


 จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ที่เกิดขึ้นท่ัวโลก รวมถึงประเทศไทย 
ซึ่งสงผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเปนอยางมากในปจจุบันและเพื่อเปนการแกไขปญหา
ดังกลาวของประเทศ จงึตองอาศัยการกระตุนเศรษฐกิจดานทองเทีย่วจากภายในประเทศและตางประเทศภายใต
มาตรการการปองกันและควบคุมโรคท่ีศนูยบรหิารสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019

(ศบค.) กําหนด ทั้งนี้ รัฐบาลไดกําหนดแผนฟนฟูการทองเที่ยวของประเทศข้ึน โดยไดกําหนดนโยบาย
เปดประเทศภายใน 120 วัน เพ่ือกระตุนเศรษฐกจิเกีย่วกบัการทองเท่ียว โดยมีกาํหนดในวันท่ี 1 พฤศจกิายน 2564

ภายใตมาตรการความปลอดภัยสําหรับองคกร (COVID Free Setting) และมาตรการการปองกันการติดเช้ือ
แบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) สําหรับพื้นที่พิเศษนํารองเพื่อการทองเที่ยว (พ้ืนที่สีฟา)
ซึ่งจังหวัดเลย (เฉพาะอําเภอเชียงคาน) ไดรับการกําหนดใหเปนหนึ่งในจังหวัดนํารองดานการทองเที่ยว
จาก 17 จังหวัดทัว่ประเทศ จึงตองมีมาตรการและความพรอมเพ่ือปองกันและรองรับสถานการณการแพรระบาด
ของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 ประกอบดวยการครอบคลมุของผูไดรบัวัคซีนโควดิ-19 ระดบัจังหวดัอยางนอย 
50 % และกลุมผูสงูอายุ ผูมโีรคประจาํตัว 7 กลุมโรค และหญงิต้ังครรภ (กลุม 608) อยางนอย 80% พรอมท้ังมี
มาตรการรองรบัผูปวยอยางเพยีงพอ อตัราครองเตยีงผูปวยเหลอืงแดงไมเกนิ 80% มผีูตดิเช้ือ ไมเกนิ 5-10 ราย
ตอแสนประชากรตอวัน 

 จังหวัดเลย จึงไดเตรียมความพรอมเพ่ือรับนักทองเท่ียวที่ปลอดภัยจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019

ตามเง่ือนไขท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด และคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดกําหนดโดยมีการจัดทํา
ขอกําหนดกลางมาตรฐานขัน้ตอนการปฏิบตังิาน (Standard Operating Procedure : SOP) เพ่ือเปนแนวทาง
การปฏิบัติท่ีถูกตอง สอดคลองกับนโยบายการปองกันควบคุมโรคและความปลอดภัยจากโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 จังหวัดเลยและหนวยงานที่เกี่ยวของจึงไดรวมกันจัดทํา ขอกําหนดกลางมาตรฐานขั้นตอน
การปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure : SOP) ซ่ึงประกอบไปดวยมาตรการการเขาจังหวัด
ขอกําหนดการปฏิบัติตัวของนักทองเที่ยวและสถานประกอบการโรงแรม ที่พักรานอาหาร หางสรรพสินคา 
ศูนยการคา สถานประกอบการ ตลาด สถานประกอบการรมิบาทวถิ ีแหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรม การแสดงมหรสพ
ประเภทนอกอาคาร/ในอาคาร/โรงละคร/โรงมหรสพ การใชรถโดยสารสาธารณะในพ้ืนที่จังหวัดและขามเขต
จงัหวัด และสถานประกอบกจิการนวด สปานวด และการจดักจิกรรมอืน่ๆ พรอมทัง้การกํากบัติดตาม รายงาน
การดําเนินงาน ระบบการรองรับดานสาธารณสุข ที่จะสามารถนําไปสูการปฏิบัติตัวอยางถูกตอง มีคุณภาพ
มีมาตรฐาน และความปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ทั้งภาคธุรกิจ
และเอกชนนําไปเปนแนวทางในการปฏิบัติตอไป
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น า มา าน น น า ิ ิ าน
(Standard Operating Procedure: SOP)

าน ม

ิ ิ น ย  

1. นักทองเที่ยวทุกคนตองลงทะเบียนเขามาในพื้นที่จังหวัดเลย แอปพลิเคชันไทเลยชนะั และตองมีผล
การไดร ับว ัคซ ีนครบตามเกณ ไดแก (Sinovac 2 เข ใม) หรือ (Sinovac 1 เข ใม Astrazeneca 1 เข ใม) หรือ
(Astrazeneca 2 เข ใม) หรือ (Astrazeneca 1 เข ใม + Pfizer 1 เข ใม ) หรือ (Pfizer 2 เข ใม) หรือ       (Sinopharm       

2 เขใม) หรือ วัคซีนอื่นๆ ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด หรือผลการตรวจ ATK หรือ RT-PCR ในระบบขอมูล           

ภายใน 72 ช่ัวโมงั
2. กรณีผูมีอายุต่ำกวต า 12 ปปป ที่ไมอยูในเกณ การไดรับวัคซีน ใหมีผลตรวจที่เปปปนลบ โดยวิธี RT-PCR หรือ

ATK โดยมีระยะเวลาไมเกิน 72 ช่ัวโมงกั อนการเดินทาง 
3. กรณีนักทองเที ่ยวที ่เคยติดเชื ้อโควิด - 19 มากอน ตองแนบเอกสารประวัติทางการแพทย หรือ

ใบรับรองการรักษาโดยมั ีระยะเวลาไมเกิน 90 วัน
4. นักทองเที่ยวทุกคนตองใสหนากากผาหรือหนากากอนามัยตลอดเวลา
5. การรับประทานอาหารในรั านไดตองมีใบรับรองแสดงผลการฉีดวัคซีนครบตามเกณ หรือมีผลตรวจ

ATK รับรองวาไมพบเช้ือโรค  (ไม( มีเอกสารอนุญาตใหซื้อกลับบานเทาน้ัน)
6. นักทองเที ่ยวทุกคนตองไดร ับการตรวจวัดอุณหภูมิ โดยอุณหภูมิร างกายตองไมสูงกวา           37.5       

องศาเซลเซียส
7. นักทองเที่ยวตองเวนระยะหาง โดยเขาซื้อทีละคน หากมีลูกคารอตองมีระยะหางอยางนอย 1 เมตร
8. นักทองเที่ยวตองปฏิบัติตามขอกำหนดของสถานประกอบการ เชน โรงแรม รานอาหาร ตลาดสด            

ตลาดนัด สถานที่ทองเที่ยวระบุไวโดยเคร งครัด
9. นักทองเที่ยวควรจะชำระเงินผานระบบออนไลน (e-Payment) หรือ QR Code ผาน แอปพลิเคชัน

ตางๆ เพ่ือลดการสัมผัสกับเงินสด

นา ิ ิ าน า  

1. โรงแรมหรอสถานที่พักเปั ปปนไปตามท่ีทางราชการกำหนด
2. โรงแรมตองผานการประเมิน Thai stop covid Plus และใบประกาศรับรอง (สัญลักษณ) 
3. ลงทะเบียนขอมูลนักทองเที่ยว และตองมีขอมูลการรับรองการรับวัคซีน 2 ครั้ง หรือผลการ ตรวจ ATK 

4. จัดเตรียมพื้นที่สวนกลางในโรงแรม (Common Area) เชน หองอาหาร หองฟฟฟตเนส พ้ืนที่สำหรับ                 

ทำกิจกรรมเพื ่อสุขภาพ รานคา ศูนยบริการธุรกิจ (Business Center) บริเวณสำหรับเดใก (Kid Zone) และ                

พื ้นที ่ส ันทนาการ โดยจัดหาอุปกรณทำความสะอาดใหผ ู ร ับบริการและผู ต ิดตาม เชน เจลแอลกอฮอล                 

อุปกรณว ัดอุณหภูมิ ใหเพียงพอตามขนาดพื ้นที ่และจุดบริการจัดระยะหางในพื ้นที่ (Social Distance)               

และมีการจำกัดจำนวนคนทั ี่จะเขาไปใชพ้ืนที่ ไมเกิน 25% ของพ้ืนที่
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5. จัดเตรียมพื้นที ่สวนกลางในพื้นที่สาธารณะ จัดเตรียมอุปกรณทำความสะอาด จัดเตรียมการเขา             

ใชบริการ/ระยะเวลา สำหรับกิจกรรมในรมและกลางแจง โดยจัดหาอุปกรณทำความสะอาดใหผู รับบริการ
และผูติดตาม เชน เจลแอลกอฮอล ใหเพียงพอตามขนาดพ้ืนที่และจุดบริการ

6. จัดเตรียมระบบสาธารณูปโภคโดยรวม เชน ระบบปรับอากาศ ลิฟต ยานพาหนะ ระบบควบคุม ปปปองกัน
การติดเช้ือ ตารางการจอง และระบบทางเดิน (Pathway) 

7. จัดเตรียมระบบรักษาความปลอดภัย เชน กลองวงจรปปปด เจาหนาที่รักษาความปลอดภั ัย เจาหนาท่ี
ลาดตระเวน Application สำหรับการติดตามตัว และตำรวจลาดตระเวน

8. เตรียมความพรอมของบุคลากรและเจาหนาท่ี เชน การมอบหมายงาน การจัดตารางปฏิบัติงาน
การอบรมใหความรูความเขาใจแกบุคลากร ช้ีแจงขอปฏิบัติัั

9. จัดเตรียมแนวทางในการสื ่อสารกับเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอในพื ้นที ่ท ี ่ร ับผิดชอบ เชน                 

ช่ือเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอที่รับผิดชอบประจำ พรอมเบอรโทรตร ิดตอ เพ่ือใหสามารถดำเนนการในกรณตางๆ
ไดอยางทันทวงที ไดแก กรณีผูรับบริการและผูติดตามมีเหตุจำเปปปนตองออกจากสถานที่กอนกำหนด กรณีที่มี              

อาการปปปวย หรือมีภาวะฉุกเฉินดานการแพทย กรณีที่ตองสงตอไปที่โรงพยาบาล กรณีที่มีผูเสียชีวิต กรณีที่สงสัย             

มีการแพรระบาดหรือพบเจาหนาท่ี และกรณีพนกังานรายอ่ืน ๆ มีอาการปปปวย

ิ ิ น า า
ผู ร ับบริการและผู ติดตามคณะเดียวกัน (ผู ร ับบริการมาเปปปนหมู คณะ) สามารถออกจากหองพักไป              

ทำกิจกรรมในชวงเวลาที่กำหนด ภายในหอง  workshop  หรือพื้นที่กลางแจงภายในโรงแรม และ pathway  

ตามท่ีกำหนดเทานั้น โดยมีการเวนระยะหาง 1 คณะตอ 4 ตารางเมตร และทำกิจกรรมภายใตหลัก DMHTT 

า าน า า   

รับประทานอาหารทั ี่หองอาหารหรือพื้นที่โลงแจงในโรงแรม, สถานที่ทองเที่ยวและรานอาหารในชุมชน
ตามท่ีบริษัทนำเทั ี่ยวกำหนด จัดโตั ຍะและเกาอ้ีเวนระยะหางอยางนอย 2 เมตร

น า า ิ ิ ิ า ิ าม
1. ผูรับบริการและผูติดตามอยูในหองพักและปฏั ิบัติตัวตามหลักเกณ ที่กำหนด ในขอ 1) การพักอาศัย

และขอ 2) การรับประทานอาหารขั างตน
2. ตรวจอุณหภูมิรางกายโดยใชเทอรโมมร ิเตอรท่ีผูประกอบก ิจการโรงแรมไดจัดเตรียมไวให 

ิ ม ิ น ยค าม น ม 
. ายนน

   1. ผูประกอบการตองกำหนดจำนวนผูเขารวมทำกิจกรรมตามขนาดสระ โดยกรณีคณะเดียวกันไดั               

ความเขมขนของคลอรีน การทำความสะอาดหองน้ำในพน ื้นท่ีสระวายน้ำน
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   2. ผูรับบริการและผูติดตามสามารถใชบริการสระวายน้ำทน ี่เปปปนสระรวมได และสามารถใชสระวายน้ำน
ส วนตัวท ี ่ ม ีอย ู  ในห องพ ักของตนเองได ตลอดเวลา  (โดยโรงแรมต(  อ งจ ัดทำ           Work Instruction: WI)       

การทำความสะอาดหลังการใชั งาน)
   3. หองน้ำในบรน เวณสระน้ำน ตองมีการทำความสะอาดหลังมีผูใช งาน (เหมือนสวนกลาง) 
   4. จัดใหั มีพนักงานกำกั ับดูแลความปลอดภัยในการใชสระวายน้ำน โดยใสชุดปฏิบัติงานปกติ พรอมทั้ง              

สวมหนากากอนามัย (Surgical Mask) และถุงมือ หากมีเหตุฉุกเฉินที่ตองชวยเหลือผูรับบริการและผูติดตามให               

สวม Face Shield CPE Isolation Gown (เสื้อกัน นั ) ตามหลักเกณ การปปปองกันการติดเช้ือที่กำหนด

. า/น//
    1. หองสปา/นวด ตองไดรับใบอนั ุญาตผานมาตรฐานของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
   2. พื ้นที ่ใหบริการ สามารถนวดในหอง/นวดกลางแจงได โดยจัดใหมีการเวนระยะและควบคุม               

การติดเชื้อตามมาตรฐาน งดการนวดบริเวณศีรษะและใบหนา จัดใหมีหองเปลี่ยนชุดสำหรับผูรับบริการ และ
ผูติดตาม เจลแอลกอฮอล ตะกราใสผาติดเช้ือ ถุงเกใบเสื้อผาผูรับบริการและผูติดตาม

    3. พนักงานนวดตองสวมหนากากอนามัย (Surgical Mask) ถุงมือ 2 ชั้น สวม Face Shield สวมเสื้อ            

แขนยาวและกางเกงขายาว ในการใหบริการ กรณีใหบริการผูรับบริการและผูติดตามคนถัดไปในกลั ุ มเดียวกัน           

ใหเปล่ียนถุงมือช้ันนอกและเปลั ี่ยนอุปกรณ และเครื่องแตงกายทั้งหมด
    4. ผู ร ับบริการและผู ต ิดตาม ตองเปลี ่ยนชุดที ่หองสปา/นวดจัดเตรียมไวให ก อนลางมือดวย

เจลแอลกอฮอล และสวม Surgical Mask กอนรับบริการ
    5. การใหบริการแตละครั้งตองไมเกิน 60 นาที และงดเวนหัตถการบริเวณใบหนาและสวนศีรษะ
    6. หลังเสรใจสิ ้นการใหบริการตองทำความสะอาดพื้นที ่เปปปนรายบุคคล และมีการเวนรอบในการ

ใหบริการ 1 ช่ัวโมงั เนนทำความสะอาดจ ุดท่ีมีการสัมผัสบอย (กรณีหองนวด/สปาเปปปนพ้ืนท่ีในอาคาร) 
   7. การทำความสะอาดพื้นที่ใหบริการ ใหทำความสะอาดดวยน้ำยาตามมาตรฐานทน ี่กำหนดทุกครั้ง                 

หลังใหั บริการแตละบุคคล
   8. ทำความสะอาดพ้ืนที่ใหบริการเมื่อสิ้นสุดการใหบริการในแตละวัน
   9. พนักงานนวดตองไดรับการฉีดวัคซีนครบตามกำหนด และมีการตรวจหาเชื ้อ SARS-CoV-2               

ทางหองปฏิบัติการ (Lab) กอนการปฏิบัติงานไมเกิน 72 ชั ่วโมง สวมหนากากอนามัย (Mask) ตลอดเวลา          

การใชบริการ

ค. า มน
    1. พื้นที ่ใหบริการ สามารถแชเทาในหอง/กลางแจงไดในพ ื ้นที ่ที ่ผู ประกอบการโรงแรมกำหนด              

โดยจัดใหมีการเวนระยะและควบคุมการติดเชื ้อตามมาตรฐาน จัดใหมีเจลแอลกอฮอล ถุงเกใบอุปกรณ                 

หลังการบริการ
    2 . พน ั ก ง าน ให  บร ิ ก ารแช  เท  าต  อ งสวมหน  ากากอนาม ั ย (Surgical Mask) ถ ุ งม ื อ  2 ช้ั น                 

สวม Face Shield สวมเสื้อแขนยาวและกางเกงขายาวในการใหบริการ กรณีใหบริการผูรับบริการและผูติดตาม
คนถัดไปในกลั ุมเดียวกันใหั เปลี่ยนถุงมือช้ันนอกและเปลั ี่ยนอุปกรณ และเคร่ืองแตงกายท้ังหมด
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   3. ผูรับบริการและผูติดตาม ตองเปลี่ยนรองเทาในหองน้ำทน ี่กำหนด ลางมือดวยเจลแอลกอฮอล               

และสวม Surgical Mask กอนรับบริการ
    4. ผูประกอบการโรงแรมจัดเตรียมอุปกรณสำหรับแชเทาใหเพียงพอตอจำนวนผูรับบริการ และ

ผู ติดตามในแตละรอบ เชน กะละมังแชเทา ผาขนหนู อื ่นๆ โดยหลังจากการใหั บริการเปปปนรายบุคคลแลว                 

พนักงานทำความสะอาดนำอ ุปกรณไปล างทำความสะอาดทันทีด วยน ้ำยาตามมาตรฐานทน ี ่กำหนด
พนแอลกอฮอล 75% และงดใชอุปกรณดังกลาวนาน 30 นาที

    5. หลังเสรใจสิ ้นการใหบริการ ตองทำความสะอาดพื้นที่เปปปนรายบุคคล และมีการเวนรอบในการ 
ใหบริการ 30 นาที เนนทำความสะอาดจ ุดที่มีการสัมผัสบอย

   6. การทำความสะอาดพื้นที่ใหบริการ ใหทำความสะอาดดวยน้ำยาตามมาตรฐานทน ี่กำหนดทุกครั้ง                 

หลังใหั บริการแตละบุคคล
    7. ทำความสะอาดพ้ืนที่ใหบริการเมื่อสิ้นสุดการใหบริการในแตละวัน
    8. พนักงานใหบริการแชเทา ตองไดร ับการฉีดวัคซีนครบตามกำหนด และมีการตรวจหาเช้ือ                 

SARS-CoV-2 ทางหองปฏิบัติการ (Lab) กอนการปฏิบัติงานไมเกิน 72 ชั ่วโมง สวมหนากากอนามัย (Mask)

ตลอดเวลาการใชบริการ
    9. งดใหบริการแชเทาแกผูรับบริการและผูติดตาม ในกรณดังน้ี

    9.1 ผูรับบริการและผูติดตามมีแผลสดท่ีบริเวณขอเทาจนถึงปลายเทา
   9.2 ผูรับบริการและผูติดตามเปปปนโรคผิวหนัง กลาก เกลื้อน เช้ือรา อ่ืนๆ

า า   

การทำความสะอาดหองพักและพื้นที่สวนกลางสามารถปฏิบัติตามแนวทางการบริหารจัดการสถานที่
กักกันโรคซั ึ่งทางราชการกำหนด (Quarantine Facilities) ตามท่ีกรมควบคุมโรคกำหนด

า ค าม า ิ า ิ าม
เม ื ่อแม บ านต องทำความสะอาดห องพ ักให ปฏ ิบ ัต ิตามข ั ้นตอน ด ังนี้ (แม บ านกล ับบ านได

ในระหวางปฏิบัติัั งานตองสวมชุดปปปองกันตามที่กำหนด) 
1. แมบานตองไดรับการฉีดวัคซีนครบตามกำหนด เตรียมชุดอุปกรณปปปองกันตนเองใหั พรอมตามท่ีกำหนด
2. แมบานสวมชุดใหพรอมเพื ่อการปฏิบัติงาน โดยสวมชุด/อุปกรณปปปองกันรางกายตนเอง          (PPE)       

ตามแนวทางการใชอุปกรณปปปองกันรางกายสวนบุคคล กรณี COVID-19 สถาบันบำราศนราดั ูร กรมควบคุมโรค
3. แมบานตรวจสอบอุปกรณที่ใชในการทำความสะอาดท ุกอยางในรถแมบานใหพรอม แลวนำรถแม บาน

ไปยังหองพักของผูรับบริการและผูติดตามที่ถูกกักกันโรคตามทั ี่ไดรับมอบหมาย โดยเขาทำความสะอาดหองพักในั
ขณะท่ีผูรับบริการและผูติดตามเจาของหองออกไปทำกิจกรรม

4. แมบานนำอุปกรณที ่เตรียมไวเขาไปในหองพักของผู ร ับบริการและผู ติดตามแลวเปปปดหนาตาง                 

เพื่อระบายอากาศ เปปปดพัดลมระบายอากาศในหองน้ำน โดยตองปปปดประตูหนาหองพัก เพื่อไมใหอากาศภายใน            

หองกระจายออกไปบรเวณทางเดินหนาหองพัก
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5. แมบานทำความสะอาดเตียงนอนกอนดวยการดึงผาปูที ่นอน ซองนวม ไสนวม ปลอกหมอน  

และผารองเปปปอน โดยมวนออกหางจากตัวเองและไมั สะบัดผาโดยเดใดขาด
6. นำผาที่ดึงออกทั้งหมดใสั ลงในถุงแดงที่จัดเตรียมไว มัดปากถั ุงและนำมาวางไวหนาหอง โดยมีพนักงาน

สำหรับเกใบผาที่เอาออกมาจากหองพักของผูรับบริการและผูติดตามเพ่ือนำสงซัก
7. เม่ือนำผาออกมาเสรใจแลว ใหนำผ าสะอาดมาปูเตียง
8. เมื่อปูเตียงเสรใจแลวใหเชใดพื้น ตู โตຍะ ตูเยใน และ อุปกรณตาง ๆที่มีภายในหองพักดวย น้ำยาน าเช้ือ          

ที่ผสมไว หรือแอลกอฮอล 70%

- อุปกรณสำหรับ Workation (ถามี) เมื ่อเชใดพื ้น ตู โตຍะ ตู เยใน และ อุปกรณสำหรับ       Workation       

ตาง ๆ ที่มีภายในหองพักดวยน้ำยาน าเช้ือที่ผสมไว หรือแอลกอฮอล 70%

9. เมื่อทำความสะอาดหองนอนแลว ใหแมบานไปทำความสะอาดหองน้ำโดยปน ปปดพัดลมระบายอากาศ            

กดชักโครกโดยการปปปด าชักโครกกอนกด ทำความสะอาดโถสวมดวยน้ำยาน าเชื ้อที ่เตรียมไว และหลังทำั                

ความสะอาดโถสวมเสรใจแลวให ปปป ด าชักโครกไวั  หลังจากนั้นใหั ลางทำความสะอาดพ้ืนหองน้ำน
10. เมื่อแมบานทำความสะอาดทุกอยางภายในหองเรียบรอยแลว กอนออกจากหองพักใหแมบานใช

แอลกอฮอล ๓์% ทำความสะอาดบรเวณลูกบิดประตูท้ังดานในและดานนอกหองพัก
11. แมบานปปปดประตูหองพักเมื่อเสรใจสิ้นการทำความสะอาดแลว
12. เมื่อแมบานจะเขาทำหองพักของผูรับบริการและผูติดตามในลำดับถัดไปั ใหถอดถุงมือ ชั้นนอกและ

เสื้อกัน นออกทั ิ้งในถังขยะติดเชื้อที่เตรียมไว ลางมือดวยแอลกอฮอลเจล แลวจึงสวมเสื้อกัน นและถั ุงมือชั้นนอก
คูใหมกอนเขาทำความสะอาดหองพัก

13. เมื่อเสรใจจากการทำความสะอาดหองพักของผูรับบริการและผูติดตามที่ไดรับมอบหมายทุกหองแลว
ใหแมบานถอดชุดปปปองกันสวนบุคคล (PPE) 

14. แมบานนำรถแมบานที่ใชมาทำความสะอาด โดยสวมถุงมือสำหรับทำความสะอาดแลั วเชใดรถแมบาน
ดวยน้ำยาน าเชื้อ หรือแอลกอฮอล ๓์% กอนที่จะนำรถแมบานไปเกใบในสถานที่ที่เตรียมไว แลวถอดถุงมือทิ้งลง
ถังขยะติดเช้ือ ลางมือดวยเจลแอลกอฮอล

15. แมบานอาบน้ำทำความสะอาดรน างกายแลวเปล ี่ยนชุดกอนปฏิบัติัั งานอ่ืน หรือเมื่อกลับบาน  

าย า า า า
กรณีผูรับบริการและผู ติดตามมีผลตรวจพบเชื้อ SARS-CoV-2 ใหทำความสะอาดระบบ ปรับอากาศ            

โดยลางทั้งระบบ แลวป ปปดหองพักไวั อยางนอย 72 ช่ัวโมงั  (3 วัน) กอนรับผูรับบริการ และผูติดตามกลุมใหม
1. เจ าหนาท ี ่ทำความสะอาดเครื ่องปร ับอากาศสวมใสช ุดป ปปองกันส วนบุคคล (PPE) ที ่กำหนด                 

ไดแก ชุดปปปองกันชนิดเตใมตัว (Cover all) แวนครอบตา (Goggles) ถุงมือ หนากากกันสารเคมี (Chemical mask)

บูท (ถาไมใสบูทตองสวมท่ีครอบรองเทา (Shoes cover))
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2. หลังปฏั ิบัติงานเสรใจใหเจาหนาที่ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศถอดชุดปปปองกันสวนบุคคล (PPE)

ทั้งหมด รวมทั้งถอดไสกรองหนากากกันสารเคมี ทิ ้งในถุงแดงในถังขยะติดเชื ้อ สำหรับหนากากกันสารเคมี                 

แวนครอบตา และรองเทาบูท ใหเชใด าเชื้อดวยแอลกอฮอล 75% ใหทั่วทุกผิวสัมผัส อาบน้ำทำความสะอาดน
รางกายดวยน้ำและสบน ู เปลี่ยนเสื้อผากอนกลับบาน

3. หากระบบปรับอากาศในหั องพักของผูรับบริการและผูติดตามชำรุดในระหวางการกักกันโรคใหั ยาย
ผูรับบริการและผูติดตามไปใชหองพักหองใหมที่จัดสำรองไวั  หามไมใหชางซอมเครื่องปรับอากาศเขาไปซอมระบบ
ปรับอากาศในระหวั างที่มีผูรับบริการและผูติดตามพักอยู

า า ิ ย า
1. กำหนดใหมีลิฟตสะอาด สำหรับผูรับบริการและผูติดตามโดยสาร ขนสงอาหาร และผาสะอาด และเปปปน

ลิฟตสกปรก สำหรับขยะติดเช้ือ และผาเปปปอน
2. เจ าหน าท ี ่ทำความสะอาดล ิฟต  ให สวมช ุดป ปป องก ันส วนบ ุคคล  (PPE) ค ือ หน ากากอนามัย                 

(Surgical Mask) และถุงมือ
3. กรณีมีลิฟท 1 ตัว ตองมีแผนการจัดการการใหบริการ โดยตองมีตารางกำหนดเวลาการใชบริการ            

อยางชัดเจน และตองมีการทำความสะอาดหลังการใชั งานทุกครั้ง

า า า า าย น ม
1. จัดโตั ຍะและเกาอี้เวนระยะหางอยางนอย 2 เมตร และจำกัดจำนวนผั ู ใช บริการ 1 โตຍะ ไมเกิน 4 คน               

โดยเปปปนผูรับบริการและผูติดตามกลุมเดียวกัน
2. จัดตารางเวลา ตำแหนง หมายเลขโตຍะในการใชบริการ หรือมีฉากกั้น (Partition) กั้นระหวางโตຍะ และ

จัดเตรียมอาหารไวบนโต ຍะรอผูรับบริการและผูติดตาม เพ่ือลดการสัมผัสผูรับบริการและผูติดตาม
3. เสิรฟเครื่องด่ืมแอลกอฮอลทุกชนิดตามปริมาณท่ีกำหนด โดยปฏิบัติัั ตามก ระเบียบท่ีเกี่ยวของ
4. ประเภทของอาหารท ี ่ ให บร ิการ ต องจ ัดอาหารในร ูปแบบชุดอาหารกลอง (Set Box) หรือ                

อาหารจานเดียว (A la carte) โดยตองสั่งจองเมนูอาหารลวงหนา
5. พนักงานทุกหนาที่ตองไดรับการฉีดวัคซีนครบตามกำหนด สวมชุดปฏิบัติงานปกติ พรอมสวมหนากาก

อนามัย (Surgical Mask) และถุงมือ โดยเวนระยะหาง เพ่ือลดการสัมผัสผูรับบริการและผูติดตาม
6. ทำความสะอาดหองอาหารหลังจากเสรใจสิ้นการบริการแตละกลุมเวนระยะเวลาและระยะหางระหวาง

กลุ มในรอบมื ้อนั ้นๆ ไมน อยกวา 30 นาที และทำความสะอาดทั ้งหมดหลังการใชบร ิการแตละรอบมื้อ                

พนักงานทำความสะอาดสวมหนากากอนามัย (Surgical Mask) และถุงมือ 2 ชั้น และ         CPE Isolation Gown       

(เสื้อกัน นั ) จัดโตั ຍะและเกาอ้ีเวนระยะหางอยางนอย 2 เมตร จำกัดจำนวนผั ูใช บริการ 1 โตຍะ ไมเกิน 4 คน
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า า น นน น น า ม ( า ยม า ม ิ   

ย า ิ า ) 

1. เจาหนาที ่ต องไดร ับการฉีดวัคซีนครบตามกำหนด สวมหนากากอนามัย (Surgical Mask) และ                 

ถุงมือ 2 ชั้นและ CPE Isolation Gown (เสื้อกัน นั ) หลังเสรใจสิ้นการปฏิบัติงานตองทำความสะอาดรางกาย              

ตามหลักเกณ ปปปองกันการติดเช้ือ และสามารถกลับบานได
2. จัดใหั มีถุงขยะท่ีมี าปปปด พรอมถุงแดงมัดปากถั ุง
3. จัดใหั มีการทำความสะอาดใหญประจำวัน นำถุงขยะไปไวที่จุดพักขยะติดเชื้อ เจาหนาที่สวมหนากาก

อนามัย (Surgical Mask) และถุงมือ 2 ชั้น และ CPE Isolation Gown (เสื้อกัน นั ) หลังเสรใจสิ้นการปฏิบัติงาน
ตองทำความสะอาดรางกายตามหลักเกณ ปปปองกันการติดเช้ือ และสามารถกลับบานได

าย (Fitness) / น า (ผู ประกอบการตองกำหนดจำนวนผู  เข าร วมทำก ิจกรรม
โดยการเวนระยะหางใหเหมาะสมกับพ้ืนที่) 

1. จัดใหั มีอุปกรณทำความสะอาดประจำเครื่องออกกำลังกาย แผนทำความสะอาดที่ใชทำความสะอาด
จะตองเปปปนชนิดใชแลวทิ้ง

2. จัดใหมีเจาหนาที ่ทำความสะอาดในแตละรอบการใหบริการ โดยเจาหนาที่สวมหนากากอนามัย
(Surgical Mask) และถุงมือ 2 ชั้น และ CPE Isolation Gown (เสื้อกัน นั ) หลังเสรใจสิ้นการปฏิบัติงานตองทำ
ความสะอาดรางกายตามหลักเกณ ปปปองกันการติดเช้ือ และสามารถกลับบานได

3. เจาหนาท่ีหองออกกำลังกายตองไดรับการฉีดวัคซีนครบตามกำหนด

านคา 
1. โดยกำหนดใหผูรับบริการและผูติดตามสั่งสินคาโดยไมสัมผัสสินคา หรือจัดใหั มีการซื้อสินคา ในรูปแบบ

ออนไลน กรณีสินคาท่ีอุดหนุนชุมชนสามารถบรรจุลงในแคตตาลใอกหรือ Platform Online 

2. พนักงานผู ให บริการตองไดรับการฉีดวัคซีนครบตามกำหนด สวมชุดปฏิบัติงานปกติ พรอมท้ัง   

สวมหนากากอนามัย (Surgical Mask) Face Shield, ถุงมือ ตามหลักเกณ การปปปองกันการติดเช้ือที่กำหนด

า า นน ย ม  

กำหนดใหโรงแรมจ ัดทำรายละเอั ียดที่สำคัญของระบบบำบั ัดน้ำเสน ียที่มีอยู การตรวจคุณภาพน้ำตามทน ี่
ก หมายกำหนด  และหามไมใหนำน ้ำเสน ียไปใชในกช ิจการอ่ืน เชน รดน้ำตน นไม  เปปปนตน

า า ย ม ย ิ ิ  

1. โรงแรมจัดใหมีการคัดแยกขยะติดเชื ้อของผู ร ับบริการและผู ติดตามออกจากมูล อยชนิดอ่ืน
ณ แหลงกำเนด โดยทำการคัดแยกขยะติดเชื้อของผูรับบริการและผูติดตามทิ้งลงในภาชนะรองรับขยะติดเชื้อที่มี    
ถุงแดงภาชนะรองรับขยะตองมี าปปปด รวมถึงมีพ้ืนท่ีจัดเกใบขยะติดเช้ือและสิ่งปฏิกูลโดยเฉพาะ

2. การขนยายขยะติดเช้ือของผูรับบริการและผูติดตาม ใหขนยายโดยใชลิฟตที่ใชขนยายเฉพาะขยะเทาน้ัน
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า ค าม า า า น ม น น า  

1. พนักงานทำความสะอาดพั ื้นที่สวนกลางอยางนอยวันละ๎ครั้ง โดยเนนการเชใดถูพื้นผิวที่มีผูสัมผัสมาก
เชน ราวบันไดั ปุปปมกดลิฟตโดยใช  Alcohol 70 %

2. พ้ืนที ่ทางเดินตางๆ ที ่เปปปนพื ้นที ่ส วนกลางควรทำความสะอาดดวยน้ำยาน าเชื ้อตามสวนผสมที่               

กรมอนามัยกำหนด รายละเอียดน้ำยาน าเชื ้อใชความสะอาดปฏิบัติตามคำแนะนำในการทำความสะอาด
ทำลายและ าเช้ือโรค โดยกรมอนามัย

า า น ย   

 1. จัดใหมีเจาหนาที่โรงแรม รายงานไปยัง COVID Commander ในพื้นท่ี เพื ่อเ าระวังและติดตาม            

การปฏิบัต ิงานใหเปปปนไปตามมาตรฐานขั ้นตอนการปฏิบ ัต ิงาน (Standard Operating Procedure: SOP)               

สำหรับสถานกักกันโรคั และหลักเกณ ที่กำหนด กรณีผูรับบริการและผูติดตามทำกิจกรรมที่เสี่ยงตอการแพรเช้ือ
SARS-CoV-2 หรือไมปฏิบัติัั ตามหลักเกณ ท่ีกำหนด ใหเจาหนาท่ีดังกลาวส่ังยุติกิจกรรมและรายงานขอเทใจจริงให
หนวยงานท่ีเกี่ยวของทราบทันที
 2. จัดใหั มีระบบการเ าระวัง ไดแก กลอง CCTV และมีระบบโทรศัพทสื่อสารกับหนวยงานที่เกี่ยวของ           

เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
 3. จัดใหั มีบุคลากร ไดแก เจาหนาที่รักษาความปลอดภั ัยตรวจคนเขาออกและเ าระวังใหั ผูเขาพักอยูใน
สถานที่ที่กำหนดตลอด 24 ช่ัวโมงั

า ิ ามน ย  (Monitoring and Observation)

1. ผูรับบริการตองดาวนโหลดแอปพลน ิเคชัน Application ไทเลยสู สำหรับรายงานการเดินทางเขาจังหวัดเลย 
2. ผูรับบริการที่ไมมีประวัติเสี ่ยงและสามารถเดินทางเขาจังหวัดเลยไดตามเกณ ที่กำหนดจะไดรับ               

Green Card ตลอดระยะเวลาการทองเที่ยว

า ิ าม ( ม(  / )

1) พนักงานของโรงแรมรายงานจำนวนการเขั าพักตอเจาพนักงานควบคุมโรคติดตออำเภอ
2) พนักงานของโรงแรมั /ท่ีพัก พนักงานรักษาความปลอดภั ัยอยูประจำโรงแรม
3) สามารถประสานงาน หนวยกูชีพ-กูภัยอำเภอั  (On call) หากเกิดเหตุฉุกเฉิน

า าย าน ( Report ) 

  1) กรณีเก ิดการแพรระบาดของโรค COVID-19 หรือเกิดสถานการณฉุกเฉินตางๆ ให COVID-19

Commander รายงานเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอในพ้ืนท่ี ทันที
  2) COVID Commander  เปปปนผู บันทึกและสรุปขอมูลจำนวนผู เข ารับบริการ ผาน            Google Form      

โดยรายงานรายสัปดาห (ขอมูลจาก Application ไทเลยสู) ไปยังเจ าพนักงานควบคุมโรคติดตออำเภอ                 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย
3) COVID Commander รวบรวมขอมูลการเดินทางเขาจังหวัดเลย และรายงานกรมสนับสนุนบริการ

สุขภาพทุกเดือนผาน ผาน E-mail CKLQ19@gmail.com
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น า มา าน น น า ิ ิ าน
(Standard Operating Procedure: SOP)

าน า า

ิ ิ น ย  

1. นักทองเที่ยวทุกคนตองลงทะเบียนเขามาในพื้นที่จังหวัดเลย แอปพลิเคชั่นไทเลยชนะ และตองมี          

ผลการไดรับวัคซีนครบตามเกณ ไดแก (Sinovac 2 เขใม) หรือ (Sinovac 1 เขใม Astrazeneca 1 เขใม) หรือ
(Astrazeneca 2 เข ใม) หรือ (Astrazeneca 1 เข ใม + Pfizer 1 เข ใม ) หรือ (Pfizer 2 เข ใม) หรือ       (Sinopharm      

2 เขใม) หรือ วัคซีนอื่นๆ ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด หรือผลการตรวจ ATK หรือ RT-PCR ในระบบขอมูล           

ภายใน 72 ช่ัวโมงั
2. กรณีผูมีอายุต่ำกวต า 12 ปปป ที่ไมอยูในเกณ การไดรับวัคซีน ใหมีผลตรวจที่เปปปนลบ โดยวิธี RT-PCR หรือ

ATK โดยมีระยะเวลาไมเกิน 72 ช่ัวโมงกั อนการเดินทาง 
3. กรณีนักทองเที ่ยวที ่เคยติดเชื ้อโควิด - 19 มากอน ตองแนบเอกสารประวัติทางการแพทย หรือ

ใบรับรองการรักษาโดยมั ีระยะเวลาไมเกิน 90 วัน
4. นักทองเที่ยวทุกคนตองใสหนากากผาหรือหนากากอนามัยตลอดเวลา
5. การรับประทานอาหารในรั านไดตองมีใบรับรองแสดงผลการฉีดวัคซีนครบตามเกณ หรือมีผลตรวจ

ATK รับรองวาไมพบเช้ือโรค  (ไม( มีเอกสารอนุญาตใหซื้อกลับบานเทาน้ัน)
6. นักทองเที ่ยวทุกคนตองไดร ับการตรวจวัดอุณหภูมิ โดยอุณหภูมิร างกายตองไมส ูงกวา            37.5      

องศาเซลเซียส
7. นักทองเที่ยวตองเวนระยะหาง โดยเขาซื้อทีละคน หากมีลูกคารอตองมีระยะหางอยางนอย 1 เมตร
8. นักทองเที่ยวตองปฏิบัติตามขอกำหนดของสถานประกอบการ เชน โรงแรม รานอาหาร ตลาดสด            

ตลาดนัด สถานที่ทองเที่ยวระบุไวโดยเคร งครัด
9. นักทองเที่ยวควรจะชำระเงินผานระบบออนไลน (e-Payment) หรือ QR Code ผาน แอปพลิเคชัน

ตางๆ เพ่ือลดการสัมผัสกับเงินสด

นา ิ ิ าน า  

มา า า า าน า า
 1 . ร  า น อ า ห า ร ต  อ ง ผ  า น ก า ร ป ร ะ เ ม ิ น ต น เ อ ง ผ  า น ร ะ บ บ  Thai Stop Covid Plus 

(https://stopcovid.anamai.moph.go.th) ของกรมอนามัย และติดประกาศนียบัตรดานหนาสถานประกอบ
กิจการ และมีการประเมินตนเองซ้ำทซ ุก 14 วัน

2. ผู ประกอบการและผู สัมผัสอาหารจะตองผานการอบรมผู ประกอบการสถานที ่จำหนายอาหาร                

และผูสัมผัสอาหารตามตามก กระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหนายอาหาร พ.ศ. 2561

 3. รานอาหารจะต องผ านการประเม ินและร ับรองร านอาหารสะอาด รสชาต ิอร อย ม ีป ปป าย                 

รับรอง Clean Food Good Taste
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4. ผูประกอบกิจการและผูปฏิบัติงานทุกคน ประเมินตนเองกอนออกจากบานและกอนปฏิบัติงานดวย
แอปพลิเคชันที่ทางราชการกำหนด เชน Thai Save Thai (https://savethai.anamai.moph. go.th) เปปปนตน
เพื่อคัดกรองความเสี่ยงของตนเอง โดยจะตองมีความเสี่ยงในระดับต่ำต และมีมาตรการควบคุม กำกับ ติดตาม
พนักงานภายหลังการปฏั ิบัติัั งานหรือกลับที่พักเปั ปปนประจำทุกวัน
 5. กำหนดจุดคัดกรองผูปฏิบัติงานและผูใช บริการ เชน ระบบลงทะเบียนขอมูลนักทองเที่ยว และตองมี
ข อม ูลการร ับรองการร ับว ัคซ ีน  2 คร ั ้ ง หร ือผลการตรวจ  ATK หร ือ ใบร ับรองว ัคซ ีน           GREEN CARD       

การตรวจวัดอุณหภูมิ รางกาย หากมีอาการเจใบปปปวย เชน มีไข ไอ จาม มีน้ำมน ูก หรือเหนื่อยหอบ ใหหยุดปฏิบัติัั งาน
และไปพบแพทยทันที
 6. กำหนดใหสวมหนากากอนามัยหรือหนากากผาตลอดเวลา สำหรับผูปฏิบัติงานและ ผูใช บริการยกเวน
ขณะท่ีผูใช บริการกำลังรับประทานอาหารั

7. จัดใหั มีท่ีลางมือพรอมสบูและน้ำสำหรน ับลางมือ หรือเจลแอลกอฮอลสำหรับทำความสะอาดมั ือ
 8. มาตรการในการควบคุมความแออัดของผูใช บริการภายในรานอาหารและเครื่องด่ืม
 9. สถานประกอบการตองมีการระบายอากาศที่เพียงพอ
 10. จัดบริการเคร่ืองปรุงรสแบบสวนบุคคล ไมใชรวมกัน
 11. ทำความสะอาดพื้นและพื้นผิวสัมผัสบอย ๆ และกำจัดมูล อยทุกวัน ลางและ าเชื้อภาชนะสัมผัส
อาหาร ดังน้ี  

       1) ดูแลบริเวณพื้น โตຍะ ที่นั่ง บริเวณที่รับประทานอาหารใหั สะอาด โดยทำความสะอาด ดวยน้ำยาน
ทำความสะอาดหรือผงซักฟอกั และ าเช้ือดวยโซเด ียมไฮโปคลอไรท (น้ำยาฟอกขาวน ) ที่มีความเขมขน 1,000 สวน
ในลานสวน (ใช(( โซเดช ียมไฮโปคลอไรท 6% ในอัตราสวน 1 ชอนโตຍะตอน้ำน  1 ลิตร)

      2) ลางภาชนะและอุปกรณในการปรุง ประกอบอาหารใหสะอาดตามหลักสุขาภิบาลอาหาร
ดวยน้ำยาลน างจานใหสะอาด และแชในน้ำรน อน 80 องศาเซลเซียส เปปปนเวลา 30 วินาที หรือแชดวยโซเดียม            

ไฮโปคลอไรท (น้ำยาฟอกขาวน ) ที ่ม ีความเข มข น 100 สวนในล านส วน (ใช((  โซเด ียมไฮโปคลอไรท           6%       

ในอัตราสวนคร่ึง ชอนชาตอน้ำน  1 ลิตร) 1 นาที แลวลางน้ำใหน สะอาด อบหรือผึ่งใหแหงกอนใชใสช อาหาร
       3) หองน ้ำ ห องส วม โดยเน นบร ิ เวณจ ุดเส ี ่ยง เช น ท ี ่จ ับสายฉ ีดชำระ ท ี ่ รองน ั ่ งโถส วม                 

ที่กดโถสวม โถปปปสสาวะ ที่เปปปดกຍอกอางลางมือ และกลอนหรือลูกปปปดประตูเปปปนตน รวมทั ้งทำความสะอาด           

กຍอกน้ำทน ี่ใช ภายในสถานที่ปรุงประกอบอาหาร โดยใชน้ำยาทำความสะอาดและลน างดวยน้ำใหน สะอาดทุก 2 ช่ัวโมงั
      4) เผยแพรประชาสัมพันธช องทางใหความรู ต าง ๆ เชน การสวมหนากากที ่ถ ูกวิธ ีข ั ้นตอน                

การลางมือที่ถูกตอง และขอปฏิบัติัั สำหรับผูใช บริการ เปปปนตน
มา า ิม
 1) มีมาตรการในการลดการสัมผัส เชน ระบบการจองคิวหรือสั่งซื้อกลับบาน ระบบการชำระเงินออนไลน
กำหนดมาตรการสำหรับผูมารับบริการ เชน เปปปดหนากากอนามัยไดเฉพาะเวลารับประทานอาหารั ลดการพูดคุย
หรือการใชเสียงดังภายในรั าน มาตรการในการไมน่ังเผชิญหนากัน หรือทำฉากกั้น
 2) กำหนดทางเขา-ออก ท่ีชัดเจน โดยดำเนนการทำสัญลักษณเวนระยะหางระหวางบุคคล
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3) แสดงรายละเอียดขอมูลผูฉีดวัคซีนสำหรับผูประกอบกิจการผูสัมผัสอาหารและ ผูปฏิบัติงานในราน   

เพ่ือสรางความเช่ือมั่นใหั ผูบริโภคในการใชร บริการ

มา า า
1) จัดหาวัคซีนปปปองกัน COVID-19 สำหรับผูประกอบกิจการ (เจาของ) ผูสัมผัสอาหาร ผูปฏิบัติงานใน

รานอาหาร มากกวา 90% ในผูประกอบการท ั้งหมด (100% ในโครงการ Sandbox) 

 2) กรณีพบผูปฏิบัติหรือผูรับบริการปปปวยหรือติดเชื้อเปปปน COVID-19 ใหแจงเจาหนาที่ควบคุมโรคในพื้นท่ี
ทันที และหยุดประกอบกิจการชั่วคราว เพื่อทำความสะอาดและ าเชื ้อโรค โดยใหปฏิบัติตามมาตรการของ
คณะกรรมการควบคุมปปปองกันโรคในระดั ับจังหวัดกำหนดั
 3) กรณีพบผูปฏิบัติงานหรือผูรับบริการปปปวยเปปปน COVID-19 ใหแจงเจาพนักงานควบคุมโรค ในพื้นที่ทันที
และหยุดประกอบกิจการชั่วคราวเพื่อทำความสะอาดและ าเชื้อโรคโดยใหปฏิบัติตามมาตรการของคณะกรรมการ
ควบคุมปปปองกันโรคในระดั ับจังหวัดกำหนดั

มา า ิ ิ าน
 1. ประเมินตนเองกอนออกจากบานและกอนปฏิบัติงานดวยแอปพลิเคชั่นที่ทางราชการ กำหนด เชน
Thai Save Thai เปปปนตน เพื่อคัดกรองความเสี่ยงของตนเองโดยจะตองมีความเสี่ยงในระดับต่ำต หากมีอาการ
เจใบปปปวย เชน มีไข ไอ จาม มีน้ำมน ูก หรือเหนื ่อยหอบ ใหหยุดปฏิบัติงาน แจงเจาของรานหรือ ผู จ ัดการ               

และไปพบแพทยทันที
2. สวมหนากากอนามัยหรือหนากากผาตลอดเวลาระหวางปฏิบัติงานบริเวณหนารานและหลังราน            

รวมทั้งลดการสัมผัสและพูดคุยระหวางผูปฏ ิบัติัั งานดวยกันและระหวางผูปฏ ิบัติัั งานกับผูใช บริการ
 3. ลางมือบอย ๆ ดวยน้ำและสบน ู ตั้งแตเริ่มเขาทำงาน กอนการเตรียมอาหาร ระหวางและหลังปรั ุงอาหาร
เสรใจ หลังจับเงิน มูล อย หรือเศษอาหาร หลังสูบบุหรี่ หลังทำความสะอาดั และหลังเขาสวม

4. ผูปรุงประกอบอาหารและที่เสิรฟอาหาร ใหสวมผากันเปั ปปอน ถุงมือ และสวมใสหนากากอนามัยหรือ
หนากากผาระหวางปฏิบัติัั งานตลอดเวลา เพ่ือปปปองกันตนเอง ไอ จาม ปนเปปปอนอาหาร
 5. ผู ปฏ ิบ ัต ิงานที ่ เป ปปนผู ส ัมผ ัสอาหาร (ได( แก บ ุคคลที ่ เก ี ่ยวของก ับอาหารต ั ้งแต กระบวนการ                 

เตรียมประกอบ ปรุง จำหนายและเสิรฟอาหาร รวมถึงการลางและเกใบภาชนะอุปกรณ) ตองไมเขาไปในพื้นที่เสี่ยง
ในระยะเวลา 14 วัน

มา า ิ ค ิ า
1. สวมหนากากอนามัยตลอดเวลา ยกเวนเฉพาะตอนรับประทานอาหารเทั านั้น และนั่งรับประทานั

อาหารหรือใชบริการในรานอาหารไมเกิน 1-2 ช่ัวโมงั
 2. ลงทะเบียนประเมินตนเองกอนเขาใชบริการสถานประกอบการทุกครั้ง เชน ไทยชนะ หรือThai Save

Thai หรือหากมีอาการเจใบปปปวย เชน มีไข ไอ จาม มีน้ำมน ูก หรือเหน่ือยหอบ งดไปใชบริการ
 3. เวนระยะหางระหวางบุคคล 1-2 เมตร ในการซ้ออาหาร และน่ังรับประทานอาหารั

4. ลางมืออยางสม่ำเสมอดม วยน้ำและสบน ูกอนรับประทานอาหารและหลั ังออกจากหองสวมทุกครั้ง
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5. ปฏิบัติตามมาตรการของรานอยางเครงครัด เชน ใชบริการตามเวลาที่กำหนด ไมใชภาชนะอุปกรณ
รวมกัน
 6. ประเมินสถานประกอบการผาน QR code จากใบประกาศของระบบ Thai Stop Covid Plus หรือ
รองเรียนผานชองทางอ่ืนๆ

า า นน ย าน า า   

กำหนดใหจัดทำรายละเอั ียดที่สำคัญของระบบบำบั ัดน้ำเสน ียที่มีอยู การตรวจคุณภาพน้ำตามทน ี่ก หมาย
กำหนด  และหามไมใหนำน ้ำเสน ียไปใชในกช ิจการอ่ืน เชน รดน้ำตน นไม   เปปปนตน

า ค าม า า า น าน า า
พนักงานทำความสะอาดพั ื้นที่สวนกลางอยางนอยวันละ 2 ครั้ง โดยเนนการเชใดถูพื้นผิวที่มีผูสัมผัสมาก

และพื้นที่ทางเดินตางๆ ที่เปปปนพื้นที่สวนกลางควรทำความสะอาดดวยน้ำยาน าเชื้อตามสวนผสมที่กรมอนามัย
กำหนด รายละเอียดน้ำยาน าเช้ือใชความสะอาดปฏิบัติัั ตามคำแนะนำในการทำความสะอาด ทำลายและ าเช้ือโรค
โดยกรมอนามัย

า า น ย  

ํ. จัดใหั มีเจาหนาที่รานอาหารรายงานไปยัง COVID Commander ในพื้นที่ เพื่อเ าระวังและติดตาม
การปฏิบัต ิงานใหเปปปนไปตามมาตรฐานขั ้นตอนการปฏิบ ัต ิงาน (Standard Operating Procedur    e: SOP)       

กรณีผูรับบริการและผูติดตามทำกิจกรรมที่เสี่ยงตอการแพรเชื้อ SARS-CoV-2 หรือไมปฏิบัติตามหลักเกณ ท่ี
กำหนด ใหเจาหนาท่ีดังกลาวสั่งยุติกิจกรรมและรายงานขอเทใจจริงใหหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ ทันที

๎. จัดใหั มีระบบการเ าระวัง ไดแก กลอง CCTV และมีระบบโทรศัพทสื่อสารกับหนวยงานที่ เกี่ยวของ            

เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

า ิ ามน ย  (Monitoring and Observation)

 1. ผู ร ับบริการตองดาวนโหลดแอปพลิเคชัน Application ไทเลยสู สำหรับรายงานการเดินทางเขา
จังหวัดเลย

2. ผูรับบริการที่ไมมีประวัติเสี ่ยงและสามารถเดินทางเขาจังหวัดเลยไดตามเกณ ที่กำหนดจะไดรับ          

Green Card ตลอดระยะเวลาการทองเที่ยว

า าย าน ( Report ) 

1) กรณีเกิดการแพรระบาดของโรค COVID-19 หรือเกิดสถานการณฉุกเฉินตางๆ ให COVID-19

Commander รายงานเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอในพ้ืนท่ี และโรงพยาบาลคูสัญญา ทันที
 2) COVID Commander เป ปปนผู บ ันทึกและสรุปขอมูลจำนวนผู  เข าร ับบริการผาน      Google Form       

โดยรายงานรายสัปดาห (ขอมูลจาก Application ไทเลยสู) ไปยังเจ าพนักงานควบคุมโรคติดตออำเภอ                 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย
 3) COVID Commander รวบรวมขอมูลการเดินทางเขาจังหวัดเลย และรายงานกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพทุกเดือนผาน E-mail CKLQ19@gmail.com
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น า มา าน น น า ิ ิ าน (Standard Operating Procedure: SOP)

า นิคา นย า คา ค มมนิ ม

1. น ิ ิ าน นามย ิ ม (COVID Free Environment) 

 1.1 น า ิ ิ าน นามย ค าม ย (Clean and Safe) 

  (1) ทำความสะอาดพื้นผิวจุดสัมผัสรวม เชน ปุปปมกดลิฟต ราวจับบันไดเลั ื ่อน ราวจับรถเขใน              

ที่จับประตั ู รวมทั้งหองสวม ทุก 1-2 ชั่วโมงั  (แนวทางการทำความสะอาดตามคำแนะนำในการทำความสะอาดค
ทำลายและ า เช ื ้ อ โรคในสถานการณ การระบาดของโรคต ิดเช ื ้ อ ไวร ัสโคโรนา           2019 (COVID-19)       

ของกรมอนามัย พ.ศ. 2564) 

  (2) จัดใหั มีภาชนะรองรับขยะมูล อยอยางเพียงพอ มี าปปปดมิดชิดและแยกมูล อยแตละประเภท
ออกจากกัน และรวบรวมไปกำจัดอยางถูกสุขลักษณะทุกวัน
  (3) จัดใหมีจุดบริการลางมือดวยสบูและน้ำน หรือเจลแอลกอฮอลอยางเพียงพอ และจัดวาง            

ในบรเวณท่ีเหมาะสมใชงานได สะดวก
 (4) กรณีมีศูนยอาหาร (Food court) จัดภาชนะ เครื่องปรุงเปปปนชุดสำหรับลูกคาแตละคนและทำ

ความสะอาดถาดรองทุกครั้ง
  (5) กรณีแผนกจำหนายอาหารสด ใหจัดถุงมือ/พนักงานบริการ
  (6) แนะนำใหใชห การชำระเงินออนไลน (E-payment) 

  (7 )  ส ื ่อสารประชาส ัมพ ันธ  ให ร  านค าย อย ทำแบบประเม ิน  Thai Stop COVID Plus                

ตามประเภทสถานประกอบการนั้น ๆ พรอมทั้งพิมพใบร ับรอง (Certificate) ติดแสดงหนาราน หากเปปปนกิจกรรมท่ี
มีความเสี่ยงใหทำแบบประเม ิน Thai Stop COVID Double Plus เชน รานอาหาร รานตัดผม

 (8) จัดใหั ผูรับผิดชอบติดตาม กำกับ การปฏิบัติัั ตามมาตรการอยางเครงครัด

1.2 มา า าน า า ย า  (Distancing)

 (1) ทำสัญลักษณเวนระยะหางระหวางบุคคลอยางนอย 1 เมตร เนนบริเวณทางเขา-ออก            

และจุดตอคิว
 (2) มีระบบจัดคิว และจำกัดจำนวนคนตั อพ้ืนที่ อยางนอย 4 ตารางเมตร ตอ 1 คน

  (3) มีมาตรการในการจำกัดเวลาใชั บริการ ไมเกิน 2 ช่ัวโมงั
  (4) จัดใหั มีฉากก้ันระหวางพนักงาน (แคชเชียร พนักงานประชาสั ัมพันธ) และลูกคา
  (5) ควบคุมการเวนระยะหางระหวางบุคคล อยางนอย 1 เมตร และมีมาตรการหามการรวมตัว
กันจุดใดจุดหน่ึง

1.3 น ิ ิ าน า าย า า  (Ventilation) 

  (1) เปปปดประตู หนาตาง หรือเดินระบบจายอากาศสะอาด อยางนอย 30 นาที กอนเปปปดและปปปด
ระบบปรับอากาศ
  (2) ทำความสะอาดระบบปรับอากาศทุก 3 เดือน
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 (3) ใช ระบบกรองอากาศ HEPA หรือติดต ั ้งอ ุปกรณกรองอากาศเฉพาะที ่ เน นบริเวณ
ที่มีคนจำนวนมากและอากาศไมไหลเวียน ไดแก รานอาหาร ซุปเปอรมาเกใต เปปปนตน

 (4) ให ม ีการระบายอากาศท ี ่ด ี โดยว ัดความเข มข นของคาร บอนไดออกไซด  (          )       

ไมเกิน 800 ppm โดยพิจารณาสุ มตรวจวัดชวงเวลาที ่มีคนจำนวนมาก และในจุดที ่ม ีความหนาแนน เชน               

ซุปเปอรมาเกใต รานอาหาร เปปปนตน
  (5) หองสวมควรมีระบบระบายอากาศที่ดี หรือเปปปดพัดลมระบายอากาศในหั องสวมตลอดเวลาท่ี
ใหบริการ

2. น า ิ ิ าน ิ า (COVID Free Personnel) 

 2.1 ม มิคม น
  (1) จัดใหพนักงานทุกคน (เนนกิจกรรมเสี ่ยง เชน รานอาหาร รานตัดผม รานนวด-สปา                 

คลินิกเสริมความงาม) ตองไดรับการฉีดวัคซีนครบตามเกณ  หรือมีหลักฐานกรณีมีประวัติการติดเชื้อมากอนแลว              

อยูในชวง 1 – 3 เดือน
2.2 ม ย า ค

  (1) พนักงานรวมท้ังผูเขามาติดตอ/รับ-สงของทุกคน คัดกรองความเสี่ยงทุกวัน ดวยไทยเซฟไทย
  (2) จัดหาชุดตรวจแบบ Antigen Test Kit (ATK) ใหแกพนักงานทุกคน และตรวจ ATK ทุก 7 วัน
(เนนกิจการเสี่ยง)

2.3 Universal Precaution  DMHTTA 

  (1) ใหมีผูรับผิดชอบ ติดตาม กำกับ การปฏิบัติัั ตามมาตรการ DMHTTA อยางเครงครัด
  (2) งดรวมกลุมขณะปฏิบตััิังานและระหวางพัก

 (3) งดรับประทานอาหารรั วมกัน
 (4) งดการทำงานขามเขตหรือขามแผนก

3. น า ิ ิ าน ิ า  (COVID Free Customer) 

(1) ใหมีการลงทะเบียนกอนเขาและกอนออกจากสถานที่ ดวยแอปพลิเคชั่นที่ทางราชการกำหนดหรือ            

จัดใหั มีสมุดสำหรับลงทะเบียน
(2) คัดกรองความเสี่ยงผูใช บริการกอนเขาสถานที่ดวย ไทยเซฟไทย หากพบวามีความเสี่ยงปานกลางหรือ

เสี่ยงสูงงดใหบริการ
(3) ผูรับบริการที่จะเขาน่ังทานอาหารในรั านอาหารภายในหาง ใหปฏ ิบัติัั ตามคำแนะนำสำหรับรานอาหาร

โดยแสดงผลการฉีดวัคซีนครบตามเกณ  หรือมีหลีกฐานกรณีมีประวัติการติดเชื้อมากอนแลวอยูในชวง 1 – 3 

เดือน หรือมีผลตรวจ ATK เปปปน negative ระยะเวลาไมเกิน 7 วัน
(4) ติดตาม กำกับ ใหผูรับบริการ ปฏิบัติัั ตามมาตรการ DMHTTA อยางเครงครัด
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น า มา าน น น า ิ ิ าน (Standard Operating Procedure: SOP)

าน า า

1. มา า า / า า
 1.1 ประเม ินตนเองผ านระบบ Thai Stop Covid Plus (https://stopcovid.anamai.moph.go.th) 

ของกรมอนามัย และติดประกาศนียบัตรดานหนาสถานประกอบกิจการ และมีการประเมินตนเองซ้ำซ
 1.2 ผู ประกอบกิจการและผู ขาย/ผู ชวยขายของในตลาดทุกคน ประเมินตนเองกอนออกจากบาน       
แ ล ะ ก  อ น ป ฏ ิ บ ั ต ิ ง า น ด  ว ย แ อ ป พ ล ิ เ ค ชั น ท ี ่ ท า ง ร า ช ก า ร ก ำ ห น ด เ ช  น  Thai Save Thai

(https://savethai.anamai.moph.go.th) เปปปนตน เพื่อคัดกรองความเสี่ยงของตนเองโดยจะตองมีความเสี่ยงใน
ระดับต่ำต และมีมาตรการควบคุม กำกับ ติดตามผูขาย/ผูชวยขายของในตลาดภายหลังการปฏั ิบัติัั งานหรือกลับท่ีพัก
เปปปนประจำทุกวัน

1.3 กำหนดใหมีทางเขา-ออก ที่ชัดเจน และมีจุดคัดกรองผูขาย/ผูชวยขายของในตลาดและผูใช บริการ
เชน ระบบลงทะเบียน การตรวจวัดอุณหภูมิร างกาย หากมีอาการเจใบปปปวย เชน มีไข ไอ จาม มีน้ำมน ูก                 

หรือเหนื่อยหอบ ใหหยุดปฏิบัติัั งานและไปพบแพทยทันที
 1.4 กำหนดใหสวมหนากากอนามัยหรือหนากากผาตลอดเวลา สำหรับผูขาย/ผูชวยขายของในตลาดและ
ผูใช บริการ

1.5 จัดใหั มีท่ีลางมือพรอมสบูและน้ำสำหรน ับลางมือ หรือเจลแอลกอฮอลสำหรับทำความสะอาดมั ือ
 1.6 จัดสภาพแวดลอมในบรเวณตลาดใหเหมาะสมและมีการระบายอากาศที่ดี
 1.7 มีมาตรการเวนระยะหางระหวางบุคคล และแผงคา
 1.8 มีมาตรการลดความแออัดของจำนวนผั ูใช บริการ
 1.9 ทำความสะอาด บริเวณพ้ืนตลาด แผงจำหนายสินคา ดวยน้ำยาทำความสะอาดเปน ปปนประจำทุกวันหรือ
อาจใชน้ำยาน าเชื้อรวมดวย และทำความสะอาดตลาดตามหลักการสุขาภิบาล อยางนอยสัปดาหั ละ 1 ครั้ง              

โดยมีวิธีลางตลาดปปปองกัน COVID – 19 ดังนี้
  1) ทำความสะอาดเพดาน าผนัง
  2) ทำความสะอาดแผง ทางระบายน้ำเสน ีย กำจัดสัตว/ แมลงนำโรค
  3) บนแผงหรือพ้ืน ท่ีมีคราบไขมันจับหนา ใชโซดาไฟช  96% จำนวน 2 ชอนโตຍะ ตอน้ำน  ½ ปปปຖบ ราด
ทิ้งไว 15 – 30  นาที
  4) ใชน้ำสะอาดรดลน างแผง ทางเดิน าผนัง ลงทางระบายน้ำเสน ีย เพื่อชะลางสิ่งสกปรกและ
สารเคมีออก

  5) ใชผงปูนคลอรีน 60% จำนวน 1 ชอนชาตอน้ำน  1 ปปปຖบ ใสลง กบัวรดน้ำรดบรน ิเวณ                

แผงเฉียงทางเดิน ทางระบายน้ำเสน ียใหทั่ว
  6) หมั่นทำความสะอาดหั องนา หองสวม โดยใชน้ำยาทำความสะอาดน

 7) บริเวณที่พักขยะตองรวบรวมขยะไปกำจัดใหั หมด และทำความสะอาด

15¤Ù‹Á×Í¡ÒÃ´Ó à¹Ô¹¡ÒÃ¢Í§¹Ñ¡·‹Í§à·ÕèÂÇ/¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ
ÀÒÂãμŒvÁÒμÃ¡ÒÃâ¤ÇÔ´ - 199



 1.10 มีการทำความสะอาดจุดที่มีการสัมผัสรวมอยางสม่ำเสมอม เชน ทำความสะอาดหองน้ำน หองสวม
อางลางมือ ที่ใหบริการในตลาด โดยเนนบริเวณจุดเสี่ยง และจัดใหั มีสบูและน้ำน สำหรับลางมือ และจัดใหั มีบริการ
เจลแอลกอฮอลวางไวในจ ุดตาง ๆ
 1.11 จัดใหั มีภาชนะรองรับขยะที่มี าปปปดไวภายในบรเวณตลาด และเกใบรวบรวมขยะไวยังที่พักขยะรวม
ของตลาดทุกวัน และสงไปกำจัดอยางถูกตอง

1.12 จัดทำทะเบียนแผงคา ผู ขาย/ผู ช วยขาย และแรงงานตางดาวในตลาด เพื ่อเปปปนฐานขอมูล                 

ในการควบคุม กำกับ ติดตาม
 1.13  มีการตรวจสอบผูขาย/ผูชวยขาย และผูใช บริการใหปฏ ิบัติัั ตามมาตรการเปปปนระยะ

1.14 กรณีพบผู ติดเชื ้อในตลาดใหแจงเจาพนักงานควบคุมโรค โดยควรหยุดประกอบการชั ่วคราว                

เพื่อทำความสะอาดและ าเชื้อโรค รวมทั้งงดเคลื่อนยายผูคาและแรงงาน ทั้งนี้ ใหปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรค
ตามท่ีเจาพนักงานควบคุมโรคแนะนำ หรือปฏิบัติัั ตามมาตรการตามท่ีจังหวัดกำหนดั
 1.15 ใหมีการประชาสัมพันธมาตรการของตลาดใหผูใช บริการทราบอยางสม่ำเสมอม

2. มา า าย/ ย าย น า
2.1 ประเมินตนเองกอนออกจากบานและกอนปฏิบัติงานดวยแอปพลิเคชันที่ทางราชการกำหนด เชน

Thai Save Thai เปปปนตน เพื่อคัดกรองความเสี่ยงของตนเองโดยจะตองมีความเสี่ยงในระดับต่ำต หากมีอาการ
เจใบปปปวย เชน มีไข ไอ จาม มีน้ำมน ูก หรือเหน่ือยหอบ ใหหยุดปฏิบัติัั งาน และไปพบแพทยทันที
 2.2. สวมหนากากอนามัยหรือหนากากผาตลอดเวลาระหวางปฏิบัติงานในตลาด รวมทั้งลดการสัมผัสและ
พูดคุยระหวางผูปฏ ิบัติัั งานดวยกันและระหวางผูปฏ ิบัติัั งานกับผูใช บริการ
 2.3 ลางมือบอย ๆ ดวยน้ำและสบน ู ตั้งแตเริ่มเขาทำงาน หลังจับเงิน มูล อย หรือหลังเขาหองน้ำเขน าสวม
เปปปนตน

2.4 ผูขาย/ผูชวยขายสินคาประเภทอาหารปรุงสำเรใจ ตองมีสุขวิทยาสวนบุคคลที่ดี รักษาความสะอาดของ
รางกาย รวมทั้งสวมผากันเปั ปปอน ถุงมือ และสวมใสหนากากอนามัยหรือหนากากผาระหวางปฏิบัติงานตลอดเวลา
เพ่ือปปปองกันตนเองและไอั จาม ปนเปปปอนอาหาร
 2.5 ทำความสะอาดแผงคาและจุดสัมผัสรวมอยางสม่ำเสมอม
 2.6 ลดการสัมผัสใกลั ชิดกับผูซื้อ เชน การเวนระยะหางระหวางบุคคลอยางนอย 1 เมตร แสดงปปปายราคา
สินคา มีอุปกรณหรือถาดสำหรับรับเงิน จัดทำระบบชำระเงั ินออนไลนเปปปนตน

3. มา า ิ ค/ ิ า
3.1 สวมหนากากอนามัยตลอดเวลาขณะท่ีใชบริการในตลาด
3.2 ลงทะเบียนประเมินตนเองกอนเขาใชบริการสถานประกอบการทุกครั ้ง เชน ไทยชนะ หรือ               

Thai Save Thai หรือหากมีอาการเจใบปปปวย เชน มีไข ไอ จาม มีน้ำมน ูก หรือเหน่ือยหอบ งดไปใชบริการ
 3.3 เวนระยะหางระหวางบุคคลอยางนอย 1 เมตร ในการซ้อสินคา

3.4 ลางมืออยางสมำ่เสมอดม วยน้ำและสบน ูกอนรับประทานอาหารและหลั ังออกจากหองสวมทุกครั้ง
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 3.5. วางแผนการซื้อสินคา เพ่ือลดเวลาการใชบริการในตลาด
 3.6. กรณีซื้ออาหารปรุงสำเรใจ ควรเลือกอาหารท่ีปรุงสุกและสะอาด

3.7 หลีกเลี่ยง/ลดการสัมผัสกับผูขาย เชน ชำระเงินผานระบบชำระเงินออนไลน เปปปนตน
 3.8 ปฏิบัติตามมาตรการของตลาดอยางเครงครัด เชน ใชบริการตามเวลาที่กำหนด ไมใชภาชนะอุปกรณ
รวมกัน

3.9 ประเมินสถานประกอบการผาน QR code จากใบประกาศของระบบ Thai Stop Covid Plus            

หรือรองเรียนผานชองทางอ่ืน ๆ
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น า มา าน น น า ิ ิ าน (Standard Operating Procedure: SOP)

าน า ิม า ิ

1. น า ิ ิ ค ค น ิน/ น// ย าน น า / า น ิ า า า
ิม า ิ (Street Food)

 1.1 ประเมินตนเองผานระบบ Thai Stop Covid Plus (https://stopcovid.anamai.moph.go.th) 

ของกรมอนามัย และติดประกาศนียบัตรดานหนาสถานประกอบกิจการ และมีการประเมินตนเองซ้ำซ
 1.2 ผู ประกอบกิจการและผู ค าทุกคน ประเม ินตนเองกอนออกจากบานและกอนปฏิบ ัต ิงาน                 

ดวยแอปพล ิเคชันที่ทางราชการกำหนด เชน Thai Save Thai (https://savethai.anamai.moph.go.th) เปปปนตน
เพื่อคัดกรองความเสี่ยงของตนเอง โดยจะตองมีความเสี่ยงในระดับต่ำต และมีมาตรการควบคุม กำกับ ติดตามผูคา
ภายหลังการปฏั ิบัติัั งานหรือกลับท่ีพักเปั ปปนประจำทุกวัน

1.3 กำหนดใหมีทางเขา-ออก ที่ชัดเจนและมีจุดคัดกรองผูคาและผูใช บริการ เชน ระบบลงทะเบียน
การตรวจวัดอุณหภูมิรางกาย หากมีอาการเจใบปปปวย เชน มีไข ไอ จาม มีน้ำมน ูก หรือเหนื่อยหอบใหหยุดปฏิบัติงาน
และไปพบแพทยทันที

1.4 มีมาตรการใหผูคาและผูใช บริการตองสวมหนากากผาหรือหนากากอนามัยตลอดเวลาท่ีใชบริการ
 1.5 มีมาตรการเวนระยะหางระหวางบุคคล แผงคา โตຍะและที่นั่งรับประทานอาหารั การเลือกซื้อสินคา
และชำระเงิน อยางนอย 1 เมตร รวมถึงกำหนดมาตรการเพื่อลดความแออัด เชน กำหนดจำนวนคนตอพื้นท่ี
กำหนดระยะเวลาที่ใชบริการ ไมจัดกิจกรรมหรือใหบริการท่ีทำใหเกิดการรวมกลุมของผูคน เปปปนตน

1.6 จัดใหั มีท่ีลางมือดวยสบูและน้ำหรน ือเจลแอลกอฮอล ใหบริการแกผูคาและผูซื้ออยางเพียงพอ
 1.7 จัดใหมีการทำความสะอาด บริเวณพ้ืน แผงจำหนายดวยน้ำยาทำความสะอาดหรน ือน้ำยาน าเช้ือ     

เปปปนประจำทุกวัน
1.8 จัดใหั มีการทำความสะอาดหองน้ำน หองสวมที่ใหบริการ โดยเนนบริเวณจุดเสี่ยง เชน ที่จับสายฉีด

ชำระที่รองน่ังโถสั วม ท่ีกดโถสวม โถปปปสสาวะ กຍอกน้ำน ท่ีเปปปดกຍอกอางลางมือ กลอนหรือลูกบิดประตู เปปปนตน
1.9 จัดใหั มีภาชนะรองรับขยะที่มี าปปปดไวภายในพื้นที่จัดบริการอาหารริมบาทวิถี (Street Food) และ

เกใบรวบรวมขยะไวยังที่พักขยะรวมขยะทุกวัน และสงไปกำจัดอยางถูกตอง
 1.10 จัดสภาพแวดลอมในพื้นที่จัดบริการอาหารริมบาทวิถี (Street Food) เพื่อความสะดวกผูซื้อและ         

ลดระยะเวลาใชบริการ เชน จัดใหั มีการระบายอากาศที่เหมาะสม จัดทำผั ังแสดงโซนการจำหนั ายสินคาจัดทำปั ปปาย
ราคาสินคา เปปปนตน
 1.11 จัดทำทะเบั ียนแผงคา และแรงงานตางดาว เพ่ือเปปปนฐานขอมูลในการควบคุม กำกับ ติดตาม

1.12 มีการตรวจสอบผูคา และผูใช บริการใหปฏ ิบัติัั ตามมาตรการเปปปนระยะ
1.13 กรณีพบผ ู ต ิดเช ื ้อให แจ งเจ าพน ักงานควบค ุมโรค โดยควรหย ุดประกอบการช ั ่วคราว                 

เพื่อทำความสะอาดและ าเชื้อโรค รวมทั้งงดเคลื่อนยายผูคาและแรงงาน ทั้งนี้ ใหปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรค
ตามท่ีเจาพนักงานควบคุมโรคแนะนำ หรือปฏิบัติัั ตามมาตรการตามท่ีจังหวัดกำหนดั
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 1.14 สื่อสารและประชาสัมพันธ ใหความรูในการป ปปองกันโรคตั ิดเชื้อโควิดตามชองทางตาง ๆ และสื่อสาร
เนนย้ำประชาสย ัมพันธให ผูประกอบกิจการเจาของราน/แผง รวมถึงผูชวยขายทั้งชาวไทยและแรงงานตั างดาวให
สังเกตอาการตนเอง หรือถาไดเดินทางไป หรือเกี่ยวของกับแหลงที่เกิดการระบาดแนะนำใหไปตรวจค ัดกรอง
COVID-19 โดยเรใวท่ีสุด

2. น า ิ ิ คา ม า า ิ ิ าน น น ิ า า า ิม า ิ  (Street 

Food) 

 2.1 ประเมินตนเองกอนออกจากบานและกอนปฏิบัติงานดวยแอพพลิเคชั่นที่ทางราชการกำหนด เชน
Thai Save Thai เปปปนตน เพื่อคัดกรองความเสี่ยงของตนเองโดยจะตองมีความเสี ่ยงในระดับต่ำหากมต ีอาการ
เจใบปปปวย เชน มีไข ไอ จาม มีน้ำมน ูก หรือเหน่ือยหอบ ใหหยุดปฏิบัติัั งาน และไปพบแพทยทันที

2.2 ผูคา/ผูสัมผัสอาหารที่ขายสินคาประเภทอาหารปรุงสำเรใจ ตองมีสุขวิทยาสวนบุคคลที่ดีรักษา                

ความสะอาดของรางกาย รวมทั้งสวมผากันเปั ปปอน ถุงมือ และสวมใสหนากากอนามัยหรือหนากากผาระหวาง
ปฏิบัติงานตลอดเวลา ถาหนากากเปปปยกชื้นหรือสกปรกควรเปลี ่ยนใหมทันทีและลางมือดวยสบูและน้ำหรน ือ                

เจลแอลกอฮอล กอนและหลังปฏั ิบัติงานหลังออกจากหองสวม และหลังสัมผัสสิ่งสกปรก เพื่อปปปองกันตนเอง          

ไอ จาม ปนเปปปอนอาหาร
2.3 มีมาตรการปปปองกันการปนเปั ปปอนสูอาหาร เชน อาหารปรุงสำเรใจมีการปกปปปดอาหารมิดชิดใชอุปกรณ

สำหรับการหยิบจับหรือตักอาหาร/ ไมวางอาหารทุกประเภทบนพื้นโดยตรง ปปปองกันไมั ใหผูซื้อใชมือเลือกหรือสัมผัส
อาหารประเภทเนื ้อสัตวสด/อาหารปรุงสำเรใจพรอมบริโภคโดยตรง ผู สัมผัสอาหารตองสวมใสผากันเปั ปป อน            

สวมหมวกหรืออุปกรณปกปปปดเสนผมในขณะปฏิบัติงาน ใชภาชนะบรรจุอาหารที่เหมาะสมตามประเภทอาหาร             

เปปปนตน
 2.4 กรณีเตรียมปรุงอาหารทะเลหรือเน้ือสัตวดิบ กอนนำไปปรุงประกอบอาหาร ควรสวมถุงมือยางสำหรับ
สัมผัสอาหาร และใชน้ำสะอาดลน างภาชนะขางนอกที่หอหุม และลางอาหารทะเล/เนื้อสัตวดิบใหสะอาดเมื่อนำมา
ปรุงประกอบตองปรุงใหสุกท่ีอุณหภูมิมากกวา 70 องศาเซลเซียส นาน 5 นาที ขึ้นไป/อาหารปรุงสำเรใจมีการปกปปปด
อาหารมิดชิด จัดเกใบสูงจากพื้นอยางนอย 60 เซนติเมตร และตองอุนอาหารใหรอน ทุก 2 ชั่วโมง ใชอุปกรณ
สำหรับการหยิบจับหรือตักอาหารโดยแยกระหวั างอาหารสุก อาหารดิบ ผัก และผลไมไม วางอาหารทุกประเภท
บนพ้ืนโดยตรง ไมใหผูซื้อใชมือเปลาหยิบจับอาหารปรั ุงสำเรใจพรอมบริโภคร
 2.5 ลดการสัมผัสใกลั ชิดกับผูซื้อ เชน การเวนระยะหางระหวางบุคคลอยางนอย 1 เมตร แสดงปปปายราคา
สินคามีอุปกรณหรือถาดสำหรับรับเงิน จัดทำระบบชำระเงั ินออนไลนเปปปนตน
 2.6 ผู ปฏิบัติงานเกใบขยะและทำความสะอาด ตองสวมถุงมือยาง ผายางกันเปั ปป อน รองเทาพื ้นยาง       
หุ มแขงและใชปากคีบดามยาวเกใบขยะ และใสถุงขยะปปปดปากถุงใหมิดชิด และลางมือใหสะอาดทุกครั้ง                 

หลังปฏั ิบัติัั งานเมื่อปฏิบัติัั งานเสรใจในแตละวันใหั อาบน้ำและเปลน ี่ยนเสื้อผาทันที
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3. น า ิ ิ / ิ ค
3.1 ลงทะเบียนประเมินตนเองกอนเขาใชบริการสถานประกอบการทุกครั ้ง เชน ไทยชนะ หรือ

Thai Save Thai หรือหากมีอาการเจใบปปปวย เชน มีไข ไอ จาม มีน้ำมน ูก หรือเหน่ือยหอบ งดไปใชบริการ
3.2 สวมใส หน ากากผ าหร ือหน ากากอนาม ัยตลอดเวลาที ่ ใช บร ิการ ล างม ือด วยสบู และน้ำน                 

หรือเจลแอลกอฮอล กอนและหลังการใชั บริการพ้ืนท่ีจัดบริการอาหารริมบาทวิถี (Street Food)

3.3 ผูบริโภคควรวางแผนในการเลร ือกซื้อสินคา เพ่ือความรวดเรใวในการเลือกซื้อสินคา และลดระยะเวลาที่
อยูภายในตลาด

3.4 ควรเลือกรับประทานอาหารทั ี่ปรุงสุก สดใหม หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารดั ิบหรือกึ่งสุกกึ่งดิบ
3.5 กรณีเตรียมปรุงอาหารทะเลหรือเน้ือสัตวดิบ กอนนำไปปรุงประกอบอาหาร ควรสวมถุงมือยางสำหรับ

สัมผัสอาหาร และใชน้ำสะอาดลน างภาชนะขางนอกที่หอหุม และลางอาหารทะเล/เนื้อสัตวดิบใหสะอาดเมื่อนำมา
ปรุงประกอบตองปรุงใหสุกท่ีอุณหภูมิมากกวา 70 องศาเซลเซียส นาน 5 นาที ขึ้นไป
 3.6 เวนระยะหางระหวางบุคคลอยางนอย 1 เมตร และวางแผนในการซื้อสินคา เพื่อความรวดเรใวและ            

ลดระยะเวลาท่ีใชบริการตลาด
 3.7 หลีกเลี่ยง/ลดการสัมผัสกับผูขาย เชน ชำระเงินผานระบบชำระเงินออนไลนนำถุง/ถุงผาสวนตัวไปใสั
สินคาเพ่ือลดการสัมผัสกับผูขาย เปปปนตน

3.8 ปฏิบัติตามมาตรการของตลาดอยางเครงครัด เชน ใชบริการตามเวลาที่กำหนด ไมใชภาชนะอุปกรณ
รวมกัน
 3.9 ประเมินสถานประกอบการผาน QR code จากใบประกาศของ ระบบ Thai Stop Covid Plus             

หรอืรองเรียนผานชองทางอ่ืน ๆ
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น า ิ ิ ามมา านค าม ย าน นามย
ย

ขอปฏิบัติัั สำหรับแหลงทองเที่ยว ขอปฏิบัติัั สำหรับผูให บริการ ขอปฏิบัติัั สำหรับนักทองเที่ยว
1.จัดใหมีทางเขา-ออกทางเดียว
สำหรับผู ร ับบริการ ในกรณีที ่ มี
ทางเขา-ออกหลายทาง ตองมีจุด
คัดกรองทุกเสนทาง
2.จัดใหมีมาตรการติดตามขอมูล
ของผูมาใช บริการ เชน การใช
แอปพลิเคชันไทยชนะั ตามที่ทาง
ราชการกำหนด หรือใชมาตรการ
ควบคุมดวยการจดบันทึกขอมูล
และ รายงานทดแทน เชน  
ชื่อ-นามสกุล เบอรติดตอ วันที่เขา
รับบริการ ชวงเวลา เปปปนตน
3.บันท ึกประว ัต ิพน ักงาน และ
ประวัติัั การเดินทาง  
4.อนุญาตใหเฉพาะผู ร ับบริการท่ี
สวมหน ากากผ าหร ือหน ากาก
อนามัยเขาใชบริการ เทานั้น  
5.จัดใหมีที ่ลางมือพรอมสบู หรือ
อ ุปกรณ าเช ื ้อ อย างเพ ียงพอ
ตลอด เ วลา ประจำท ุ ก จ ุ ด ท่ี
ใหบริการ เชน เจลแอลกอฮอล
น ้ำยา า เช ื ้อโรค ไว บร ิการใน
บริเวณตาง ๆ อยางเพียงพอ เชน
ท า ง เ ข  า อ อ ก ห น  า ล ิ ฟ ต   
หองส วม จ ุดประชาส ัมพันธ จุด
ชำระเงิน และพ้ืนที่ท่ีมีกิจกรรม
อื่น ๆ เปปปนตน และจัดอีกสวนหน่ึง
เฉพาะสำหร ับพน ักงานอย  า ง
เพียงพอ
6.จำกัดจำนวนผั ูรับบริการจัดพื้นที่

1.ผ ู  ให บร ิการต องปฏ ิบ ั ติตาม
มาตรการปปปองกันการแพรระบาด
และปฏิบัติตามหลักเกณ การรับ
วัคซีนตามมาตรการที ่กระทรวง
สาธารณะส ุขและจ ั งหว ัด เลย
กำหนด
- รั บว ั คซ ี นครบ  2 เ ข ใ ม ตาม
กระทรวงสาธารณสุขกำหนด เปปปน
เวลาไมนอยกวา14 วัน กอนออก
เดินทาง
- กรณีที่รับวัคซีนไมครบตองมีผล
ตรวจหาเช ื ้อโคว ิด-ํ๕ ดวยชุด
Antigen Test Kit หรือวิธี RT-PCR 

ซึ่งมีเอกสารรับรองการตรวจจาก
โ ร งพย าบ าลขอ ง ร ั ฐ ภ า ย ใ น
ระยะเวลาไมเกิน 72 ชม. (๏ วัน) 
และควรม ีป ปป ายหร ือใบประกาศ
ยืนยันการรับวัคซีนแสดง ณ จุด
ใหบริการ
2.ในกรณเคยเปปปนผูติดเชื้อโควิด-19

ตองมีใบรับรองรักษาเกิน 90 วัน 
3.สังเกตอาการตนเองสม่ำเสมอม
หากมีอาการไขหรือวัดอุณหภูมิได
ตั้งแต 37.5 องศาเซลเซียส ขึ้นไป
รวมกับ ไอ น้ำมน ูก เจใบคอ จมูกไมได
กลิ่น ลิ้นไมรับรส หายใจเรใว หายใจ
เหนื่อย หรือหายใจลำบาก อยางใด
อยางหนึ่งและอาจมีอาการทองเสีย
รวมดวย ใหหยุดปฏิบัติงาน แจง
หัวหนางานและพบแพทยทันที

1.ผู ใช บริการ/นักทองเที ่ยวตอง
ปฏิบัติตามมาตรการปปปองกันการ
แพร  ร ะบ าดและปฏ ิ บ ั ต ิ ต า ม
หล ัก เกณ การร ับว ัคซ ีนตาม
มาตรการที่กระทรวงสาธารณะสุข
และจังหวัดเลยกำหนดั
- รั บว ั คซ ี นครบ 2  เ ข ใ ม ตาม
กระทรวงสาธารณสุขกำหนด เปปปน
เวลาไมนอยกวา 14 วัน กอนออก
เดินทาง
- กรณีที่รับวัคซีนไมครบตองมีผล
ตรวจหาเช ื ้อโคว ิด-ํ๕ ดวยชุด
Antigen Test Kit หรือวิธี RT-PCR 

ซึ่งมีเอกสารรับรองการตรวจจาก
โ ร งพย าบ า ล ขอ ง ร ั ฐ ภ า ย ใ น
ระยะเวลาไมเกิน 72 ชม. (๏ วัน) 
และควรพกใบรับรองการรับวัคซีน
เพื่อแสดงตอเจาหนาที่หรือสถานที่
ทองเท่ียวท่ีเขาใชบริการ
2.ในกรณเคยเปปปนผูติดเชื้อโควิด-19 

ตองมีใบรับรองรักษาเกิน 90 วัน
3.ผูใช บริการ/นักทองเที่ยวที่อายุ
น อยกวา 12 ปปป เด ินทางพร อม
ผูปกครองไม ตองตรวจหาเช้ือ 
โ ด ย จ ะ อ  า ง อ ิ ง ห ล ั ก ฐ านจ าก
ผูปกครอง ในกรณที่เดินทางโดยไม
มีผูปกครอง ใหสังเกตอาการตนเอง
และปฏ ิบ ัต ิตามหล ัก DMHTTA 

อยางเครงครัด
4.ผูเขาใชบริการ/นักทองเที่ยว ตอง
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ขอปฏิบัติัั สำหรับแหลงทองเที่ยว ขอปฏิบัติัั สำหรับผูให บริการ ขอปฏิบัติัั สำหรับนักทองเที่ยว
รอคิวและตองมีระยะหางระหวาง
บุคคล 1-2 เมตร 
7.ทำความสะอาด าเชื ้อโรคเปปปน
ประจำอยางนอยวันละ ๏ เวลาใน
บร ิ เวณพื ้นท่ี สาธารณะและสิ่ ง
อำนวยความสะดวกท ี ่ม ีการใช
รวมกัน เชน ราวบันไดั ลูกบิดประตู
หองขายตั ็ว หองน้ำน ศูนยบริการ
น ั กท  อ ง เท ี ่ ย ว รถประจำทาง
กระเชา เครื่องเลน มานั่ง เปปปนตน
หากมีอุปกรณนันทนาการตาง ๆ
ใหทำความสะอาดอุปกรณ กอน-

หลัง การใหบริการทุกครั ้ง เชน
จ ักรยาน เส ื ้อชูช ีพ ยานพาหนะ
พ ื ้นผ ิว เคาท  เตอร  โต ຍะ เก า อ้ี
(บริเวณจุดจำหนาย ของที ่ระลึก
หรือผลิตภัณ ชุมชน) อุปกรณที่ให
นักทองเท่ียวทดลอง/สัมผัส
8.กำหนด pathway /เสนทาง หรือ
แนวบอกเสนทางอยางชัดเจนใน
การ เข  า ใช บร ิการ เพ ื ่ อ ไม  ให
นักทองเท่ียวเดินสวนกัน เชน การตี
เสนที่พ้ืนใหมีสีแตกตางกันตามชนิด
การใหบริการ หรือจุดสีเพื ่อแสดง
ระยะยืนเวนหาง เปปปนตน
9.มีการควบคุมสุขอนามัยและการ
ปปปองกันการแพรเชื ้อในพ้ืนที ่โซน
ใหบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม
10.จัดใหมีถังขยะที่มี าปปปดมิดชิด
เพื่อรวบรวมขยะตางๆ โดยคัดแยก
เปปปนขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และ
แยก เศษอาหารออกจากขยะ

4.ผูให บริการ ตองดูแลรักษาความ
สะอาดของรางกาย สวมหนากาก
ผาหรือหนากากอนามัย หรือสวม
หน  ากากอนาม ั ยพร  อม  Face

Shield และถุงมือปปปองกัน
5.ผูให บริการตองหมั่นลางมือดวย
สบูและน้ำหรน ือเจลแอลกอฮอลบอย
ๆ และทุกครั้งหลังการสัมผัสสิ่งตาง
ๆ หลีกเลี ่ยงการสัมผัสใบหนั า ตา
ปาก จมูก โดยไมจำเปปปนทำความ
สะอาดม ื อ อ ุ ปกรณ  โดย เจล
แอลกอฮอลหรือสเปรย กอน-หลัง
ใหบริการทุกครั้ง
6 .พน ั ก ง า นท ำ ค ว า ม ส ะ อ า ด
พนักงานเกใบรวบรวมมูล อย ตอง
ปปปองกันตนเอง โดยสวมหนากากผา
หรือหนากากอนามัย สวมถุงมือ
ยาง ผายางกันเปั ปป อน รองเทาพ้ืน
ยางหุมแขง ในการเกใบขยะใหใช ที่
คีบดามยาวเกใบ ขยะใสถุงมัดปาก
ถุงใหมิดชิด นำไปรวบรวมไวที่พัก
ขยะ หลีกเล ี ่ยงการใชม ือสัมผัส
ใบหน า ตา ปาก จม ูก โดยไม
จำเป ปป น หล ังจากเสร ใจส ิ ้นการ
ปฏิบัติงานในแตละครั้ง ลางมือให
สะอาดดวยสบู และน้ำน และเมื่อ
ปฏิบัติัั งานเสรใจใน แตละวัน 
หากเป ปป นไปได ควรอาบน ้ำและ
เปลี่ยนเสื้อผาทันที
7.ขณะปฏิบัติัั งานตองเวนระยะหาง
ระหวางบุคคลอยางนอย 1 เมตร
8.สุมผูปฏ ิบัติัั งานจำนวน 20% เพ่ือ

ดูแลรักษาความสะอาดของรางกาย
สวมหน ากากผ าหร ือหน ากาก
อนามัย หรือสวมหนากากอนามัย
พรอม Face Shield 

5.ลางมือดวยน้ำและสบน ู หรือ
เจลแอลกอฮอลอยางสม่ำเสมอม
6.ไดรับการคัดกรองโดยวั ัดอุณหภมิู
รางกายไมเกิน๏๓.๑องศาเซลเซียส
และสังเกตอาการตนเองสม่ำเสมอม
หากมีไข ไอ จาม เหนื่อยหอบ หรือ
มีน้ำมน ูก ใหไปพบแพทย ทันที
7.ตองเวนระยะหางกัน 1-2 เมตร
เพื่อปปปองกันการติดตอสัมผัส หรือ
แพรเช้ือโรค ทางละออง อย ทั้งบน
บกและในน้ำน
8.ลงทะเบียนกอนเขาและออกจาก
สถานที่ และเพิ่มมาตรการใชแอป
พลิเคชัน ที่ทางราชการกำหนดหรือ
ใชมาตรการควบคุมดวยการบันทึก
ขอมูลและรายงานทดแทนได
9.ตองลางมือดวยสบู และน้ำเจลน
แอลกอฮอล หรือน้ำยาน าเชื้อเปปปน
ประจำ
10.ให ความร วมม ือปฏิบ ัต ิตาม
คำแนะนำของสถานที ่พ ักอย าง
เครงครัด
11.ลางมือทุกครั ้งก อนและหลัง
รับประทานอาหารั กอนและหลัง
เขาใชบริการหองสวม
12.หล ีกเล ี ่ยงการใช ม ือส ัมผัส
ใบหนา ตา จมูก และปาก  
13.ไมใชสิ ่งของรวมกับผู อื ่น เชน
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ขอปฏิบัติัั สำหรับแหลงทองเที่ยว ขอปฏิบัติัั สำหรับผูให บริการ ขอปฏิบัติัั สำหรับนักทองเที่ยว
ประเภทอื่น มัดปากถั ุงใหแนนและ
เกใบรวบรวมไวยังที่พักขยะอยางถูก
สุขลักษณะ ปปปองกันสัตวและแมลง
พาหะ นำโรค รอหน วยงานที่
รับผิดชอบน้ำไปกำจน ัดอยางถูกตอง
11.พนักงานตองดูแลรักษาความ
สะอาดของรางกาย สวมหนากาก
ผาหรือหนากาก อนามัย หรือสวม
หน  ากากอนาม ั ยพร  อม  Face 

Shield ในขณะปฏิบัติัั งาน
12.จัดใหมีระบบการจองลวงหนา
และกำหนดให ม ีจ ุดพ ักรอการ
บริการ  

13.จัดใหั มีชองทางประชาสัมพันธ
เช น ป ปป ายประชาส ัมพ ันธ หรือ
ประชาสัมพันธ เสียงตามสายใน
การใหนักทองเที่ยวเวนระยะหาง
ระหวางบุคคล 1–2 เมตร
14.หากนักทองเที ่ยวเดินทางมา
เปปปนคณะจำกัดจำนวนผั ูเขาสถานที่
เปปปนกลุม กลุมละ ไมเกิน  30  คน

ตรวจ Antigen Test Kit 

ทุกสัปดาหั 
ผาเชใดตัว ผาเชใดหนา แปรงสีฟฟฟน
แกวน้ำน จาน ชาม ชอน เปปปนตน
14.ควรชำระเงิน คาบริการผาน
ระบบออนไลน (E-Payment) หรือ
QR Code ผานแอปพลิเคชัน 
หากชำระดวยเงินสดควรหลีกเลี่ยง
การสัมผัสมือโดยตรง
15.ระมัดระวังการทิ้งสิ่งปนเปปปอน
น ้ำม ูก น ้ำลาย และควรท ิ ้ ง ใน
ภาชนะ หรือในสถานที่ที่จัดเตรียม
ไว
16 .กรณ ี เป ปป นกล ุ  ม เส ี ่ ย ง เช น
ผูสูงอายุ ผูปปปวยโรคระบบทางเดิน
หายใจ ควรหลีกเลี่ยง ชวงเวลาและ
สถานท่ีที่มีคนจำนวนมาก
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น า ิ ิ น า า ค ิ ค นา 2019 ( ค( ิ -19)

ย า น ม

1. าน ิ ม ย ( าน ) 

1.1 ควบคุมการเขา-ออกสถานที่ โดยใหมีการผานจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ สำหรับผูเขาสถานที่            

ทุกคน  
  (1) ถาอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส พัก 15 นาที แลวตรวจวัดอีกครั้ง
  (2) ถาอุณหภูมิไมเกิน 37.5 องศาเซลเซียส ผูใช บริการจะไดสัญลักษณที่อนุญาตใหผานเขาไป          

ชมการแสดงได
  (3) หากพบวามีอุณหภูมิเกินกวาที่กำหนดและไมมีทาทีลดลง ซึ่งอาจมีความเสี่ยงในการไดรับเช้ือ
ไมสามารถใหเขาสถานที่ได
 1.2 จัดใหั มีจุดลงทะเบียนกอนเขาและออกสถานที่โดยการใชแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” สแกน QR code 

สำหรับผู ใช สมารทโฟน และแบบลงทะเบียนสำหรับผู ท ี ่ไม ม ีสมารทโฟน เพื ่อประโยชนต อการติดตาม                 

กรณีพบผูป ปปวยและผูสัมผัสที่มาใชบริการในสถานที่
 1.3 ให ผ ู  ใช บร ิการทำการประเม ินตนเองโดยใช  Application Thai Save Thai กอนเข าสถานท่ี                

หากพบวาผลการประเมินเปปปนผูท่ีมีความเสี่ยงสูงมาก ใหปฏ ิบัติัั ตามคำแนะนำจาก Application Thai Save Thai 

 1.4 มีจุดบริการลางมือดวยสบู  แอลกอฮอล 70% หรือน้ำยาน าเชื ้อโรคในบริเวณพื้นที ่ที ่เขาชม             

เชน บริเวณหนาโบสถ
1.5 ทำความสะอาดจุดสัมผัสรวมในพ้ืนที่ดวยน้ำยาน าเช้ือ ทุก 30 นาที เชน Concierge Counter ฯลฯ

 1.6 ทำความสะอาดพ้ืนที่และอุปกรณดวยน้ำยาน าเช้ือ กอนเปปปดและปปปดสถานที่
 1.7 จัดใหั มีการระบายอากาศที่ดีและเพียงพอ 

1.8 ทำความสะอาดหองสุขา ทุก 1-2 ชั่วโมงั โดยเนนจุดเสี่ยง ไดแก กลอนหรือลูกบิดประตู กຍอกน้ำน              

อางลางมือ ที ่รองนั ่งโถสวม ที ่กดโถสวมหรือโถปปปสสาวะ สายฉีดน้ำชำระน ทั้งนี ้บริเวณหองสวมควรจัดใหมี                 

การระบายอากาศที่ดี หรือเปปปดพัดลมระบายอากาศตลอดระยะเวลาที่เปปปดใหบริการ
 1.9 จัดใหมีภาชนะรองรับมูล อยที ่ม ี าปปปดมิดชิด เพียงพอ มีการคัดแยกประเภทมูล อยและ                 

รวบรวมไปกำจัดอยางถูกหลักสุขาภิบาลทุกวัน

2. าน ิ า ย
2.1 ควบคุมจำนวนผูใช บริการไมใหแออัด โดยคิดเกณ จำนวนของใชบริการไมเกิน 50% ของพื้นท่ี

 2.2 ผูใช บริการทุกคนตองสวมใสหนากากอนามัย หรืออุปกรณตาง ๆ ในการปปปองกันตลอดเวลา
2.3 ผูใช บริการทุกคนตองลางมือดวยเจลแอลกอฮอล ท้ังกอนเขาสถานท่ี และหลังออกจากสถานท่ี

 2.4 หามรับประมาณอาหารและเครั ื ่องดื่มทุกชนิดในขณะเขาชมสถานที่ เชน ในโบสถ หรือในชวงที่                 

ทำกิจกรรมรวมกัน (มาเปปปนหมูคณะ) 
2.5 ใหผูใช บริการปฏิบัติตามมาตรการปปปองกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) 

อยางเครงครัด
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น า ิ ิ ามมา า นค าย ิ า ิ ม (COVID Free Setting)

น า า ค ิ ค นา 2019 ( ค( ิ -19) 

า ม น าคา

1. าน ิ ม ย (COVID Free Environment)

 1.1 ควบคุมการเขา – ออกสถานท่ี โดยใหมีการผานจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ เปปปนตน
1.2 มีจุดบริการลางมือดวยสบู แอลกอฮอล 70 % หรือน้ำยาน าเชื ้อโรคในบริเวณพื้นที ่การแสดง              

และสามารถใหบริการไดอยางเพียงพอ
 1.3 ทำความสะอาดทุกจุดสัมผัสในพั ื้นที่ ทุก 30 นาที ดวยน้ำยาน าเชื้อ และทำความสะอาดทุกครั้งหลัง
ปปปดใหบริการ

1.4 กำหนดใหทำความสะอาดพื ้นที ่และอุปกรณดวยน้ำยาน าเชื ้อ กอนเปปปดการแสดง และหลังปั ปปด              

การแสดง
1.5 หลังผูชมชมการแสดงจบแลว จัดใหั มีการทำความสะอาดในสวนภายในบรเวณที่จัดแสดง โดยเนน            

จุดที่มีผู สัมผัสรวมกัน กอนและหลังของการแสดงทุกรอบ โดยใหมีการใชผาชุบแอลกอฮอลเชใด าเชื้อภายใน
บริเวณสถานที่จัดแสดงทุกครั้ง รวมถึงทำความสะอาดพื้นผิวและอุปกรณตาง ๆ ที่มีการสัมผัสดวยน้ำยาน าเช้ือ         

ท่ีเกาอ้ี หรือพ้ืนผิวจุดสัมผัสอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ
 1.6 ทำความสะอาดหองสุขา โดยเนนจุดเสี่ยง ไดแก กลอนหรือลูกบิดประตู กຍอกน้ำน อางลางมือ ที่รองน่ัง
โถสวม ที่กดโถสวมหรือโถปปปสสาวะ สายฉีดน้ำชำระน พื้นหองสวม ทุก ๆ 1 - 2 ชั่วโมง และหลังปั ปปดใหบริการ  

ทั้งนี้ บริเวณหองสวม ควรจัดใหมีการระบายอากาศที่ดี หรือเปปปดพัดลมระบายอากาศตลอดระยะเวลาที่เปปปด
ใหบริการ

1.7 งดจำหนาย และหามนำอาหารและเครื่องด่ืมทุกชนิด เขาบริเวณพ้ืนท่ีแสดง
1.8 จัดใหั มีภาชนะรองรับมูล อยที่มี าปปปดมิดชิด เพียงพอ มีการคัดแยกประเภทมั ูล อย และรวบรวมไป

กำจัดอยางถูกหลักสุขาภิบาลทุกวัน

2. าน น าน ค า ย า ย (COVID Free Personnel) 

 2.1 การคัดกรองพนักงานและบุคลากรที่เกี่ยวของกับการแสดงกอนเขาพ้ืนท่ีปฏิบัติัั งาน
 (1) จัดใหั มีอุปกรณปปปองกันโรคสั วนบุคคลสำหรับพนักงานและบุคลากรท่ีเกี่ยวของกับการแสดง

ทุกคน เชน หนากากอนามัยหรือหนากากผา ถุงมือ เปปปนตน
  (2) พนักงานทุกคนตองแตงกายเรียบรอย และสวมใสหนากากอนามัย และถุงมือตลอดเวลา           

การทำงาน  
  (3) พนักงานและบุคลากรที่เกี ่ยวของกับการแสดงทุกคนควรไดรับการฉีดวัคซีนตามเกณ             

ครบ 2 เขใม อยางนอย 14 วัน หรือกรณีที่ยังไมั ไดรับวัคซีนครบ 2 เขใม ควรตรวจหาเชื้อโควิด-19 ดวยวิธี ATK 

(Antigen test kit) โดยใหแสดงหลักฐานการฉีดว ัคซ ีน หรือผลการตรวจดวยวิธ ี ATK (Antigen test kit)              

กอนเขาพ้ืนที่ปฏิบัติัั งาน

25¤Ù‹Á×Í¡ÒÃ´Ó à¹Ô¹¡ÒÃ¢Í§¹Ñ¡·‹Í§à·ÕèÂÇ/¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ
ÀÒÂãμŒvÁÒμÃ¡ÒÃâ¤ÇÔ´ - 199



 (4) ใหมีการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ดวยวิธี ATK (Antigen test kit) ทุก 7 วัน สำหรับพนักงาน
และบุคลากรที่เกี ่ยวของกับการแสดงหนาฉากและถอดหนากาอนามัย ที่มีการแสดงอยางตอเนื่องเกิน 7 วัน
ซึ่งมีความเสี่ยงสูงท่ีตองใกลชิดกับผูใช บริการ  
  (5) พนักงานและบุคลากรที่เกี่ยวของกับการแสดงที่เคยติดเชื้อโควิดและรักษาหายแลวในชวง          

1 - 3 เดือน ตองมีใบรับรองแพทย และไมตองตรวจหาเชื้อโควิดดวยวิธี ATK (Antigen test kit) หรือวิธี RT-PCR

(nasopharyngeal swab) 

  (6) พนักงานและบุคลากรที่เกี่ยวของกับการแสดงที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงหรือเสี่ยงสัมผัส     
กับผูติดเช้ือ (แมวาจะไดรับวัคซีนแลว) กำหนดใหได รับการตรวจหาเช้ือโควิดดวยวิธี ATK (Antigen test kit) กอน
เขาพ้ืนที่ปฏิบัติัั งาน
  (7) จัดใหั มีจุดบริการลางมือดวยสบู หรือแอลกอฮอลเจลความเขมขน ๓์% หรือน้ำยาน าเช้ือโรค 
รอบบริเวณพ้ืนท่ีปฏิบัติัั งาน และสามารถใหบริการไดอยางเพียงพอ และใหพนักงานพนักงานและบุคลากร
ที่เกี่ยวของกับการแสดงลางมือดวยน้ำยาน าเช้ือ ทุกครั้งกอนเขาพ้ืนท่ีปฏิบัติัั งาน

มาย พนักงานและบุคลากรที่เกี่ยวของกับการแสดงตองมีการตรวจหาเชื้อโควิด และแสดงผลการตรวจดวย
วิธี ATK (Antigen test kit) หรือผลการตรวจหาเชื้อ RT-PCR ไมเกิน 7 วัน มาแสดง เวนแตพนักงานที่เคยติดเช้ือ
โควิดและรักษาหายแลวในช วง 3 เดือน โดยเปปปนหนังสือรับรองจากสถานพยาบาลทันที
ท่ีสถานท่ีแสดงไดรับคำสั ั่งใหั เปปปดใหบริการ

2.2 การคัดกรองพนักงานและบุคลากรที่เกี่ยวของกับการแสดงในพั ื้นท่ีปฏิบัติัั งานประจำวัน
  (1) จัดใหั มีการตรวจคัดกรองอาการไขั  ไอ หอบเหนื่อย เปปปนหวัด โดยตองลงทะเบียนตรวจวัด
อุณหภูมิ ตามจุดท่ีตัวเองประจำการและตอบคำถามสั ุขภาพจาก Google form กอนเขาพ้ืนท่ีสำหรับพนักงานและ
บุคลากรที่เกี่ยวของกับการแสดงทุกคน ทั้งนี้ ควรมีอุณหภูมิรางกายไมเกิน ๏๓.๑ องศาเซลเซียส และไมมีอาการ
ระบบทางเดินหายใจ พรอมติดสัญลักษณแสดงการคัดกรอง “ผาน” กรณีพบผูที ่เขาเกณ สอบสวนโรคตาม
แนวทางที่กำหนด ใหมีแนวทางปฏิบัติในการดูแล หรือแนวทางการสงตอผูที ่มีอาการปปปวยที่เหมาะสม รวมท้ัง
พิจารณาใหมีหองแยกหรือบริเวณแยก พรอมรายงานใหหนวยงานที่รับผิดชอบทราบ
  - ถาอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส พัก 15 นาที แลวตรวจวัดอีกครั้ง

      - ถาอุณหภูมิไมเกิน 37.5 องศาเซลเซียส พนักงานจะไดั ปปปายสัญลักษณที่อนุญาตใหผานเขาไป
ทำงานได
  (2) พนักงานและบุคลากรที ่เก ี ่ยวของกับการแสดง ตองตรวจหาเชื ้อโควิดดวยวิธ ี        ATK       

(Antigen test kit) ทุกสัปดาหั แบบสุมตรวจ ตอหนาหัวหนางาน
  (3) ใหพนักงานและบุคลากรที่เกี่ยวของกับการแสดงทำการประเมั ินตนเองโดยใช Application
Thai Save Thai ทุกวัน หากพบวาผลการประเมินเปปปนผูที ่มีความเสี ่ยงสูงมาก ใหปฏิบัติตามคำแนะนำจาก
Application Thai Save Thai หากพบวามีอุณหภูมิเกินกวาที่กำหนดและไมมีทาทีลดลง ซึ่งอาจมีความเสี่ยงใน
การไดรับเช้ือ ใหตรวจดวยวิธี ATK (Antigen test kit) และใหหยุดการปฏิบัติัั งานทันที
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 (4) ในกรณีที่พนักงานและบุคลากรที่เกี ่ยวของกับการแสดงมีความเกี่ยวของกับสถานที่ที ่มี  

การแพรระบาดและการติดเช้ือไวรัสโคโรนาั  2019 (โคว( ิด-19) เปปปนกลุม (คลัสเตอร : Cluster) สัมผัสเสี่ยงสูงใกลชิด
ผู ต ิดเชื ้อหรือตองสงสัยวาติดเชื ้อใหไปเข าร ับการตรวจโดยโดยใชว ิธ ี RT-PCR (nasopharyngeal swab)               

และทำการกักตัวเปั ปปนเวลา 14 วัน และตองแจงใหหัวหนางานทราบขอมูลความเสี่ยงหรืออาการปปปวยของตนเอง
ญาติ และบุคคลใกลชิดทันทีเมื่อทราบ หามปกปปปดขอมูลโดยเดใดขาด
  (5) หามพนักงานและบุคลากรที่เกี่ยวของกับการแสดงเดินทางไปยังสถานที่เสี่ยง หรือจังหวัดที่มี          

ความเสี่ยงติดเช้ือสูง ตามประกาศของภาครัฐ
 2.3 ใหควบคุมจำนวนพนักงานและบุคลากรที่เกี่ยวของกับการแสดงใหั เหมาะสม โดยสวนงานหนาฉาก                 

มีการรวมกลุมไดไม เกิน ๎์ คน ตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ และทุกแผนกรวมแลวจำนวนไม เกิน ๑์ คน
 2.4 ผู ปฏิบ ัต ิงานหนาเวทีหร ือบุคลากรที ่ เก ี ่ยวข องก ับการแสดง ไดแก พ ิธ ีกร นักแสดง หรือ                 

แขกรับเชิญ
  (1) ไดรับวัคซีนครบตามเกณ ที ่หนวยงานราชการกำหนด หรือมีผล ตรวจ ATK / RT-PCR

(nasopharyngeal swab) กอนเขาปฏิบัติงาน หรือกรณีที่มีการแสดงตอเนื่องเกินกวา 1 วัน ใหมีการตรวจ ATK 

(Antigen test kit) ซ้ำทซ ุก 5 - 7 วัน
  (2) กรณีท่ีตองมีการถอดหนากากระหวางการปฏิบัติัั งานหนาฉากหรือขณะทำการแสดง จะตองมี
การลงนามในหนังสือยอมรับความเสี่ยงหลังดำเนั นการ พรอมทั้งปฏั ิบัติตามมาตรการหากพบวามีผูที่ทำการแสดง
รวมมีการติดเช้ือ
  (3) ใหบุคลากรที ่เกี ่ยวของกับการแสดงมีการตรวจวัดอุณหภูมิ และสวมหนากากอนามัย
ตลอดเวลาที่อยูในพ้ืนท่ีสถานที่แสดง ยกเวนขณะการแสดงบนเวที
  (4) อุปกรณที่มีการใชอยูบอยครั้ง หรืออุปกรณท่ีตองมีการสัมผัสบริเวณใบหนา ใหใช อุปกรณ
สวนบุคคล เชน เครื่องสำอาง ผาเชใดหนา และผาเชใดตัว
  (5) ทำความสะอาดอุปกรณประกอบฉาก อุปกรณเครื ่องใช เครื ่องแตงกายของนักแสดง
กอนและหลังนำไปใชั  และจัดเตรียมภาชนะสำหรับแยกเสื้อผา และเครื่องประดับที่ใชแลว

 (6) เพิ่มการติดตอสื่อสารระหวางการปฏิบัติงานผานอุปกรณอิเลใกทรอนิกส เชน วิทยุสื่อสาร
โทรศัพทมือถือ เพ่ือลดการสื่อสารที่ตองพบปะพูดคุยโดยตรง
  (7) รักษาระยะหางระหวางกันอยางนอย 1 – 2 เมตร ตลอดเวลาที่รวมกิจกรรมและทำการแสดง

 (8) งดการแสดงฉากที่ตองสัมผัสใกลั ชิด และเขาถึงตัวกัน เชน ฉากแสดงความรัก โอบกอด หอม
พูดเสียงดัง ตะโกน และสัมผัสใกลั ชิด และงดสัมผัสคลุกคลีกับผูชม
 2.5 ทำสัญลักษณในจ ุดยืน จุดที่นั ่งใหมีระยะหางระหวางกัน อยางนอย 1 – 2 เมตร ในบริเวณที่มี             

การปฏิบัติัั งานทุกจุด 
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2.6 กำหนดใหใช พ ื ้นท ี ่สำหรับที ่พ ักของพนักงานและบุคลากรที ่ เก ี ่ยวข องก ับการแสดง 1 คน
ตอ 4 ตารางเมตร และกำหนดใหมีจุดรับประทานอาหารทั ี ่มีอากาศถายเท ไมคับแคบจนเกินไป หลีกเลี ่ยง
การรับประทานอาหารในหั องที ่ใชเครื ่องปรับอากาศ โดยจัดใหมีการเวนระยะหางระหวางกันอยางนอย                 

1 – 2 เมตร หากสถานที่ไมเพียงพอ ใหเหลื่อมเวลารับประทานอาหารั เพื่อลดความหนาแนน ทั้งนี้ ใหจัดอาหาร
และเครื่องด่ืมเปปปนสวนบุคคล ไมใหตักอาหารในภาชนะหรั อใชอุปกรณรวมกัน

2.7 จัดใหั มีระบบ และผูรับผิดชอบตรวจสอบการปฏิบัติัั งาน รวมท้ังตรวจตรา ดูแลความปลอดภัย ควบคุม
กำกับการใหั บริการ และการใชบริการ ใหเปปปนไปตามมาตรการควบคุมหลักอยางเครงครัด
 2.8 จัดใหมีผูประสานงานหลักในการติดตามพนักงานและบุคลากรที่เกี่ยวของกับการแสดง พรอมทำ
รายชื่อผูปฏิบัติงานประจำใหหนวยงานที่กำกับรับทราบ หากมีการเปลี่ยนแปลงพนักงานชั่วคราวใหั แจงทุกครั้งที่มี
การเปลี่ยนแปลง
 2.9 ใหพนักงานและบุคลากรที่เกี ่ยวของกับการแสดงมีการปฏิบัติตามมาตรการปปปองกันการติดเช้ือ                

แบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) อยางเครงครัด 
2.10 จัดใหมีการสื ่อสาร/ประชาสัมพันธ สรางความรู ความเขาใจ และแนะนำแนวทางการปฏิบัติ            

ตามมาตรการปปปองกันควบคุมโรค เพ่ือใหพนักงานและบุคลากรที่เกี่ยวของกับการแสดงปฏั ิบัติัั ตามอยางเครงครัด
2.11 พิจารณาใหมีการติดตามการปฏิบัติตามมาตรการปปปองกันสวนบุคคลของพนักงาน และผูใช บริการ

หรือมีระบบแจงเตือน (Alert) กรณีพบผูที่ไมปฏิบัติัั ตามมาตรการ สามารถจัดใหั มีเจาหนาที่แจงผูใช บริการไดทันที
 2.12 หากพบวาพนักงานและบุคลากรที่เกี่ยวของกับการแสดง เปปปนผูป ปปวยยืนยันหรือมีขอมูลบงช้ีวาสถานท่ี
จัดแสดงอาจเปปปนจุดแพรเชื ้อได ใหทำการปปปดสถานที่ตามคำสั ่งของเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอ พรอมทั้ง             

ทำความสะอาดสถานที่ และดำเนนการตามประกาศของกรมควบคุมโรคและคำสั่ง ประกาศที่เกี่ยวของ

3. าน ม ิ า ย (COVID Free Customer) 

 3.1 ควบคุมจำนวนผู ชม ผู ร วมกิจกรรมไมใหแออัด โดยคิดเกณ จำนวนของผู ชม ผู ร วมกิจกรรม                 

ไมเกิน 50 % ของพื้นที่จัดงาน จัดแบงพื้นที่สำหรับผูรวมชมงานชมการแสดงเปปปนกลุมยอย และใหมีพื้นที่ทางเดิน
เพียงพอ
 3.2 ผูใช บริการทุกคนตองสวมใสหนากากอนามัย หรืออุปกรณตาง ๆ ในการปปปองกันตลอดเวลา 

3.3 ผูชมทุกคนตองลางมือดวยเจลแอลกอฮอล ทั้งกอนการซื้อบัตร กอนเขาพื้นที่แสดง และหลังออกจาก
พ้ืนที่แสดง
 3.4 ควรจัดใหั ผูใช บริการทำรายการดวยตนเอง เชน ซื้อบัตรผานชองทางออนไลน หรือชำระผานชองทาง
E-payment ตาง ๆ เพ่ือลดการสัมผัสท่ีนำไปสูความเสี่ยงในการติดเชื้อ
 3.5 งดจำหนายและหามนำอาหารและเคร่ืองด่ืมทุกชนิดในบรเวณพ้ืนที่การแสดง
 3.6 หามรับประทานอาหารและเครั ื่องด่ืมทุกชนิดในบรเวณพ้ืนท่ีการแสดง
 3.7 ติดสัญลักษณ เพื่อกำหนดจุดรอคิว หรือจุดรอบริการ โดยมีระยะหาง 1 เมตร ในบรเวณจุดจำหนาย
บัตรจุดตรวจบัตรกอนเขาประตูที่ทำการแสดง จุดรอคิวเขาหองสุขา หรือจุดอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ
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3.8 ติดตั้งฉากกั้น Counter Shield กันพื้นที่ระหวางลูกคาและพนักงานที่จุดบริการสำหรับพนักงาน
เพ่ือใหคำแนะนำแกผูเขาชม
 3.9 กำหนดระยะหางของการน่ังชมการแสดงแบบเวนระยะเกาอ้ี โดยมีระยะหาง 1 เมตร

3.10 บริเวณที่น่ังพักคอยหนาบริเวณพ้ืนที่การแสดง ใหจัดที่น่ังแบบเวนระยะหาง 1 ที่น่ัง เวน 1 ท่ีน่ัง
3.11 จ ัดให ม ีจ ุดลงทะเบ ียนก อนเข าและออกสถานท ี ่ โดยการใช แอปพล ิ เคช ัน “ไทยชนะ           ”      

สแกน QR code สำหรับผู ใช สมารทโฟน และแบบลงทะเบียนสำหรับผู ท ี ่ไมมีสมารทโฟน เพื ่อประโยชน                

ตอการติดตามกรณีพบผูป ปปวยและผูสัมผัสที่มาใชบริการในสถานที่
3.12 จัดใหั มีจุดวัดอุณหภูมิ คัดกรองอาการไขั  เปปปนหวัด ไอ หอบ เหน่ือย สำหรับผูเขาชมทุกคน

        (1) ถาอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส พัก 15 นาที แลวตรวจวัดอีกครั้ง
        (2) ถาอุณหภูมิไมเกิน 37.5 องศาเซลเซียส ผู ใช บริการจะไดร ับสติ ๆกเกอรหรือสัญลักษณท่ี              

อนุญาตใหผานเขาไปชมการแสดงได
        (3) หากพบวามีอุณหภูมิเกินกวาที่กำหนดและไมมีทาทีลดลง ซึ่งอาจมีความเสี่ยงในการไดรับเช้ือ  

ไมสามารถใหเขาชมการแสดงได
3.13 ใหผู ชมประเมินตนเองโดยใช Application Thai Save Thai กอนเขาชมการแสดง หากพบวา   

ผลการประเมินเปปปนผูท่ีมีความเสี่ยงสูงมาก ใหปฏ ิบัติัั คำแนะนำจาก Application Thai Save Thai 

3.14 ใหผู ชมปฏิบัติตามมาตรการปปปองกันการติดเชื ้อแบบครอบจักรวาล       (Universal Prevention)      

อยางเครงครัด
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 (COVID Free Setting)
2019 (COVID-19)

// //

1. าน ิ ม ย (COVID Free Environment)

1.1 ควบคุมการเขา – ออกสถานท่ี โดยใหมีการผานจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ เปปปนตน
1.2 มีจุดบริการลางมือดวยสบู แอลกอฮอล 70% หรือน้ำยาน าเชื้อโรคในบรเวณพื้นที่อาคารทำการแสดงและ

สามารถใหบริการไดอยางเพียงพอ
1.3 ทำความสะอาดจุดสัมผัสรวมในพ้ืนที่ดวยน้ำยาน าเช้ือ ทุก 30 นาที เชน Concierge Counter ฯลฯ  
1.4 ทำความสะอาดพ้ืนท่ีและอุปกรณดวยน้ำยาน าเช้ือ กอนเปปปดและหลังปั ปปดใหบริการ
1.5 หลังการแสดงจบ จัดใหั มีการทำความสะอาดในสวนภายในบรเวณที่จัดแสดง โดยใหมีการใชผาชุบ

แอลกอฮอลเชใด าเชื้อภายในสถานที่จัดแสดงทุกครั้ง เนนจุดที่มีผูสัมผัสรวมกัน รวมถึงทำความสะอาดพื้นผิวและ
อ ุปกรณต าง ๆ ท ี ่ม ีการส ัมผ ัสด วยน ้ำยาน าเช ื ้อ เช น เก า อ้ี ราวจ ับ ประตู หร ือพ ื ้นผ ิวส ัมผ ัสอ ื ่น ๆ  
ที่เกี่ยวของ

1.6 จัดใหั มีการระบายอากาศที่ดีและเพียงพอ กรณีสถานที่ใชระบบปรับอากาศใหั เปปปดประตูหนาตางกอน
และหล ั ง ให บร ิ การอย  า งน  อย  30 นาที และให ทำความสะอาดเคร ื ่ อ งปร ับอากาศท ุก  3 เด ื อน 
หรือตามคำแนะนำผูผลิต

1.7 ทำความสะอาดหองสวม ทุก 1 - 2 ชั ่วโมง และทำความสะอาดหลังปปปดใหบร ิการโดยเนน
จุดเสี ่ยง ไดแก กลอนหรือลูกบิดประตู กຍอกน้ำน อางลางมือ ที ่รองนั ่งโถสวม ที ่กดโถสวมหรือโถปปปสสาวะ  
สายฉีดน้ำชำระน ทั ้งนี ้บร ิเวณหองสวมควรจัดใหม ีการระบายอากาศที ่ ดี หรือเปปปดพัดลมระบายอากาศ                

ตลอดระยะเวลาที่เปปปดใหบริการ
1.8 งดจำหนายอาหารและเครื่องดื่ม และหามนำอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด เขาอาคาร/โรงละคร/      /       

โรงมหรสพ
1.9 จ ัดให ม ีภาชนะรองร ับม ูล อยท ี ่ม ี าป ปป ดม ิดช ิด เพ ียงพอ ม ีการค ัดแยกประเภทม ูล อย  

และรวบรวมไปกำจัดอยางถูกหลักสุขาภิบาลทุกวัน

2. าน น าน ค า ย า ย (COVID Free Personnel) 

 2.1 การคัดกรองพนักงานและบุคลากรที่เกี่ยวของกับการแสดงกอนเขาพ้ืนท่ีปฏิบัติัั งาน
(1) จัดใหมีอุปกรณปปปองกันโรคสั วนบุคคลสำหรับพนักงานและบุคลากรที่เกี่ยวของกับการแสดง

ทุกคน เชน หนากากอนามัยหรือหนากากผา ถุงมือ เปปปนตน
(2) พนักงานทุกคนตองแตงกายเรียบรอย และสวมใสหนากากอนามัยหรือหนากากผา และถุงมือ

ตลอดเวลาการทำงาน
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(3) พนักงานและบุคลากรที่เกี ่ยวของกับการแสดงทุกคนควรไดรับการฉีดวัคซีนครบตามเกณ 
ที่กรมควบคุมโรคกำหนด อยางนอย 14 วัน หรือกรณีที่ยังไมั ไดรับวัคซีนครบ 2 เขใม ควรตรวจหาเชื้อโควิด         -19       

ดวยวิธี  ATK (Antigen test kit) โดยใหโ แสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนหรือผลการตรวจดวยวิธี          ATK (Antigen       ATK (Antigen 

 test kit) กอนเขาพ้ืนท่ีปฏิบัติัั งาน
(4) ใหมีการตรวจหาเชื ้อโควิด-19 ดวยวิธี ATK (Antigen test kit) ทุก 7 วัน สำหรับพนักงาน

และบุคลากรที่เกี่ยวของกับการแสดงหนาฉากและถอดหนากากอนามัยที่มีการแสดงอยางตอเนื่องเกิน 7 วัน             

ซึ่งมีความเสี่ยงสูงท่ีตองใกลชิดกับผูใช บริการ
(5) พนักงานและบุคลากรที ่ เก ี ่ยวของกับการแสดงที ่ เคยติดเชื ้อโคว ิดและร ักษาหายแลว                 

ในชวง 1-3 เดือน ตองมีใบรับรองแพทย และไมตองตรวจหาเชื ้อโควิดดวยวิธี ATK (Antigen test kit) หรือ                

วิธี RT-PCR (nasopharyngeal swab) 

(6) พนักงานและบุคลากรที่เกี ่ยวของกับการแสดงที่เดินทางมาจากพื้นที ่เสี ่ยง หรือเสี่ยงสัมผัส
กับผูติดเชื้อ (แมวาจะไดรับวัคซีนแลว) กำหนดใหได รับการตรวจหาเชื้อโควิดดวยวิธี ATK (Antigen test kit)              

กอนเขาพ้ืนที่ปฏิบัติัั งาน
(7) จัดใหมีจุดบริการลางมือดวยสบู หรือแอลกอฮอลเจลความเขมขน 70% หรือน้ำยาน าเชื้อโรค                

รอบบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน และสามารถใหบริการไดอยางเพียงพอ และใหพนักงานและบุคลากรที่เกี่ยวของกับ
การแสดงลางมือดวยน้ำยาน าเช้ือทุกครั้งกอนเขาพ้ืนท่ีปฏิบัติัั งาน

มาย พนักงานและบุคลากรท ี ่ เก ี ่ยวข องก ับการแสดงต องม ีการตรวจหาเช ื ้อโคว ิด-19 

และแสดงผลการตรวจดวยวิธี ATK (Antigen test kit) หรือผลการตรวจหาเชื ้อ RT-PCR (nasopharyngeal

swab) ไมเกิน 7 วัน มาแสดง เวนแตพนักงานที่เคยติดเชื้อโควิดและรักษาหายแลวในชวง 1-3 เดือน โดยใหมี
หนังสือรับรองจากสถานพยาบาลทันทีท่ีโรงละคร/โรงมหรสพ/ หรือสถานที่แสดง ไดรับคำสั ั่งใหั เปปปดใหบริการ

  2.2 การคัดกรองพนักงานและบุคลากรท่ีเกี่ยวของกับการแสดงในพั ื้นท่ีปฏิบัติัั งานประจำวัน
(1) จัดใหมีการตรวจคัดกรองอาการไข ไอ หอบเหนื่อย เปปปนหวัด โดยตองลงทะเบียน ตรวจวัด

อุณหภูมิตามจุดที่ตัวเองประจำการและตอบคำถามสั ุขภาพจาก Google form กอนเขาพื้นที่สำหรับพนักงานและ
บุคลากรที่เกี่ยวของกับการแสดงทุกคน ทั้งนี้ ควรมีอุณหภูมิรางกายไมเกิน 37.5 องศาเซลเซียส และไมมีอาการ
ระบบทางเดินหายใจ พรอมติดสัญลักษณแสดงการคัดกรอง "ผาน" กรณีพบผูที่เขาเกณ สอบสวนโรคตามแนวทาง
ที่กำหนด ใหมีแนวทางปฏิบัติในการดูแล หรือแนวทางการสงตอผูที่มีอาการปปปวยที่เหมาะสม รวมทั้งพิจารณาใหมี
หองแยกหรอืบริเวณแยก พรอมรายงานใหหนวยงานที่รับผิดชอบทราบ

- ถาอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส พัก 15 นาที แลวตรวจวัดอีกครั้ง
- ถาอุณหภูมิไมเกิน 37.5 องศาเซลเซียส พนักงานจะไดั ปปปายสัญลักษณที่อนุญาตใหผานเขาไป

ทำงานได
(2) พนักงานและบุคลากรที่เกี่ยวของกับการแสดงตองตรวจหาเชื้อโควิด-19 ดวยวิธี ATK (Antigen

test kit) ทุกสัปดาหั แบบสุมตรวจ ตอหนาหัวหนางาน
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(3) ใหพนักงานและบุคลากรที ่ เก ี ่ยวข องก ับการแสดงทุกคนทำการประเม ินตนเองโดยใช
Application Thai Save Thai ทุกวัน หากพบวาผลการประเมินเปปปนผู ที ่มีความเสี ่ยงสูงมาก ใหปฏิบัติตาม
คำแนะนำจาก Application Thai Save Thai หากพบวามีอ ุณหภูม ิเก ินกวาที ่กำหนดและไมม ีท าทีลดลง  
ซึ่งอาจมีความเสี่ยงในการไดรับเช้ือใหตรวจดวยวิธี ATK (Antigen test kit) และใหหยุดการปฏิบัติัั งานทันที

(4) ในกรณีที ่พนักงานและบุคลากรที ่เกี ่ยวของกับการแสดงมีความเกี ่ยวของกับสถานที ่ที ่มี
การแพรระบาดและการติดเชื้อไวรัสโคโรนาั  2019 เปปปนกลุม (คลัสเตอร : Cluster) สัมผัสเสี่ยงสูงใกลชิดผูติดเช้ือ
หร ือต องสงส ัยว าต ิดเช ื ้อให  ไปเข าร ับการตรวจโดยโดยใช ว ิ ธี RT-PCR (nasopharyngeal swab) และ                 

ทำการกักตัวเปั ปปนเวลา 14 วัน และตองแจงใหหัวหนางานทราบขอมูลความเสี่ยงหรืออาการปปปวยของตนเอง ญาติ  
และบุคคลใกลชิดทันทีเม่ือทราบหามปกปปปดขอมูลโดยเดใดขาด

(5) หามพนักงานและบุคลากรที่เกี่ยวของกับการแสดงเดินทางไปยังสถานที่เสี่ยง หรือจังหวัดที่มี
ความเสี่ยงติดเช้ือสูง ตามประกาศของภาครัฐ

  2.3 ผูปฏ ิบัติัั งานหนาเวทีหรือบุคลากรที่เกี่ยวของกับการแสดง ไดแก พิธีกร นักแสดง หรือแขกรับเชิญ
(1) ไดรับวัคซีนครบตามเกณ ที่กรมควบคุมโรคกำหนด หรือมีผลตรวจ ATK/RT-PCR กอนเขา

ปฏิบัติัั งาน หรือกรณีที่มีการแสดงตอเน่ืองเกินกวา 1 วัน ใหมีการตรวจ ATK (Antigen test kit) ซ้ำทซ ุก 5-7 วัน 
(2) กรณีที่ตองมีการถอดหนากากระหวางการปฏิบัติงานหนาฉากหรือขณะทำการแสดง จะตอง

มีการลงนามในหนังสือยอมรับความเสี่ยงหลังดำเนั นการ พรอมทั้งปฏั ิบัติตามมาตรการหากพบวาผูที่ทำการแสดง
รวมมีการติดเช้ือ

(3) ใหบุคลากรท่ีเกี่ยวของกับการแสดงมีการตรวจวัดอุณหภูมิ และสวมหนากากอนามัย ตลอดเวลาที่
อยูในพ้ืนที่สถานที่จัดแสดง ยกเวนการแสดงบนเวที

(4) อุปกรณที่มีการใชอยูบอยครั้ง หรืออุปกรณที่ตองมีการสัมผัสบริเวณใบหนาใหใช อุปกรณสวน
บุคคล เชน เครื่องสำอาง ผาเชใดหนา และผาเชใดตัว

(5) ทำความสะอาดอุปกรณประกอบฉาก อุปกรณเครื่องใช เครื่องแตงกายของนักแสดง กอนและ
หลังนำไปใชั  และจัดเตรียมภาชนะสำหรับแยกเสื้อผา และเครื่องประดับท่ีใชแลว

(6) เพิ่มการติดตอสื ่อสารระหวางการปฏิบัติงานผานอุปกรณอิเลใกทรอนิกส เชน วิทยุสื ่อสาร
โทรศัพทมือถือ เพ่ือลดการสื่อสารท่ีตองพบปะพูดคุยโดยตรง

(7) รักษาระยะหางระหวางกันอยางนอย 1–2 เมตร ตลอดเวลาที่รวมกิจกรรมและทำการแสดง
(8) งดการแสดงฉากที่ตองสัมผัสใกลั ชิด และเขาถึงตัวกัน เชน ฉากแสดงความรัก โอบกอด หอม พูด

เสียงดัง ตะโกน และสัมผัสใกลั ชิด
 2.4 ทำสัญลักษณในจ ุดยืน จุดที ่นั ่งใหมีระยะหางระหวางกัน อยางนอย 1–2 เมตร ในบริเวณที ่มี
การปฏิบัติัั งานทุกจุด
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  2.5 กำหนดใหใช พ ื ้นที ่สำหรับที ่พ ักของพนักงานและบุคลากรที ่ เก ี ่ยวของกับการแสดง 1 คน                 

ตอ 4 ตารางเมตร และกำหนดใหมีจุดรับประทานอาหารทั ี ่มีอากาศถายเท ไมคับแคบจนเกินไป หลีกเลี ่ยง
การรับประทานอาหารในหั องที่ใชเครื่องปรับอากาศ โดยจัดใหมีการเวนระยะหางระหวางกัน อยางนอย 1–2 เมตร               

หากสถานท่ีไมเพียงพอ ใหเหลื่อมเวลารับประทานอาหารั เพ่ือลดความหนาแนน
(1) จัดอาหารและเครื่องด่ืมเปปปนสวนบุคคล ไมใหตักอาหารในภาชนะหรั อใชอุปกรณรวมกัน
(2) จัดใหั มีระบบและผูรับผิดชอบตรวจสอบการปฏิบัติงาน รวมทั้งตรวจตรา ดูแลความปลอดภัย

ควบคุม กำกับการใหั บริการและการใชบริการ ใหเปปปนไปตามมาตรการควบคุมหลักอยางเครงครัด
 2.6 จัดใหั มีผูประสานงานหลักในการตั ิดตามพนักงานและบุคลากรที่เกี่ยวของกับการแสดง พรอมทำ
รายชื่อผูปฏิบัติงานประจำใหหนวยงานที่กำกับรับทราบ หากมีการเปลี่ยนแปลงพนักงานชั่วคราวใหั แจงทุกครั้งที่มี
การเปลี่ยนแปลง

  2.7 ใหพนักงานและบุคลากรที่เกี ่ยวของกับการแสดงมีการปฏิบัติตามมาตรการปปปองกันการติดเช้ือ               

แบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) อยางเครงครัด
  2.8 จัดใหมีการสื ่อสาร/ประชาสัมพันธ สรางความรู ความเขาใจ และแนะนำแนวทางการปฏิบัติ           

ตามมาตรการปปปองกันควบคุมโรค เพ่ือใหพนักงานและบุคลากรที่เก่ียวของกับการแสดงปฏั ิบัติัั ตามอยางเครงครัด
 2.9 พิจารณาจัดใหั มีกลองวงจรปปปดเพื่อใชในการบ ันทึกภาพการใชบริการบริเวณตาง ๆ รอบอาคารแสดง
เพ ื ่อต ิดตามการปฏิบ ัต ิตามมาตรการปปปองก ันส วนบุคคลของพนักงาน และผ ู  ใช บร ิการ หร ือม ีระบบ
แจงเตือน (Alert) กรณีพบผูท่ีไมปฏิบัติัั ตามมาตรการ สามารถจัดใหั มีเจาหนาท่ีแจงผูใช บริการไดทันที

  2.10 หากพบวาพนักงานและบุคลากรที่เกี่ยวของกับการแสดง เปปปนผูปปปวยยืนยันหรือมีขอมูลบงชี้วาอาคาร
จัดการแสดงอาจเปั ปปนจุดแพรเชื้อได ใหทำการปปปดสถานที่ตามคำสั่งของเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอ พรอมทั้งทำั
ความสะอาดสถานท่ีและดำเนนการตามประกาศของกรมควบคุมโรคและคำสั่งประกาศทั ี่เกี่ยวของ

3. าน ิ า ย (COVID Free Customer)

  3.1 ควบคุมจำนวนผูใช บริการไมใหแออัด โดยคิดเกณ จำนวนของใชบริการไมเกิน 50 % ของพื้นที่              

จัดงาน จัดแบงพ้ืนท่ีสำหรับผูใช บริการเปปปนกลุมยอย
  3.2 ผูใช บริการทุกคนตองสวมใสหนากากอนามัย หรืออุปกรณตาง ๆ ในการปปปองกันตลอดเวลา

 3.3 ผูใช บริการทุกคนตองลางมือดวยเจลแอลกอฮอล ทั้งกอนการซื้อบัตร กอนเขาอาคารทำการแสดง
และหลังออกจากอาคารทำการแสดงั

  3.4 ควรจัดใหั ผูใช บริการทำรายการดวยตนเอง เชน ซื้อบัตรผานชองทางออนไลน หรือชำระผานชองทาง
E- payment ตาง ๆ เพ่ือลดการสัมผัสท่ีนำไปสูความเสี่ยงในการติดเช้ือ
 3.5 งดจำหนายอาหารและเครื่องด่ืมและหามนำอาหารและเครื่องด่ืมทุกชนิดในอาคารแสดง

  3.6 หามรับประทานอาหารและเครั ื่องด่ืมทุกชนิดในอาคารแสดง
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 3.7 ติดสัญลักษณ เพื่อกำหนดจุดรอคิว หรือจุดรอบริการ โดยมีระยะหาง 1 เมตร ในจุด Concierge 

Counter จุดเคร่ืองจำหนายบัตร จุดตรวจบัตรกอนเขาประตูท่ีทำการแสดง จุดรอคิวเขาหองสุขา หรือบริเวณอ่ืน ๆ
ที่เกี่ยวของ

  3.8 ติดตั ้งฉากกั ้น Counter Shield กันพื ้นที ่ระหวางลูกคาและพนักงานที่จุด Concierge Counter 

สำหรับพนักงาน เพ่ือใหคำแนะนำแกผูเขาชม
  3.9 กำหนดระยะหางของการน่ังชมการแสดงแบบเวนระยะเกาอ้ี โดยมีระยะหาง 1 เมตร
  3.10 จัดลำดั ับการเขาใชงานเคร่ืองจำหนายบัตรอัตโนมั ัติัั โดยใหมีระยะหาง 1 เมตร
  3.11 บริเวณที่น่ังพักคอยหนาอาคารแสดง ใหจัดท่ีน่ังแบบเวนระยะหาง 1 ท่ีน่ัง เวน 1 ท่ีน่ัง
  3.12 จัดใหมีจุดลงทะเบียนกอนเขาและออกสถานที่โดยการใชแอปพลิเคชัน "ไทยชนะ" สแกน QR code

สำหรับผู ใช สมารทโฟน และแบบลงทะเบียนสำหรับผู ท ี ่ไม ม ีสมารทโฟน เพื ่อประโยชนต อการติดตาม           

กรณีพบผูป ปปวยและผูสัมผัสที่มาใชบริการในสถานที่
  3.13 จัดใหั มีจุดวัดอุณหภูมิ คัดกรองอาการไขั  เปปปนหวัด ไอ หอบ เหน่ือย สำหรับผูใช บริการทุกคน

(1) ถาอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส พัก 15 นาที แลวตรวจวัดอีกครั้ง
(2) ถาอุณหภูมิไมเกิน 37.5 องศาเซลเซียส ผูใช บริการจะไดสัญลักษณที่อนุญาตใหผานเขาไปชม

การแสดงได
(3) หากพบวามีอุณหภูมิเกินกวาท่ีกำหนดและไมมีทาทีลดลง ซึ่งอาจมีความเสี่ยงในการไดรับเช้ือไม

สามารถใหเขาชมการแสดงได
  3 .14 ให ผ ู  ใช บร ิการทำการประเม ินตนเองโดยใช  Application Thai Save Thai กอนเข าชม
การแสดง หากพบวาผลการประเมินเปปปนผูที ่มีความเสี ่ยงสูงมาก ใหปฏิบัติตามคำแนะนำจาก          Application      

Thai Save Thai

  3.15 ใหผูใช บริการปฏิบัติตามมาตรการปปปองกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) 

อยางเครงครัด
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 (COVID Free Setting)

2019 (( -19)

มา า ย
1. จังหวัดทุกจังหวัดผอนปรนเปปปดพื้นที่ใหศิลปปปนพื้นบานทุกแขนง ไดแสดงในงานเทศกาล งานประจำปปป  

งานประเพณีของจังหวัด งานแกบน งานมหรสพตาง ๆ เพื่อใหเกิดการจางงานทุกพื ้นที ่จังหวัดทั ่วประเทศ  

และเปปปนการกระจายรายได ตามจำนวนบุคคลที่เขารวมกลุมเพื่อทำกิจกรรมมาตรการผอนปรนของศูนยบริหาร
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาั  2019 (โคว( ิด-19) (ศบค.) ปรากฏในขอกำหนดออกตาม
ความในมาตรา 9 แหงพระราชกำหนดการบรหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

2. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัดรวมกับหนวยงานในพื้นท่ี รวมทั้งศูนยปฏิบัติการควบคุมโรค
(ศปก.) ประสานงานขอผอนปรนเปปปดพื ้นที ่ใหศิลปปปนพื้นบานทุกแขนงไดแสดงในงานเทศกาล งานประจำปปป 

งานประเพณีของจังหวัด งานแกบน งานมหรสพตาง ๆ ได

1. าน ิ ม ย (COVID Free Environment)

1.1 กำหนดมาตรการป ปป องก ันและย ับย ั ้ งการแพร ระบาดของโรคต ิดเช ื ้อไวร ัสโคโรนา 2019 

ตามมาตรการผอนปรนของศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนาั  2019 (ศบค.)  
โดยใหปฏิบัต ิตามมาตรการควบคุมโรค และขอกำหนดที ่ออกตามความในมาตรา 9 แหงพระราชกำหนด
การบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 อยางเครงครัด

1.2 ควบคุมการเขา – ออกสถานท่ี โดยใหมีการผานจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ เปปปนตน
1.3 มีจุดบริการลางมือดวยสบู แอลกอฮอล 70% หรือน้ำยาน าเช้ือโรคในบรเวณพ้ืนท่ีอาคารทำการแสดง

และสามารถใหบริการไดอยางเพียงพอ
1.4 ทำความสะอาดอุปกรณ เครื่องใช พ้ืนผิวสัมผัสบอย ๆ ท้ังกอนและหลังการใหั บริการ และเพ่ิมความถี่

ในการทำความสะอาดในระหวางรอบการแสดง โดยใชน้ำยาทำความสะอาดและนน ้ำยาน าเช้ือที่มีแอลกอฮอล 70 % 

ขึ้นไป
1.5 จัดใหั มีการทำความสะอาดในสวนภายในสถานที่จัดงานเนนจุดที่มีผูสัมผสัรวมกัน กอนและหลัง

ของการแสดงทุกรอบ
1.6 ทำความสะอาดหองสุขาใหสะอาดทุก 1 – 2 ชั ่วโมง และพื ้นที ่ส วนรวม และเพิ ่มความถ่ี

การทำความสะอาดในระหวางรอบการแสดง
1.7 จัดใหั มีภาชนะรองรับมูล อยที่มี าปปปดมิดชิด เพียงพอ มีการคัดแยกประเภทมั ูล อย และรวบรวมไป

กำจัดอยางถูกหลักสุขาภิบาลทุกวัน

2. าน าน น น น ม าน ย า ย (COVID Free Personnel)

2.1 การคัดกรองบุคลากรที่เกี่ยวของกับการแสดงกอนเขาพ้ืนท่ีปฏิบัติัั งาน
(1) จัดใหั มีอุปกรณปปปองกันโรคสั วนบุคคลสำหรับบุคลากรทีเ่ก่ียวของกับการแสดง เชน หนากาก
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อนามัย หรือหนากากผา ถุงมอื เปปปนตน
(2) บุคลากรที่เกี่ยวของกับการแสดงทุกคน ควรไดรับการฉีดวัคซีนครบตามเกณ ที่กรมควบคุมโรค

กำหนดอยางนอย 14 วัน หรือกรณีที่ยังไมั ไดรับวัคซีนครบ 2 เขใม ควรตรวจหาเช้ือโควิด-19 ดวยวิธี ATK (Antigen 

test kit) โ ดย ใหโ  แ สดงหล ั ก ฐ านการฉ ี ด ว ั คซ ี น หร ื อผลการตรวจด  วยว ิ ธี ATK (Antigen test kit)  ATK (Antigen test kit) 

กอนเขาพ้ืนที่ปฏิบัติัั งาน
(3) ใหมีการตรวจหาเชื้อโควิดดวยวิธี ATK (Antigen test kit) ทุก 7 วัน สำหรับบุคลากรที่เกี่ยวของ

กับการแสดงหนาฉากและถอดหนากากอนามัยที่มีการแสดงอยางตอเนื่องเกิน 7 วัน ซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่ตองใกลชิด
กับผูชม

(4) พนักงานและบุคลากรที่เกี ่ยวของกับการแสดงที่เคยติดเชื ้อโควิด และรักษาหายแลวในชวง 
1 - 3 เดือน ตองมีใบรับรองแพทย และไมตองตรวจหาเชื ้อโควิดดวยวิธี ATK (Antigen test kit) หรือวิธี 

(nasopharyngeal swab)RT-PCR 

(5) พนักงานและบุคลากรที่เกี ่ยวของกับการแสดงที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี ่ยงหรือเสี ่ยงสัมผัส
กับผูติดเชื้อ (แมวาจะไดรับวัคซีนแลว) กำหนดใหได รับการตรวจหาเชื้อโควิดดวยวิธี ATK (Antigen test kit)  ATK (Antigen test kit) 

กอนเขาพ้ืนที่ปฏิบัติัั งาน
(6) จัดใหั มีจุดบริการลางมือดวยสบู หรือแอลกอฮอลเจลความเขมขน 70% หรือน้ำยาน าเชื้อโรค 

รอบบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน และสามารถใหบริการไดอยางเพียงพอ และใหบุคลากรที่เกี่ยวของกับการแสดง        

ลางมือดวยน้ำยาน าเช้ือ ทุกครั้งกอนเขาพ้ืนที่ปฏิบัติัั งาน
2.2 การคัดกรองบุคลากรท่ีเกี่ยวของกับการแสดงในพั ื้นทีป่ฏิบัติัั งานประจำวัน

(1) จัดใหั มีการตรวจคัดกรองอาการไขั  ไอ หอบเหน่ือย เปปปนหวัด โดยตองลงทะเบียน ตรวจวัดอุณหภูมิ
ตามจุดที่ตัวเองประจำการและตอบคำถามสั ุขภาพจาก Google form กอนเขาพ้ืนท่ีสำหรบับุคลากรที่เกีย่วของกับ
การแสดงทุกคน ท้ังนี้ ควรมีอุณหภูมิรางกายไมเกิน 37.5 องศาเซลเซยีส และไมมีอาการระบบทางเดินหายใจ พรอม
ติดสัญลักษณแสดงการคัดกรอง “ผาน” กรณีพบผูท่ีเขาเกณ สอบสวนโรคตามแนวทาง
ท่ีกำหนด ใหมแีนวทางปฏิบัติัั ในการดูแล หรอืแนวทางการสงตอผูท่ีมีอาการปปปวยท่ีเหมาะสม รวมทั้งพิจารณาใหมหีอง
แยกหรือบริเวณแยก พรอมรายงานใหหนวยงานที่รับผดิชอบทราบ

- ถาอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส พัก 15 นาที แลวตรวจวัดอีกครั้ง
- ถาอุณหภูมิไมเกิน 37.5 องศาเซลเซียส พนักงานจะไดั ป ปปายสัญลักษณทีอ่นุญาตใหผานเขาไป

ทำงานได
(2) พนักงานและบุคลากรท่ีเกี่ยวของกับการแสดงตองตรวจหาเชื้อโควิดดวยวิธี ATK (Antigen test  ATK (Antigen test

kit) ทุกสัปดาหั แบบสุมตรวจ ตอหนาหัวหนางาน
(3) ใหพนักงานและบุคลากรที ่ เก ี ่ยวข องก ับการแสดงทุกคนทำการประเม ินตนเองโดยใช

แอปพลิเคชัน Thai Save Thai ทุกว ัน หากพบวาผลการประเม ินเปปปนผู ม ีความเส ี ่ยงส ูงมากใหปฏิบ ั ติ
ตามคำแนะนำจาก Application Thai Save Thai หากพบวามีอุณหภูมิเกินกวาที ่กำหนดและไมมีทาทีลดลง 
ซึ่งอาจมีความเสี่ยงในการไดรับเช้ือ ใหตรวจดวยวิธี ATK (Antigen test kit)  ATK (Antigen test kit) ทันที และใหหยุดการปฏิบัติัั งานทันที
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 (4) ในกรณีที่บุคลากรที่เกี่ยวของกับการแสดงมีความเกี่ยวของกับสถานที่ที ่มีการแพรระบาดและ            

การติดเชื ้อไวรัสโคโรนาั  2019 เปปปนกลุม (คลัสเตอร : Cluster) สัมผัสเสี ่ยงสูงใกลชิดผูติดเชื ้อ หรือตองสงสัยวา
ติดเช้ือใหไปเข ารับการตรวจโดยโดยใชั วิ ธี RT-PCR (nasopharyngeal swab) และทำการกักตัวเปั ปปนเวลา 14 วัน และ
ตองแจงใหหัวหนางานทราบขอมูลความเสี ่ยงหรืออาการปปปวยของตนเอง ญาติ และบุคคลใกลชิดทันที
เมื่อทราบ หามปกปปปดขอมูลโดยเดใดขาด

 (5) หามพนักงานและบุคลากรท่ีเกี่ยวของกับการแสดงเดินทางไปยังสถานที่เสี่ยง หรอืจังหวัดที่มี
ความเสี่ยงติดเช้ือสูง ตามประกาศของภาครัฐ

2.3 ใหควบคุมจำนวนบุคลากรที่เกี่ยวของกับการแสดงใหั เหมาะสม โดยสวนงานหนาฉากมีการรวมกลุมได  
ไมเกิน 20 คน ตามความเหมาะสมของพ้ืนท่ี และทุกแผนกรวมแลวจำนวนไม เกิน 50 คน

2.4 การแสดง
(1) ใหบุคลากรที่เกี่ยวของกับการแสดงมีการตรวจวัดอุณหภูมิ และสวมหนากากอนามัย ตลอดเวลา

ท่ีอยูในพ้ืนที่ท่ีจัดงาน ยกเวนการแสดงบนเวที
(2) อุปกรณที ่มีการใชอยู บอยครั ้ง หรืออุปกรณที่ตองมีการสัมผัสบริเวณใบหนา ใหใช อุปกรณ

สวนบุคคล เชน เครื่องสำอาง ผาเชใดหนา และผาเชใดตัว
(3) ทำความสะอาดอุปกรณประกอบฉาก อุปกรณเคร ื ่องใช เคร ื ่องแตงกายของนักแสดง

กอนและหลังนำไปใชั  และจัดเตรียมภาชนะสำหรับแยกเสื้อผา และเครื่องประดับที่ใชแลว
(4) เพิ่มการติดตอสื ่อสารระหวางการปฏิบัติงานผานอุปกรณอิเลใกทรอนิกส เชน วิทยุสื ่อสาร

โทรศัพทมือถอื เพ่ือลดการสื่อสารท่ีตองพบปะพูดคุยโดยตรง
(5) รักษาระยะหางระหวางกันอยางนอย 1 – 2 เมตร ตลอดเวลาท่ีรวมกิจกรรมและทำการแสดง
(6) งดการแสดงฉากที่ตองสัมผัสใกลั ชิด และเขาถึงตัวกัน เชน ฉากแสดงความรัก โอบกอด หอม           

พูดเสียงดัง ตะโกน และสัมผัสใกลั ชิด และงดสัมผัสใกลั ชิดกับผูใช บริการ
2.5 ทำสัญลักษณ ในจุดยืน จุดที่นั ่งใหมีระยะหางระหวางกัน อยางนอย 1 – 2 เมตร ในบริเวณที่มี

การปฏิบัติัั งานทุกจุด  
2.6 กำหนดให ม ีจ ุดร ับประทานอาหารท ี ่ม ีอากาศถ ายเท ไม ค ับแคบจนเก ินไป หล ีกเล ี ่ยง

การรับประทานอาหารในหองที ่ใชเครื ่องปรับอากาศ โดยจัดใหมีการเวนระยะหางระหวางกันอยางนอย 
1 – 2 เมตร หากสถานที่ไมเพียงพอ ใหเหลื่อมเวลารับประทานอาหารั เพ่ือลดความหนาแนน ท้ังนี้ ใหจัดอาหารและ
เครื่องด่ืมเปปปนสวนบุคคล ไมใหตักอาหารในภาชนะหรั อใชอุปกรณรวมกัน

2.7 จัดใหั มีระบบตรวจสอบการปฏิบัติัั งาน รวมทั้งตรวจตรา ดูแลความปลอดภัย ควบคมุ กำกับ
การแสดง และการรับชมของผูเขารวมงาน ใหเปปปนไปตามมาตรการควบคุมหลักอยางเครงครัด 

2.8 จัดใหั มผีูประสานงานหล ักในการตั ิดตามบุคลากรที่เกีย่วของกับการแสดง พรอมทำรายช่ือผูปฏ ิบัติงาน
ประจำใหหนวยงานที่กำกับรับทราบ หากมีการเปลี่ยนแปลงพนักงานช่ัวคราวใหั แจงทกุครั้งท่ีมี
การเปลี่ยนแปลง
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2.9 ให ม ีการปฏิบัต ิตามมาตรการปปปองกันการติดเชื ้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention)  

อยางเครงครัด
2.10 จัดใหมีการสื ่อสาร/ประชาสัมพันธ สรางความรู ความเขาใจ และแนะนำแนวทางการปฏิบัติ

ตามมาตรการปปปองกันควบคุมโรค เพ่ือใหบุคลากรท่ีเกี่ยวของกับการแสดงปฏั ิบัติัั ตามอยางเครงครัด
2.11 กรณีพบผูท่ีไมปฏิบัติัั ตามมาตรการ สามารถจัดใหั มีเจาหนาทีแ่จงได ทันที
2.12 หากพบวาบุคลากรที่เกี่ยวของกับการแสดง เปปปนผูปปปวยยืนยันหรือมีขอมูลบงชี้วาการจัดการแสดง

อาจเปปปนจุดแพรเชื้อได ใหเจาของสถานที่ทำการปปปดสถานที่ตามคำสั่งของเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอ พรอมทั้ง            

ทำความสะอาดสถานท่ี และดำเนนการตามประกาศของกรมควบคุมโรคและคำสั่ง ประกาศที่เกี่ยวของ

3. าน ม ย (COVID Free Customer)

3.1 ควบคมุจำนวนผูใช บริการไมใหแออัด โดยใหมีการรับชมการแสดงเปั ปปนกลุมยอย และใหมีพ้ืนท่ีทางเดิน
ใในงานที่เพียงพอ โดยกำหนดใหมีจำนวนผูใช บริการ ดังน้ี

(1) กำหนดเกณ พ้ืนท่ีของผูใช บริการไมเกิน 50 % ของพ้ืนท่ีจัดงาน กรณีจัดในอาคารทั ี่ทำการแสดง  
(2) กำหนดเกณ พ้ืนท่ีของผูใช บริการไมเกนิ 75 % ของพ้ืนท่ีจัดงาน กรณจัีดนอกอาคารที่ทำการแสดง

3.2 ผูใช บรกิาร ทุกคนตองสวมใสหนากากอนามัย หรืออุปกรณตาง ๆ ในการปปปองกันตลอดเวลา
3.3 ใหผู ใช บริ ทการ ุกคนตองลางมือดวยเจลแอลกอฮอล หรือลางมือดวยสบู แอลกอฮอล 70%  

ทั้งกอนการเขาชมการแสดง และหลังเสรใจสิ้นการแสดง
3.4 งดจำหนายและหามนำอาหารและเครื่องด่ืมทุกชนิดขณะเขาชมการแสดง
3.5 ติดสัญลักษณ เพื ่อกำหนดจุดรอคิว หรือจุดรอบริการ โดยมีระยะหาง 1 เมตร ในจุดตาง ๆ เชน  

จุดตรวจบัตรกอนเขาชมการแสดง จุดรอคิวเขาหองน้ำน หรือจุดอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ
3.6 กำหนดระยะหางของการน่ังชมการแสดงเวนระยะเกาอ้ี โดยมีระยะหาง 1 เมตร
3.7 จัดใหมีจุดลงทะเบียนกอนเขาและออกสถานที่โดยการใชแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” สแกน QR code

สำหรับผู ใช สมารทโฟน และแบบลงทะเบียนสำหรับผู ท ี ่ไม ม ีสมารทโฟน เพื ่อประโยชนต อการติดตาม                 

กรณีพบผูป ปปวยและผูสัมผัสที่มาใชบริการในสถานที่
3.8 จัดใหั มีจุดวัดอุณหภูมิ คัดกรองอาการไขั  เปปปนหวัด ไอ หอบ เหนื่อย สำหรับผูเขาชมทุกคน

(1) ถาอุณหภูมเิกิน 37.5 องศาเซลเซียส พัก 15 นาที แลวตรวจวัดอีกครั้ง
(2) ถาอุณหภูม ิไม เก ิน 37.5 องศาเซลเซียส พนักงานจะไดป ปปายสัญลักษณที ่อนุญาตใหผาน

เขาไปทำงานได
(3) หากพบวามีอุณหภูมิเกินกวาที่กำหนดและไมมีทาทีลดลง ซึ่งอาจมีความเสี่ยงในการไดรับเช้ือ          

ไมสามารถใหเขาชมการแสดงได
(4) ระหวางชมการแสดง หลีกเลี่ยงการสัมผัสจุดเสี่ยง หรือสิ่งของที่อาจปนเปปปอนน้ำมน ูก น้ำลายของน

คนอ่ืน และไมใชมือสัมผัสใบหนั า
(5) หลังเสรใจสิ้นจากชมการแสดง ใหติดตามสังเกตอาการตนเอง หากมีอาการไข ไอ จาม มีน้ำมน ูก

หายใจเหน่อยหอบ ตองไปพบแพทยทันที
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น า า ิ าม มิน
1. สวนกลาง ประกอบดวย กรมสงเสริมวัฒนธรรม และกรุงเทพมหานคร
2. สวนภูมิภาค ประกอบดวย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัด และคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัด
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น า ิ ิ ามมา า นค าย ิ า ิ ม น า า
ค ค นา 2019 ( ค( ิ -19) ิ า า ยน

โรงภาพยนตร เปปปนสถานที่เปปปดใหบริการประชาชนเพื่อการรับชมภาพยนตร โดยมีผู รับชมพรอมกัน
จำนวนมาก การฉายภาพยนตรมีทั้งรูปแบบปกติ รูปแบบ 3 มิติ และรูปแบบ 4 มิติ ซึ่งอาจมีการใหบริการอุปกรณ
เพ่ิมเติม เชน แวนสามมิติ และมีเอฟเฟคตาง ๆ เชน ควัน ลม การพนน้ำน เปปปนตน รวมท้ังการมีบริการโรงภาพยนตร
สำหรับเดใกที่มีบริการเครื่องเลนเดใกภายในโรงภาพยนตร ซึ่งกิจกรรมดังกลาวอาจมีความเสี่ยงตอการแพรกระจาย
ของเชื้อโรคจากการสัมผัสใกลั ชิดระหวางผูให บริการและผูรับบริการ การสัมผัสส่ิงของเครื่องใช อุปกรณ และ
การใชบริการในสถานที่เดียวกันเปั ปปนระยะเวลานาน ตลอดจนลักษณะของอาคารที่เปปปนอาคารปปปดที่ใชระบบปรับ
อากาศ รวมทั้งที่ตั ้งของสถานประกอบการโดยสวนใหญตั้งอยูภายในหางสรรพสินคา ซึ่งเปปปนแหลงบริการที่มี
ประชาชนมาใชบริการเปปปนจำนวนมาก และอาจสงผลใหมีโอกาสในการแพรกระจายเชื ้อโรคไปยังบุคคลอ่ืน
ไดมากยิ่งขึ้น ดังนั้น จึงกำหนดแนวปฏิบัติดานสาธารณสุข ประกอบดวย ดานอนามัยสิ่งแวดลอม ดานผูให บริการ  
และดานผูใช บริการ เพ่ือปปปองกันการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาั  2019 (โคว( ิด-19) ดังน้ี

น า ิ ิ าม น า  COVID Free Setting 

1. าน ิ ม ย (COVID Free Environment)

1.1 สถานประกอบการประเมินตนเองผานเกณ การประเมินThai Stop COVID plus และ
แสดง Certificate ในบรเวณที่สามารถเหในไดอยางชัดเจน  

1.2 ทำความสะอาดทุกจุดสัมผัสในพั ื้นที่ทุก 30 นาที ดวยน้ำยาน าเชื้อ เชน เครื่องจำหนายบัตรอัตโนมั ัติ
Concierge Counter ฯลฯ และทำความสะอาดทุกครั้งหลังปั ปปดใหบริการ

1.3 กำหนดใหทำความสะอาดพ ื้นท่ีและอุปกรณดวยน้ำยาน าเช้ือ กอนเปปปดบริการ และหลังปั ปปดใหบริการ
1.4 หลังจากลูกคาชมภาพยนตรจบแลว ใหมีการใชผาชุบแอลกอฮอลเชใด าเชื้อภายในโรงภาพยนตร

ทุกครั้ง รวมถึงทำความสะอาดพื้นผิวและอุปกรณตาง ๆ ที่มีการสัมผัสดวยน้ำยาน าเช้ือ เชน แวนตาสามมิติ เกาอ้ี
ที่วางแกวน้ำน โดยเฉพาะที่ทาวแขน มือจับประตูโรงภาพยนตร รวมถึงเปลี่ยนผารองศีรษะที่เกาอี้ทุกรอบ  

กรณีท่ีใหบริการนอนชมภาพยนตร ใหเปลี่ยนผาปูเตียง หมอน ผาหม ทุกครั้งหลังใหั บริการในแตละราย
1.5 ดูแลระบบปรับอากาศ Air Change Rate ที่ 9 - 12 ACPH ในโรงภาพยนตร และใหมีการถายเท

อากาศอยูเสมอ พรอมท้ังทำความสะอาดเครั ื่องปรับอากาศ ทุก 3 เดือน หรือตามคำแนะนำผูผลิต
1.6 ทำการอบโอโซนภายในโรงภาพยนตรทุกคร้ังหลังปั ปปดใหบริการ
1.7 ทำความสะอาดหองสวม โดยเนนจุดเสี่ยง ไดแก กลอนหรือลูกบิดประตู กຍอกน้ำน อางลางมือ

ที่รองนั่งโถสั วม ที่กดโถสวมหรือโถปปปสสาวะ สายฉีดน้ำชำระน พื้นหองสวม ทุก ๆ 30 นาที และหลังปั ปปดใหบริการ
ทั้งน้ี บริเวณหองสวม ควรจัดใหั มีการระบายอากาศท่ีดี หรือเปปปดพัดลมระบายอากาศตลอดระยะเวลาที่เปปปดใหบริการ

1.8 งดจำหนาย และหามนำอาหารและเคร่ืองด่ืมทุกชนิด เขาโรงภาพยนตร
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2. าน น าน ย (COVID Free Personnel)

2.1 การคัดกรองพนักงานกอนเขาพ้ืนท่ีปฏิบัติัั งาน
(1) จัดใหมีอุปกรณปปปองกันโรคสั วนบุคคลสำหรับพนักงานทุกคน เชน หนากากอนามัยหรือ

หนากากผา ถุงมือ เปปปนตน
(2) พนักงานทุกคนตองแตงกายเรียบรอย และสวมใสหนากากอนามัย และถุงมือตลอดเวลาการทำงาน
(3) พนักงานทุกคนควรไดรับการฉีดวัคซีนตามเกณ ครบ 2 เขใม อยางนอย 14 วัน โดยให

แสดงหลักฐานการฉีดวัคซีน กอนเขาพ้ืนที่ปฏิบัติัั งาน
(4) พนักงานตองมีการตรวจหาเชื้อโควิด ดวยวิธี ATK (Antigen test kit) หรือผลการตรวจหาเช้ือ

RT-PCR (nasopharyngeal swab) มาแสดงในการปฏิบัติัั งานวันแรก
(5) ใหมีการใหตรวจหาเชื้อโควิดดวยวิธี ATK (Antigen test kit) สำหรับพนักงานที่มีความเสี่ยงสูง

ท่ีตองใกลชิดกับผูใช บริการ
(6) พนักงานที่เคยติดเชื้อโควิด-19 และรักษาหายแลวในช วง 1 - 3 เดือน ตองมีใบรับรองแพทย

และไมตองตรวจหาเช้ือโควิด ดวยวิธี ATK (Antigen test kit) หรือวิธี RT-PCR (nasopharyngeal swab) 

(7) พนักงานที่มีการเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงหรือเสี่ยงสัมผัสกับผูติดเชื้อ (แมวาจะไดรับวัคซนีแลว) 
กำหนดใหได รับการตรวจหาเชื้อโควิดดวยวิธี ATK (Antigen test kit) กอนเขาพ้ืนท่ีปฏิบัติัั งาน

(8) จัดใหั มีจุดบริการลางมือดวยสบู หรือแอลกอฮอลเจลความเขมขน 70% หรือน้ำยาน าเชื้อโรค
้ ้ ้ ้รอบบริเวณพ้ืนท่ีปฏิบัติัั งาน และสามารถใหบริการไดอยางเพียงพอ และใหพนักงานลางมือดวยน้ำยาน าเช้ือทุกครั้ง

กอนเขาพ้ืนที่ปฏิบัติัั งาน
มาย พนักงานตองมีการตรวจหาเช้ือโควิด-19 และแสดงผลการตรวจดวยวิธี ATK (Antigen

test kit) หรือผลการตรวจหาเชื้อ RT-PCR (nasopharyngeal swab) ไมเกิน ๓ วัน มาแสดง เวนแตพนักงานที่เคย
ติดเชื้อโควิดและรักษาหายแลวในช วง ๏ เดือน โดยเปปปนหนังสือรับรองจากสถานพยาบาลทันทีที่โรงภาพยนตรได รับ
คำสั่งใหั เปปปดใหบริการ

2.2 การคัดกรองพนักงานในพั ื้นที่ปฏิบัติัั งานประจำวัน
(1) จัดใหั มีการตรวจคัดกรองอาการไขั  ไอ หอบเหนื่อย เปปปนหวัด โดยตองลงทะเบียนตรวจวัดอุณหภูมิ

ตามจุดที่ตัวเองประจำการและตอบคำถามสั ุขภาพจาก Google form กอนเขาพื้นที่สำหรับพนักงานทุกคน 
ทั้งนี้ ควรมีอุณหภูมิรางกายไมเกิน ๏๓.๑ องศาเซลเซียส และไมมีอาการระบบทางเดินหายใจ พรอมติดสัญลักษณ
แสดงการคัดกรอง "ผาน" กรณีพบผูที่เขาเกณ สอบสวนโรคตามแนวทางที่กำหนด ใหมีแนวทางปฏิบัติในการดูแล
หรือแนวทางการสงตอผูที่มีอาการปปปวยที่เหมาะสม รวมทั้งพิจารณาใหมีหองแยกหรือบริเวณแยก พรอมรายงาน
ใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบทราบ

-  ถาอุณหภูมิเกิน ๏๓.๑ องศาเซลเซียส พัก ํ๑ นาที แลวเชใคใหมอีกรอบ
- ถาอุณหภูมิไมเกิน ๏.๑ องศาเซลเซียส พนักงานจะไดปปปายชื่อแขวนคอหรือสัญลักษณ

ท่ีอนุญาตใหผานเขาไปทำงานได
(2) พนักงานตองตรวจหาเชื้อโควิดดวยวิธี ATK (Antigen test kit) ทุกสัปดาหั แบบสุมตรวจ 

ตอหนาหัวหนางาน
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(3) ใหพนักงานทำการประเมั ินตนเองโดยใช Application Thai Save Thai  ทุกวัน หากพบวา
ผลการประเมินเปปปนผูท่ีมีความเสี่ยงสูงมาก ใหปฏ ิบัติัั ตามคำแนะนำจาก Application Thai Save Thai 

(4) มีอุณหภูมิเกินกวาที ่กำหนดและไมมีทาทีลดลง ซึ ่งอาจมีความเสี ่ยงในการไดรับเช้ือ  

ใหตรวจดวยวิธี ATK (Antigen test kit) ทันที และใหหยุดการปฏิบัติัั งาน
(5) ในกรณีที ่พนักงานมีความเกี ่ยวของกับสถานที ่ที ่มีการแพรระบาดและการติดเชื ้อไวรัส                  

โคโรนา 2019 (โคว( ิด-19) เปปปนกลุม (คลัสเตอร : (luster) สัมผัสเสี่ยงสูงใกลชิดผูติดเชื้อ หรือตองสงสัยวาติดเชื้อ 
ใหไปเข าร ับการตรวจโดยโดยใชว ิธี RT-PCR (nasopharyngeal swab) และทำการกักตัวเปปปนเวลา 14 วัน
และตองแจงใหหัวหนางานทราบขอมูลความเสี ่ยงหรืออาการปปปวยของตนเอง ญาติ หรือบุคคลใกลชิดทันที
เมื่อทราบ หามปกปปปดขอมูลโดยเดใดขาด

(๒) หามพนักงานเดินทางไปยังสถานที่เสี่ยง หรือจังหวัดที่มีความเสี่ยงติดเชื้อสูง ตามประกาศ
ของภาครัฐ

2.3 ทำสัญลักษณในจ ุดยืน จุดที่นั่งใหั มีระยะหางระหวางกัน อยางนอย 1 – 2 เมตร ในบรเวณที่มี
การปฏิบัติัั งานทุกจุด

2.4 กำหนดใหใช พื้นที่สำหรับที่พักของพนักงาน 1 คน ตอ 4 ตารางเมตร และกำหนดใหมีจุดรับประทานั
อาหารที่มีอากาศถายเท ไมคับแคบจนเกินไป หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารในหั องที่มีเครื่องปรับอากาศ  

โดยจัดใหั มีการเวนระยะหางระหวางกัน อยางนอย 1 – 2 เมตร หากสถานที่ไมเพียงพอ ใหเหลื่อมเวลารับประทานั
อาหาร เพื่อลดความหนาแนน ทั้งนี้ ใหจัดอาหารและเครื่องดื่มเปปปนสวนบุคคล ไมใหตักอาหารในภาชนะ
หรือใชอุปกรณรวมกัน

2.5 จัดใหั มีระบบ และผูรับผิดชอบตรวจสอบการปฏิบัติงาน รวมทั้งตรวจตรา ดูแลความปลอดภัย
ควบคุม กำกับการใหั บริการและการใชบริการ ใหเปปปนไปตามมาตรการควบคุมหลักอยางเครงครัด

2.6 จัดใหั มีผูประสานงานหลักในการตั ิดตามพนักงาน พรอมทำรายชื่อผูปฏิบัติงานประจำใหหนวยงาน
ท่ีกำกับรับทราบ หากมีการเปลี่ยนแปลงพนักงานช่ัวคราวใหั แจงทุกครั้งท่ีมีการเปลี่ยนแปลง

2.7 ใหมีการปฏิบัติตามมาตรการปปปองกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาลอยางเครงครัด (Universal

Prevention) 

2.8 จัดใหมีการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ สรางความรูความเขาใจ และแนะนำแนวทางการปฏิบัติ
ตามมาตรการปปปองกันควบคุมโรค เพ่ือใหพนักงานปฏั ิบัติัั ตามอยางเครงครัด

2.9 พิจารณาจัดใหมีกลองวงจรปปปดเพื่อใชในการบ ันทึกภาพการใหและใชบริการบริเวณตาง ๆ  
รอบโรงภาพยนตร เพื่อติดตามการปฏิบัติตามมาตรการปปปองกันสวนบุคคลของพนักงาน และผูใช บริการ
หรือมีระบบแจงเตือน (Alert) กรณีพบผูท่ีไมปฏิบัติัั ตามมาตรการ สามารถจัดใหั มีเจาหนาท่ีแจงผูใช บริการไดทันที

2.10 หากพบวาพนักงาน เปปปนผูปปปวยยืนยันหรือมีขอมูลบงขี้วาโรงภาพยนตรอาจเปปปนจุดแพรเชื้อได  
ใหโรงภาพยนตร ทำการปปปดสถานที่ตามคำสั่งของเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอ พรอมทั้งทำความสะอาดสถานทั ี่
และดำเนนการตามประกาศของกรมควบคุมโรคและคำสั่ง ประกาศที่เกี่ยวของ
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3. าน คา ิ า ย (COVID Free Customer)

3.1 ผูใช บริการทุกคนตองสวมใสหนากากอนามัย หรืออุปกรณตาง ๆ ในการปปปองกันตลอดเวลา
3.2 ผูใช บริการทุกคนตองลางมือดวยเจลแอลกอฮอล ทั้งกอนการซื้อบัตร กอนการเขาโรงภาพยนตร

และหลังออกจากโรงภาพยนตรั 
3.3 งดจำหนายและหามนำอาหารและเคร่ืองด่ืมทุกชนิดเขาโรงภาพยนตร
3.4 หามรับประทานอาหารและเครั ื่องด่ืมทุกชนิดในโรงภาพยนตร
3.5 ควรจัดใหั ผูใช บริการทำรายการดวยตนเอง และซื้อบัตรผานชองทางออนไลน เครื่องจำหนายบัตร

อัตโนมั ัติัั หรือชำระผานชองทาง E- payment ตาง ๆ เพ่ือลดการสัมผัสที่นำไปสูความเสี่ยงในการติดเช้ือโควิด-19

3.6 ควรจัดใหั ผูใช บริการเขาสูโรงภาพยนตร ดวยชองทาง Auto gate หรือ แสกน QR Code ท่ีจุดเขา
โรงภาพยนตร

3.7 ติดสัญลักษณ เพื่อกำหนดจุดรอคิว หรือจุดรอบริการ โดยมีระยะหาง ํ เมตร ในจุด Concierge 

Counter จุดเครื ่องจำหนายบัตรอัตโนมัติ จุดตรวจบัตรกอนเขาประตูโรงภาพยนตร จุดรอคิวเขาหองสวม 
หรือจุด อ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ

3.8 ติดต้ังฉากก้ัน (Counter Shield) กันพ้ืนท่ีระหวางลูกคาและพนักงานท่ีจุด Concierge Counter

3.9 กำหนดระยะหางของการน่ังชมภาพยนตรแบบเวนระยะเกาอ้ี โดยมีระยะหาง ํ เมตร
3.10 จัดลำดั ับการเขาใชงานเครื่องจำหนายบัตรอัตโนมั ัติัั โดยใหมีระยะหาง ํ เมตร
3.11 บริเวณที่นั่งพักคอยหนาโรงภาพยนตร จัดท่ีนั่งแบบเวนระยะหาง ํ ที่น่ัง เวน ํ ท่ีนั่ง
3.12 กำหนดระยะหางของการข้ึน - ลงบันไดเลั ื่อน ๏ ขั้น
3.13 จัดใหั มีจุดลงทะเบียนกอนเขาและออกสถานที่โดยการใชแอปพลิเคชัน "ไทยชนะ" " สแกน QR code

สำหรับผูใช สมารทโฟน และแบบลงทะเบียนสำหรับผูท่ีไมมีสมารทโฟน เพ่ือประโยชนตอการติดตามกรณีพบผูปปปวย
และผูสัมผัสที่มาใชบริการในสถานที่

3.14 จัดใหั มีจุดวัดอุณหภูมิ คัดกรองอาการไขั  เปปปนหวัด ไอ หอบ เหน่ือย สำหรับผูใช บริการทุกคน
(1) ถาอุณหภูมิเกิน ๏๓.๑ องศาเซลเซียส พัก ํ๑ นาที แลวเชใคใหมอีกรอบ
(2) ถาอุณหภูมิไมเกิน ๏๓.๑ องศาเซลเซียส ผูใช บริการจะไดสติๆกเกอรหรือสัญลักษณที่อนญุาต

ใหผานเขาไปชมภาพยนตรได 
(3) หากพบวามีอุณหภูมิเกินกวาที่กำหนดและไมมีทาทีลดลง ซึ่งอาจมีความเสี่ยงในการไดรับเช้ือ

ไมสามารถใหเขาโรงภาพยนตรได 
3.15 ใหผูใช บริการทำการประเมินตนเองโดยใช Application Thai Save Thai กอนเขาใชบริการ

และใหปฏ ิบัติัั ตามคำแนะนำจาก Application Thai Save Thai

3.16 ควบคุมกำกับใหั ผูใช บริการปฏิบัติตามมาตรการปปปองกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาลอยางเครงครัด
(Universal Prevention)
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 2019 (( -19) 

1. า ยม าน น ค
 1.1 เจาของ/ผู ควบคุมกองถาย ตองชี ้แจงทำความเขาใจกับพนักงานและผู ใช บริการ ใหปฏิบัติ                 

ตามมาตรการควบคุมโรค และขอกำหนดที่ออกตามความในมาตรา ๕ แหงพระราชกำหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๎๑๑๔ อยางเครงครัด
 1.2 จัดใหั มีจุดลงทะเบียนกอนเขาและออกสถานที่โดยการใชแอปพลิเคชั่น “ไทยชนะ” สแกนคิวอารโค ด
สำหรับผูใช สมารทโฟน และแบบลงทะเบียนสำหรับผูที่ไมมีสมารทโฟนเพื่อประโยชนตอการติดตามกรณีพบผูปปปวย
และผู ส ัมผัสที ่มาใชบริการในสถานท่ี ทีมงานในกองถายทุกคนตองแสดงขอมูลการเดินทางตามหวงเวลา
(Timeline) กอนการเขาปฏิบัติงานในกองถายทุกครั ้ง โดยใหมีการจัดทำ Timeline ของผูเขารวมงานกอน            

การถายทำ ๓ วัน ระหวางการถายทำ และหลังการถายทำ ํ๐ วัน และมีผู ประสานงานหลักในการติดตาม
ผูเขารวมกองถาย พรอมทำรายงานใหหนวยงานท่ีกำกับรับทราบ

1.3 จัดใหมีจุดวัดอุณหภูมิ คัดกรองอาการไข เปปปนหวัด ไอ หอบ เหนื ่อย สำหรับทีมงานนักแสดง  
และผูรวมรายการทุกคน กอนเขากองถาย
 1.4 จัดใหมีจุดบริการลางมือดวยสบู หรือแอลกอฮอลเจลความเขมขน ๓์% หรือน้ำยาน าเชื ้อโรค          

รอบบริเวณพ้ืนท่ีปฏิบัติัั งาน และสามารถใหบริการไดอยางเพียงพอ

 2019 (( -19)

 2019 (( -19) 

 2019 (( -19)  (  : Cluster) 
 RT-PCR (nasopharyngeal swab)

 2019 (( -19)  RT-PCR (nasopharyngeal swab)

 “ ”

(Timeline)   Timeline
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1.5 ทำสัญลักษณ และจัดที่นั ่งใหมีระยะหางระหวางกัน อยางนอย 1.5 – 2 เมตร ในบริเวณที่มีที่นั่ง        

ทุกจุด เชน หนามอนิเตอร หองพักทีมงาน นักแสดง และผูรวมรายการ จุดรับประทานอาหารั
 1.6 เลือกใชพื ้นที ่ถายทำที ่มีบริเวณกวางเพียงพอ เพื ่อใหสามารถแบงพื้นที ่ตามสวนงานใหชัดเจน 
ในอัตราสวน ๐ ตารางเมตร ตอผูใช บริการ ํ คน แตละสวนงานหางกันอยางนอย 1.5 - 2 เมตร
 1.7 จัดใหมีการระบายอากาศที่เพียงพอขณะถายทำภายในอาคาร หลีกเลี ่ยงการถายทำในบริเวณ
ที่อับอากาศ กรณีใชเครื่องปรับอากาศ อาจพิจารณาใหมีชองทางระบายอากาศ หรือใชพัดลมระบายอากาศ
เพ่ือการหมุนเวียนอากาศท่ีเพียงพอ

1.8 จัดจุดรับประทานอาหารทั ี่มีอากาศถายเท ไมคับแคบจนเกินไป หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารในั
หองที ่ใชเครื ่องปรับอากาศ โดยจัดใหมีการเวนระยะหางระหวางกันอยางนอย 1.5 – 2 เมตร หากสถานที่
ไมเพียงพอ ใหผูจัดเหลื่อมเวลารับประทานอาหารั เพ่ือลดความหนาแนน
 1.9 จัดใหมีอุปกรณปปปองกันโรคสั วนบุคคล เชน หนากากอนามัยหรือหนากากผาใหทีมงาน นักแสดง  

ผูรวมรายการ และผูรวมการถายทำทุกคน
 1.10 พิจารณาจัดใหมีกลองวงจรปปปดเพื ่อใชในการบ ันทึกภาพการใหและใชบริการบริเวณตางๆ 
รอบกองถาย เพื ่อติดตามการปฏิบัติตามมาตรการปปปองกันสวนบุคคลของทีมงานนักแสดง และผูรวมรายการ 
หรือมีระบบแจงเตือน (Alert) กรณีพบผูท่ีไมปฏิบัติัั ตามมาตรการ สามารถจัดใหั มีเจาหนาท่ีแจงผูใช บริการไดทันที

2. า ยมค าม ม น า า นน ิ ม
2.1 มา า ค า า ย

  (1) ใหมีการคัดกรองผูรวมงานทุกคนตามมาตรการปปปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (โคว( ิด-19) อยางรัดกุม  หากมีผูรวมงานที่มีความเกี่ยวของกับสถานที่ที่มีการแพรระบาดและการ
ติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เปปปนกลุ ม (คลัสเตอร : Cluster) สัมผัสเสี ่ยงสูงใกลช ิดผู ต ิดเช้ือ  

หรือตองสงสัยวาติดเชื้อ ใหไปเข ารับการตรวจโดยโดยใชั วิ ธี RT-PCR (nasopharyngeal swab) ในสวนของนักแสดง
หากไมไดรับการฉีดวัคซีนปปปองกันโรคตั ิดเชื้อไวรัสโคโรนาั  2019 (โคว( ิด-19) ใหเขารับการตรวจโดยใชั วิ ธี RT-PCR

(nasopharyngeal swab) ทุกสัปดาหั  จนกวาจะเสรใจส้ินการถายทำ
  (2) จัดใหมีการตรวจคัดกรองอาการไขั  ไอ หอบเหนื่อย เปปปนหวัด สำหรับทีมงานทุกคน รวมทั้ง
นักแสดง ผูเขารวมรายการกอนเขากองถาย ทั้งนี้ ควรมีอุณหภูมิรางกายไมเกิน ๏๓.๑ องศาเซลเซียส และไมมีอาการ
ระบบทางเดินหายใจ พรอมติดสัญลักษณแสดงการคัดกรอง “ผาน” กรณีพบผู ท ี ่ เข าเกณ สอบสวนโรค
ตามแนวทางที่กำหนด ใหมีแนวทางปฏิบัติในการดูแล หรือแนวทางการสงตอผูที่มีอาการปปปวยที่เหมาะสม รวมทั้ง
พิจารณาใหมีหองแยกหรือบริเวณแยก พรอมรายงานใหหนวยงานที่รับผิดชอบทราบ

 (3) จัดทำแบบสอบถามประวัต ิเส ี ่ยง ทะเบียนบันทึกผู ม ีอาการปปปวย ประกอบการปฏิบัติ
ตามมาตรการฯ สำหรับทีมงาน นักแสดง ผูรวมรายการ และผู รวมการถายทำทุกคน และอาจใชแอปพลิเคชัน
ทางโทรศัพทเคลื่อนท่ีตามท่ีทางราชการกำหนด หรือใชมาตรการควบคุมดวยการบันทึกขอมูลและรายงานทดแทน
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2.2 มา า น า น ค
 (1) ขณะอยูในกองถาย ใหมีการเวนระยะหางอยางนอย ํ.๑ – ๎ เมตร ทั้งผู ดำเนินรายการ 

ผูรวมรายการผู อยู เบื ้องหลังการผลิตตางๆ และงดรูปแบบกิจกรรมที่มีโอกาสใกลชิดกัน ทั ้งนี้ ใหงดผู รวมชม
การถายทำ
  (2) ใหควบคุมจำนวนคนในกองถาย มิใหแออัดและการรวมกลุ ม โดยจัดตารางเหลื ่อมเวลา
ในการปฏิบัติงานของแตละทีม และใหออกนอกบริเวณถายทำหรือออกจากกองถายทันทีเมื ่อเสรใจภารกิจ 
ทั้งน้ี ใหลดเวลาในการทำงานเทาที่จำเปปปน
  (3) ทุกคนในกองถาย ตองลางมือดวยสบู หรือแอลกอฮอลเจลความเขมขน 70% ทั้งกอน ระหวาง
และหลังปฏั ิบัติัั งานทุกครั้ง

   (4) ผู รวมงานทุกคนจะตองสวมหนากากอนามัยตลอดเวลาที ่ปฏิบัติงานในกองถายยกเวน
นักแสดงในขณะทำการแสดงั  

   (5) เมื่อตองถายทำในเขตชุมชนหรือที่สาธารณะ ผูรวมงานทุกคนจะตองสวมหนากากอนามัย
ตลอดเวลาที่ปฏิบัติัั งาน
  (6) ลดการรวมกลุม การพบปะพูดคุยใกลชิดกันและพูดคยุเสียงดัง ไมควรตะโกนหรอเปปปดหนากาก
อนามัยหรือหนากากผา ในขณะอยูในกองถาย และเลี่ยงไอ จาม ใกลผูอ่ืน หากมีการไอ หรอื จาม ใหปปป ดปาก และจมูก
ใหสนิท
  (7) เวนการถายทำฉากที่ตองสัมผสัใกลั ชิด และเขาถึงตัวกัน เชน ฉากตอสู ฉากแสดงความรัก โอบ
กอด จูบพูดเสยีงดัง ตะโกน และสมัผสัใกลั ชิด อาจใชเทคนิคพิเศษแทนไปกอน
  (8) ใหมกีารจัดอาหารและเครือ่งด่ืมเปปปนสวนบุคคล ไมใหตักอาหารในภาชนะหรั อใชอุปกรณรวมกัน
  (9) เพิ ่มการติดตอสื ่อสารภายในกองถายผานอุปกรณอ ิเล ใกทรอนิกส เช น ว ิทย ุส ื ่อสาร
โทรศัพทมือถือ เพ่ือลดการสื่อสารที่ตองพบปะพูดคุยโดยตรง
  (10) อุปกรณที่มีการใชอยูบอยครั้ง หรืออุปกรณที่ตองมีการสัมผัสบริเวณใบหนา ใหใช อุปกรณ
สวนตัว เชน ภาชนะรับประทานอาหารหรั ือน้ำดน ื ่ม เครื ่องสําอาง ผาเชใดหนา และผาเชใดตัวสวนตัว เปปปนตน                

เพ่ือลดความเสี่ยงในการติดเช้ือ
  (11) ใหจัดพาหนะการเดินทางของทมีงาน นักแสดง และผูรวมรายการ โดยลดความแออัด กรณีรถ
ตูให นั่งแถวละ 2 คน พรอมจัดทำทะเบั ียนรายช่ือผูขับขีแ่ละผูโดยสารท ุกคน

 (12) ช้ีแจงทมีงาน นักแสดง และผูรวมรายการใหความรวมมอืปฏิบัติัั ตามมาตรการปปปองกันควบคมุ
โรคทีเ่จาของ ผูควบคมุกองถายกำหนดอยางเครงครัด เพ่ือชวยลดความเส่ียงในการแพรกระจายเช้ือ
  (13) จัดใหั มีระบบตรวจสอบการปฏิบัติงาน รวมทั้งตรวจตรา ดูแลความปลอดภัย ควบคุม กำกับ
การใหบริการ และการใชบริการ ใหเปปปนไปตามมาตรการควบคุมหลักอยางเครงครัด

 (14) จัดใหั มกีารสื่อสาร/ประชาส// ัมพันธ สรางความรูความเขาใจ และแนะนำแนวทางการปฏิบัติัั ตาม
มาตรการปปปองกันควบคมุโรค เพ่ือใหทีมงาน นักแสดง ผูรวมรายการ และ Outsource ปฏิบัติัั ตามอยางเครงครดั
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 (15) หากพบวาทีมงาน นักแสดง และผูรวมรายการในกองถาย เปปปนผูป ปปวยยืนยันหรือมีขอมูลบงชี้วา
กองถายอาจเปปปนจุดแพรเชื้อได ใหเจาของสถานที่ทำการปปปดสถานที่ตามคำสั่งของเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอ
พร อมทั ้งทำความสะอาดสถานท่ี และดำเน ินการตามประกาศของกรมควบคุมโรคและคำส ั ่ง ประกาศ
ท่ีเกี่ยวของ

2.3 มา า ค าม า
(1) พนักงานทำความสะอาด ตองสวมเครื ่องปปปองกันอันตรายสวนบุคคล ไดแก หมวกคลุมผม

หนากากอนามัยถุงมือ และชุดท่ีเหมาะสมขณะทำความสะอาด
 (2) ใหทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของสถานที่และพื้นที่จุดสัมผัสรวม เชน ที่จับหรือลูกบิดประตู

ปุปปมกดล ิฟทราวจ ับ ราวบ ันได เป ปปนตน ด วยน้ำยาทำความสะอาดน เช น แอลกอฮอลวามเข มข น 70 %   

หรือโซเดียมไฮโปคลอไรท 0.1 % กอนและหลังถายทำ
  (3) ใหทำความสะอาดอุปกรณที่ใชในการถ ายทำ เชน จอมอนิเตอร กลอง ขาตั้งกลอง คันบังคับ
กลอง รวมท้ังอุปกรณอ่ืนๆ ท่ีเปปปนจุดปนเปปปอนน้ำลายและสารคน ัดหลั่งไดั งาย เชน วิทยุสื่อสาร โทรโขง ไมโครโฟนสอ่สาร
wireless ไมค บ ู ม ค ันบ ั งค ับไมค บ ู ม และปลอกก ันลม  wind shield ด  วยการเช ใ ดด  วยแอลกอฮอล
ความเขมขน 70 % บอยๆหลังจบแตละฉาก และแยกใชเฉพาะบุคคลไมปะปนกัน
  (4) ใหทำความสะอาดอุปกรณสำหรับนักแสดง เชน ไมแขวนเสื้อ เครื่องประดับ ดวยแอลกอฮอล
ความเขมขน 70 % ทุกครั ้งกอนและหลังนำไปใช โดยแขวนเสื ้อผาแยกเปปปนชุดๆ แบบเวนระยะหาง ไมให                  

ชุดของนักแสดงสัมผัสกัน รวมทั้งจัดเตรียมภาชนะสำหรับแยกเสื้อผา และเครื่องประดับที่ใชแลว
 (5) ให ทำความสะอาดของใช ส วนตัว เช น โทรศ ัพทม ือถ ือ แทปเล ใต ด วยแอลกอฮอล

ความเขมขน 70 % ทันทีที่ออกจากพ้ืนท่ีปฏิบัติัั งาน และเมื่อกลับถึงที่พักใหั อาบน้ำและเปลน ี่ยนเสื้อผาทันที
  (6) ใหทำความสะอาดรถรับและสง ทีมงาน นักแสดง และผู รวมรายการ โดยเฉพาะสวนที่มี               

การใชงานบอยๆ และสัมผัสใกลั ชิดกับผู โดยสารโดยตรง เชน เบาะนั่ง ปลอกสวมเบาะ ที่พักแขน มานกระจก                

ท่ีวางแกวน้ำน รวมถึงระบบปรับอากาศ ดวยแอลกอฮอลความเขมขน 70 % กอนและหลังการใชั งาน
  (7) ใหทำความสะอาดหองสุขา โดยเนนจุดที่เสี่ยงที่มีผูสัมผัสมาก เชน ที่จับสายชำระั โถปปปสสาวะ
ลูกบิด กลอนประตูกຍอกน้ำน ดวยน้ำยาทำความสะอาดน เชน โซเดียมไฮโปคลอไรท 0.1 % แลวลางดวยน้ำใหน สะอาด
อยางนอยวันละ 2 คร้ัง
  (8) หลีกเลี่ยงการจัดฉากดวยเฟอรนิเจอรที่ทำความสะอาดไดยาก เชน โซฟา เกาอี้ผา เบาะรองนั่ง
หมอน ผาปูโตຍะ
  (9) จัดใหั มีจุดวางถังขยะชนิดมี าปปปดเพื่อรวบรวมขยะตางๆ โดยแยกขยะหนากากอนามัยจากขยะ
ท่ัวไปั และมัดปากถั ุงใหแนนกอนสงกำจัดตามหลักสุขาภิบาลทุกวัน
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น า า ิ าม มิน
1. น ย าน ิ ิ าม า นน าน ามมา า

1.1 สวนกลาง ประกอบดวย ศบค. วธ. สธ. กทม. รวมจัดทำและเผยแพรั คูมือการปฏิบัติัั ตามความเหมาะสม
 1.2 ระดับจังหวัด ประกอบดวย ศปก.จังหวัด และกทม. คณะกรรมการโรคติดตอจังหวัด/กทม. สวจ. 
สสจ. อปท.โดยให สวจ. ซึ ่งเปปปนหนวยงานภายใตกระทรวงวัฒนธรรม ที ่กำกับดูแลในเรื ่องของภาพยนตร
และวีดิทัศนเปปปนหนวยงานหลัก รวมกับหนวยงานในระดับอำเภอั ตำบล

1.3 ระดับอำเภอและตำบลั ประกอบดวย ศปก.อำเภอ ศปก.ตำบล และอปท. รวมกับ สสอ. อปท. กำนัน
ผูใหญ บานอสม. รวมทั้งใหั  ศปม. จัดกำลั ังสายตรวจรวม ตำรวจ ทหาร และหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อตรวจกำกับ
ดูแลการประกอบการหรือการจัดกิจกรรมใหเปปปนไปตามมาตรการท่ีกำหนด
 1.4 สมาคม สมาพันธวิชาชีพภาพยนตร สื่อดิจิตอล สมาคมผูกำกับภาพยนตร องคการสื่อสารมวลชน
สถานีโทรทน ัศน ทำหนาที่ชวยกำกับดูแลสมาชิก และผูผลิตสื่อ ใหปฏ ิบัติัั ตามขอกำหนดอยางเครงครัด

2. า าย าน  ( ิ า ค ม /// า ค าม ) 

2.1 ใช แอปพลิเคชันตามที ่ทางราชการกำหนด ไดแก แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ”“หมอชนะ”
เพ่ือความรวดเรใวในการรายงาน รวมท้ังการยกตัวอยางภาพประกอบกรณีพบปปปญหา เชน
  (1) การใชแอปพลิเคชัน สำหรับการลงทะเบียนติดตามผูรวมงานได

 (2) มีการบันทึกขอมูล ที่สามารถแสดงรายละเอียดผูรวมงานได
 2.2 วธ. รวมกับหนวยงานในพื้นท่ี รวมทั้งให ศปม. จัดกำลังสายตรวจรวม ตำรวจ ทหาร และหนวยงาน
ที่เกี่ยวของลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีไดรับแจงเหตุจากประชาชนวามีการ า นมาตรการ และใหมีการสุมตรวจ             

ทุก 2 สัปดาหั หากพบปปปญหาใหรายงานผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป
 2.3 ใหกองถายจัดทำแผนการปฏั ิบัติงานรายวัน พรอมผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนแนวทาง มาตรการ 
การดำเนนการในกรณท่ีพบผูติดเช้ือ พรอมทั้งรายงานใหั หนวยงานท่ีกำกับรับทราบ
3. า ม า ม น

3.1 อาจพิจารณาจัดใหม ีการชี ้แจงแนวทางการปฏิบัต ิและการเตรียมความพรอมของสถานที่
ตามมาตรการควบคุมหลักและมาตรการเสริมที ่กำหนดโดยพื้นที่ รวมทั้งแนวทางการกำกับติดตาม และให
ผูประกอบการย ืนยันการปฏั ิบัติัั ตามมาตรการกอนเปปปดใหบริการ

3.2 หนวยงานสวนกลาง ศบค. จุดบริการรวม 1111 หรือ เวใบไซต 1111 สำนักนายกรัฐมนตรี
สายดวน 1119 สายดวนกรมควบคุมโรค 1422 สายดวนกระทรวงวัฒนธรรม ํ๓๒๑
 3.3 หนวยงานของทองถิ่น
 3.4 สมาคม สมาพันธวิ ชาชีพภาพยนตร สื่อดิจิตอล สมาคมผูกำกับภาพยนตรไทยร องคการสื่อสารมวลชน
สถานีโทรทน ัศน
 3.5 หนวยงานระดับจังหวัด จัดทำระบบรั ับแจงเหตุ ในรูปแบบออนไลน โทรศัพท หรือวิธีอื่น โดยใหมี  
การประชาสัมพันธใหธ ประชาชนและผ ูประกอบการรับทราบอยางทั่วถึง เพื่อในกรณที่ประชาชน หรือเจาหนาที่พบ
การปฏิบัติัั ของกองถายไมเปปปนไปตามมาตรการท่ีกำหนด จะไดแจงเหตุไดโดยท ันที
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น า ิ ิ าน า า
าม า นค าย า ค ามมา า น า า ค ค ิ -19 น ม

( น ม ายน 2564- น) ย า า า น น าม
        

 

การขนสงสาธารณะในพื้นที่จังหวัดเลยและขามเขตจังหวัดในชวงการแพรระบาดของโรคโควิด      -19       

ในระลอกใหม (ต้ังแตเดือนเมษายน 2564 เปปปนตนมา) มีการใชมาตรการผอนคลายการเดินทางขามเขตพ้ืนท่ีจังหวัด
โดยเฉพาะการใชรถโดยสารสาธารณะ เพื ่ออำนวยความสะดวกและรองรับการเดินทางของประชาชน                 

ซึ ่งการเดินทางโดยระบบขนสงสาธารณะทุกประเภทนั ้น มีโอกาสสัมผัสใกลชิดกันของผู โดยสารท ี ่มาจาก
หลากหลายพ้ืนที่ และการสัมผัสอุปกรณตางๆ ระหวางการเดินทาง จึงอาจกอนใหเกิดการแพรกระจายของเช้ือโรค
ได ดังน้ี สำนักงานขนสงจังหวัดเลย กรมการขนสงทางบก จึงมีแนวทางปฏิบัติที่สอดคลองกับมาตรการปั ปปองกันการ
แพรระบาดของโรคโควิด-19 ในระลอกใหมดังกลาว สำหรับผู ร ับผิดชอบอาคารสถานีขนสงผ ู โดยสาร
ผู ประกอบการขนสงดวยรถโดยสาร พนักงาน (พนักงานขับรถ พนักงานบริการ พนักงานจำหนายตั ็ว) และ
ผูโดยสาร ดังตอไปน้

1. น า ิ ิ ค คม าคา าน น ย า
ผูควบคุม กำกับ ดูแลอาคารสถานีขนสงผูโดยสาร หมายถึง เทศบาลเมืองเลย และสำนักงานขนสงจังหวัดเลย

มีแนวทางปฏิบัติัั ดังน้ี
 1. ใหมีระบบการคัดกรองพนักงานและผูโดยสาร หากพบวามีไข ไอ จาม มีน้ำมน ูก หรือเหนื่อยหอบ หรือมี
อุณหภูมิรางกายเทากับหรือมากกวา 37.5 องศาเซลเซียส ขึ้นไป แจงงดให บริการ และแนะนำไปพบแพทย

2. ใหพนักงานและผูโดยสารสวมหน ากากอนามัยตลอดเวลา มีการหมั่นลางมือดวยสบูหรือเจลแอลกอฮอล 
เมื่อมีการสัมผัสกับบุคคลอ่ืนหรืออุปกรณท่ีอาจเสี่ยงตอการติดเช้ือโรคฯ  

 3. จัดใหม ีเจลแอลกอฮอลสำหรับทำความสะอาดมือไว บร ิการในบริเวณตางๆ อยางเพียงพอ เชน                   

จุดประชาสัมพันธ สถานประกอบการขนสง จุดจำหนายตั็ว ทางเขา – ออก อาคารสถานีขนสงผูโดยสาร ทางเขา – ออกหอง
โดยสาร เปปปนตน
 4. จำกัดจำนวนผั ูใช บริการไมใหแออัดทั้งในสถานั ขนสงผูโดยสาร ชานชลา และจัดที่นั่งภายในอาคารสถานั
ขนสงผูโดยสารและสถานประกอบการขนส ง โดยเวนระยะหาง 1 ที่นั่ง และเวนระยะภายในรถโดยสารสาธารณะ
โดยใหรองรับผูโดยสารได ไม เกินรอยละ 75 ของจำนวนที่นั่งและท่ียืน (ขอมูล ณ วันท่ี 25 ตุลาคม 2564)  

 5. เวนระยะหางระหวางบุคคลอยางนอย 1 เมตร เชน ท่ีนั่งรอภายในอาคารสถานั ขนสงผูโดยสาร ชานชลา
การตอแถวซื้อต็ัวโดยสารหรั อขึ้นรถโดยสาร
 6. ลดโอกาสสัมผัสใกลั ชิดกัน เชน ใชวิ ธีการจองต็ัว/ชำระเงินแบบออนไลน
 7. ทำความสะอาดพื้นท่ี บริเวณผิว และอุปกรณท่ีมกีารสัมผัสรวมกัน ดังนี้
     7.1 ทำความสะอาดอาคารผูโดยสารและพ ื ้นที่โดยรอบ พื้นผิวสัมผัส เครื่องมือเครื่องใช ดวยน้ำยาน              

ทำความสะอาด และอาจ าเชื้อดวยแอลกอฮอล 70% หรือโซเดียมไฮโปคลอไรท 0.1% โดยเนนจุดที่มีผูสัมผัส
รวมกัน เชน โตຍะ เกาอ้ี เคานเตอรจำหนายต็ัวโดยสารั มือจับประตั ู ลูกบิดประตู ราวบันไดั เปปปนตน
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     7.2 ทำความสะอาดหองสวมผูโดยสารท ุก 2 ชั่วโมงั และอาจเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดมากขึ้น
ดวยน้ำยาทำความสะอาดน และอาจ าเช้ือดวยแอลกอฮอล 70% หรือโซเดียมไฮโปคลอไรท (น้ำยาฟอกขาวน ) 0.1% 

บริเวณจุดเสี่ยง ไดแก กลอนหรือลูกบิดประตู กຍอกน้ำอน างลางมือ ที่รองน่ังโถสั วม ที่กดโถสวมหรือโถปปปสสาวะ สาย
ฉีดน้ำชำระน และพ้ืนหองสวม ทั้งน้ี ตองจัดใหั มีสบูสำหรับลางมืออยางเพียงพอ

    7.3 กำจัดขยะและทำความสะอาดในยานพาหนะและทำความสะอาดหั องสวมทุกรอบหลังเสรใจสิ้น             

การขนสงผูโดยสาร และอาจ าเชื้อดวยแอลกอฮอล 70% หรือหรือโซเดียมไฮโปคลอไรท (น้ำยาฟอกขาวน ) 0.1% 

เนนจุดสัมผัส เชน ท่ีพักแขน พนักพิง ราวจับ เบาะน่ัง หนาตาง เปปปนตน
     7.4 อุปกรณอำนวยความสะดวกอื่นๆ เชน ผาหม ปลอดหมอน ตองเปลี่ยนใหมทุกรอบที่ใหบริการ              

ไมนำมาใชซ้ำซ
 8. รานอาหาร เครื่องดื่ม ในบรเวณอาคารผูโดยสารให ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติดานสาธารณสุขสำหรับ          

การจำหนายอาหารหรือเคร่ืองด่ิมในศูนยอาหาร  โรงอาหาร รานอาหารหรือเคร่ืองด่ืมทั่วไปั ที่กำหนด
 9. การจัดบริการอาหารในระหวางการเดินทาง กรณีการเดินทางที่มีระยะเวลาหลายช่ัวโมงั ควรจัดใหั มีจุด
สำหรับการรับประทานอาหารั โดยงดการรับประทานอาหารบนรถโดยสารั

10. จัดใหั มีถังขยะที่มี าปปปดไวบริเวณภายในอาคารผูโดยสาร และเกใบรวบรวมขยะเพื่อสงไปกำจัดอยาง
ถูกตอง
 11. ใหเปปปดประตูหนาตางเพื่อระบายอากาศที่ดี มีอัตราการหมุนเวียนของอากาศอยางเพียงพอทั้งใน
อาคารผูโดยสารและห องสวม และทำความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศสม่ำเสมออยม างนอยทุก 6 เดือน

12. ใหเปปปดประตูหนาตางเพ่ือระบายอากาศทุกครั้งในขณะพั ักรถโดยสารั หรืออาจพิจารณาจอดพักรถเพ่ือ
เปปปดประตูหนาตางระบายอากาศทุก 2 ช่ัวโมงั
 13. งดกิจกรรมท่ีมีเสียงดังหรือทำใหเกิดการรวมตัวกันของผูโดยสาร
 14. ชี ้แจงผู โดยสารเพ ื ่อทราบขั ้นตอนวิธ ีปฏิบ ัต ิในการเขาใชบร ิการสถานที ่ และใหคำแนะนำ                 

สื่อประชาสัมพันธให ผูโดยสารผ านการวัดอุณหภูมิ (ไม( เกิน 37.5 องศาเซลเซียส) และลางมือกอนขึ้นรถโดยสาร            

ทุกครั้งการปั ปปองกันและการลดความเสี่ยงจากการแพรกระชายเชื้อโรคใหกับพนักงานและผูโดยสารปฏ ิบัติตาม
อยางเครงครัด
 15. มีมาตรการติดตามขอมูลของผูโดยสาร เชน การใชแอพพลิเคชั่นทางโทรศั ัพทเคลื่อนที่ทางราชการ
กำหนด หรือใชมาตรการควบคุมการเขาออกสถานท่ีดวยการบันทึกขอมูลการการรายงานทดแทน

2. น า ิ ิ า น น าน
ผูประกอบการขนสง หมายถึง ผูประกอบการขนสงดวยรถโดยสาร พนักงาน หมายถึง พนักงานขับรถ

พนักงานบริการ พนักงานจำหนายตั็วโดยสาร พนักงานประจำสถานีขนสงผูโดยสารหร ือสถานประกอบการขนสง
พนักงานทำความสะอาดั พนักงานเกใบรวบรวมขยะ มีแนวทางปฏิบัติัั งาน ดังน้ี
    1. สังเกตอาการตนเองสม่ำเสมอม หากมีไข ไอ จาม มีน้ำมน ูก หรือเหนื่อยหอบ ใหหยุดปฏิบัติงาน และให
พบแพทยทันที
      2. ตองสวมหนากากอนามัยตลอดเวลาที่ใหบริการ
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3. ลางมือดวยสบูและน้ำสะอาดน หรือดวยเจลแอลกอฮอล กอนและหลังใหั บริการ หลังเขาหองน้ำน
หลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหนั า ตา ปาก จมูก โดยไมจำเปปปน ดูแลสุขภาพใหแขใงแรง และดูแลรักษาสุขอนามัยสวน
บุคคลอยางเครงครัด
      4. พนักงานที่ปฏิบัติงานในจุดเสี่ยง เชน พนักงานทำความสะอาดั พนักงานเกใบรวบรวมขยะ ตองปปปองกัน
ตนเองโดยสวมถุงมือ รองเทา หนากากอนามัยตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน เพื่อปปปองกันการปนเปั ปปอนเชื้อโรค และเมื่อ
ปฏิบัติัั งานเสรใจตองลางมือดวยสบูและน้ำสะอาดน หรือเจลแอลกอฮอลทุกครั้ง หากเปปปนไปไดควรอาบน้ำและเปลน ี่ยน
เสื้อผาทันทีหลังปฏั ิบัติัั งานเสรใจ
      5. ผูประกอบการต องกำชับพนักงานใหั ปฏ ิบัติัั ตามมาตรการฯ อยางเครงครัด

3. น า ิ ิ ย า
     1. สังเกตอาการตนเองสม่ำเสมอม หากมีไข ไอ จาม มีน้ำมน ูก หรือเหนื่อยหอบ ใหงดการเดินทาง และใหพบ    
แพทยทันที
    2. ตองสวมหนากากอนามัยตลอดเวลาการเดินทาง
    3. เวนระยะหางระหวางบุคคลอยางนอย 1 – 2 เมตร และหลีกเลี่ยงการพูดคุยโดยไมจำเปปปน
    4. งดรับประทานอาหารและเครั ื่องด่ืมบนรถโดยสาร
    5. ลางมือดวยสบูและน้ำสะอาดน หรือดวยเจลแอลกอฮอลกอนขึ้นรถโดยสารทุกครั้ง และหลังเขาหองน้ำน
หลังจากการจับราวบันไดั ลูกบิดประตูหรือจุดที่มีการสัมผัสรวมกัน หลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหนั า ตา ปาก จมูก               

โดยไมจำเปปปน เมื่อกลับถึงบานควรเลปปปດยนเสื้อผาและอาบน้ำทน ันที
   6. ใหปฏิบัติตามก ระเบียบของสถานที่หรือตามมาตรการการปปปองกันการควบคุมแพรระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนาั 2019 (COVID-19) แตละจังหวัด มาตรการฯของกรมการขนสงทางบกอยางเครงครัด
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น ิ ิ าน า า า น า า ค นา 2019 (COVID-19) 

มา า ย ค  (COVID Free Setting) 

าน ิ า น าน า น ิมค าม าม

 สถานประกอบกิจการ สปา นวดเพื่อสุขภาพ และนวดเพื่อเสริมความงาม เปปปนสถานที่ใหบริการเกี่ยวกับ
การดูแลและเสริมสรางสุขภาพ โดยวิธีการบำบัดดวยน้ำน และการนวดรางกายเปปปนหลัก กิจกรรมการให                

บริการสปา นวดเพื่อสุขภาพหรือนวดเพื ่อเสริมความงาม อาจกอใหเกิดการแพรกระจายของเชื ้อโรคไดงาย               

ทั้งจากการสัมผัสใกลั ชิดระหวางผูให บริการและผูรับบริการ เชน ระยะของการบริการที่ใกลชิดกัน การสัมผัส       

ซึ่งกันและกัน การมีอัตราการหายใจทั ี่เพิ่มขึ้นหรือหายใจเหน่อยหอบเมื่อพนักงานมีการใชพละกำลังในการนวดั
การสัมผัสสิ่งของ เครื่องใช รวมกัน เชน ชุดเปลี่ยนสำหรับนวด ผาเชใดตัว ผาเชใดมือ เตียง ผาปูเตียง หมอน         

อางวารีบำบัด หรือการระบายอากาศรวมถึงระยะเวลาการใหบริการ เปปปนตน ดังนั ้น จึงกำหนดแนวปฏิบัติ             

ดานสาธารณสุข เพื่อปปปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาั  2019 ภายใต มาตรการปลอดภัยสำหรั ับ
องคกร (COVID Free Setting) สำหรับสถานประกอบกั ิจการ สปา นวดเพื่อสุขภาพ และนวดเพื่อเสริมความงาม
ดังนี้

1. น ิ ิ าน นามย ิ ม 
1.1 น ิ ิ าน นามย ค าม ย 

1.1.1 ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสรวม เชน จุดชำระคาบริการ เกาอี้นวด เปปปนตน และหองสวม
ดวยน้ำยาน าเช้ือ ภายหลังมีผูใช บริการทุกครั้ง หรือทุก 1-2 ช่ัวโมงั  

1.1.2 เปลี่ยนอุปกรณเครื่องใชเชน ผาเชใดตัว ผาเชใดมือ ผาปูเตียง ปลอกหมอน ทุกครั้งหลัง
ใหบริการแตละราย โดยหามสะบัด ใหมวนออกจากตัวและนำไปซั ักทำความสะอาดั และไมใชอุปกรณ เครื่องใชซ้ำซ
กัน  

1.1.3 จัดใหมีอางลางมือพรอมสบู หรือเจลแอลกอฮอลไวบริการอยางเพียงพอ และสะดวก
ตอการใชงาน

1.1.4 ทำความสะอาดหองน้ำทน ุกครั ้งหลังมีผู ใช บริการ หรือทุก 1-2 ชั ่วโมง โดยใหผสม                

น้ำยาน าเช้ือหรือไฮเตอร  
1.1.5 แนะนำใหผูใช บริการชำระคาใชจายผานระบบออนไลน (E-payment) แทนการชำระดวย

เงินสด เพ่ือลดการสัมผัสรวมกัน 
1.2 น ิ ิ าน า น ย า  

1.2.1 จัดใหมีระบบลงทะเบียนเขาใชบริการลวงหนา และจำกัดการใชบริการระยะเวลารวม            

ไมเกิน 2 ช่ัวโมงตั อราย เพ่ือลดความแออัดของผูใช บริการภายในราน  
 1.2.2 จำกัดจำนวนผั ูใช บริการตามขนาดพื้นที่ โดยใหมีพื้นที่รองรับผูใช บริการอยางนอย 1 คน

ตอ 4 ตารางเมตร
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  1.2.3 จัดใหั มีการเวนระยะหางระหวางบุคคล อยางนอย 1-2 เมตร และควรจัดหองบริการนวด
1 คนตอหอง กรณีที่เปปปนหองรวม ควรจัดใหั มีการเวนระยะหางของเกาอี้นวด เตียงนวด อยางนอย 1.5 เมตร
หากไมสามารถจัดใหั มีการเวนระยะหางของเกาอ้ีนวดเตียงนวดไดตามท่ีกำหนดใหจัดใหั มีมานกั้นระหวางเกาอ้ีนวด
เตียงนวด  

1.2.4 กรณีจัดบริการที ่มีการใชน้ำเพน ื่อสุขภาพในสปาและออนเซใน ใหจัดบริการในลักษณะ            

เปปปนการสวนตัวเทาน้ัน  

1.3 น ิ ิ าน า าย า า  

1.3.1 จัดใหั มีการระบายอากาศที่ดีและเพียงพอในสถานประกอบการ กรณีใชณ เครื่องปรับอากาศ  
ใหเปปปด ประตู หนาตาง เพ่ือระบายอากาศ กอนและหลังเปั ปปดบริการ เปปปนระยะเวลา อยางนอย 30 นาที  

1.3.2 จัดใหั มีการทำความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ ทุก 3 เดือน หรือตามคำแนะนำของผูผลิต  
1.3.3 บริเวณหองสวม ควรจัดใหั มีการระบายอากาศที่ดี หรือเปปปดพัดลมระบายอากาศในหั องสวม

ตลอด ระยะเวลาที่เปปปดใหบรกิาร 

2. น ิ ิ าน ิ า  

2.1 การมีภูมคุิมกัน  
     2.1.1) พนักงานผูให บริการไดรับการฉีดวัคซีนครบตามเกณ กอนใหบรกิาร

      2.1.2) มีการคัดกรองความเสี่ยงพนักงานทุกคนเปปปนประจำทุกวัน โดยการประเมินตนเองผาน
Thai Save Thai หรือแอปพลิเคชันอ่ืนท่ีทางราชการกำหนด  

2.2 มาตรการ Universal Prevention for COVID-19 และมาตรการ DMHTA  

2.2.1) กำหนดใหมีผู รับผิดชอบกำกับติดตาม การปฏิบัติตามมาตรการปปปองกันการติดเช้ือ              

แบบครอบจักรวาล (Universal Prevention for COVID-19) และมาตรการ DMHTA อยางเครงครัด
2.2.2) พนักงานใหแต งต ัวดวยช ุดที ่ร ัดก ุม หร ือย ูน ิฟอรมของร าน ใส หนากากอนามัย                 

และfaceshield ตลอดเวลาที่ใหบริการ 
2.2.3) พนักงานงดการรวมกลุมขณะพัก และงดการรับประทานอาหารรั วมกัน

3. น ิ ิ าน ิ า  

3.1 คัดกรองความเสี่ยงผูรับบริการกอนเขารับบริการ โดยการทำแบบประเมินตนเองตามที่กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพกำหนด หรือประเมินตนเองผาน Thai Save Thai หรือแอปพลิเคชันอ่ืนท่ีทางราชการกำหนด

3.2 ผูรับบริการแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนครบตามเกณ  หรือผลตรวจ ATK/RT-PCR  ที่ตรวจภายใน 
72 ช่ัวโมงั

3.3 จัดใหั มีการกำกับติดตามใหผูรับบริการปฏิบัติตามมาตรการปปปองกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล
(Universal Prevention for COVID-19) และมาตรการ DMHTA อยางเครงครัด  
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