUC การติดตามการ 

ตอบสนองของภาครัฐ (ภาษาอังกฤษเท่าน้ัน) 

https://www.fmcsa.dot.gov/emergency/frequently-asked-questions-related-fmcsa-emergency-declaration-03192020
https://www.fmcsa.dot.gov/COVID-19
https://www.utc.wa.gov/docs/Pages/AllEvents.aspx
https://coronavirus.wa.gov/
https://coronavirus.wa.gov/es/node/1550
https://coronavirus.wa.gov/ru/node/1551
https://coronavirus.wa.gov/vi/node/1552
https://coronavirus.wa.gov/zh-hans/node/1553
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020COVID19/Japanese
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020COVID19/Korean
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020COVID19/Punjabi
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020COVID19/somali
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020COVID19/Ukrainian
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/Coronavirus
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020COVID19/AmericanSignLanguage
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020COVID19/ChineseSimplified
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020COVID19/Japanese
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020COVID19/Korean
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020COVID19/Punjabi
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/Coronavirus/Russian
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020COVID19/somali
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020COVID19/CoronavirusSpanish
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020COVID19/Ukrainian
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020COVID19/vietnamese
https://www.naruc.org/compilation-of-covid-19-news-resources/state-response-tracker/
https://www.naruc.org/compilation-of-covid-19-news-resources/state-response-tracker/
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การเขา้ถงึ 

ต้องการข้อมูลนี้ในรูปแบบอ่ืนหรือ โทร 1-800-833-6384 หรือกด 711 สำหรับการพิมพ์ข้อความ 

ทางไกล  (TTY) ผ่าน บริการการรีเลย์วอชิงตนั  

UTC สามารถช่วยคุณได้หลายภาษา กรุณาโทร 1-888-333-9882 8 โมงถงึ 5 โมงเย็น วนัจันทร์ ถึง 

วันศุกร์และขอล่าม 
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