การตรวจสอบการดาเนินการด้ านสิ ทธิมนุษยชน
ในช่ วงสถานการณ์ โควิด-19:
การประเมินตัวเองเบื้องต้นสาหรับภาคธุรกิจ

ภาพรวมการประเมินตัวเองเบื้องต้ น
ความตื่นตระหนกทางสังคมและเศรษฐกิจที่เกิดจากการแพร่ ระบาดของโควิด-19 เกิดขึ้นในช่วงที่เรากาลังเผชิญหน้ากับ
ความไม่เท่าเทียมกันอย่างเห็นได้ชดั รวมทั้งความเปราะบางด้านนิเวศน์วิทยา โรคระบาดส่ งผลต่อกลุ่มคนผูเ้ ปราะบางและผู ้
อยูต่ ามชายขอบของสังคมอย่างยิง่ ทั้งในแง่การมีทรัพยากรน้อยกว่าเดิมในการปกป้ องคนเหล่านี้จากความเสี่ ยงด้านสุ ขภาพ
การให้พวกเขาเข้าถึงบริ การสุ ขภาพ หรื อแม้กระทัง่ มีเงินซื้อของใช้ที่จาเป็ น หากภาคธุรกิจ รัฐบาล และประชาสังคมไม่
ร่ วมมือกันเพื่อดาเนินมาตรการเชิงรุ กในเวลาที่เหมาะสม โรคระบาดโควิด-19 อาจส่ งผลทาให้ความคืบหน้าต่างๆ ที่มีต่อ
วาระ 2030 ว่าด้วยการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน และเป้าหมายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ชะงักลงได้
ธุรกิจจานวนไม่น้อยกาลังเผชิญหน้ากับภาวะล้มละลายในระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ส่ งผลให้ผคู ้ นนับล้านไม่มีงานทา
ในบริ บทนี้ ความมัน่ ใจในความมัน่ คงของเศรษฐกิจระดับโลก เรื่ อยไปจนถึงธรรมเนียมปฎิบตั ิและสถาบันที่สนับสนุน
เศรษฐกิจระดับโลก จึงถูกทดสอบอย่างที่ไม่เคยเป็ นมาก่อน วิธีการที่ภาคธุรกิจจะรับมือกับวิกฤติครั้งนี้ โดยเฉพาะบริ ษทั ที่
ได้รับการสนับสนุนจากรัฐให้ดาเนินกิจการต่อ จึงจะเป็ นผูก้ าหนดทัศนคติของผูค้ นในสั งคมที่จะมีต่อภาคเอกชนในกาล
ข้างหน้า
หลายธุรกิจได้ลุกขึ้นมารับมือกับความท้าทายที่เกิดจากไวรัสโควิด- 19 ด้วยการให้ความช่วยเหลือจัดส่ งผลิตภัณฑ์ทางการ
แพทย์ ริ เริ่ มโครงการเพื่อสุ ขภาวะที่ดีของพนักงาน รวมทั้งให้การสนับสนุนชุมชนที่ได้รับผลกระทบ ในบางกรณี ผูผ้ ลิต
ปรับเปลี่ยนเครื่ องจักรของตนเพื่อผลิตหน้ากากอนามัยและเครื่ องช่วยหายใจที่ขาดแคลนเพื่อช่วยชีวิตผูค้ น บริ ษทั เหล่านี้
สมควรได้รับคาชมเชยอย่างยิง่ และเอกสารฉบับนี้ส่วนหนึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากการอุทิศตนและการลงมือทาจริ งของ
ภาคธุรกิจ อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ชั้นนาเหล่านี้ตระหนักด้วยว่าพวกเขาต้องไปให้ไกลเกินกว่าแค่การอุทิศความดีเพื่อสาธารณะ
และต้องแก้ไขผลกระทบด้านลบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่นาน จากการ
ดาเนินธุรกิจของตน บริ ษทั เหล่านี้เข้าใจว่าการแสดงให้เห็นว่าการเคารพในสิ ทธิมนุษยชน โดยเฉพาะท่ามกลางสถานการณ์
ทางเศรษฐกิจที่เลวร้าย เป็ นการสะท้อนค่านิยมหลักที่สาคัญยิง่ พวกเขาเข้าใจว่าการป้องกัน การบรรเทา และการแก้ปัญหา
ผลกระทบด้านสิ ทธิมนุษยชนเป็ นกุญแจสาคัญในการรักษาความมัน่ ใจของลูกค้า ผูบ้ ริ โภค พนักงาน ผูถ้ ือหุ ้น และชุมชน
ในอนาคตไปอีกนานหลังผ่านพ้นวิกฤติน้ ี
ด้วยเหตุน้ ี UNDP จึงออกแบบเครื่ องมือง่ายๆ ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ข้ ึนมา เครื่ องมือนี้ชื่อ การตรวจสอบการดาเนินการ
ด้านสิ ทธิมนุษยชนในช่วงสถานการณ์โควิด-19 การประเมินตัวเองเบื้องต้นสาหรับธุรกิจ (การประเมินตัวเองเบื้องต้น
ในช่วงสถานการณ์โควิด- 19) (Human Rights Due Diligence and COVID-19: Rapid Self-Assessment for Business –
C19 Rapid Self-Assessment) เพื่อช่วยให้ธุรกิจหันมาพิจารณาและจัดการผลกระทบด้านสิ ทธิมนุษยชนจากกิจการของตน
รายการต่างๆ ในแง่ของการดาเนินการที่เป็ นไปได้ในแบบประเมินนี้ จะช่วยธุรกิจสะท้อนความเสี่ ยงด้านสิ ทธิ มนุษยชนและ
ผลกระทบที่หลายอุตสาหกรรมเผชิญ ได้อย่างรวดเร็ วและต่อเนื่อง สิ่ งสาคัญคือ แบบประเมินตัวเองเบื้องต้นในสถานการณ์
โควิด- 19 นี้ ไม่ถือเป็ นเครื่ องมือตรวจสอบการดาเนินการด้านสิ ทธิมนุษยชนอย่างครอบคลุม ตามที่กาหนดในหลักการชี้นา
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ของสหประชาชาติวา่ ด้วยธุรกิจและสิ ทธิมนุษยชน (UN Guiding Principles on Business and Human Rights) ในทาง
ตรงกันข้าม แบบประเมินนี้ถูกนาเสนอให้บริ ษทั ได้พิจารณาเพื่อสะท้อนการดาเนินการด้านสิ ทธิมนุษยชนบางด้านที่จะให้
ข้อมูลภายใต้บริ บทเฉพาะของสถานการณ์โควิด- 19 ลิสต์รายการการลงมือทาในแบบประเมินนี้ มีพ้ืนฐานจากบทบัญญัติที่
เกี่ยวข้องของสนธิสัญญาว่าด้วยสิ ทธิมนุษยชนแห่ งสหประชาชาติ อนุสัญญาพื้นฐานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ
(ILO Fundamental Conventions) และหลักการชี้นาของสหประชาชาติวา่ ด้วยธุรกิจและสิ ทธิมนุษยชน (UNGPs) แบบ
ประเมินนี้ จดั ทาขึ้นเพื่อนาเสนอการดาเนินการหรื อข้อพิจารณาสาคัญๆ ในช่วงต่างๆ 3 ช่วงขณะเกิดวิกฤติโควิด-19 ได้แก่
ช่วงเตรี ยมการ ช่วงรับมือ และช่วงฟื้ นตัว (Prepare, Respond and Recover) ในขณะที่แบบสารวจนี้จะให้ขอ้ มูลที่เป็ น
เสมือนแนวทางขั้นต้น ทว่า UNDP ขอแนะนาให้บริ ษทั ทุกแห่งพิจารณาขั้นตอนที่สามารถทาได้ทนั ที เพื่อนาไปสู่ การ
ประเมินผลกระทบด้านสิ ทธิ มนุษยชนเต็มรู ปแบบ ทั้งนี้ เพื่อรับมือกับผลกระทบด้านสิ ทธิ มนุษยชนทั้งในปัจจุบนั และใน
ระยะยาวจากสถานการณ์โควิด-19 ที่มีต่อกิจการและห่วงโซ่อุปทานของตน แม้วา่ กิจกรรมบางอย่างในลิสต์น้ ีอาจมีความ
เหมาะสมและง่ายต่อการปฎิบตั ิสาหรับบริ ษทั ขนาดใหญ่มากกว่าบริ ษทั ขนาดเล็ก อย่างไรก็ดี ธุรกิจทุกขนาดย่อมมีความ
รับผิดชอบในการเคารพสิ ทธิมนุษยชนภายใต้หลักการชี้นา UNGPs สาหรับบริ ษทั ที่ไม่มีนโยบายสิ ทธิมนุษยชน นี่คือ
โอกาสเหมาะที่จะมองหาความเป็ นไปได้ในการประกาศความมุ่งมัน่ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้สาธารณชนทราบ เพื่อป้องกัน
บรรเทา และรับมือกับผลกระทบด้านสิ ทธิ มนุษยชนอันเลวร้าย
แบบประเมินตัวเองเบื้องต้นในสถานการณ์โควิด-19 นี้ ได้ถูกพัฒนาบนกรอบข้อเสนอเพื่อรับมือสถานการณ์โควิด-19 แบบ
บูรณาการในระดับโลกของ UNDP โดย UNDP ใช้กรอบ “เตรี ยมการ รับมือ และฟื้ นตัว” (Prepare, Respond and
Recover) เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อและส่ งผลิตภัณฑ์สุขภาพที่จาเป็ น เพิ่มความสามารถในการบริ หารจัดการวิกฤติและ
รับมือวิกฤติให้ดีกว่าเดิม และแก้ปัญหาผลกระทบสาคัญๆ ด้านสังคมและเศรษฐกิจทัว่ โลก โครงการธุรกิจและสิ ทธิ
มนุษยชนในภูมิภาคเอเชีย (Business and Human Rights in Asia: B+HR Asia) เป็ นผูน้ าเสนอเครื่ องมือชุดนี้ ในฐานะ
ผลิตภัณฑ์ร่วมภายใต้โครงการ Enabling Sustainable Economic Growth through the Protect, Respect and Remedy
Framework (เพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยัง่ ยืนผ่านกรอบการปกป้อง เคารพ และเยียวยา) ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดย
สหภาพยุโรป และโครงการ Promoting Responsible Business Practices through Regional Partnerships (ส่ งเสริ มแนว
ปฏิบตั ิของธุรกิจที่มีความรับผิดชอบผ่านการเป็ นหุ ้นส่ วนในระดับภูมิภาค) ซึ่งได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากรัฐบาล
สวีเดน
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การประเมินตัวเองเบื้องต้ นในสถานการณ์ โควิด-19
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
การดาเนินการ

ช่ วง
เตรี ยมการ รับมือ

ออกแบบ ทดสอบ และเริ่ มดาเนินการตามแผนเตรี ยมตัวฉุกเฉิ นทีมีรายละเอียดขั้นตอนการ
รับมือโรคโควิด-19 อย่างมีประสิ ทธิภาพi

☐

ดูแลให้พนักงานทุกคนเข้าถึงบริ การสุ ขภาพและอุปกรณ์การแพทย์ รวมถึงอุปกรณ์ป้องกันตัว
เช่น หน้ากากอนามัย โดยไม่เลือกปฏิบตั ิตามเพศสภาพ เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา สัญชาติ ความพิการ สถานการณ์การย้ายถิ่น วิถีทางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศ หรื อสมาชิกภาพในกลุ่มสังคมที่
ต้องเผชิญกับการถูกกีดกัน/ตีตราโดยสังคมแต่อย่างใดii

☐

ทาความสะอาด ฆ่าเชื้อสภาพแวดล้อมในสถานประกอบการและพื้นที่ส่วนรวมทั้งหมด ทั้งใน
ห้องน้ า หอพัก โรงอาหาร อย่างสม่าเสมอ เพื่อสุ ขอนามัยและความปลอดภัยของพนักงานและ
ผูบ้ ริ โภคทุกคนiii

☐

จัดการให้พนักงานทุกคนมีหอ้ งน้ าที่สะอาด สบู่ และตูก้ ดน้ าดื่มใช้ รวมถึงสถานที่เก็บอาหารที่
ถูกสุ ขอนามัยด้วย ในกรณี ที่เกี่ยวข้องiv

☐

☐

จัดหาอุปกรณ์เกี่ยวกับสุ ขภาพและความปลอดภัยซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย (OHS Standards) รวมถึงหน้ากากอนามัย อุปกรณ์ป้องกันในโรงพยาบาลและ
คลินิกv

☐

☐

จัดหาอุปกรณ์ความปลอดภัยที่เหมาะสมให้กบั ผูห้ ญิงตามความต้องการ (ยกตัวอย่างเช่น
อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมกับขนาดตัวของผูห้ ญิง) รวมทั้งผลิตภัณฑ์ความสะอาดและสิ่ ง
อานวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องกับผูห้ ญิงvi

☐

☐

ฟื้ นตัว

☐

☐
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ป้องกันพนักงานโดยเฉพาะพนักงานสู งวัย พนักงานที่กาลังตั้งครรภ์ หรื อพนักงานที่มีโรค
ประจาตัว จากสภาพแวดล้อมในการทางานที่ไม่ปลอดภัยหรื อเป็ นอันตราย รวมทั้งจากพื้นที่
เสี่ ยงสู งในการติดเชื้อไวรัสโควิด-19vii

☐

☐

ประเมินความเสี่ ยงและเริ่ มโครงการ/แผนขจัดหรื อลดความเสี่ ยงด้านอาชีวอนามัยให้กบั แม่มือใหม่หรื อสตรี ที่กาลังตั้งครรภ์ รวมถึงความเสี่ ยงต่อการติดโควิด-19viii

☐

☐

อนุญาตให้พนักงานติดต่อกับครอบครัวและเพื่อนที่ภูมิลาเนาของตน ตลอดจน
ดูแลมิให้พนักงานต้องถูกแยกขาดจากเครื อข่ายที่สนับสนุนตนเองในสถานการณ์น้ ี ix

☐

☐

จับตาดูมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันมิให้พนักงานวัยรุ่ นและพนักงานคนอื่นๆ ที่อาจมี
ความสามารถจากัดในการให้ความยินยอมโดยได้รับข้อมูลครบถ้วน ต้องทางานในสภาพที่เสี่ ยง
ต่อความปลอดภัย รวมถึงสภาพที่อาจส่ งผลให้ตนติดโควิด-19x

☐

สาหรับบริ ษทั ขายยาหรื ออุปกรณ์การแพทย์ ดูแลให้มียาและอุปกรณ์การแพทย์ที่เพียงพอ
สาหรับสาธารณชนรวมทั้งกาหนดราคาที่เหมาะสมให้กลุ่มคนเปราะบางสามารถเข้าถึงยาและ
อุปกรณ์การแพทย์เหล่านี้ได้xi

☐

ดูแลให้สถานที่ทางานและบ้านพักคนงานที่บริ ษทั จัดหาให้ เปิ ดโอกาสให้พนักงานปฏิบตั ิตาม
มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมได้xii

☐

ขั้นตอนต่างๆที่มีการดาเนินการเพื่อขจัดหรื อลดความเสี่ ยง ต้องมีการปรึ กษากับพนักงาน
รวมทั้ง ได้รับคาแนะนาจากพนักงานและ/หรื อคณะกรรมการสุ ขภาพและความปลอดภัย (หรื อ
ตัวแทน) ในช่วงวิกฤติโควิด-19 และ หากเป็ นไปได้มีการปรึ กษาหารื อกับสหภาพการค้า
องค์กรประชาสังคม สานักงานคณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติ และผูม้ ีส่วนได้เสี ยรายอื่น
ด้วยxiii

☐

☐

มีการสร้างความตระหนักรู ้และฝึ กอบรมเรื่ องนโยบายและแนวปฏิบตั ิดา้ นอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยที่เกี่ยวกับไวรัสโควิด-19 ให้กบั พนักงานทุกคนอย่างสม่าเสมอ รวมถึงพนักงาน
รับจ้าง (contract labor) และคนทางานอิสระ (gig economy workers)xiv

☐

☐

☐
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สิทธิของแรงงาน
การดาเนินการ

ช่ วง
เตรี ยมการ รับมือ

จัดทาแผนเพื่อดูแลไม่ให้มีการไล่พนักงานออก หากต้องไล่พนักงานออก ให้ดูแลไม่ให้มีการไล่
พนักงานออกโดยไม่ได้รับเงินชดเชยและโดยไม่มีการคุม้ ครอง (procedural safeguards)
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกรณี พนักงานรายวันxv

☐

ดูแลให้พนักงานได้รับการจ่ายค่าจ้างในระหว่างและหลังเหตุการณ์โควิด-19 ตามเงื่อนไขใน
สัญญาว่าจ้าง รวมทั้งค่าทางานล่วงเวลาที่กาหนด ภายใต้ขอ้ กาหนดที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
แรงงานของท้องถิ่นและระหว่างประเทศ รวมทั้งสอดคล้องกับแผนกระตุน้ เศรษฐกิจของ
รัฐบาลด้วยในกรณี ที่เกี่ยวข้องxvi

☐

☐

ฟื้ นตัว

☐

เมื่อธุรกิจต่างๆ กลับมาดาเนิ นการเป็ นปกติอีกครั้ง บริ ษทั ควรพิจารณาว่าจ้างพนักงานที่ถูกให้
ออกในช่วงวิกฤติ หรื อหากมีการจ้างพนักงานใหม่ ดูแลไม่ให้มีการเลือกปฏิบตั ิตามเพศสภาพ
เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา สัญชาติ ความพิการ สถานการณ์การย้ายถิ่น วิถีทางเพศ อัตลักษณ์ทาง
เพศ หรื อสมาชิกภาพในกลุ่มสังคมที่ตอ้ งเผชิญกับการถูกกีดกัน/ตีตราโดยสังคมxvii

☐

ดูแลไม่ให้มีการเลือกปฏิบตั ิเมื่อมีการว่าจ้างพนักงานซึ่ งเป็ นผูต้ ิดเชื้อโควิด-19 ขณะว่างงานหรื อ
ระหว่างป่ วยxviii

☐

จ่ายค่าจ้างรายวันให้พนักงานตลอดช่วงวิกฤติในอัตราที่ลดลงถ้าจาเป็ น แม้วา่ กิจการต้องลดหรื อ
หยุดกิจการก็ตามxix

☐

จ่ายค่าจ้างให้พนักงานขณะที่พนักงานป่ วยและมาทางานไม่ได้ รวมถึงในขณะที่พนักงานกักตัว
อยูท่ ี่บา้ นxx

☐

กรณี มีการหักเงินใดจากค่าจ้างหรื อเงินเดือนเพื่อรักษาโรคโควิด-19 หรื อความเจ็บป่ วยที่
เกี่ยวข้อง การหักเงินดังกล่าวต้องไม่หกั หากยังไม่บอกกล่าวให้พนักงานทราบหรื อหากไม่ได้รับ
ความยินยอมจากพนักงานก่อน ทั้งนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงสภาพการณ์ที่จะนาไปสู่ การเป็ นแรงงานขัด
หนี้ (debt bondage)xxi

☐

☐
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ป้องกันมิให้มีการหักเงินเดือนพนักงานเพื่อตรวจสอบและรักษาโรคโค-19 หรื ออาการเจ็บป่ วย
ที่เกี่ยวข้องหากพนักงานไม่ทราบ และไม่ได้รับความยินยอมจากพนักงานxxii

☐

ดูแลให้ผหู ้ ญิงได้รับค่าจ้างที่เท่าเทียมจากการทางานลักษณะเหมือนกันทั้งในช่วงวิกฤติโควิด-19
และหลังวิกฤติxxiii

☐

☐

☐

☐

ตระหนักถึงสถานะของผูห้ ญิงที่ตอ้ งทาหน้าที่เป็ นผูด้ ูแลคนในครอบครัวโดยไม่ได้รับเงินค่าจ้าง
(unpaid caregivers) ตอบสนองความต้องการของผูห
้ ญิงที่อาจต้องมีตารางเวลาทางานที่ยดื หยุ่น
หรื อทางานครึ่ งเวลาเมื่อมีการเพิ่มกาลังการผลิตxxiv

☐

ดูแลให้พ่อแม่ที่มีเด็กเล็กหรื อพนักงานรายอื่นมีความยืดหยุ่นที่จะทางานจากบ้านเพื่อให้เกิด
ความปลอดภัยและปฏิบตั ิตามระเบียบเว้นระยะห่างทางสังคมxxv

☐

ป้องกันไม่ให้มีการใช้แรงงานเด็กเพื่อเติมเต็มช่องว่างจากการขาดหรื อลดแรงงานผูใ้ หญ่ที่
สุ ขภาพแข็งแรงเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19xxvi

☐

พิจารณาผูพ้ ิการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เป็ นพิเศษ เพื่อให้คนเหล่านั้นสามารถทางาน
หรื อกลับเข้ามาทางานเป็ นส่ วนหนึ่งของแรงงานอีกครั้งxxvii
ดูแลมิให้มีการเก็บเอกสารประจาตัว หนังสื อเดินทางและ/หรื อเอกสารอื่นๆ ของพนักงาน ไว้
กับนายจ้าง อนุญาตให้พนักงานกลับภูมิลาเนาตามที่กฎหมายของประเทศ พระราชกาหนด หรื อ
มาตรการสาธารณสุ ข/มาตรการฉุกเฉิ นอนุญาตxxviii

☐

☐

☐

☐

ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชน
การดาเนินการ
ดาเนินมาตรการเฝ้าระวังเพื่อไม่ให้สุขภาพของผูบ้ ริ โภคหรื อสาธาณชนต้องได้รับอันตราย
เพิ่มเติมจากการดาเนินธุรกิจxxix

ช่ วง
เตรี ยมการ รับมือ

ฟื้ นตัว

☐
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จัดการให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลเรื่ องความเสี่ ยงจากโควิด-19 ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะที่มาจากการ
ดาเนินธุรกิจ ให้ผบู ้ ริ โภคและสาธารณชนทราบ เพื่อให้ท้งั สองฝ่ ายสามารถดาเนินมาตรการเฝ้า
ระวังที่จาเป็ นได้xxx

☐

ดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามขั้นตอนหรื อระเบียบด้านสิ่ งแวดล้อมทั้งหมดในการทิ้งวัตถุมีพิษและ
เป็ นอันตราย รวมถึงหน้ากากอนามัย อุปกรณ์ป้องกันส่ วนตัว (PPE) และถุงมือ สื่ อสารให้
พนักงานทราบว่าการทิ้งอย่างไม่เหมาะสมยังเป็ นเรื่ องที่บริ ษทั ให้ความสาคัญเป็ นอันดับแรกแม้
จะอยูใ่ นช่วงวิกฤติก็ตามxxxi

☐

☐

จัดทาการประเมินสถานการณ์หลังวิกฤติวา่ ชุมชนได้รับผลกระทบอย่างไรจากการถูกเลิกจ้าง
และดาเนินมาตรการบรรเทาหรื อแก้ไขตามที่กาหนดxxxii

☐

ดูแลมิให้มีการละเมิดสิ ทธิและส่ วนได้เสี ยในทรัพย์สินของชุมชนรอบข้างในช่วงวิกฤติโควิด-

☐

19xxxiii

การรักษาความเป็ นส่ วนตัว
การดาเนินการ

ช่ วง
เตรี ยมการ รับมือ

เปิ ดเผยข้อมูลส่ วนตัวของผูบ้ ริ โภคหรื อสาธารณชนให้รัฐบาลทราบ ยกตัวอย่างเช่น ผ่านการ
สื่ อสารหรื อบทบัญญัติดา้ นสาธารณสุ ข เฉพาะในกรณี ที่มีการใช้ขอ้ มูลนั้นเพื่อรับมือกับการ
ระบาดของโควิด-19 และตามกรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ข้อมูลที่เปิ ดเผยควรจากัดใน
ขอบเขตและไม่เกินเวลา (time-bound) ที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19xxxiv
พัฒนานโยบายเพื่อมิให้มีการเปิ ดเผยชื่อและข้อมูลติดต่อของพนักงานที่พบว่าติดเชื้อโควิด-19
ให้พนักงานที่เหลือหรื อสาธารณชนทราบ เว้นแต่พนักงานจะยินยอมหรื อรัฐบาลกาหนดตาม
กฎหมายที่ใช้บงั คับxxxv
ฝึ กอบรมหรื อจัดหลักสู ตรทบทวนเรื่ องสิ ทธิมนุษยชนตามขั้นตอนการปฏิบตั ิงานพื้นฐาน (SOP)
ให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเอกชน โดยเฉพาะพนักงานที่ทางานคัดกรองโควิด-19 xxxvi

ฟื้ นตัว

☐

☐

☐

☐

☐
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ป้องกันการตีตราและการเลือกปฏิบัติ
การดาเนินการ

ช่ วง
เตรี ยมการ รับมือ

ดูแลว่าเมื่อมีการอนุญาตให้พนักงานกลับมาทางานที่สถานประกอบการ พนักงานจะไม่ถูกเลือก
ปฏิบตั ิหรื อถูกตีตราxxxvii

ฟ้ื นตัว
☐

กาหนดขั้นตอนเพื่อรับมือกับการแพร่ กระจายข่าวปลอมหรื อข้อมูลเท็จ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการ
สร้างความหวาดกลัวหรื ออคติต่อแรงงานที่อยูใ่ นกลุ่มคนชายขอบxxxviii

☐

ดูแลให้พนักงานตระหนักรู ้ถึงการใช้สื่อโชเชียลอย่างรับผิดชอบ เพื่อรับมือกับการเผยแพร่
ข้อมูลเท็จ การสร้างความกลัวและอคติในหมู่แรงงานxxxix

☐

ดูแลไม่ให้มีการนาชนกลุ่มน้อย แรงงานย้ายถิ่น หรื อกลุ่มเปราะบางอื่นๆ ไปเชื่อมโยงในทางลบ
กับโควิด-19 ในการโฆษณา แผนการตลาด หรื อการสื่ อสารองค์กร เพื่อป้องกันการเหมารวม
การเผยแพร่ ขอ้ มูลเท็จ หรื อการตีตรากลุ่มคนชายขอบxl

☐

☐

☐

นโยบายบริษัทและข้ อพิจารณาของฝ่ ายบริหาร
การดาเนินการ
ประกาศให้สาธารณชนทราบบนเว็บไซต์ของบริ ษทั หรื อสื่ อขององค์กรว่า บริ ษทั มุ่งมัน่ ที่จะ
เคารพสิ ทธิมนุษยชนxli

ช่ วง
เตรี ยมการ รับมือ
☐

☐

ร่ างนโยบายว่าด้วยสิ ทธิมนุษยชนและดูแลให้มีการสื่ อสารการปฏิบตั ิตามนโยบายสิ ทธิ
มนุษยชนนี้ ให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยทั้งในและนอกองค์กรทราบxlii
สื่ อสารอย่างสม่าเสมอ และส่ งเสริ มความโปร่ งใสเมื่อองค์กรทาการตัดสิ นใจ รวมทั้งเมื่อมีการ
สื่ อข้อมูลเกี่ยวกับโควิด-19 ให้พนักงานทราบxliii

ฟื้ นตัว

☐

☐

☐

☐
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จ่ายเงินชดเชยทันที ในจานวนที่เพียงพอผ่านกลไกการร้องเรี ยนที่มีประสิ ทธิภาพ กรณี มีการ
ละเมิดสิ ทธิ มนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ โดยมีสาเหตุจากโควิด-19xliv
จัดทากลไกการร้องทุกข์ที่พนักงานเข้าถึงได้ และ/หรื อดูแลให้กลไกการร้องทุกข์ที่มีอยู่ เช่น
สายด่วน เป็ นช่องทางที่ทุกคนเข้าถึงได้ มีทางเลือกให้รายงานปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากโควิด-19
และจัดการให้พนักงานและผูบ้ ริ โภคทุกคนสามารถใช้กลไกและทางเลือกเหล่านี้ได้xlv

☐

☐

ชาระเงินตรงเวลาและ/หรื อขยายเครดิตให้กบั ซัพพลายเออร์และผูค้ า้ ปลีกขนาดเล็กและขนาด
กลาง เพื่อให้ธุรกิจเหล่านี้ อยูร่ อดตลอดห้วงวิกฤติโควิด-19 โดยสอดคล้องกับนโยบายกระตุน้
เศรษฐกิจของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องxlvi

☐

ยังคงทางานตามสัญญาต่อเนื่องกับซัพพลายเออร์โดยเฉพาะที่เป็ นกิจการขนาดกลางและขนาด
เล็กตราบเท่าที่ทาได้xlvii

☐

ตรวจสอบการดาเนินการด้านสิ ทธิมนุษยชน (human rights due diligence) ของซัพพลายเออร์ราย
ใหม่ในห่ วงโซ่อุปทานxlviii

☐

9

ติดต่ อเรา
แบบประเมินตนเองเบื้องต้นในสถานการณ์โควิด-19 นี้เป็ นเอกสารที่ยงั ต้องได้รับการปรับปรุ งแก้ไขอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้
เพราะวิกฤติโควิด-19 เป็ นวิกฤติที่ยงั คงดาเนินอย่างต่อเนื่ อง และขณะนี้ยงั ไม่มีการระบุคุณลักษณะและขอบเขตของความ
เสี่ ยงจากวิกฤติน้ ีได้อย่างเต็มรู ปแบบ หากท่านมีความเห็นหรื อข้อเสนอแนะใด สามารถติดต่อทีม B+HR ได้
ทีมงาน B+HR เอเชีย พร้อมให้คาชี้แนะและเครื่ องมือเพิม่ เติมแก่ท่านได้ โปรดส่ งคาถามหรื อหากต้องการความช่วยเหลือ
สามารถติดต่อ Sophia Areias ตาแหน่งผูเ้ ชี่ยวชาญด้านธุรกิจสัมพันธ์เพื่อความรับผิดชอบ (Responsible Business
Engagement Specialist) ทางอีเมล sophia.areias@undp.org

ข้ อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับธุรกิจและสิ ทธิมนุษยชน
Livio Sarandrea ที่ปรึ กษาหลัก และ หัวหน้าทีมธุรกิจและสิ ทธิมนุษยชน เอเชีย (B+HR Asia)
livio.sarandrea@undp.org
Sean Lees ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านธุรกิจและสิ ทธิมนุษยชน sean.lees@undp.org
Harpreet Kaur ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านธุรกิจและสิ ทธิ มนุษยชน harpreet.kaur@undp.org

ติดต่อเว็บไซต์ B+HR in Asia website ที่นี่

Funded by the
European Union

With support from the
Government of Sweden

เอกสารนี้ได้รับความสนับสนุนทางการเงินจากสหภาพยุโรปและรัฐบาลสวีเดน ความเห็นในเอกสารไม่ถือว่าเป็ นการสะท้อน
ความเห็นอย่างเป็ นทางการของสหภาพยุโรป รัฐบาลสวีเดน หรื อ UNDP แต่อย่างใด
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