(9) สื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลแก่พนักงานและผู้ใช้บริการ และอบรมพนักงานเรื่องมาตรการ และความรู้
ในการสังเกตตนเอง
(10) ควรลดการใช้เงินสด และเปิดให้มกี ารรับช�าระเงินผ่าน e-Payment หากมีการช�าระเงินด้วยเงินสด ต้องไม่สมั ผัส
มือโดยตรง เช่น การมีถาดรับเงินหรือบัตรเครดิต หรือต้องพ่นแอลกอฮอล์ในการทอนเงินให้ผู้ใช้บริการทุกครั้ง
โดยที่พนักงานรับเงินต้องสวมถุงมืออยู่ตลอดเวลา และต้องมีการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อยครั้ง
(11) หากพบว่าผู้ปฏิบัติงานในสถานออกก�าลังกายฟิตเนส เป็นผู้ป่วยยืนยัน หรือมีข้อมูลบ่งชี้ว่าสถานที่อาจเป็นจุด
แพร่เชื้อได้ ให้เจ้าของกิจการปิดสถานที่ตามค�าสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พร้อมทั้งท�าความสะอาด
สถานที่ และด�าเนินการตามประกาศของกรมควบคุมโรค
2.3 มำตรกำรท�ำควำมสะอำด
(1) พนักงานท�าความสะอาด ต้องสวมเครือ่ งป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ถุงมือ
และชุดทีเ่ หมาะสมขณะท�าความสะอาด ทัง้ นีใ้ ห้ใช้ทคี่ บี ขยะและรวมถังทีจ่ ดุ รวม
(2) ให้ทา� ความสะอาดพืน้ ผิวสัมผัสของสถานทีแ่ ละพืน้ ทีจ่ ดุ สัมผัสร่วม เช่น ทีจ่ บั หรือลูกบิดประตูปมุ่ กดลิฟท์ ราวจับ
ราวบันได เป็นต้น รวมทัง้ เช็ดท�าความสะอาดเครือ่ งเล่น อุปกรณ์กฬี า ดัมบ์เบล บาร์เบล พืน้ ผิวสัมผัสของสถานที่
รวมทัง้ เครือ่ งเล่นออกก�าลังกาย ด้วยน�า้ ยาท�าความสะอาด เช่น แอลกอฮอล์ 70% หรือ โซเดียมไฮโปรคลอไรท์ 0.1%
หรือน�า้ ยาฆ่าเชือ้ ทีม่ สี ว่ นผสมของคลอรีน หรือนึง่ หรือต้มหรืออบด้วยความร้อนทีอ่ ณ
ุ หภูมิ อย่างน้อย 70 องศาเซลเซียส
ก่อนและหลังการใช้งานอยูเ่ สมอ พร้อมจัดให้มถี งั ขยะใส่ถงุ รองรับ และให้กา� จัดขยะมูลฝอยทุกวัน
(3) ท�าความสะอาดห้องอาบน�้า ห้องสุขา โดยเน้นจุดที่เสี่ยงที่มีผู้สัมผัสมาก เช่น ที่จับสายช�าระ โถปัสสาวะ ลูกบิด
กลอนประตู ก๊อกน�า้ ฯลฯ ด้วยผงซักฟอก น�า้ ยาท�าความสะอาด หรือน�า้ ยาฟอกขาว (โซเดียมไฮโปคลอไรท์) 0.1%
แล้วล้างด้วยน�้าให้สะอาด อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง
(4) จัดให้มีจุดวางขยะชนิดมีฝาปิดเพื่อรวบรวมขยะต่างๆ โดยแยกขยะหน้ากากอนามัยจากขยะทั่วไป และมัดปาก
ถุงให้แน่นก่อนส่งก�าจัดตามหลักสุขาภิบาล

แนวทางปฏิบัติส�าหรับผู้ ใช้บริการ
1. กำรเตรียมตัวก่อนใช้บริกำร
1.1 หากผู้ใช้บริการมีอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด ให้งดการไปใช้บริการ
1.2 ผู้ใช้บริการทุกคน ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง ก่อนและหลังการใช้บริการ
1.3 ล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 70% หรือน�้ายาฆ่าเชื้อโรคอยู่เสมอ ก่อนและหลังเข้าใช้บริการ
1.4 ผูใ้ ช้บริการต้องไม่ปดิ บังข้อมูลส่วนตัว เช่น โรคประจ�าตัว การเดินทางไปในพืน้ ทีเ่ สีย่ งทีม่ กี ารแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
การสัมผัสใกล้ชิดบุคคลในครอบครัว/ญาติที่มีการติดเชื้อ เป็นต้น
1.5 เก็บสัมภาระส่วนตัวในล็อคเกอร์ที่จัดเตรียมให้เท่านั้น เพื่อลดการสัมผัสของใช้ส่วนรวม
1.6 ควรพิจารณาจองคิวล่วงหน้า ด้วยระบบออนไลน์ หรือโทรศัพท์ และควรเว้นช่วงที่มีผู้ใช้บริการจ�านวนมาก
2. ระหว่ำงและหลังกำรใช้บริกำร
2.1 ลงทะเบียนเข้าใช้บริการด้วยการสแกน QR Code บริเวณหน้าสถานออกก�าลังกายฟิตเนส รวมทั้งสแกน QR Code
ก่อนออกจากสถานที่ด้วย
2.2 ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่ผู้ประกอบการก�าหนด เช่น การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย
ก่อนเข้าการใช้บริการ ให้ขอ้ มูลและประวัตกิ ารเจ็บป่วย และประวัตกิ ารเดินทางไปพืน้ ทีเ่ สีย่ งของตนเอง พร้อมทัง้ ปฏิบตั ิ
ตามค�าแนะน�าของสถานประกอบการอย่างเคร่งครัด เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ
2.3 เว้นระยะการท�ากิจกรรมอย่างน้อย 2 เมตร กรณีฟรีเวทด้วยดัมเบล และบาร์เบล ให้ใช้พื้นที่อย่างน้อย 5 ตารางเมตร
ต่อผู้ใช้บริการ 1 คน
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2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

ควรพูดโดยใช้ระดับเสียงปกติ และลดการใช้เสียงดังขณะท�ากิจกรรม และเลี่ยงไอ จาม ใกล้ผู้อื่น
ล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน�้ายาฆ่าเชื้อโรค อยู่เสมอ
ไม่ให้บ้วนน�้าลายหรือเสมหะ และหลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้าและสิ่งแวดล้อมโดยไม่จ�าเป็น
ควรตรวจสอบความสะอาด ความปลอดภัยของสถานที่และอุปกรณ์ เพื่อให้ใช้บริการได้อย่างปลอดภัย
ผู้ใช้บริการควรแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ หากพบว่าการให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค
ตามแนวทางประชาสัมพันธ์ของจังหวัด
2.9 พิจารณาการใช้ระบบช�าระเงินที่ไม่ต้องสัมผัสเงินสดแบบ e-Payment หรือ QR Code

แนวทางการก�ากับ ติดตาม ประเมินผล
1. หน่วยงำนรับผิดชอบก�ำกับ ติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนตำมมำตรกำร
1.1 ส่วนกลำง ประกอบด้วย ศบค. กก. สธ. จัดท�าและเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติตามความเหมาะสม
1.2 ระดับจังหวัด ประกอบด้วย ศปก.จังหวัด และกทม.คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม. สสจ.
1.3 ระดับอ�ำเภอและต�ำบล ประกอบด้วย ศปก.อ�าเภอ ศปก.ต�าบล และอปท. โดยมีหน้าที่ตรวจก�ากับดูแล ร่วมกับ สสอ.
อปท. ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. รวมทั้งให้ ศปม. จัดก�าลังสายตรวจร่วม ต�ารวจ ทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ตรวจก�ากับดูแลการประกอบการหรือการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามมาตรการที่ก�าหนด
1.4 ชมรม/สมำคมกีฬำจังหวัด/สมำคมกำรกีฬำแห่งประเทศไทย
2. กำรรำยงำนผล (วิธีกำร เครื่องมือ/ช่องทำง และควำมถี่)
2.1 ใช้แอปพลิเคชันตามที่ทางราชการก�าหนด ได้แก่ แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” เพื่อความรวดเร็วในการรายงาน รวมทั้ง
การยกตัวอย่างภาพประกอบกรณีพบปัญหา เช่น
(1) การใช้แอปพลิเคชัน ส�าหรับการลงทะเบียนติดตามผู้ร่วมงานได้
(2) มีการบันทึกข้อมูล ที่สามารถแสดงรายละเอียดผู้ร่วมงานได้
2.2 ศปม. ร่วมกับ เทศบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สสอ./ สสจ. หรือ อสม. จัดก�าลังสายตรวจร่วม ต�ารวจ ทหาร
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีได้รับแจ้งเหตุจากประชาชนว่ามีการฝ่าฝืนมาตรการ และให้มี
การสุ่มตรวจทุก 2 สัปดาห์ หากพบปัญหาให้รายงานผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป
3. กำรแจ้งข้อมูลและประชำสัมพันธ์
3.1 มาตรการควบคุมหลักและมาตรการเสริมทีก่ า� หนดโดยพืน้ ที่ รวมทัง้ แนวทางการก�ากับติดตาม และให้ผปู้ ระกอบการ
ยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการก่อนเปิดให้บริการ
3.2 หน่วยงานส่วนกลาง ศบค. จุดบริการร่วม 1111 หรือ เว็บไซต์ 1111 ส�านักนายกรัฐมนตรี สายด่วน 1119 สายด่วน
กรมควบคุมโรค 1422
3.3 หน่วยงานท้องถิ่น
3.4 ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
3.5 สมาคมกีฬาจังหวัด/สมาคมการกีฬาแห่งประเทศไทย
3.6 หน่วยงานระดับจังหวัด จัดท�าระบบรับแจ้งเหตุ ในรูปแบบออนไลน์ โทรศัพท์ หรือวิธีอื่นๆทั้งกรณีประชาชนพบการ
ให้บริการของผู้ประกอบการ ไม่เป็นไปตามมาตรการที่ก�าหนด หรือผู้ประกอบการพบผู้ใช้บริการไม่สามารถปฏิบตั ิ
ตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค พร้อมทัง้ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผูป้ ระกอบการรับทราบอย่างทัว่ ถึง
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ค. สถานที่หรือสนามออกก�าลังกายในร่ม

■ เฉพาะกีฬาประเภทที่ตามกติกาสากลมิได้มีการปะทะกันระหวางผู้เลนและต้องไมมีผู้ชมการแขงขัน หากเลนเป็นทีม
ให้มีผู้เลนได้ ฝั่งละไมเกิน 3 คน ได้แก แบดมินตัน ตะกร้อ เทเบิลเทนนิส สควอช ยิมนาสติก ฟันดาบ และปีนผา
■ กรณีพบพนักงานบริการ ผู้ ใช้บริการที่มีไข้ ไอ น�้ามูก เจ็บคอ ไมได้กลิ่น หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจ
ล�าบาก หรือมีอุณหภูมิกายตั้งแต 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป และมีประวัติเสี่ยงเข้าได้กับเกณฑ์สอบสวนโรค
ตามนิยามผูส้ งสัยติดเชือ้ ทีม่ อี าการ ให้รายงานหนวยงานทีร่ บั ผิดชอบทราบ รายละเอียดตามค�าแนะน�าสวนภาคผนวก
■ งดให้บริการในสวนของการอบตัว อบไอน�้า หรือเป็นรวมกลุมกันในห้องลักษณะปิด/ที่อับอากาศ
■ เพิ่มเติมมาตรการใช้แอปพลิเคชันทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่ทางราชการก�าหนด และจัดให้มีระบบคิวออนไลน์
เพื่อให้มีการจองการใช้บริการลวงหน้า รวมทั้งจัดให้มีการลงทะเบียนกอนเข้าและออก

แนวทางปฏิบัติส�าหรับผู้ประกอบการ/เจ้าของกิจการ
1. กำรเตรียมสถำนที่และอุปกรณ์ป้องกันโรค
1.1 ลงทะเบียนเพือ่ เปิดกิจการ จัดกิจกรรม ตามมาตรการผ่อนปรนในแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์เคลือ่ นทีต่ ามทีท่ างราชการ
ก�าหนด พร้อมทั้งชี้แจงพนักงานและให้ค�าแนะน�ากับผู้ใช้บริการสามารถลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ได้
1.2 จัดให้มีแบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ กรณีผู้ใช้บริการไม่มีสมาร์ทโฟน ส�าหรับการใช้แอปพลิเคชัน
ลงทะเบียน เพื่อประโยชน์ต่อการติดตามกรณีพบผู้ป่วยและผู้สัมผัสที่มาใช้บริการในสถานที่
1.3 จ�ากัดทางเข้าและออกเพียงช่องทางเดียว และจัดให้มีจุดตรวจคัดกรองอาการไข้ ไอ หอบเหนื่อย เป็นหวัด ส�าหรับ
พนักงานและผู้ใช้บริการทุกคน ก่อนเข้าปฏิบัติงานและใช้บริการในสนามออกก�าลังกายในร่ม
1.4 จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 70% หรือน�้ายาฆ่าเชื้อโรค ในบริเวณพื้นที่บริการต่างๆ รวมทั้ง
ห้องสุขา ห้องอาบน�้า ในปริมาณที่เพียงพอต่อจ�านวนผู้มาใช้บริการ
1.5 ให้เว้นระยะนัง่ หรือยืน ระยะห่างระหว่างกัน อย่างน้อย 1 เมตร และลดการใกล้ชดิ กันระหว่างเล่นกีฬาและออกก�าลังกาย
1.6 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของอุปกรณ์ต่างๆ ให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย และได้รับการท�าความสะอาดฆ่าเชื้อ
ทุกครั้งหลังให้บริการ
1.7 การจ�าหน่ายอาหารและเครือ่ งดืม่ ให้ปฏิบตั ติ ามมาตรการควบคุมหลักและมาตรการเสริมส�าหรับกิจการจ�าหน่ายอาหาร
หรือเครือ่ งดืม่ ในภัตตาคาร สวนอาหาร ศูนย์อาหาร โรงอาหาร ร้านอาหารหรือเครือ่ งดืม่ ทัว่ ไป ซึง่ ไม่รวมสถานบริการ
ผับ บาร์
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1.8 จัดท�าป้ายค�าแนะน�า สัญลักษณ์เตือน เพื่อให้ผู้บริการและผู้เข้าร่วมกิจกรรม ออกก�าลังกายอย่างปลอดภัย
และสอดคล้องกับมาตรการป้องกันโรค
1.9 จัดให้มกี ารระบายอากาศภายในอาคารทีด่ ี บริเวณห้องสุขา และห้องอาบน�า้ ทัง้ นีใ้ ห้งดบริการในส่วนการอบตัว อบไอน�า้
1.10 จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันโรคส่วนบุคคล เช่น หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ให้พนักงานทุกคน
1.11 ท�าสัญลักษณ์เว้นระยะห่างของจุดบริการ เช่น จุดบริการช�าระเงิน จุดบริการพนักงานต้อนรับ
1.12 พิจารณาจัดให้มีกล้องวงจรปิดเพื่อใช้ในการบันทึกภาพการให้และใช้บริการ บริเวณต่างๆ รอบสถานที่ เพื่อติดตาม
การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการและพนักงาน หรือมีระบบแจ้งเตือน (Alert) กรณีพบ
ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ สามารถจัดให้มีเจ้าหน้าที่แจ้งผู้ใช้บริการได้ทันที
2. กำรเตรียมควำมพร้อมในกำรให้บริกำร
2.1 มำตรกำรคัดกรองอำกำรป่วย
(1) จัดให้มกี ารตรวจคัดกรองอาการไข้ ไอ หอบเหนือ่ ย เป็นหวัด ส�าหรับพนักงานและผูใ้ ช้บริการทุกคนก่อนเข้าสถานที่
ออกก�าลังกายในร่ม ทัง้ นี้ ควรมีอณ
ุ หภูมริ า่ งกายไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส และไม่มอี าการระบบทางเดินหายใจ
พร้อมติดสัญลักษณ์แสดงการคัดกรอง “ผ่าน” กรณีพบผูท้ เี่ ข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางทีก่ า� หนด ให้มแี นวทาง
ปฏิบตั ใิ นการดูแล หรือแนวทางการส่งต่อผูท้ มี่ อี าการป่วยทีเ่ หมาะสม รวมทัง้ พิจารณาให้มหี อ้ งแยกหรือบริเวณแยก
พร้อมรายงานให้หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบทราบ รายละเอียดตามค�าแนะน�าส่วนภาคผนวก
(2) พิจารณาจัดท�าแบบสอบถามประวัตเิ สีย่ ง ทะเบียนบันทึกผูม้ อี าการป่วย ประกอบการปฏิบตั ติ ามมาตรการฯ ส�าหรับ
พนักงานและผูใ้ ช้บริการ และอาจแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์เคลือ่ นทีต่ ามทีท่ างราชการก�าหนด หรือใช้มาตรการ
ควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน
2.2 มำตรกำรในกำรป้องกันโรค
(1) พิจารณาเวลาเปิดและปิดการให้บริการ และจ�ากัดระยะเวลาใช้บริการให้เหมาะสม ทัง้ นี้ ให้พจิ ารณาการใช้บริการ
แยกเป็นรายกลุม่ เสีย่ ง โดยก�าหนดช่วงเวลาเป็นการเฉพาะส�าหรับกลุม่ เสีย่ งต่อการติดเชือ้ ทีม่ โี อกาสป่วยรุนแรง ได้แก่
ผูส้ งู อายุ และกลุม่ เสีย่ งต่อการแพร่เชือ้ ได้แก่ เด็กอายุนอ้ ยกว่า 15 ปี
(2) ให้ควบคุมจ�านวนผูร้ ว่ มกิจกรรมมิให้แออัด หรือลดเวลาในการท�ากิจกรรมให้สนั้ ลงเท่าทีจ่ า� เป็น โดยถือหลักหลีกเลีย่ ง
การติดต่อสัมผัสระหว่างกัน
(3) ร่วมสร้างนวัตกรรมเพือ่ ลดเวลาในการให้บริการ ลดความแออัด หลีกเลีย่ งการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน เช่น จัดให้มี
การเหลื่อมเวลาการให้บริการ จองคิวล่วงหน้าด้วยระบบออนไลน์ หรือโทรศัพท์ ควบคุมเวลาในการใช้บริการ
รวมทั้งการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการเว้นระยะห่างระหว่างกัน
(4) พนักงานบริการทุกคน ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า รวมทัง้ ไม่ตะโกน เปิดหรือจับหน้ากากอนามัยหรือ
หน้ากากผ้า และไม่ควรสัมผัสผูใ้ ช้บริการ โดยรักษาระยะห่างระหว่างผูใ้ ช้บริการ อย่างน้อย 1 เมตร รวมทัง้ การส่ง
อุปกรณ์กฬี าระหว่างพนักงานบริการและผูใ้ ช้บริการ และยืนห่างจากพนักงานคนอืน่ อย่างน้อย 1 เมตร
(5) ให้ลา้ งมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 70% หรือน�า้ ยาฆ่าเชือ้ โรคอยูเ่ สมอ
(6) ต้องไม่มผี ชู้ มมาชุมนุมกันหรือเป็นการแข่งขัน การละเล่น การแสดง และลดการใช้เสียงดัง พร้อมทัง้ จัดให้มรี ะบบ
ตรวจสอบการให้บริการ รวมทัง้ ตรวจตรา ดูแลความปลอดภัยควบคุม ก�ากับการให้บริการและการใช้บริการ ให้เป็น
ไปตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด
(7) พิจารณางดให้บริการ กรณีผใู้ ช้บริการทีไ่ ม่สามารถปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันควบคุมโรคทีก่ า� หนดได้ เช่น ไม่สวม
หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า หรือมีอาการป่วยจากการคัดกรองก่อนเข้าใช้บริการ
(8) สือ่ สารและประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลแก่พนักงานและผูใ้ ช้บริการ และอบรมพนักงานเรือ่ งมาตรการป้องกันควบคุมโรค
และความรูใ้ นการสังเกตอาการป่วยของตนเอง
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(9) ควรลดการใช้เงินสด และเปิดให้มกี ารรับช�าระเงินผ่าน e-Payment หากมีการช�าระเงินด้วยเงินสด ต้องไม่สมั ผัสมือ
โดยตรง เช่น การมีถาดรับเงินหรือบัตรเครดิต โดยทีพ่ นักงานรับเงินต้องสวมถุงมืออยูต่ ลอดเวลา และต้องมีการล้างมือ
เจลแอลกอฮอล์ 70% บ่อยครัง้
(10) หากพบว่าผูป้ ฏิบตั งิ านในสถานทีอ่ อกก�าลังกายในร่ม เป็นผูป้ ว่ ยยืนยัน หรือมีขอ้ มูลบ่งชีว้ า่ สถานทีอ่ อกก�าลังกายใน
ร่มอาจเป็นจุดแพร่เชือ้ ได้ ให้เจ้าของสถานทีป่ ดิ สถานทีต่ ามค�าสัง่ ของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พร้อมทัง้ ท�าความ
สะอาดสถานที่ และด�าเนินการตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข
2.3 มำตรกำรท�ำควำมสะอำด
(1) พนักงานท�าความสะอาด ต้องสวมเครือ่ งป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ถุงมือ
และชุดทีเ่ หมาะสมขณะท�าความสะอาด ทัง้ นีใ้ ห้ใช้ทคี่ บี ขยะ และรวมขยะทีจ่ ดุ รวม
(2) ท�าความสะอาดพืน้ ผิวสัมผัสของสถานทีแ่ ละพืน้ ทีจ่ ดุ สัมผัสร่วม เช่น ทีจ่ บั หรือลูกบิดประตู ปุม่ กดลิฟท์ ราวจับ
ราวบันได รวมทัง้ เช็ดท�าความสะอาดอุปกรณ์กฬี า พืน้ ผิวสัมผัสของสถานที่ รวมทัง้ เครือ่ งเล่นออกก�าลังกาย ด้วยน�า้ ยา
ท�าความสะอาดบ่อยๆ เช่น แอลกอฮอล์ 70% หรือ โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 0.1% ก่อนและหลังการใช้งานอยูเ่ สมอ
(3) ท�าความสะอาดห้องอาบน�า้ ห้องสุขา โดยเน้นจุดทีเ่ สีย่ งทีม่ ผี สู้ มั ผัสมาก เช่น ทีจ่ บั สายช�าระ โถปัสสาวะ ลูกบิด กลอน
ประตู ก๊อกน�า้ ด้วยน�า้ ยาท�าความสะอาด เช่น โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 0.1% แล้วล้างด้วยน�า้ ให้สะอาด อย่างน้อย
วันละ 2 ครัง้
(4) จัดให้มีจุดวางถังขยะชนิดมีฝาปิดเพื่อรวบรวมรวมขยะต่างๆ โดยแยกขยะหน้ากากอนามัยจากขยะทั่วไป
และมัดปากถุงให้แน่นก่อนส่งก�าจัดตามหลักสุขาภิบาลทุกวัน

แนวทางปฏิบัติส�าหรับผู้ ใช้บริการ
1. กำรเตรียมตัวก่อนใช้บริกำร
1.1 หากผู้ใช้บริการมีอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด ให้งดการไปใช้บริการ
1.2 ผู้ใช้บริการทุกคน ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง ก่อนและหลังการใช้บริการ
1.3 ให้ล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน�้ายาฆ่าเชื้อโรค อยู่เสมอ ก่อนและหลังการใช้บริการ
1.4 ผู ้ ใ ช้ บ ริ ก ารต้ อ งไม่ ป ิ ด บั ง ข้ อ มู ล ส่ ว นตั ว เช่ น โรคประจ� า ตั ว การเดิ น ทางไปในพื้ น ที่ เ สี่ ย งที่ มี ก ารแพร่ ร ะบาด
ของโรคโควิด 19 การสัมผัสใกล้ชิดบุคคลในครอบครัว/ญาติที่มีการติดเชื้อ
1.5 ควรพิจารณาจองคิวล่วงหน้า ด้วยระบบออนไลน์ หรือโทรศัพท์ และควรเว้นช่วงที่มีผู้ใช้บริการจ�านวนมาก
2. ระหว่ำงและหลังกำรใช้บริกำร
2.1 ลงทะเบียนเข้าใช้บริการจากการสแกน QR Code บริเวณหน้าสถานที่ รวมทั้งสแกน QR Code ก่อนออกจาก
สถานที่ด้วย
2.2 ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่ผู้ประกอบการก�าหนดอย่างเคร่งคัรด เช่น การตรวจวัด
อุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าการใช้บริการ ให้ข้อมูลประวัติการเจ็บป่วย และประวัติการเดินทางไปพื้นที่เสี่ยงของตนเอง
พร้อมทั้ง ปฏิบัติตามค�าแนะน�าของสถานประกอบการอย่างเคร่งครัด เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ
2.3 ควรตรวจสอบความสะอาด ความปลอดภัยของสถานที่และอุปกรณ์ เพื่อให้ใช้บริการได้อย่างปลอดภัย
2.4 เว้นระยะการท�ากิจกรรมอย่างน้อย 2 เมตร ส�าหรับกีฬาตามกติกาสากล ที่ไม่มีลักษณะการปะทะกัน ไม่มีผู้ชมการ
แข่งขัน โดยอาจเล่นเป็นทีมไม่เกินทีมละ 3 คน ได้แก่ แบดมินตัน เซปัคตะกร้อ เทเบิลเทนนิส สควอร์ช ฟันดาบ
ยิมนาสติก เปตอง ปีนผา โยคะ
2.5 ไม่ให้บ้วนน�าลายหรือเสมหะขณะออกก�าลังกาย หลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้าและสิ่งแวดล้อมโดยไม่จ�าเป็น
2.6 ให้ล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 70% หรือน�้ายาฆ่าเชื้อโรคอยู่เสมอ
2.7 ควรพูดโดยใช้ระดับเสียงปกติ และลดการใช้เสียงดังขณะท�ากิจกรรม และเลี่ยงไอ จาม ใกล้ผู้อื่น
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2.8 ผู้ใช้บริการควรแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ หากพบว่าการให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค
ให้ด�าเนินการประเมินการให้บริการในแอปพลิเคชันที่ลงทะเบียนตามแนวทางประชาสัมพันธ์ของจังหวัด
2.9 พิจารณาการใช้ระบบช�าระเงินที่ไม่ต้องสัมผัสเงินสดแบบ e-Payment หรือ QR Code

แนวทางการก�ากับ ติดตาม ประเมินผล
1. หน่วยงำนรับผิดชอบก�ำกับ ติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนตำมมำตรกำร
1.1 ส่วนกลำง ประกอบด้วย ศบค. กก. สธ. จัดท�าและเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติตามความเหมาะสม
1.2 ระดับจังหวัด ประกอบด้วย ศปก.จังหวัด และกทม. คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม. สสจ.
1.3 ระดับอ�ำเภอและต�ำบล ประกอบด้วย ศปก.อ�าเภอ ศปก.ต�าบล และอปท. โดยมีหน้าที่ตรวจก�ากับดูแล ร่วมกับ สสอ.
อปท. ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. รวมทั้งให้ ศปม. จัดก�าลังสายตรวจร่วม ต�ารวจ ทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ตรวจก�ากับดูแลการประกอบการหรือการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามมาตรการที่ก�าหนด
1.4 ชมรม/สมำคมกีฬำจังหวัด/สมำคมกำรกีฬำแห่งประเทศไทย
2. กำรรำยงำนผล (วิธีกำร เครื่องมือ/ช่องทำง และควำมถี่)
2.1 ใช้แอปพลิเคชันตามที่ทางราชการก�าหนด ได้แก่ แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” เพื่อความรวดเร็วในการรายงาน รวมทั้ง
การยกตัวอย่างภาพประกอบกรณีพบปัญหา เช่น
(1) การใช้แอปพลิเคชัน ส�าหรับการลงทะเบียนติดตามพนักงานและผู้ใช้บริการได้
(2) มีการบันทึกข้อมูล ที่สามารถแสดงรายละเอียดติดตามพนักงานและผู้ใช้บริการได้
2.2 ศปม. ร่วมกับ เทศบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สสอ./ สสจ. หรือ อสม. จัดก�าลังสายตรวจร่วมต�ารวจ ทหาร
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีได้รับแจ้งเหตุจากประชาชนว่ามีการฝ่าฝืนมาตรการ และให้มีการ
สุ่มตรวจทุก 2 สัปดาห์ หากพบปัญหาให้รายงานผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป
3. กำรแจ้งข้อมูลและประชำสัมพันธ์
3.1 อาจพิจารณาจัดให้มีการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติและการเตรียมความพร้อมของสถานที่ตามมาตรการควบคุมหลัก
และมาตรการเสริมที่ก�าหนดโดยพื้นที่ รวมทั้งแนวทางการก�ากับติดตาม และให้ผู้ประกอบการยืนยันการปฏิบัติตาม
มาตรการก่อนเปิดให้บริการ
3.2 หน่วยงานส่วนกลาง ศบค. จุดบริการร่วม 1111 หรือ เว็บไซต์ 1111 ส�านักนายกรัฐมนตรี สายด่วน 1119 สายด่วน
กรมควบคุมโรค 1422
3.3 หน่วยงานของท้องถิ่น
3.4 สมาคมกีฬาจังหวัด/สมาคมการกีฬาแห่งประเทศไทย
3.5 หน่วยงานระดับจังหวัด จัดท�าระบบรับแจ้งเหตุ ในรูปแบบออนไลน์ โทรศัพท์ หรือวิธีอื่นๆ ทั้งกรณีประชาชนพบการ
ให้บริการของผูป้ ระกอบการ ไม่เป็นไปตามมาตรการทีก่ า� หนด หรือผูป้ ระกอบการพบผูใ้ ช้บริการไม่สามารถปฏิบตั ติ าม
มาตรการป้องกันควบคุมโรค พร้อมทัง้ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผูป้ ระกอบการรับทราบอย่างทัว่ ถึง
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ง. สระว่ายน�้าสาธารณะ ทั้งกลางแจ้งและในร่ม
■ เพื่อการออกก�าลังกายและการฝึกซ้อมของนักกีฬา ทั้งในสถานที่ออกก�าลังกาย สนามกีฬา โรงแรม สโมสร
คลับเฮาส์ สวนกลางของหมูบ้านและคอนโดมิเนียม และอื่นๆ เว้น สระวายน�้าในสวนสนุก สวนน�้า และโรงเรียน
■ ต้องมีการควบคุม ก�ากับ ดูแลอยางใกล้ชดิ จากผูป้ ระกอบการ โดยจัดให้มพ
ี นักงานดูแลความปลอดภัยสระวายน�า้
เพื่อให้ผู้ ใช้บริการปฏิบัติตามมาตรการปองกันควบคุมโรคที่ก�าหนด
■ ควบคุมจ�านวนผู้ ใช้บริการตามขนาดพื้นที่ของสระวายน�้า โดยคิดเกณฑ์ 150 ตารางเมตร ตอ ผู้ ใช้บริการ 1 คน
รวมทั้งให้วายน�้าโดยไมเป็นการรวมกลุม ทั้งนี้ จ�ากัดระยะเวลาการใช้บริการไมเกิน 1 ชั่วโมงตอวัน ตอคน
■ พิจารณาติดตั้งอุปกรณ์กั้นเลนวายน�้า มีความกว้างอยางน้อย 7 ฟุต
■ ต้องควบคุมคุณภาพของน�้าในสระวายน�้าให้มีความเป็นกรด-ดาง และมีคลอรีนตกค้างให้ ได้ตามมาตรฐาน
เพื่อลดการแพรเชื้อโรคได้
■ งดเว้นการให้บริการอบตัว อบไอน�้า หรือการรวมกลุมในห้องปิด/ที่อับอากาศ
■ ให้บ้วนน�้าและทิ้งสารคัดหลั่งขณะอยูในวายน�้า ในรางน�้าบริเวณรอบขอบสระวายน�้าที่มีการไหลเวียนของน�้า และ
มีการฆาเชื้อโรคในรางน�้า ได้ตามมาตรการปองกันควบคุมโรค
■ เพิ่มเติมมาตรการใช้แอปพลิเคชันทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่ทางราชการก�าหนด

แนวทางปฏิบัติส�าหรับผู้ประกอบการ
1. กำรเตรียมสถำนที่และอุปกรณ์ป้องกันโรค
1.1 ลงทะเบียนเพือ่ เปิดกิจการ จัดกิจกรรม ตามมาตรการผ่อนปรนในแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์เคลือ่ นทีต่ ามทีท่ างราชการ
ก�าหนด พร้อมทั้งชี้แจงพนักงานและให้ค�าแนะน�ากับผู้ใช้บริการสามารถลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ได้
1.2 จัดให้มีแบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ กรณีผู้ใช้บริการไม่มีสมาร์ทโฟน ส�าหรับการใช้แอปพลิเคชันลง
ทะเบียน เพื่อประโยชน์ต่อการติดตามกรณีพบผู้ป่วยและผู้สัมผัสที่มาใช้บริการในสถานที่
1.3 จัดให้จุดตรวจคัดกรองอาการอาการไข้ ไอ หอบเหนื่อย เป็นหวัด ส�าหรับพนักงานและผู้ใช้บริการทุกคน ก่อนเข้า
ปฏิบัติงานและใช้บริการสระว่ายน�้า
1.4 จัดให้มจี ดุ บริการล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์เจล 70% หรือน�า้ ยาฆ่าเชือ้ โรค ในบริเวณพืน้ ทีบ่ ริการต่างๆ ในปริมาณที่
เพียงพอต่อจ�านวนผู้มาใช้บริการ เช่น ห้องสุขา ห้องอาบน�้า และห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า
1.5 ท�าสัญลักษณ์เว้นระยะห่างระหว่างการเดินอย่างน้อย 1 เมตร ในบริเวณทีม่ ที นี่ งั่ หรือมีการต่อคิว เช่น จุดรอเข้าห้องน�า้
รอรับบริการ พื้นที่นั่งส่วนกลาง
1.6 จัดให้มีการระบายอากาศที่เพียงพอ บริเวณสโมสร คลับเฮ้าส์ กรณีใช้เครื่องปรับอากาศ อาจพิจารณาให้มีช่องทาง
ระบายอากาศ หรือใช้พดั ลมระบายอากาศ เพือ่ การหมุนเวียนอากาศทีเ่ พียงพอ รวมถึงภายในห้องสุขา รวมทัง้ บริเวณ
ห้องสุขา ห้องอาบน�้า และห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า และทั้งนี้ให้งดบริการในส่วนการอบตัว อบไอน�้า
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1.7 จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันโรคส่วนบุคลล เช่น หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า Face Shield ให้พนักงานทุกคน
1.8 จัดให้มีกล้องวงจรปิดเพื่อใช้ในการบันทึกภาพการให้และใช้บริการ บริเวณต่างๆ รอบสถานที่ เพื่อติดตามการปฏิบัติ
ตามมาตรการป้องกันส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการและพนักงาน หรือมีระบบแจ้งเตือน (Alert) กรณีพบผู้ที่ไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรการ สามารถจัดให้มีเจ้าหน้าที่แจ้งผู้ใช้บริการได้ทันที
2. กำรเตรียมควำมพร้อมในกำรให้บริกำร
2.1 มำตรกำรคัดกรองอำกำรป่วย
(1) จัดให้มีการตรวจคัดกรองอาการไข้ ไอ หอบเหนื่อย เป็นหวัด ส�าหรับพนักงานและผู้ใช้บริการทุกคนก่อนเข้าสระ
ว่ายน�้า ทั้งนี้ ควรมีอุณหภูมิร่างกายไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส และไม่มีอาการระบบทางเดินหายใจ พร้อมติด
สัญลักษณ์แสดงการคัดกรอง “ผ่าน” กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางที่ก�าหนด ให้มีแนวทาง
ปฏิบัติในการดูแล หรือแนวทางการส่งต่อผู้ที่มีอาการป่วยที่เหมาะสม รวมทั้งพิจารณาให้มีห้องแยกหรือบริเวณ
แยก พร้อมรายงานให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ รายละเอียดตามค�าแนะน�าส่วนภาคผนวก
(2) พิจารณาจัดท�าแบบสอบถามประวัติเสี่ยง ทะเบียนบันทึกผู้มีอาการป่วย ประกอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ
ส�าหรับพนักงานและผู้ใช้บริการ และอาจแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่ทางราชการก�าหนด หรือใช้
มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน
2.2 มำตรกำรในกำรป้องกันโรค
(1) ควบคุมจ�านวนผู้ใช้บริการตามขนาดพื้นที่ของสระว่ายน�้า โดยคิดเกณฑ์ 150 ตารางเมตร ต่อ ผู้ใช้บริการ 1 คน
รวมทั้งให้ว่ายน�้าโดยไม่เป็นการรวมกลุ่ม
(2) จัดให้มกี ารตรวจตรา ดูแลความปลอดภัย ควบคุม ก�ากับการให้บริการและการใช้บริการ ให้เป็นไปตามมาตรการ
ควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด เน้นให้ความสะดวกและค�าแนะน�ากับผู้ใช้บริการและพนักงาน และเน้นลดการ
รวมกลุ่มคนจ�านวนมาก
(3) ให้เว้นระยะห่างระหว่างกัน ขณะอยู่ในสระว่ายน�้า อย่างน้อย 2 เมตร พิจารณาติดตั้งอุปกรณ์กั้นเลนว่ายน�้า
มีความกว้างอย่างน้อย 7 ฟุต หรือให้ค�าแนะน�าผู้ใช้บริการให้ว่ายน�้าตามเลนว่ายบนพื้นสระว่ายน�้า โดยถือหลัก
หลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน ให้มีความกว้างของเลนว่ายน�้าอย่างน้อย 7 ฟุต โดยให้ผู้ใช้บริการว่ายน�้า
ตามเลนที่ก�าหนด ไม่เกิน 1 คนต่อเลน
(4) ควบคุมตรวจสอบคุณภาพน�้าในสระว่ายน�้า ให้มีความเป็นกรด-ด่าง ระดับคลอรีนตกค้าง หรือตรวจสอบด้วยวิธี
อื่นให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการฆ่าเชื้อโรคของสระว่ายน�้าในทุกระบบเป็นประจ�าทุกวัน
(5) จัดให้มีพนักงานดูแลความปลอดภัยสระว่ายน�้า ปฏิบัติงานขณะที่มีการใช้บริการ เพื่อให้ค�าแนะน�าการใช้บริการ
เพือ่ ให้ผใู้ ช้บริการลดการพูดคุยขณะอยูใ่ นสระว่ายน�า้ เลีย่ งการบ้วนน�า้ และทิง้ สารคัดหลัง่ ในสระว่ายน�า้ ทัง้ นีอ้ าจ
ให้มกี ารบ้วนน�า้ และทิง้ สารคัดหลัง่ ลงในรางระบายน�า้ รอบขอบสระทีม่ กี ารไหลวนของน�า้ น�าไปสูก่ ารบ�าบัดฆ่าเชือ้ ต่อไป
(6) พิจารณาจัดให้มีการเหลื่อมเวลาการให้บริการ ด้วยระบบจองคิวล่วงหน้าออนไลน์ หรือโทรศัพท์ เพื่อลดความ
แออัด รวมทั้งจ�ากัดระยะเวลาการใช้บริการไม่เกิน 1 ชั่วโมงต่อวัน
(7) การจ�าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ในสโมสร หรือคลับเฮ้าส์ บริเวณสระว่ายน�้า ให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุม
หลักและมาตรการเสริม ส�าหรับการจ�าหน่ายอาหารหรือเครือ่ งดืม่ ในภัตตาคาร สวนอาหาร ศูนย์อาหาร โรงอาหาร
ร้านอาหารหรือเครื่องดื่มทั่วไป ซึ่งไม่รวมสถานบริการผับ บาร์
(8) จัดให้มีการช�าระเงินค่าบริการผ่านระบบออนไลน์ (e-Payment) หรือ QR code ผ่านแอปพลิเคชัน หากช�าระ
ด้วยเงินสด ต้องไม่สัมผัสมือโดยตรง เช่น การมีถาดรับเงินหรือบัตรเครดิต โดยที่พนักงานรับเงินต้องสวมถุงมือ
อยู่ตลอดเวลา และต้องมีการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลบ่อยครั้ง
(9) พนักงานทุกคน ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าระหว่างให้บริการ โดยเฉพาะพนักงานที่อยู่ประจ�า
เคาน์เตอร์ต่างๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ แคชเชียร์ หรือแผนกอื่นๆ ที่ให้บริการใกล้ชิดผู้ใช้บริการต้องสวมหน้ากาก
อนามัยหรือหน้ากากผ้า และ Face Shield และมีถาดรับช�าระเงิน รวมทัง้ ไม่ตะโกน เปิดหรือจับหน้ากากอนามัย
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หรือหน้ากากผ้า ล้างมือบ่อยครั้ง และไม่ควรสัมผัสผู้ใช้บริการ โดยรักษาระยะห่างระหว่างผู้ใช้บริการ อย่างน้อย
1 เมตร และยืนห่างจากพนักงานคนอื่นอย่างน้อย 1 เมตร และพิจารณาเปลี่ยนหน้ากากอนามัย และถุงมือหลัง
พักการปฏิบัติงานระหว่างวัน
(10) พิจารณางดให้บริการ กรณีพบผูใ้ ช้บริการไม่สามารถปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันควบคุมโรค เช่น ไม่สวมหน้ากาก
อนามัยหรือหน้ากากผ้า หรือมีอาการป่วยจากการคัดกรองก่อนเข้าใช้บริการ
(11) จัดให้มีการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจ และแนะน�าแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการทาง
สาธารณสุข ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ เสียงประชาสัมพันธ์ เป็นต้น พร้อมทั้ง
มีการอบรมพนักงาน เพื่อให้ผู้ใช้บริการและพนักงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
(12) หากพบว่าผูป้ ฏิบตั งิ านหรือผูใ้ ช้บริการภายในสระว่ายน�า้ เป็นผูป้ ว่ ยยืนยันหรือมีขอ้ มูลบ่งชีว้ า่ สระว่ายน�า้ อาจเป็น
จุดแพร่เชือ้ ได้ ให้ผปู้ ระกอบการปิดสถานทีต่ ามค�าสัง่ ของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พร้อมทัง้ ท�าความสะอาด
สถานที่ และด�าเนินการตามประกาศของกรมควบคุมโรค
2.3 มำตรกำรท�ำควำมสะอำด
(1) จัดท�าทะเบียนก�ากับการท�าความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง หรืออุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน
(2) พนักงานท�าความสะอาด ต้องสวมเครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ หมวกคลุมผม หน้ากากอนามัยหรือ
หน้ากากผ้า Face Shield และถุงมือ
(3) ท�าความสะอาดพื้นผิวสัมผัส สถานที่ และอุปกรณ์ เช่น บริเวณที่นั่งและราวจับ หรือพื้นที่สัมผัสบ่อยๆ ก่อนเริ่ม
รอบการให้บริการเสมอ บริเวณราวบันไดทางขึน้ และลงสระน�า้ อย่างน้อยชัว่ โมงละ 1 ครัง้ ด้วยน�า้ ยาท�าความสะอาด
เช่น แอลกอฮอล์ 70% โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 0.1% รวมทั้งบริเวณตู้ล็อคเกอร์และห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า อย่างน้อย
ก่อนและหลัง เปลี่ยนกะการท�างานของพนักงานท�าความสะอาด และมีการจัดท�าทะเบียนก�ากับ
(4) เตรียมและท�าความสะอาดห้องสุขา ห้องอาบน�้า ทุกครั้งหลังใช้ ด้วยน�้าผสมคลอรีน ให้มีความเข้มข้นระดับสาร
คลอรีนตกค้างอย่างน้อย 1 ppm เพื่อฆ่าเชื้อโรค
(5) จัดจุดวางถังขยะชนิดมีฝาปิดเพือ่ รวบรวมรวมขยะต่างๆ โดยแยกขยะหน้ากากอนามัยจากขยะทัว่ ไป และมัดปาก
ถุงให้แน่นก่อนส่งก�าจัดตามหลักสุขาภิบา

แนวทางปฏิบัติส�าหรับผู้ ใช้บริการ
1. กำรเตรียมตัวก่อนใช้บริกำร
1.1 หากผู้ใช้บริการมีอาการไข้ ไอ หอบเหนื่อย เป็นหวัด ให้งดการไปใช้บริการ
1.2 ผูใ้ ช้บริการทุกคน ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกครัง้ ก่อนและหลังการใช้บริการและล้างมือด้วยสบูห่ รือ
แอลกอฮอล์เจล 70% บ่อยครั้ง
1.3 พิจารณาจองคิวล่วงหน้าด้วยระบบออนไลน์ หรือโทรศัพท์ และควรเว้นช่วงที่มีผู้ใช้บริการจ�านวนมาก เพื่อลดความ
แออัด รวมทั้งการช�าระเงินค่าบริการผ่านระบบออนไลน์ (e-Payment) หรือ QR code ผ่านแอปพลิเคชัน หากช�าระ
ด้วยเงินสด ต้องไม่สัมผัสมือโดยตรง
2. ระหว่ำงและหลังกำรใช้บริกำร
2.1 ลงทะเบียนเข้าใช้บริการจากการสแกน QR Code บริเวณสระว่ายน�า้ รวมทัง้ สแกน QR Code ก่อนออกจากสถานทีด่ ว้ ย
2.2 ให้ความร่วมมือปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันควบคุมโรคทีผ่ ปู้ ระกอบการก�าหนดอย่างเคร่งครัด เพือ่ ช่วยลดความเสีย่ ง
ในการแพร่กระจายเชื้อ
2.3 ควรตรวจสอบความสะอาดของสถานที่ และการจัดที่นั่งก่อนใช้บริการ เพื่อให้ใช้บริการได้อย่างปลอดภัย
2.4 ระหว่างรอคิวใช้บริการและช�าระเงิน ให้เว้นระยะห่างตามจุดหรือสัญลักษณ์ที่สถานประกอบการก�าหนด
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2.5 ควรพูดโดยใช้ระดับเสียงปกติ ลดการพูดคุยขณะอยูใ่ นสระว่ายน�า้ บ้วนน�า้ และทิง้ สารคัดหลัง่ อย่างถูกวิธี และเลีย่ งไอ
จาม ใกล้ผู้อื่น หากมีการไอ หรือจามให้ปิด ปาก และจมูกให้สนิท
2.6 ผูใ้ ช้บริการควรแจ้งหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ หากพบว่าการให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคให้ดา� เนินการ
ประเมินการให้บริการสระว่ายน�้าในแอปพลิเคชันที่ลงทะเบียนตามแนวทางประชาสัมพันธ์ของจังหวัด

แนวทางการก�ากับ ติดตาม ประเมินผล
1. หน่วยงำนรับผิดชอบก�ำกับ ติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนตำมมำตรกำร
1.1 ส่วนกลำง ประกอบด้วย ศบค. สธ. จัดท�าและเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติตามความเหมาะสม
1.2 ระดับจังหวัด ประกอบด้วย ศปก.จังหวัด และกทม.คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม. สสจ. อปท.
1.3 ระดับอ�ำเภอและต�ำบล ประกอบด้วย ศปก.อ�าเภอ ศปก.ต�าบล และอปท. โดยมีหน้าที่ตรวจก�ากับดูแล ร่วมกับ สสอ.
อปท. ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. รวมทั้งให้ ศปม. จัดก�าลังสายตรวจร่วม ต�ารวจ ทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ตรวจก�ากับดูแลการประกอบการหรือการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามมาตรการที่ก�าหนด
2. กำรรำยงำนผล (วิธีกำร เครื่องมือ/ช่องทำง และควำมถี่)
2.1 ใช้แอปพลิเคชันตามที่ทางราชการก�าหนด ได้แก่ แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” เพื่อความรวดเร็วในการรายงาน รวมทั้ง
การยกตัวอย่างภาพประกอบกรณีพบปัญหา เช่น
(1) การใช้แอปพลิเคชัน ส�าหรับการลงทะเบียนติดตามพนักงานและผู้ใช้บริการได้
(2) มีการบันทึกข้อมูล ที่สามารถแสดงรายละเอียดติดตามพนักงานและผู้ใช้บริการได้
2.2 ศปม. ร่วมกับ เทศบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สสอ./ สสจ. หรือ อสม. จัดก�าลังสายตรวจร่วมต�ารวจ ทหาร
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีได้รับแจ้งเหตุจากประชาชนว่ามีการฝ่าฝืนมาตรการ และให้มีการ
สุ่มตรวจทุก 2 สัปดาห์ หากพบปัญหาให้รายงานผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป
3. กำรแจ้งข้อมูลและประชำสัมพันธ์
3.1 พิจารณาจัดให้มีการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติและการเตรียมความพร้อมของสถานที่ตามมาตรการควบคุมหลักและ
มาตรการเสริมที่ก�าหนดโดยพื้นที่ รวมทั้งแนวทางการก�ากับติดตาม และให้ผู้ประกอบการยืนยันการปฏิบัติตาม
มาตรการก่อนเปิดให้บริการ
3.2 หน่วยงานส่วนกลาง ศบค. จุดบริการร่วม 1111 หรือ เว็บไซต์ 1111 ส�านักนายกรัฐมนตรี สายด่วน 1119 สายด่วน
กรมควบคุมโรค 1422
3.3 หน่วยงานของท้องถิ่น
3.4 หน่วยงานระดับจังหวัด จัดท�าระบบรับแจ้งเหตุ ในรูปแบบออนไลน์ โทรศัพท์ หรือวิธีอื่นๆทั้งกรณีประชาชนพบการ
ให้บริการของผูป้ ระกอบการไม่เป็นไปตามมาตรการทีก่ า� หนด หรือผูป้ ระกอบการพบผูใ้ ช้บริการไม่สามารถปฏิบตั ติ าม
มาตรการป้องกันควบคุมโรค พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ประกอบการรับทราบอย่างทั่วถึง
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จ. สวนพฤกษศาสตร์ สวนดอกไม้ พิพิธภัณฑ์ ศูนย์การเรียนรู้ แหล่งประวัติศาสตร์
โบราณสถาน ห้องสมุดสาธารณะ หอศิลป์
■ เปิดให้บริการได้เมื่อมีความพร้อมตามมาตรการควบคุมหลัก
■ จ�ากัดจ�านวนผู้ ใช้บริการ โดยพิจารณาให้ไมมคี วามแออัด ส�าหรับผูเ้ ข้าใช้บริการทีม่ าเป็นหมูค ณะ อาจจัดเป็นรอบ
เข้าชมหรือใช้บริการ โดยแบงให้เข้าใช้บริการ ไมเกินกลุมละ 10 คน
■ ร้านอาหารในพิพิธภัณฑ์ หรือแกลลอรี่ ให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมหลักและมาตรการเสริม ส�าหรับการ
จ�าหนายอาหารหรือเครือ่ งดืม่ ในโรงอาหาร ศูนย์อาหารของหนวยงานในอาคารส�านักงาน ซึง่ ไมรวมสถานบริการ
ผับ บาร์ คาราโอเกะ
■ กรณีพบพนักงานบริการ ผู้ ใช้บริการที่มีไข้ ไอ น�้ามูก เจ็บ คอ ไมได้กลิ่น หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจ
ล�าบาก หรือมีอุณหภูมิกายตั้งแต 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป และมีประวัติเสี่ยงเข้าได้กับเกณฑ์สอบสวนโรค
ตามนิยามผู้สงสัยติดเชื้อที่มีอาการ ให้รายงานให้หนวยงานที่รับผิดชอบทราบ รายละเอียดตามค�าแนะน�าสวน
ภาคผนวก
■ เพิ่มเติมมาตรการใช้แอปพลิเคชันทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่ทางราชการก�าหนด

แนวทางปฏิบัติส�าหรับผู้ประกอบการ/เจ้าของสถานที่
1. กำรเตรียมสถำนที่และอุปกรณ์ป้องกันโรค
1.1 ลงทะเบียนเพือ่ เปิดกิจการ จัดกิจกรรม ตามมาตรการผ่อนปรนในแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์เคลือ่ นทีต่ ามทีท่ างราชการ
ก�าหนด พร้อมทั้งชี้แจงพนักงานและให้ค�าแนะน�ากับผู้ใช้บริการสามารถลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ได้
1.2 จัดให้มีแบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ กรณีผู้ใช้บริการไม่มีสมาร์ทโฟน ส�าหรับการใช้แอปพลิเคชัน
ลงทะเบียน เพื่อประโยชน์ต่อการติดตามกรณีพบผู้ป่วยและผู้สัมผัสที่มาใช้บริการในสถานที่
1.3 จัดให้มีจุดตรวจคัดกรองอาการอาการไข้ ไอ หอบเหนื่อย เป็นหวัด บริเวณจุดจ�าหน่ายบัตร ส�าหรับเจ้าหน้าที่และ
ผู้ใช้บริการทุกคน ก่อนเข้าปฏิบัติงานและใช้บริการในสถานที่
1.4 อาจพิจารณาก�าหนดช่องทางเข้าออกบริเวณงาน เพื่อการลงทะเบียน และรอคิวก่อนเข้าสถานที่
1.5 ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 70% หรือน�้ายาฆ่าเชื้อโรค โดยเฉพาะบริเวณจุดจ�าหน่ายบัตร
ส่วนให้บริการห้องประชุม ห้องสุขา และสามารถให้บริการได้อย่างเพียงพอ
1.6 ท�าสัญลักษณ์เว้นระยะห่างของจุดบริการอย่างน้อย 1 เมตร ในบริเวณที่มีที่นั่งหรือมีการต่อคิว เช่น จุดจ�าหน่ายบัตร
จุดรอเข้าห้องน�้า จุดช�าระเงิน จุดบริการสั่งอาหาร รวมทั้ง จัดให้มีระยะห่างระหว่างโต๊ะ และระหว่างที่นั่ง รวมถึง
ระยะห่างระหว่างการเดิน อย่างน้อย 1 เมตร ส�าหรับห้องสมุดสาธารณะ
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1.7 จัดให้มกี ารระบายอากาศทีเ่ พียงพอ กรณีใช้เครือ่ งปรับอากาศ อาจพิจารณาให้มชี อ่ งทางระบายอากาศ หรือใช้พดั ลม
ระบายอากาศ เพื่อการหมุนเวียนอากาศที่เพียงพอ รวมถึงรวมถึงการระบายอากาศภายในและบริเวณห้องสุขา
1.8 จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันโรค เช่น หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า Face Shield ให้พนักงานทุกคน
1.9 งดการบริการน�าชม การจัดบรรยาย และสัมมนา ฯลฯ ภายในแหล่งเรียนรู้ของกรมศิลปากร
1.10 ให้จ�ากัดจ�านวนผู้ใช้บริการ โดยพิจารณาให้ไม่มีความแออัด ส�าหรับผู้เข้าใช้บริการที่มาเป็นหมู่คณะอาจจัดเป็นรอบ
เข้าชมหรือใช้บริการ โดยแบ่งให้เข้าใช้บริการไม่เกินกลุ่มละ 10 คน
1.11 อาจจัดให้มีระบบลงทะเบียนใช้บริการแบบออนไลน์ รวมทั้งระบบเทคโนโลยีรองรับส�าหรับการใช้บริการออนไลน์
1.12 อาจพิจารณาจัดให้มกี ล้องวงจรปิดเพือ่ ใช้ในการบันทึกภาพการให้และใช้บริการบริเวณต่างๆ รอบสถานที่ เพือ่ ติดตาม
การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการและเจ้าหน้าที่หรือมีระบบแจ้งเตือน (Alert) กรณี
พบผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ สามารถจัดให้มีเจ้าหน้าที่แจ้งผู้ใช้บริการได้ทันที
2. กำรเตรียมควำมพร้อมในกำรให้บริกำร
2.1 มำตรกำรคัดกรองอำกำรป่วย
(1) จัดให้มีการตรวจคัดกรองอาการไข้ ไอ หอบเหนื่อย เป็นหวัด ส�าหรับเจ้าหน้าที่และผู้ใช้บริการก่อนเข้าสถานที่
ทัง้ นี้ ควรมีอณ
ุ หภูมริ า่ งกายไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส และไม่มอี าการระบบทางเดินหายใจ พร้อมติดสัญลักษณ์
แสดงการคัดกรอง “ผ่าน” กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ให้มีแนวทางปฏิบัติในการดูแล หรือแนวทาง
การส่งต่อผู้ที่มีอาการป่วยที่เหมาะสม รวมทั้งพิจารณาให้มีห้องแยกหรือบริเวณแยก พร้อมรายงานให้หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบทราบตามแนวทางที่ก�าหนด รายละเอียดตามค�าแนะน�าในส่วนภาคผนวก
(2) พิจารณาจัดท�าแบบสอบถามประวัติเสี่ยง ทะเบียนบันทึกผู้มีอาการป่วย ประกอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ
ส�าหรับพนักงานและผู้ใช้บริการ และอาจแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่ทางราชการก�าหนด หรือใช้
มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน
2.2 มำตรกำรในกำรป้องกันโรค
(1) เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และให้รักษาระยะห่างระหว่างผู้ใช้บริการ
พนักงานบริการอย่างน้อย 1 เมตร
(2) เจ้าหน้าที่ทุกคนควรล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 70% ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังให้บริการทุกครั้ง
(3) ลดการรวมกลุ่ม การพบปะพูดคุยใกล้ชิดกันและพูดคุยเสียงดัง โดยให้มีเฉพาะที่จ�าเป็น
(4) ร้านอาหารหรือเครือ่ งดืม่ ในสถานที่ ให้ปฏิบตั ติ ามมาตรการควบคุมหลักและมาตรการเสริม ส�าหรับการจ�าหน่าย
อาหารหรือเครื่องดื่มตามข้อ 1. ก.
(5) จัดให้มกี ารตรวจตรา ดูแลความปลอดภัย ควบคุม ก�ากับการให้บริการและการใช้บริการ ให้เป็นไปตามมาตรการ
ควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด
(6) อาจพิจารณาให้มีนโยบายให้พนักงานท�างานจากที่บ้าน (Work From Home) และเหลื่อมเวลาการท�างานของ
เจ้าหน้าที่เพื่อลดความแออัดและการเดินทางในเวลาเดียวกัน
(7) พิจารณางดให้บริการ กรณีพบผูใ้ ช้บริการไม่สามารถปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันควบคุมโรค เช่น ไม่สวมหน้ากาก
อนามัยหรือหน้ากากผ้า หรือมีอาการป่วยจากการคัดกรองก่อนเข้าใช้บริการ
(8) จัดให้มีการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจ และแนะน�าแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการทาง
สาธารณสุข ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ เสียงประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งมีการ
อบรมเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ผู้ใช้บริการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
(9) พิจารณาจัดให้มีการช�าระเงินค่าบริการผ่านระบบออนไลน์ (e-Payment) หรือ QR Code ผ่านแอปพลิเคชัน
โดยที่เจ้าหน้าที่รับเงินต้องสวมถุงมืออยู่ตลอดเวลา และต้องมีการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลบ่อยครั้ง
(10) หากพบว่าเจ้าหน้าที่หรือผู้ใช้บริการ เป็นผู้ป่วยยืนยันหรือมีข้อมูลบ่งชี้ว่าสถานที่อาจเป็นจุดแพร่เชื้อได้
ให้ผปู้ ระกอบการ/เจ้าของสถานทีป่ ดิ สถานทีต่ ามค�าสัง่ ของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พร้อมทัง้ ท�าความสะอาด
สถานที่ และด�าเนินการตามประกาศของกรมควบคุมโรค
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2.3 มำตรกำรท�ำควำมสะอำด
(1) พนักงานท�าความสะอาด ต้องสวมเครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ หมวกคลุมผม หน้ากากอนามัยหรือ
หน้ากากผ้า Face Shield ถุงมือ และชุดที่เหมาะสมขณะท�าความสะอาด
(2) ให้ท�าความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของสถานที่และพื้นที่จุดสัมผัสร่วม เช่น ถาดใส่เงินทอน ที่จับหรือลูกบิดประตู
ปุม่ กดลิฟท์ ราวจับ ราวบันได จุดบริการ จุดจ�าหน่ายบัตร บริเวณอ่านหนังสือ ชัน้ วางหนังสือ ด้วยน�า้ ยาท�าความสะอาด
เช่น แอลกอฮอล์ 70% หรือ โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 0.1% อย่างน้อยทุก 1 ชั่วโมง
(3) ให้ท�าความสะอาดห้องสุขา โดยเน้นจุดเสี่ยงที่มีผู้สัมผัสมาก เช่น ที่จับสายช�าระ โถปัสสาวะ ลูกบิด กลอนประตู
ก๊อกน�า้ เป็นต้น ด้วยน�า้ ยาท�าความสะอาด เช่น โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 0.1% แล้วล้างด้วยน�า้ ให้สะอาด อย่างน้อย
ทุก 2 ชั่วโมง
(4) จัดให้มจี ดุ วางถังขยะชนิดมีฝาปิดเพือ่ รวบรวมรวมขยะต่างๆ โดยแยกขยะหน้ากากอนามัยจากขยะทัว่ ไป และมัด
ปากถุงให้แน่นก่อนส่งก�าจัดตามหลักสุขาภิบาลทุกวัน

แนวทางปฏิบัติส�าหรับผู้ ใช้บริการ
1. กำรเตรียมตัวก่อนใช้บริกำร
1.1 ลงทะเบียนเข้าใช้บริการจากการสแกน QR Code บริเวณหน้าสถานที่ รวมทัง้ สแกน QR Code ออกจากสถานทีด่ ว้ ย
1.2 หากผู้ใช้บริการมีอาการป่วย ไข้ ไอ หอบเหนื่อย เป็นหวัด ให้งดการไปใช้บริการ
1.3 ผู้ใช้บริการต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดระยะเวลาใช้บริการ
1.4 ให้ล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 70% หรือน�้ายาฆ่าเชื้อโรคอยู่เสมอ
1.5 พิจารณาจองคิวล่วงหน้าด้วยระบบออนไลน์ หรือโทรศัพท์ และควรเว้นช่วงที่มีผู้ใช้บริการจ�านวนมาก เพื่อลดความ
แออัด รวมทัง้ การช�าระเงินค่าบริการผ่านระบบออนไลน์ (e-Payment) หรือ QR Code ผ่านแอปพลิเคชัน หากช�าระ
ด้วยเงินสด ต้องไม่สัมผัสมือโดยตรง
2. ระหว่ำงและหลังกำรใช้บริกำร
2.1 ให้ความร่วมมือปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันควบคุมโรคตามทีส่ ถานทีก่ า� หนดอย่างเคร่งครัดเพือ่ ช่วยลดความเสีย่ งใน
การแพร่กระจายเชื้อ
2.2 ควรตรวจสอบความสะอาดของสถานที่ การจัดพื้นที่ให้บริการ เพื่อให้ใช้บริการได้อย่างปลอดภัย
2.3 ควรพูดคุยเท่าที่จา� เป็นโดยใช้ระดับเสียงปกติ ไม่ควรตะโกนหรือเปิดหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ในขณะอยู่ใน
สถานที่ และเลี่ยงไอ จาม ใกล้ผู้อื่น
2.4 ผู้ใช้บริการควรแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ หากพบว่าการให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค
ให้ด�าเนินการประเมินการให้บริการในแอปพลิเคชันที่ลงทะเบียนตามแนวทางประชาสัมพันธ์ของจังหวัด

แนวทางปฏิบัติส�าหรับกิจการยอย
1. สวนพฤกษศำสตร์ สวนดอกไม้
1.1. ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเตรียมความพร้อม ก�าหนดจ�านวนผู้ใช้บริการที่เหมาะสมต่อสภาพแวดล้อม และประเมิน
การจัดบริการที่มีการจองคิวแบบออนไลน์ รวมทั้งการบริการน�าชมสถานที่ ให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักได้
ก่อนเปิดให้บริการ
1.2. เน้นการท�าความสะอาดผิวสัมผัสร่วมบ่อยๆ และให้ค�าแนะน�าผู้ใช้บริการช่วยรักษาความสะอาดตลอดเวลาใช้บริการ
1.3. จัดกลุ่มให้บริการน�าชมสถานที่จากการจองคิว จากกลุ่มที่จองคิวเป็นหลัก เพื่อลดการแพร่เชื้อสู่ผู้ใช้บริการกลุ่มอื่น
1.4. จัดให้มีการให้ค�าแนะน�าผู้ใช้บริการ ตรวจตรา ควบคุม ก�ากับการให้บริการ ลดการรวมกลุ่มใกล้ชิดกัน โดยให้เป็นไป
ตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด
1.5. พิจารณาก�าหนดจ�านวนผู้ใช้บริการจากต่างจังหวัดในระบบจองคิว เพื่อลดการเดินทางข้ามจังหวัด
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2. แหล่งประวัติศำสตร์ โบรำณสถำน
2.1 ให้มีลงทะเบียนเพื่อการจองคิวเข้าใช้บริการรวมทั้งก่อนเข้าและออกจากสถานที่
2.2 รายงานสถานการณ์ของโรคโควิด 19 ในจังหวัดอันเป็นทีต่ งั้ ให้กรมศิลปากรทราบทุกสัปดาห์ เพือ่ ประเมินสถานการณ์
ในการเปิดให้บริการ
2.3 ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเตรียมความพร้อม ก�าหนดจ�านวนผู้ใช้บริการที่เหมาะสมต่อขนาดพื้นที่และความแออัด
รวมทั้งประเมินการจัดบริการที่มีการจองคิวแบบออนไลน์
2.4 เน้นการควบคุมจ�านวนผู้ใช้บริการ มิให้แออัด โดยจัดเป็นรอบเข้าชม หรือใช้บริการ โดยจัดการรวมกลุ่มในการใช้
บริการหรือเข้าชมได้ไม่เกิน 10 คน ภายใต้การน�าชมของเจ้าหน้าทีป่ ระจ�าสถานที่ ทัง้ นีก้ ารลงทะเบียนจองคิวออนไลน์
เข้าชม หรือใช้สถานทีเ่ พือ่ พิธกี รรมทางศาสนา เช่น ศาสนสถาน ทีเ่ ป็นโบราณสถาน ให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
หรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร พิจารณาหลักเกณฑ์เข้าใช้สถานทีไ่ ด้ตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค
2.5 พิจารณาก�าหนดจ�านวนผู้ใช้บริการจากต่างจังหวัดในระบบจองคิว เพื่อลดการเดินทางข้ามจังหวัด
2.6 การบริการน�าชมสถานที่ ให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักได้ก่อนเปิดให้บริการ รวมทั้งงดการฉายวิดีทัศน์
แบบรวมกลุ่มคนจ�านวนมาก
2.7 จัดให้มีการให้ค�าแนะน�าผู้ใช้บริการ ตรวจตรา ควบคุม ก�ากับการให้บริการและการใช้บริการ และลดการรวมกลุ่ม
ใกล้ชิดกัน โดยให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด
3. พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ ศูนย์กำรเรียนรู้
3.1. ให้ควบคุมจ�านวนผู้ใช้บริการมิให้แออัด โดยจัดเป็นรอบเข้าชม หรือใช้บริการรอบละไม่เกิน 10 คน ภายใต้การน�าชม
ของเจ้าหน้าที่ประจ�าสถานที่
3.2. พิจารณาให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และระบบออนไลน์ทดแทนเพือ่ ลดความแออัดของการใช้บริการในสถานที่
3.3. จัดให้มีการให้ค�าแนะน�าผู้ใช้บริการ ตรวจตรา ควบคุม ก�ากับการให้บริการ ลดการรวมกลุ่มใกล้ชิดกัน โดยให้เป็นไป
ตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด
3.4. งดการจัดบรรยาย และสัมมนา ภายในแหล่งเรียนรู้ของกรมศิลปากร รวมทั้งงดการฉายวิดีทัศน์แบบรวมกลุ่มคน
จ�านวนมาก
3.5. ให้มีลงทะเบียนเพื่อการจองคิวเข้าใช้บริการรวมทั้งก่อนเข้าและออกจากสถานที่
4. ห้องสมุดสำธำรณะ
4.1. ให้มีลงทะเบียนเพื่อการจองคิวเข้าใช้บริการรวมทั้งก่อนเข้าและออกจากสถานที่
4.2. จัดให้มีการให้ค�าแนะน�าผู้ใช้บริการ ตรวจตรา ควบคุม ก�ากับการให้บริการและการใช้บริการ และ ลดการรวมกลุ่ม
ใกล้ชิดกัน โดยให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด
4.3. พิจารณาให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และระบบออนไลน์ทดแทน เพือ่ ลดความแออัดของการใช้บริการในสถานที่

แนวทางการก�ากับ ติดตาม ประเมินผล
1. หน่วยงำนรับผิดชอบก�ำกับ ติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนตำมมำตรกำร
1.1 ส่วนกลำง ประกอบด้วย ศบค. วธ. ทส. สธ. ร่วมจัดท�าและเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติตามความเหมาะสม
1.2 ระดับจังหวัด ประกอบด้วย ศปก.จังหวัด และ กทม.คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม. สสจ. อปท. กศน. สวจ. กศน.
1.3 ระดับอ�ำเภอและต�ำบล ประกอบด้วย ศปก.อ�าเภอ ศปก.ต�าบล และอปท. โดยมีหน้าที่ตรวจก�ากับดูแล ร่วมกับ สสอ.
อปท. ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. รวมทั้งให้ ศปม. จัดก�าลังสายตรวจร่วม ต�ารวจ ทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ตรวจก�ากับดูแลการประกอบการหรือการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามมาตรการที่ก�าหนด
1.4 ส�ำนักพิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติ ส�ำนักหอสมุดแห่งชำติ กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช
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2. กำรรำยงำนผล (วิธีกำร เครื่องมือ/ช่องทำง และควำมถี่)
2.1 ใช้แอปพลิเคชันตามที่ทางราชการก�าหนด ได้แก่ แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” เพื่อความรวดเร็วในการรายงาน รวมทั้ง
การยกตัวอย่างภาพประกอบ กรณีพบปัญหา เช่น
(1) การใช้แอปพลิเคชัน ส�าหรับการลงทะเบียนติดตามพนักงานและผู้ใช้บริการได้
(2) มีการบันทึกข้อมูล ที่สามารถแสดงรายละเอียดติดตามพนักงานและผู้ใช้บริการได้
2.2 ศปม. ร่วมกับ เทศบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สสอ./ สสจ. หรือ อสม. จัดก�าลังสายตรวจร่วม ต�ารวจ ทหาร
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีได้รับแจ้งเหตุจากประชาชนว่ามีการฝ่าฝืนมาตรการ และให้มี
การสุ่มตรวจทุก 2 สัปดาห์ หากพบปัญหาให้รายงานผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป
3. กำรแจ้งข้อมูลและประชำสัมพันธ์
3.1 อาจพิจารณาจัดให้มีการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติและการเตรียมความพร้อมของสถานที่ตามมาตรการควบคุมหลัก
และมาตรการเสริมที่ก�าหนดโดยพื้นที่ รวมทั้งแนวทางการก�ากับติดตาม และให้ผู้ประกอบการยืนยันการปฏิบัติตาม
มาตรการก่อนเปิดให้บริการ
3.2 หน่วยงานส่วนกลาง ศบค. จุดบริการร่วม 1111 หรือ เว็บไซต์ 1111 ส�านักนายกรัฐมนตรี สายด่วน 1119 สายด่วน
กรมควบคุมโรค 1422 สายด่วนกระทรวงวัฒนธรรม 1765
3.3 หน่วยงานของท้องถิ่น
3.4 ส�านักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ส�านักหอสมุดแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
3.5 หน่วยงานระดับจังหวัด จัดท�าระบบรับแจ้งเหตุ ในรูปแบบออนไลน์ โทรศัพท์ หรือวิธอี นื่ ๆ โดยให้มกี ารประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนและผู้ประกอบการรับทราบอย่างทั่วถึง เพื่อในกรณีที่ประชาชน หรือเจ้าหน้าที่พบการปฏิบัติของ
ผู้ประกอบการไม่เป็นไปตามมาตรการที่ก�าหนด จะได้แจ้งเหตุได้โดยทันที
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ส่วนที่ 3
มาตรการเช�งรุกในการเฝาระวัง
กลุ่มเสี่ยงสำคัญ

1-2M

1-2M

1. มาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด 19 ส�าหรับศูนย์กักกันในสังกัด
ส�านักงานตรวจคนเข้าเมือง
แนวทางปฏิบัติ
1. มำตรกำรของสถำนที่ท�ำงำน
1.1 ให้มกี ารตรวจวัดอุณหภูมริ า่ งกายเจ้าหน้าทีท่ กุ คน ผูต้ อ้ งกัก และบุคคลภายนอกทีต่ อ้ งเข้ามาในสถานทีข่ องส�านักงาน
ตรวจคนเข้าเมือง หากพบว่าเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส หรือมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ ไอ จาม เจ็บคอ
ให้ส่งตัวไปพบแพทย์ทันที และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว ในกรณีที่เพิ่งเดินทางกลับจากต่างประเทศ
ภายใน 14 วัน ให้แจ้งประวัติการเดินทางให้แพทย์ทราบด้วย
1.2 จัดให้มีจุดวางแอลกอฮอล์ เจลล้างมือ ไว้บริการในบริเวณจุดคัดกรองทางเข้า-ออก ของสถานที่ท�างาน ซึ่งควรก�าหนด
ให้มีทางเข้า-ออกทางเดียว เพื่อสะดวกในการคัดกรอง
1.3 ควรก�าหนดการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1 - 2 เมตร ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ หรือท�ากิจกรรมใด ๆ
1.4 จัดให้มกี ารสือ่ สารความรูเ้ กีย่ วกับการป้องกันตนเอง ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผูอ้ นื่ (เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน�า้ ผ้าเช็ดตัว)
เนื่องจากเชื้อก่อโรคทางระบบทางเดินหายใจสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ทางการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อ
1.5 จัดให้มีค�าแนะน�าการเฝ้าระวังป้องกันเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยจัดท�าโปสเตอร์เป็นภาษาต่างประเทศ 10 ภาษา
ติดในจุดที่เห็นได้สะดวกเพื่อสื่อสารให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคน ผู้ต้องกัก และบุคคลภายนอกที่ต้องเข้ามาในสถานที่ของ
ส�านักงานตรวจคนเข้าเมือง ได้ทราบ
1.6 ก�ากับ ดูแลความสะอาดสถานที่ ที่มีผู้มาใช้บริการร่วมกันด้วยน�้ายาท�าความสะอาดอย่างสม�่าเสมอและอาจใช้
น�า้ ยาฆ่าเชือ้ ในจุดทีม่ กี ารสัมผัสร่วมกัน เช่น ลูกบิดประตู ราวจับ สวิตไฟ เป็นต้น รวมทัง้ ดูแลให้มกี ารระบายอากาศทีด่ ี
1.7 รวบรวมขยะทั่วไปใส่ถุงขยะ มัดปากถุงให้แน่นและน�าไปทิ้งในจุดรวบรวมขยะที่จัดเตรียมไว้ เพื่อน�าไปก�าจัดอย่าง
ถูกต้อง
1.8 งดการจัดกิจกรรมที่มีการรวมคนจ�านวนมาก และงดหรือชะลอการเดินทางออกนอกชุมชนโดยไม่จ�าเป็น
1.9 กรณีที่มีผู้ป่วยยืนยัน หรือมีข้อมูลบ่งชี้ว่าสถานที่ท�างานเป็นจุดแพร่เชื้อ ต้องด�าเนินการตามค�าสั่งของเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อ เช่น พิจารณาหยุดกิจกรรมหรือให้บริการ เป็นเวลา 3 วัน และท�าความสะอาดฆ่าเชื้อทันที
ภายใน 24 ชั่วโมง ภายใต้การก�ากับดูแลของพนักงานควบคุมโรคติดต่อ เป็นต้น
2. มำตรกำรของเจ้ำหน้ำที่ต�ำรวจ
2.1 เจ้าหน้าที่ทุกนายต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และหมั่นล้างมืออย่างสม�่าเสมอเมื่อต้องสัมผัสในจุดสัมผัสร่วม
เช่น ลูกบิดประตู ราวจับ สวิตไฟ เป็นต้น
2.2 การจัดทีมท�างานควรจัดให้เจ้าหน้าที่แต่ละคนท�างานประจ�าในแต่ละทีม หากจ�าเป็นต้องสลับทีมควรมีการคัดกรอง
และบันทึกรายงาน
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2.3 การปฏิบัติที่ต้องใกล้ชิดกับผู้ต้องกัก ได้แก่ การรับตัวผู้ต้องกักใหม่ ให้เจ้าหน้าที่สวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE)
สวมหน้ากาก (Face Shield) หน้ากากอนามัย และสวมถุงมือทุกครั้ง
2.4 งดการจัดกิจกรรมที่มีการรวมคนจ�านวนมาก และงดหรือชะลอการเดินทางออกนอกชุมชน หรือต่างประเทศ
โดยไม่จ�าเป็น
3. มำตรกำรของผู้ต้องกัก
3.1 งดเยี่ยมผู้ต้องกัก จนกว่าจะมีค�าสั่งเปลี่ยนแปลง แต่สามารถฝากของเยี่ยมได้ตามปกติ โดยอนุญาตให้ผู้ต้องกัก
ใช้โทรศัพท์สาธารณะติดต่อญาติ หรือสถานทูตได้
3.2 จัดให้มีห้องแยกกักตัวผู้ต้องกักที่รับใหม่ เพื่อสังเกตอาการ 14 วัน ก่อนน�าตัวมารวมกับผู้ต้องกักเดิม เพื่อป้องกัน
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
3.3 กรณีผู้ต้องกักมีเหตุจ�าเป็นต้องออกไปภายนอกห้องกักฯ เช่น ไปพบแพทย์ ไปศาล เป็นต้น ให้สวมหน้ากากอนามัย
ทุกครั้ง
3.4 ตรวจวัดอุณหภูมผิ ตู้ อ้ งกักตัวทุกวัน หากพบว่ามีอณ
ุ หภูมเิ กินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส หรือมีอาการอย่างใดอย่างหนึง่
ได้แก่ ไอ จาม เจ็บคอ หรือ ให้ส่งตัวไปพบแพทย์ทันทีเพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19
3.5 การจัดอาหารส�าหรับเลี้ยงผู้ต้องกักให้จัดท�าเป็นลักษณะกล่องแยกรายบุคคล
4. มำตรกำรต่อบุคคลภำยนอก
4.1 ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้ามาภายในห้องกักฯ
4.2 กรณีเป็นเจ้าหน้าที่สถานทูต องค์กรต่าง ๆ ที่เข้ามาติดต่อต้องมีใบรับรองแพทย์ และต้องไม่เป็นผู้ที่เดินทางมาจาก
ประเทศกลุม่ เสีย่ งตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข หากเป็นประเทศอืน่ ต้องเดินทางกลับมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 14 วัน
4.3 กรณีพนักงานตักอาหาร พนักงานท�าความสะอาด ต้องสวมหมวกคลุมผม หน้ากากอนามัย และถุงมือ ทุกครั้งที่เข้า
มาในห้องกัก
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2. มาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด 19 ส�าหรับพนักงาน
หรือแรงงานที่อยู่ในโรงงาน และที่พักคนงาน
แนวทางปฏิบัติ
ก. มำตรกำรของสถำนประกอบกำร หรือโรงงำน
1. มำตรกำรของสถำนที่ท�ำงำน
1.1 ให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายเจ้าหน้าที่ พนักงานทุกคน และบุคคลภายนอกที่ต้องเข้ามา ในสถานประกอบการ
หรือโรงงาน หากพบว่าเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส หรือมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ ไอ จาม เจ็บคอ ให้ส่งตัว
ไปพบแพทย์ทันที และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว ในกรณีที่เพิ่งเดินทางกลับจากต่างประเทศภายใน
14 วัน ให้แจ้งประวัติการเดินทางให้แพทย์ทราบด้วย
1.2 จัดให้มีจุดวางแอลกอฮอล์หรือเจลล้างมือ ให้บริการในบริเวณจุดคัดกรองทางเข้า-ออก ของสถานประกอบการ หรือ
โรงงาน หรือที่มี่มีแรงงานพักอาศัยรวมกันจ�านวนมาก
1.3 ควรก�าหนดการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 - 2 เมตรในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ หรือท�ากิจกรรมใดๆ
1.4 จัดให้มกี ารสือ่ สารความรูเ้ กีย่ วกับการป้องกันตนเอง ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผูอ้ นื่ (เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน�า้ ผ้าเช็ดตัว)
เนื่องจากเชื้อก่อโรคทางระบบทางเดินหายใจสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ทางการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อ
1.5 จัดให้มคี า� แนะน�าการเฝ้าระวังป้องกันเชือ้ ไวรัสโควิด-19 โดยจัดท�าโปสเตอร์เป็นภาษาต่างประเทศ ทีม่ แี รงงานมาจาก
ประเทศนั้นๆ ติดในจุดที่เห็นได้สะดวกเพื่อสื่อสารให้กับแรงงาน เจ้าหน้าที่ และบุคคลภายนอกที่ต้องเข้ามาประสาน
และติดต่อในสถานประกอบการ และโรงงาน ได้รับทราบ
1.6 ก�ากับดูแลความสะอาดสถานที่ ที่มีผู้มาใช้บริการร่วมกันด้วยน�้ายาท�าความสะอาดอย่างสม�่าเสมอ และอาจใช้
น�้ายาฆ่าเชือ้ ในจุดทีม่ กี ารสัมผัสร่วมกัน เช่น ลูกบิดประตู ราวจับ สวิตไฟ เป็นต้น รวมทัง้ ดูแลให้มกี ารระบายอากาศทีด่ ี
1.7 รวบรวมขยะทั่วไปใส่ถุงขยะ มัดปากถุงให้แน่นและน�าไปทิ้งในจุดรวบรวมขยะที่จัดเตรียมไว้ เพื่อน�าไปก�าจัดอย่าง
ถูกต้อง
2. มำตรกำรของแรงงำน
2.1 พนักงานทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และหมั่นล้างมืออย่างสม�่าเสมอเมื่อต้องสัมผัสในจุดสัมผัสร่วม
เช่น ลูกบิดประตู ราวจับ สวิตไฟ เป็นต้น
2.2 ควรเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 - 2 เมตร ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่หรือท�ากิจกรรมใดๆ
2.3 งดการสังสรรค์ หรือท�ากิจกรรมรวมกลุ่มใดๆ รวมถึงงดการจัดกิจกรรมที่มีการรวมคนจ�านวนมากที่จะมีความเสี่ยง
ต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโรค และงดหรือชะลอการเดินทางออกนอกชุมชนโดยไม่จ�าเป็น กรณีจ�าเป็นต้องเดินทาง
ออกนอกชุมชน ต้องให้ความร่วมมือการตรวจคัดกรอง และปฏิบัติตามมาตรการที่ชุมชนก�าหนด
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3. มำตรกำรเจ้ำของสถำนประกอบกำร หรือโรงงำน
3.1 ก�ากับพนักงานในการงดสังสรรค์ หรือท�ากิจกรรมรวมกลุ่มใดๆ งดการจัดกิจกรรมที่มีการรวมคนจ�านวนมากที่จะมี
ความเสีย่ งต่อการแพร่ระบาดของเชือ้ โรค และงดหรือชะลอการเดินทางออกนอกชุมชนโดยไม่จา� เป็น กรณีจา� เป็นต้อง
เดินทางออกนอกชุมชน ต้องให้ความร่วมมือการตรวจคัดกรองและปฏิบัติตามมาตรการที่ชุมชนก�าหนด
3.2 กรณีที่มีผู้ป่วยยืนยัน หรือมีข้อมูลบ่งชี้ว่าสถานที่ท�างานเป็นจุดแพร่เชื้อ ต้องด�าเนินการตามค�าสั่งของเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อ เช่น พิจารณาหยุดกิจกรรมหรือให้บริการในแผนกที่มีแรงงานป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19
เป็นเวลา 3 วัน และท�าความสะอาดฆ่าเชื้อทันทีภายใน 24 ชั่วโมง ภายใต้การก�ากับดูแลของพนักงานควบคุม
โรคติดต่อ เป็นต้น

ข. มำตรกำรของที่พักคนงำน
1. มำตรกำรของสถำนที่พักคนงำน
1.1 จัดให้มกี ารตรวจวัดอุณหภูมริ า่ งกายทุกคน ก่อนเข้าในทีพ่ กั อาศัยหากพบว่าเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส หรือมีอาการ
อย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ ไอ จาม เจ็บคอ ให้ส่งตัวไปพบแพทย์ทันที
1.2 จัดให้มีจุดวางแอลกอฮอล์หรือเจลล้างมือ ให้บริการในบริเวณจุดคัดกรองทางเข้า-ออก ของสถาน ที่พักอาศัย
หรือในสถานที่สาธารณะของชุมชน
1.3 ควรก�าหนดการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1 - 2 เมตร ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่หรือท�ากิจกรรมใดๆ
1.4 จัดให้มกี ารสือ่ สารความรูเ้ กีย่ วกับการป้องกันตนเอง ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผูอ้ นื่ (เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน�า้ ผ้าเช็ดตัว)
เนื่องจากเชื้อก่อโรคทางระบบทางเดินหายใจสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ทางการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อ
1.5 จัดให้มคี า� แนะน�าการเฝ้าระวังป้องกันเชือ้ ไวรัสโควิด-19 โดยจัดท�าโปสเตอร์เป็นภาษาต่างประเทศ กรณีทมี่ ผี พู้ กั อาศัย
ชาวต่างชาติ โดยติดในจุดที่เห็นได้สะดวกเพื่อสื่อสารและสร้างความตระหนักให้กับผู้พักอาศัย
1.6 ก�ากับ ดูแลผู้พักอาศัย ให้มีส่วนร่วมในการท�าความสะอาดสถานที่ และอุปกรณ์ ที่มีผู้มาใช้บริการร่วมกันด้วยน�้ายา
ท�าความสะอาดอย่างสม�่าเสมอและอาจใช้น�้ายาฆ่าเชื้อในจุดที่มีการสัมผัสร่วมกัน เช่น ลูกบิดประตู ราวจับ สวิตไฟ
เป็นต้น รวมทั้งดูแลให้มีการระบายอากาศที่ดี
1.7 รวบรวมขยะทั่วไปใส่ถุงขยะ มัดปากถุงให้แน่นและน�าไปทิ้งในจุดรวบรวมขยะที่จัดเตรียมไว้ เพื่อน�าไปก�าจัดอย่าง
ถูกต้อง
2. มำตรกำรของสมำชิกผู้พักอำศัยในสถำนที่พักคนงำน
2.1 ผู้อาศัยในที่พักทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่นอกที่พักอาศัย และหมั่นล้างมืออย่างสม�่าเสมอ
2.2 ควรเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1 - 2 เมตร ในระหว่างอกไปท�ากิจกรรมใดๆ นอกที่พัก
2.3 งดการสังสรรค์ หรือท�ากิจกรรมรวมกลุ่มใดๆ และงดการจัดกิจกรรมที่มีการรวมคนจ�านวนมากที่จะมีความเสี่ยง
ต่อการแพร่ระบาดของเชือ้ โรค และงดหรือชะลอการเดินทางออกนอกทีพ่ กั โดยไม่จา� เป็น กรณีจา� เป็นต้องเดินทางออก
นอกที่พัก ต้องให้ความร่วมมือในการตรวจคัดกรอง และปฏิบัติตามมาตรการที่สถานที่พักก�าหนด
3. มำตรกำรส�ำหรับเจ้ำของสถำนที่พักคนงำน
3.1 ก�ากับผู้อาศัยในที่พักคนงานให้งดการสังสรรค์ หรือท�ากิจกรรมรวมกลุ่มใดๆ งดการจัดกิจกรรมที่มีการรวมคน
จ�านวนมากที่จะมีความเสี่ยง ต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโรค และงดหรือชะลอการเดินทางออกนอกที่พักคนงาน
โดยไม่จ�าเป็น กรณีจ�าเป็นต้องเดินทางออกนอกที่พักคนงาน ต้องจัดให้มีการตรวจคัดกรอง และก�ากับให้ปฏิบัติตาม
มาตรการที่ก�าหนด
3.2 กรณีที่มีผู้ป่วยยืนยันหรือมีข้อมูลบ่งชี้ว่าสถานที่ใดเป็นจุดแพร่เชื้อ ต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่และด�าเนินการตามค�าสั่ง
ของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
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3. มาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด 19 ส�าหรับชุมชนแออัด
แนวทางปฏิบัติ
1. มำตรกำรของชุมชน
1.1 จัดให้มกี ารตรวจวัดอุณหภูมริ า่ งกายทุกคน ก่อนเข้าในชุมชน หรือทีพ่ กั อาศัย หากพบว่าเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส
หรือมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ ไอ จาม เจ็บคอ ให้ส่งตัวไปพบแพทย์ทันที
1.2 จัดให้มีจุดวางแอลกอฮอล์หรือเจลล้างมือ ให้บริการในบริเวณจุดคัดกรองทางเข้า-ออก ของสถานที่พักอาศัยหรือ
ในสถานที่สาธารณะของชุมชน
1.3 ควรก�าหนดการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 - 2 เมตร ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่หรือท�ากิจกรรมใดๆ
1.4 จัดให้มกี ารสือ่ สารความรูเ้ กีย่ วกับการป้องกันตนเอง ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผูอ้ นื่ (เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน�า้ ผ้าเช็ดตัว)
เนื่องจากเชื้อก่อโรคทางระบบทางเดินหายใจสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ทางการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อ
1.5 จัดให้มีค�าแนะน�าการเฝ้าระวังป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยจัดท�าโปสเตอร์เป็นภาษาต่างประเทศ กรณีที่มีสมาชิก
ชาวต่างชาติพักอาศัยในชุมชน โดยติดในจุดที่เห็นได้สะดวกเพื่อสื่อสาร และสร้างความตระหนักให้แก่ผู้พักอาศัย
1.6 ก�ากับ ดูแลโดยการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชนให้มีการท�าความสะอาดสถานที่ที่มีผู้มาใช้บริการร่วมกัน
ด้วยน�้ายาท�าความสะอาดอย่างสม�า่ เสมอ และอาจใช้นา�้ ยาฆ่าเชือ้ ในจุดทีม่ กี ารสัมผัสร่วมกัน เช่น ลูกบิดประตู ราวจับ
สวิตไฟ เป็นต้น รวมทั้ง ดูแลให้มีการระบายอากาศที่ดี
1.7 รวบรวมขยะทัว่ ไปใส่ถงุ ขยะ มัดปากถุงให้แน่น และน�าไปทิง้ ในจุดรวบรวมขยะทีจ่ ดั เตรียมไว้ เพือ่ น�าไปก�าจัดอย่างถูกต้อง
2. มำตรกำรของสมำชิกผู้พักอำศัยในชุมชน
2.1 สมาชิกชุมชนทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และหมั่นล้างมืออย่างสม�่าเสมอ
2.2 ควรเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1 - 2 เมตร ในระหว่างออกไปท�ากิจกรรมใด ๆ นอกที่พัก
2.3 งดการสังสรรค์ หรือท�ากิจกรรมรวมกลุ่มใด ๆ งดการจัดกิจกรรมที่มีการรวมคนจ�านวนมาก ที่จะมีความเสี่ยงต่อการ
แพร่ระบาดของเชื้อโรค และงดหรือชะลอการเดินทางออกนอกชุมชนโดยไม่จ�าเป็น กรณีจ�าเป็นต้องเดินทาง
ออกนอกชุมชน ต้องให้ความร่วมมือการตรวจคัดกรอง และปฏิบัติตามมาตรการที่ชุมชนก�าหนด
3. มำตรกำรส�ำหรับประธำนหรือคณะกรรมกำรชุมชน
3.1 ก�ากับสมาชิกในชุมชนงดการสังสรรค์ หรือท�ากิจกรรมรวมกลุ่มใดๆ งดการจัดกิจกรรมที่มีการรวมคนจ�านวนมาก
ที่จะมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโรค และงดหรือชะลอการเดินทางออกนอกชุมชนโดยไม่จ�าเป็น
กรณีจา� เป็นต้องเดินทางออกนอกชุมชน ต้องให้ความร่วมมือการตรวจคัดกรอง และปฏิบตั ติ ามมาตรการทีช่ มุ ชนก�าหนด
3.2 กรณีที่มีผู้ป่วยยืนยัน หรือมีข้อมูลบ่งชี้ว่าสถานที่ใดเป็นจุดแพร่เชื้อ ต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ และด�าเนินการตามค�าสั่ง
ของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
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4. มาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด 19
ส�าหรับกลุ่มแรงงานเรือประมง
แนวทางปฏิบัติ
1. แนวทำงส�ำหรับกำรจัดสถำนที่ท�ำงำนส�ำหรับเจ้ำของเรือ
1.1 จัดให้มีจุดคัดกรองส�าหรับลูกเรือ และผู้ควบคุมที่จะเข้าปฏิบัติงานบนเรือในแต่ละรอบที่ออกไปท�าการประมง
โดยจัดให้มีเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายแบบจ่อหน้าผากหรือจ่อหู (Handheld thermometer) เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิ
ผู้ควบคุมเรือ คนประจ�าเรือ และลูกเรือก่อนขึ้นปฏิบัติงานบนเรือ หากพบว่าเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส หรือมี
อาการไอ จาม เจ็บคอ หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ให้ส่งตัวไปพบแพทย์ทันที ในกรณีที่เพิ่งเดินทางกลับจากต่างประเทศ
ภายใน 14 วัน ให้แจ้งประวัติการเดินทางให้แพทย์ทราบด้วย
1.2 ควรก�าหนดการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1 - 2 เมตร ในระหว่างปฏิบตั หิ น้าที่ และการพักอาศัยภายในเรือ
หรือจัดให้คนงานมีพื้นที่พักอาศัยและท�างานที่มีระยะห่างที่เหมาะสม
1.3 สนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล อาทิ หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เจลแอลกอฮอล์ สบู่ และอุปกรณ์
ตรวจคัดกรองเบื้องต้น
1.4 ก�ากับ ดูแลความสะอาดสถานที่ และพื้นที่สาธารณะภายในบริเวณท่าเรือ ที่มีผู้มาใช้บริการร่วมกันด้วยน�้ายา
ท�าความสะอาดอย่างสม�่าเสมอ ในจุดที่มีการสัมผัสร่วมกัน เช่น ลูกบิดประตู ราวจับ สวิตไฟ รวมทั้งดูแลในห้อง หรือ
สถานที่ต่าง ๆ ให้มีการระบายอากาศที่ดี
1.5 จัดให้มกี ารสือ่ สารความรูเ้ กีย่ วกับการป้องกันตนเอง ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผูอ้ นื่ (เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน�า้ ผ้าเช็ดตัว)
เนื่องจากเชื้อก่อโรคทางระบบทางเดินหายใจสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ทางการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อ
1.6 จัดให้มีการแนะน�าการระวังป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยจัดท�าเป็นโปสเตอร์หรือวิธีการสื่อสารใด ๆ ที่เหมาะสม
ตามลักษณะการท�างาน และจัดท�าเป็นภาษาที่คนท�างานสามารถเข้าใจได้อย่างครบถ้วนทุกคน โดยติดสื่อสารให้กับ
คนท�างานทุกคนได้รับทราบอย่างทั่วถึง
2. แนวทำงส�ำหรับเจ้ำของเรือ และผู้ควบคุมเรือ
2.1 ให้เจ้าของเรือจัดให้มแี อลกอฮอล์ หรือเจล ส�าหรับท�าความสะอาดให้เพียงพอ ในเรือ เพือ่ การออกท�าการประมงแต่ละรอบ
2.2 ให้เจ้าของเรือจัดหาหน้ากากผ้าให้คนงาน อย่างน้อย 2 ชิ้น/คน และให้ซักท�าความสะอาดทุกวัน
2.3 หากพบผู้ปฏิบัติงาน หรือคนประจ�าเรือ มีอาการเจ็บป่วย มีไข้ หรือ มีอาการไอ จาม เจ็บคอ มีน�้ามูก เหนื่อยหอบ
ให้หยุดปฏิบตั งิ าน แยกกักตัวในพืน้ ทีเ่ ฉพาะ และห่างจากคนงานทุกคนบนเรือทันที พร้อมให้รบี แจ้งหรือไปพบแพทย์
เพือ่ เข้ารับการตรวจและรักษาตัวในสถานบริการสาธารณสุข ในกรณีทเี่ พิง่ เดินทางกลับจากต่างประเทศภายใน 14 วัน
ให้แจ้งประวัติการเดินทางให้แพทย์ทราบด้วย
2.4 กรณีพบมีลูกเรือ หรือผู้ควบคุมฯ ป่วย และเข้าข่ายสงสัยว่าจะติดเชื้อ บนเรือ ต้องด�าเนินการท�าความสะอาดฆ่าเชื้อ
ทันที ภายใน 24 ชั่วโมง ภายใต้การก�ากับดูแลของพนักงานควบคุมโรคติดต่อ

68

2.5 จัดเตรียมพื้นที่ ขนาด 2x2 เมตร ไว้กรณีพบผู้สงสัยป่วยด้วยโรคโควิด-19 โดยให้มีพลาสติกหรือวัสดุกั้นแยกจากคน
ประจ�าเรืออื่นๆ
2.6 จัดอุปกรณ์ส�าหรับดื่มน�้า และรับประทานอาหารแยกเฉพาะบุคคล พร้อมเขียนชื่อก�ากับไว้ส�าหรับลูกเรือ
2.7 ดูแลให้ลกู เรือทุกคน สวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย ตลอดเวลาทีอ่ อกจากบ้านและปฏิบตั งิ าน พร้อมทัง้ ก�าชับ
ให้เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 - 2 เมตร เมื่อจ�าเป็นต้องติดต่อกับผู้อื่น และหมั่นล้างมืออย่างสม�่าเสมอ
เมื่อต้องสัมผัสในจุดสัมผัสร่วม เช่น ลูกบิดประตู ราวจับ สวิตไฟ เป็นต้น
2.8 ก�ากับลูกเรือ งดการสังสรรค์ หรือท�ากิจกรรมรวมกลุ่มใดๆ ที่จะมีความเสี่ยง ต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโรค
และงดการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีการรวมคนจ�านวนมาก
3. แนวทำงส�ำหรับลูกเรือ คนงำนประจ�ำเรือ
3.1 ต้องมีการป้องกันตนเอง โดยใช้หน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย ท�าความสะอาดมือบ่อย ๆ หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัส
ใบหน้า ตา ปาก จมูก และควรสวมถุงมือขณะปฎิบัติงาน
3.2 หากมีอณ
ุ หภูมริ า่ งกาย เกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส หรือ มีอาการเจ็บป่วย มีไข้ หรือ มีอาการ ไอจาม เจ็บคอมีนา�้ มูก
เหนือ่ ยหอบ ให้รบี แจ้งผูค้ วบคุมเรือหรือเจ้าของเรือ และไปพบแพทย์เพือ่ เข้ารับการตรวจหาเชือ้ และรักษาตัวในสถาน
บริการสาธารณสุขทันที ในกรณีที่เพิ่งเดินทางกลับจากต่างประเทศภายใน 14 วัน ให้แจ้งประวัติการเดินทาง
ให้แพทย์ทราบด้วย
3.3 งดการเข้าร่วมกิจกรรมทีม่ กี ารรวมคนจ�านวนมาก งดการสังสรรค์ หรือท�ากิจกรรมรวมกลุม่ ใด ๆ บนเรือทีจ่ ะมีความเสีย่ ง
ต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโรค
3.4 ควรหลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของประจ�าวันร่วมกัน ได้แก่ จาน ช้อน แก้ว ขวดน�้า ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว ฯลฯ
3.5 เมือ่ เรือเทียบท่า ควรอยูอ่ าศัยภายในเรือ หรือเขตท่าเทียบเรือ หลีกเลีย่ งการออกไปติดต่อหรือพบปะบุคคลในหมูบ่ า้ น
หรือชุมชน เพื่อป้องกันและหลีกเลี่ยงการสัมผัสเชื้อจากฝั่ง หากจ�าเป็นต้องออกนอกท่าเทียบเรือให้แจ้งเจ้าหน้าที่
ที่ดูแลทุกครั้ง และต้องใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าเมื่อออกนอกท่าเทียบเรือ
4. แนวทำงส�ำหรับเจ้ำหน้ำทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ ำนทีม่ คี วำมเสีย่ ง เช่น เจ้ำหน้ำทีป่ ระจ�ำท่ำเทียบเรือ/แพปลำ ผูข้ น ถ่ำยสัตว์นำ�้ ประจ�ำท่ำ
ผู้คัดแยกสัตว์น�้ำ พ่อค้ำแม่ค้ำ เป็นต้น
4.1 ต้องมีการป้องกันตนเอง โดยใช้หน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย ท�าความสะอาดมือบ่อย ๆ หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัส
ใบหน้า ตา ปาก จมูก และควรสวมถุงมือขณะปฎิบัติงาน
4.2 หากมีอุณหภูมิร่างกาย เกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส หรือมีอาการเจ็บป่วย มีไข้ หรือ มีอาการไอ จาม เจ็บคอ
มีน�้ามูก เหนื่อยหอบ ให้รีบไปพบแพทย์เพื่อเข้ารับการตรวจหาเชื้อและรักษาตัวในสถานบริการสาธารณสุขทันที
ในกรณีที่เพิ่งเดินทางกลับจากต่างประเทศภายใน 14 วัน ให้แจ้งประวัติการเดินทางให้แพทย์ทราบด้วย
4.3 งดการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีการรวมคนจ�านวนมาก งดการสังสรรค์ หรือท�ากิจกรรมรวมกลุ่มใด ๆ ที่จะมีความเสี่ยง
ต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโรค
4.4 หลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของประจ�าวันร่วมกัน ได้แก่ จาน ช้อน แก้ว ขวดน�้า ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว ฯลฯ
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5. มาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด 19
ส�าหรับกิจการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 เกิดการแพร่ระบาดอย่างหนักไปทั่วโลก ผู้สูงอายุ
ถือเป็นกลุม่ เสีย่ งทีจ่ ะได้รบั เชือ้ โควิด 19 มากกว่าช่วงวัยอืน่ ๆ เนือ่ งด้วยสภาพร่างกายทีไ่ ม่แข็งแรง ภูมคิ มุ้ กันลดลงตามวัย โดยเฉพาะ
ผู้สูงอายุที่มีโรคประจ�าตัว เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคปอด โรคมะเร็ง กลุ่มนี้เป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะรับเชื้อโควิด 19
ได้ง่าย หากไม่ได้มีการดูแลและป้องกันอย่างดี สถานดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง เป็นสถานประกอบการที่มีผู้สูงอายุอยู่
เป็นจ�านวนมาก ทั้งช่วยเหลือตนเองได้ และไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ท�าให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตระหนักถึงผลกระทบดังกล่าว จึงได้ออกแนวทางการด�าเนินการและการบริหารจัดการส�าหรับ
กิจการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง เพื่อให้สถานประกอบการสามารถเปิดบริการได้อย่างปลอดภัย มีมาตรฐาน ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้อย่างมีประสิทธิผล ซึ่งจะเป็นการควบคุม
การระบาดของโรค ป้องกันการเสียชีวติ ในผูส้ งู อายุ และการเพิม่ ขึน้ ของผูป้ ว่ ยรายใหม่ได้ในวงกว้าง สนับสนุนการประคับประคอง
เศรษฐกิจของประเทศไทยให้สามารถฟื้นตัวและพัฒนาได้ต่อไป
องค์ประกอบของกำรจัดบริกำรสถำนประกอบกำรดูแลผู้สูงอำยุและผู้มีภำวะพึ่งพิง (ส�ำหรับผู้ประกอบกำร)

1. ผู้ประกอบการ มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้
1. กำรจัดเตรียมสถำนที่และอุปกรณ์
1) จัดพืน้ ทีต่ อ้ นรับผูร้ บั บริการให้เหมาะสม ก�าหนดให้มชี อ่ งทางเข้าออกเพียงทางเดียว โดยให้มรี ะยะห่าง 1 เมตร ระหว่าง
ผูร้ บั บริการหรือผูม้ าติดต่อแต่ละท่าน เพือ่ ความปลอดภัย และมีระบบการซักประวัตคิ วามเสีย่ ง ควรจัดให้มพี นื้ ทีแ่ ยก
ออกจากส่วนปฏิบตั งิ านของพนักงาน โดยให้พนักงานต้อนรับ หรือพนักงานทีอ่ ยูใ่ นส่วนส�านักงาน สวมถุงมือ หน้ากาก
อนามัย และกระจังหน้า (Face shield) หรือแว่นตา เพื่อป้องกันการติดเชื้อ
2) จัดเตรียมอุปกรณ์ส�าหรับตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายแบบมือถือ (Hand-Held
Thermometer) หรือเครือ่ งวัดอุณหภูมอิ นิ ฟราเรด เป็นต้น โดยก�าหนดให้มจี ดุ คัดกรองอุณหภูมริ า่ งกายแก่ผรู้ บั บริการ
และพนักงานทุกคน ก่อนเข้าสถานประกอบการหรือในที่เหมาะสม
3) จัดเตรียมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์ หรือแอลกอฮอล์เจล อย่างน้อย 70% ล้างมือไว้ในบริเวณ
เคาน์เตอร์ เพือ่ ให้บริการแก่ผสู้ งู อายุ ผูม้ าติดต่อ และพนักงาน เพือ่ ช่วยลดความเสีย่ งในการแพร่กระจายเชือ้ ระหว่างบุคคล
4) จัดให้มบี ริการช�าระเงินทีป่ ลอดภัย เพือ่ ลดปริมาณการพูดคุย สัมผัส ระหว่างพนักงานของสถานประกอบการกับผูร้ บั
บริการหรือ Online Payment
5) เก้าอี้พักคอย จัดให้มีระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร อยู่ในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก
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6) สถานประกอบการต้องจัดให้มีความกว้างระหว่างเตียงไม่น้อยกว่า 2 เมตร
7) จัดให้มีพื้นที่ส�าหรับเยี่ยมญาติแยกจากห้องพักผู้สูงอายุ ด้านนอกอาคารหรือบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก
แทนการใช้ห้องปรับอากาศ และไม่อนุญาตให้ญาติเข้าไปในบริเวณของที่พักผู้สูงอายุ
8) การเข้าเยีย่ มของญาติ และผูม้ าติดต่อ ก�าหนดเวลาและจ�ากัดจ�านวนคนในการเข้าเยีย่ มผูส้ งู อายุได้ครัง้ ละ 1 คนเยีย่ ม
ต่อครั้ง และไม่เกิน 30 นาที เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อ
9) หลีกเลีย่ งการจัดกิจกรรมทีต่ อ้ งรวมกลุม่ กันเป็นจ�านวนมาก หากจ�าเป็นให้จดั ระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 2 เมตร
เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อ
10) จัดให้มีระบบการส่งต่อในกรณีผู้รับบริการเกิดการเจ็บป่วยฉุกเฉิน กรณีที่ต้องพาผู้สูงอายุไปพบแพทย์ ต้องจัดเตรียม
หน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์เจลส�าหรับ ให้ผู้สูงอายุ และผู้ดูแลทุกครั้ง
11) ก�าหนดจุดรับส่งวัตถุดิบปรุงอาหาร และดูแลการรับส่งวัตถุดิบให้สด สะอาด และปลอดภัย
12) จัดให้มอี ปุ กรณ์ปฐมพยาบาลและคูม่ อื การปฐมพยาบาลไว้ในสถานประกอบการเพือ่ สุขภาพและพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
13) ก�าหนดให้มีจุดรับของจากญาติ และผู้ที่มาติดต่อ โดยให้มีการเช็ดท�าความสะอาดด้วยน�้ายาฆ่าเชื้อก่อนท�าการ
แจกจ่าย หรือจัดเก็บ
2. กำรจัดเตรียมบุคลำกร
1) ให้ข้อมูลความรู้ ค�าแนะน�า หรือจัดหาสื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคกับผู้สูงอายุ รวมทั้ง
พนักงานในสถานดูแล เช่น โปสเตอร์ป้ายประกาศ แนะน�าให้ล้างมือ และการสวมหน้ากากอนามัย
2) ให้พนักงานทุกคน ทุกคนสวมอุปกรณ์ป้องกันตนเองขณะปฏิบัติงาน ได้แก่ หน้ากากอนามัย และกระจังหน้า (Face
shield) หรือแว่นตา เพื่อลดความเสี่ยงในการปนเปื้อนเชื้อ
3) ให้พนักงานที่ไม่ใช่ผู้ดูแลระมัดระวังการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้สูงอายุ โดยเว้นระยะห่างในการติดต่อกับผู้สูงอายุ
และพนักงานด้วยกันเอง อย่างน้อย 1 เมตร

2. ผู้ด�าเนินการสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้
2.1 สอบถามบันทึกข้อมูลสุขภาพพื้นฐาน คัดกรองผู้สูงอายุทุกราย และจัดท�าทะเบียนประวัติ เพื่อจัดบริการที่เหมาะสม
แก่สุขภาพของผู้สูงอายุ หากผู้รับบริการมีอาการไข้ (อุณหภูมิเกิน 37.3 องศาเซลเซียส) ไอ เจ็บคอ มีน�้ามูก หรือ
เหนื่อยหอบ ให้แนะน�าให้รีบไปพบแพทย์
2.2 ให้ความรู้ และชีแ้ จงเกีย่ วกับการแพร่กระจายเชือ้ โรคโควิด 19 ให้พนักงาน ญาติและผูร้ บั บริการทราบ จัดเป็นระเบียบ
ปฏิบัติ และระเบียบข้อบังคับ
2.3 การต้อนรับเว้นระยะห่างในการติดต่อกับผู้รับบริการ และพนักงานด้วยกันอย่างน้อย 1 เมตร
2.4 ควบคุมดูแลการบริการ อุปกรณ์ และเครือ่ งมือเครือ่ งใช้ตา่ ง ๆ ในการดูแลผูส้ งู อายุ ให้ได้มาตรฐานถูกสุขลักษณะ และ
ใช้ได้อย่างปลอดภัย
2.5 คัดกรองพนักงานทุกคนก่อนเข้าสถานประกอบการทุกวันและบันทึกไว้เป็นหลักฐาน
2.6 จัดแยกส�ารับอาหารของผูส้ งู อายุและพนักงานเฉพาะบุคคล หรือจัดให้อปุ กรณ์สา� หรับรับประทานอาหารส่วนตัว และ
ทานอาหารที่อุ่นร้อน
2.7 จัดเตรียมห้องแยกส�าหรับผู้สูงอายุหลังกลับจากโรงพยาบาล หรือผู้สูงอายุที่ต้องติดตามสังเกตอาการ ให้พนักงาน
ติดตามสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด
2.8 ให้ผดู้ แู ลผูส้ งู อายุ ล้างมือให้สะอาดอยูเ่ สมอ ก่อนและหลังสัมผัสดูแลผูส้ งู อายุ ด้วยน�า้ และสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลล้าง
มือ ไม่นา� มือมาสัมผัสตา จมูก ปาก นอกจากนีค้ วรรักษาร่างกายให้อบอุน่ อยูเ่ สมอ นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ หาก
มีอาการป่วย ให้หยุดงาน และรีบไปโรงพยาบาล ที่อยู่ใกล้เคียง พร้อมแจ้งประวัติการสัมผัสคลุกคลีกับผู้รับบริการให้
เจ้าหน้าที่ทราบเพื่อรับการตรวจวินิจฉัยและรักษาต่อไป
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3. ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ปฏิบัติตัว ดังนี้
3.1 ระมัดระวังการสัมผัสใกล้ชดิ ขณะปฏิบตั หิ น้าที่ ต้องสวมหน้ากากอนามัย และสวมกระจังหน้า (Face shield) หรือแว่น
ทุกครั้งที่สัมผัสผู้สูงอายุ
3.2 หากพบว่าผู้สูงอายุมีอาการผิดปกติในร่างกาย เช่น มีไข้ (อุณหภูมิเกิน 37.3 องศาเซลเซียส) ไอ เจ็บคอ มีน�้ามูก หรือ
เหนื่อยหอบ ให้แจ้งผู้ดูด�าเนินการทราบ
3.3 ล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอทุกครั้งก่อนและหลังสัมผัสดูแลผู้สูงอายุ ด้วยน�้าและสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือ ไม่น�า
มือมาสัมผัสตา จมูก ปาก นอกจากนี้ควรรักษาร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอ นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ หากมีอาการ
ป่วย ให้หยุดงาน และรีบไปโรงพยาบาล ทีอ่ ยูใ่ กล้เคียง พร้อมแจ้งประวัตกิ ารสัมผัสคลุกคลีกบั ผูร้ บั บริการให้เจ้าหน้าที่
ทราบเพื่อรับการตรวจวินิจฉัยและรักษาต่อไป
3.4 หากมีไข้ (อุณหภูมเิ กิน 37.3 องศาเซลเซียส) ไอ เจ็บคอ มีนา�้ มูก หรือเหนือ่ ยหอบ ให้หยุดให้บริการ และรีบไปพบแพทย์
3.5 สังเกตอาการทางสุขภาพของผู้สูงอายุ หากพบอาการผิดปกติในร่างกาย เช่น มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน�้ามูก หรือ
เหนื่อยหอบ ควรแนะน�าให้ผู้สูงอายุสวมหน้ากากอนามัย ให้แจ้งผู้ด�าเนินการทราบ
3.6 ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เช่น แก้วน�้า หลอดดูดน�้า ช้อน ผ้าเช็ดมือ ผ้าเช็ดหน้า และผ้าเช็ดตัว เป็นต้น
3.7 เว้นระยะห่างในการปฏิบตั งิ านอย่างน้อย 1 เมตร ยกเว้น กรณีการพลิกตัว เช็ดตัว การเคลือ่ นย้าย ให้ใช้ความระมัดระวัง
การไอ จาม จากผู้รับบริการและใช้อุปกรณ์ส�าหรับการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ เช่น หน้ากากอนามัย ถุงมือ และ
Face shield ทุกครั้ง
3.8 ส�าหรับผู้ดูแลที่พาผู้สูงอายุไปโรงพยาบาล หรือออกนอกสถานดูแลผู้สูงอายุ ก่อนเข้าไปบริเวณที่มีมีการให้บริการให้
กับผู้สูงอายุ ต้องอาบน�้า สระผม และเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ทันที (โดยไม่เข้าไปในบริเวณที่พักผู้สูงอายุก่อนการอาบน�้า
โดยเด็ดขาด)

4. ผู้สูงอายุในสถานประกอบการ ปฏิบัติตัว ดังนี้
4.1 สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่อมีการท�ากิจกรรมหรืออยู่ใกล้ชิดบุคคลอื่นที่อยู่ในสถานประกอบการ หรือกรณี
เดินทางออกนอกสถานดูแลผู้สูงอายุ
4.2 ให้ความร่วมมือในการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและสัญญาณชีพต่าง ๆ ทุกวันและมีบันทึกไว้เป็นข้อมูล
4.3 ล้างมือเป็นประจ�าด้วยน�้าสบู่ หรือแอลกอฮอล์ หรือแอลกอฮอล์เจล
4.4 ปฏิบัติตามค�าแนะน�าของสถานประกอบการอย่างเคร่งครัด เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ
4.5 หลีกเลี่ยงการพบปะคนอื่น ๆ หรือไปในสถานที่ที่มีกลุ่มคนรวมตัวกัน
4.6 หากมีอาการผิดปกติในร่างกาย เช่น มีไข้ (อุณหภูมิเกิน 37.3 องศาเซลเซียส) ไอ เจ็บคอ มีน�้ามูก หรือเหนื่อยหอบ
ให้แจ้งผู้ดูแลให้ทราบ
4.7 หากมีความจ�าเป็นต้องไปรับยาที่โรงพยาบาลอย่างต่อเนื่องให้ญาติหรือเจ้าหน้าที่ไปรับยาแทน

5. การรับผู้สูงอายุรายใหม ดังนี้

5.1 หากผู้สูงอายุถูกส่งต่อมาจากโรงพยาบาลต้องมีใบรับรองแพทย์ หรือผลการตรวจโควิด-19 และกรณีที่มาจากบ้าน
ต้องมีผลการตรวจโควิด-19
5.2 จัดพื้นที่ส�าหรับผู้รับบริการรายใหม่ ให้มีระยะห่าง 1 เมตร เพื่อความปลอดภัย ในการซักประวัติ การเจ็บป่วย การ
เดินทางไปต่างประเทศ และประเมินความเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อ
5.3 ให้ญาติและผู้สูงอายุ สวมหน้ากากอนามัยตลอด 14 วัน
5.4 ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายแบบมือถือ ล้างมือด้วยแอลกอฮอลล์ 70 % ทุกคน เพื่อช่วย
ลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อระหว่างบุคคล
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5.5 ให้ความรู้และอธิบายให้ผู้รับบริการรายใหม่และญาติทราบเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19
5.6 แยกห้องส�าหรับผู้สูงอายุรายใหม่หลังกลับจากโรงพยาบาล ติดตามอาการอย่างใกล้ชิด
5.7 อาบน�้า ท�าความสะอาดร่างกาย เปลี่ยนเสื้อผ้าผู้สูงอายุรายใหม่ทันทีที่ตรวจประเมินทางร่างกายเรียบร้อยแล้วและ
ใส่หน้ากากอนามัยให้ผู้เข้าพักในรายที่ใส่ได้ (ในรายที่เป็นอัลไซเมอร์อาจงดเว้นเป็นกรณีพิเศษ)
5.8 จัดทีมพนักงานส�าหรับดูแลเฉพาะผู้สูงอายุรายใหม่ และใส่อุปกรณ์ป้องกันตนเองขณะดูแล 14 วัน
5.9 หลังครบก�าหนดการติดตาม 14 วัน ถ้าอาการทั่วไปปกติดีให้สามารถย้ายเข้าห้องพักในพื้นที่ปกติได้

6. ผู้มาติดตอ และผู้เข้าเยี่ยม ปฏิบัติตัว ดังนี้
6.1 หากมีประวัตเิ ดินทางมาจากพืน้ ทีเ่ สีย่ งในระยะเวลา 14 วันก่อนหน้า ให้งดการเข้ามาในสถานประกอบการโดยเด็ดขาด
6.2 หากมีอาการไข้ (อุณหภูมเิ กิน 37.3 องศาเซลเซียส) ไอ เจ็บคอ มีนา�้ มูก หรือเหนือ่ ยหอบให้งดเยีย่ มผูส้ งู อายุโดยเด็ดขาด
6.3 ล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอทุกครั้งก่อนและหลังสัมผัสดูแลผู้สูงอายุ ด้วยน�้าและสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือ ไม่น�า
มือมาสัมผัสตา จมูก ปาก ของตนเอง และผู้สูงอายุ
6.4 เข้าเยี่ยมเฉพาะญาติของผู้สูงอายุ งดการท�ากิจกรรม งดการกอด หอม และการสัมผัสผู้สูงอายุคนอื่น ๆ
6.5 งดการพาผู้สูงอายุออกนอกสถานประกอบการ เว้นแต่พาไปพบแพทย์ตามแผนการรักษา

7. แนวทางปฏิบัติพิเศษส�าหรับการเฝาระวังในการดูแลผู้สูงอายุ / ผู้เข้าพัก
7.1 การสังเกตอาการของผูส้ งู อายุอย่างใกล้ชดิ เพราะการติดเชือ้ อาจมีอาการไม่ชดั เจน เช่น ไม่มไี ข้ แต่มอี าการอ่อนเพลีย
เบือ่ อาหาร หรือรับอาหารทางสายยางไม่ได้ ความสามารถในการช่วยเหลือตนเองลดลงอย่างรวดเร็ว ให้รบี ปรึกษาแพทย์
7.2 การป้องกันการติดเชือ้ ภายในสถานดูแลโดยการใช้ อุปกรณ์ ภาชนะ อาหาร ส่วนตัวของแต่ละคน ล้างมือด้วยสบูบ่ อ่ ย
ๆ เว้นระยะห่างระหว่างกัน 1 เมตร ใส่หน้ากากอนามัยถ้ามีการพูดคุยสื่อสาร
7.3 การจัดเตรียมสถานที่และแผนในการรองรับ กรณีเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส เมื่อเกิดการติดเชื้อดังนี้
1) รายงานการติดเชื้อไปยังหน่วยงานศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด-19) และส่งต่อผู้ติดเชื้อไปโรงพยาบาล โดยประสานงานกับ 1669
2) เฝ้าระวังสังเกตอาการและตรวจอุณหภูมริ า่ งกายและสัญญาณชีพของผูส้ งู อายุและผูด้ แู ลทีม่ คี วามเสีย่ งสัมผัสผูต้ ดิ
เชื้ออย่างสม�่าเสมอ
3) ส่งต่อผูส้ งู อายุเข้ารับการรักษา เมือ่ สงสัยว่ามีการติดเชือ้ ไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยประสานงานกับ 1669
4) แยกผูท้ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับการสัมผัสเชือ้ โดยประสานงานกับ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพือ่ ส่งตัวไปยังสถานทีก่ กั ตัว 14 วัน หรือ กักตัวให้สถานดูแลผูส้ งู อายุในห้องแยก

8. การท�าความสะอาดเพื่อควบคุมการแพรกระจายเชื้อ
8.1 พนักงานท�าความสะอาด ปฏิบัติตัว ดังนี้
1) พนักงานท�าความสะอาด ต้องสวมเครือ่ งป้องกันส่วนบุคคล ได้แก่ หมวกคลุมผม หน้ากากอนามัย ถุงมือ และสวม
กระจังหน้า (Face shield) หรือแว่นตา เป็นต้น
2) ท�าความสะอาด หรือเปลีย่ นอุปกรณ์หรือสิง่ ของทีใ่ ห้บริการอย่างถูกสุขลักษณะทุกครัง้ หลังให้บริการ เช่น แก้วน�า้
ผ้าปูเตียง ผ้าขนหนู ปลอกหมอน เครือ่ งมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ เป็นต้น ไม่ควรใช้ซา�้ โดยใช้สารท�าความสะอาด
ตามรายละเอียดข้อ 8.2
3) ท�าความสะอาดบริเวณที่มีคนเดินผ่าน รวมถึงบริเวณที่มีคนสัมผัสร่วมกัน เช่น ลูกบิดประตู เคาน์เตอร์รับบริการ
ราวบันได อ่างล้างมือ ห้องน�้า โต๊ะ ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ห้องพักผ่อน รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการท�างาน ด้วย
สารท�าความสะอาดตามรายละเอียดข้อ 8.2 ทุก 2 ชั่วโมงหรือทุกครั้งหลังมีผู้ใช้บริการไม่แนะน�าให้พ่นยาฆ่าเชื้อ
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เนื่องจากการฉีดพ่นน�้ายาฆ่าเชื้อแบบละอองฝอย หากท�าได้ไม่ถูกวิธี รวมถึงไม่มีการใส่อุปกรณ์ป้องกันตนเองจะ
ก่อให้เกิดความเสี่ยงติดเชื้อแก่ผู้ท�าความสะอาด
4) การเก็บผ้าปูเตียง ปลอกหมอน เสื้อผ้าใช้แล้ว ผ้าขนหนู โดยให้ม้วนออกห่างจากตนเอง ไม่ควรสะบัดผ้า
เพราะจะท�าให้เกิดการฟุง้ กระจาย ซักล้างท�าความสะอาดหรืออุปกรณ์หรือสิง่ ของภายในสถานประกอบการอย่าง
ถูกสุขลักษณะ เช่น ผ้าม่าน ผ้าขนหนู ปลอกหมอน ผ้าปูเตียง เสื้อผ้า เป็นต้น โดยใช้สารท�าความสะอาดตาม
รายละเอียดข้อ 8.2
5) ควรมีการจัดการขยะติดเชื้อ สิ่งปฏิกูล และน�้าเสียที่เหมาะสม เช่น ผ้าหรือกระดาษช�าระที่ผ่านการใช้แล้ว
อาจปนเปือ้ นน�า้ มูก น�า้ ลายของผูร้ บั บริการเป็นต้น ก่อนทิง้ ขยะติดเชือ้ ควรใส่ถงุ ปิดให้มดิ ชิดหรือทิง้ ในถังขยะติดเชือ้
และล้างมือท�าความสะอาดเพื่อป้องกันการตกค้างของเชื้อโรค
6) ท�าความสะอาดห้องสุขาส�าหรับญาติหรือบุคคลภายนอกทุกครั้งหลังมีการใช้บริการ กรณีห้องสุขารวมต้องท�า
ความสะอาดทุก 1 ชั่วโมง
7) ควรแยกห้องน�้าส�าหรับบุคคลภายนอกและบุคคลภายในอย่างชัดเจน
8) หากสถานประกอบการมีให้บริการรับ-ส่งผู้สูงอายุ ให้ท�าความสะอาดยานพาหนะด้วยน�้ายาฆ่าเชื้อทุกครั้ง
หลังมีการให้บริการ
8.2 สารท�าความสะอาดและน�้ายาฆ่าเชื้อ
เนือ่ งจากเชือ้ ไวรัสสามารถอยูบ่ นพืน้ ผิวของวัตถุตา่ ง ๆ เป็นเวลา 1 - 3 วัน พืน้ ผิวทีอ่ าจสัมผัสปนเปือ้ นเชือ้ ไวรัสโคโรนา
2019 จึงต้องได้รับการความสะอาดและฆ่าเชื้อ โดยใช้น�้ายาฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพในการท�าลายเชื้อที่หาได้ง่าย
ตามท้องตลาด ดังนี้
1) น�้ายาฟอกขาวสามารถใช้ส�าหรับท�าความสะอาดพื้นผิวได้ โดยผสมในอัตราส่วนดังนี้
- พื้นผิวทั่วไป เช่น พื้นที่เตรียมอุปกรณ์ โต๊ะ เก้าอี้ เป็นต้น ใช้น�้ายาฟอกขาว เจือจาง 1 ส่วนในน�้า 99 ส่วน
(ความเข้มข้น 0.05% หรือเท่ากับ 500 ppm) หรือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 0.5% (รายละเอียดตามภาคผนวก ข)
- พื้นผิวที่มีน�้ามูก น�้าลาย เสมหะ สารคัดหลั่ง เช่น ห้องสุขา โถส้วม อ่างล้างมือ ใช้น�้ายาฟอกขาวเจือจาง 1 ส่วน
ในน�้า 9 ส่วน (ความเข้มข้น 0.5%) ราดทิ้งไว้อย่างน้อย 15 นาที
2) ส�าหรับพื้นผิวที่เป็นโลหะ สามารถใช้แอลกอฮอล์ 70% หรือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 0.5% ท�าความสะอาดได้
(รายละเอียดตามภาคผนวก ข)
3) วัสดุทเี่ ป็นผ้าทีอ่ าจปนเปือ้ นด้วยเชือ้ เช่น เสือ้ ผ้าของผูร้ บั บริการ ผ้าปูทนี่ อน ให้ทา� ความสะอาดโดยใช้นา�้ ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ
สูงกว่า 70 องศาเซลเซียส หรือแช่ผ้าในผงซักฟอกที่เจือจาง ผงซักฟอก 1 ส่วน กับน�้า 99 ส่วน แล้วแช่ทิ้งไว้เป็น
เวลา 30 นาที ก่อนซักปกติ
4) เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้ในการดูแลผู้สูงอายุ ให้ด�าเนินการให้ถูกต้องตามหลักการป้องกันและ
ควบคุมการติดเชื้อ
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ส่วนที่ 4
แนวทางการกำกับติดตามมาตรการผอนปรน
กิจการและกิจกรรมตาง ๆ เพื่อปองกัน
การแพรระบาดของโรคโคว�ด 19

แนวทางการก�ากับติดตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมต่างๆ
เพือ่ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
เพื่อให้การก�ากับติดตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย
1. เพื่อด�ารงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างต่อเนื่อง และ
2. เพือ่ ให้ประชาชนสามารถด�ารงชีวติ อยูไ่ ด้อย่างปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การก�าหนดแนวทางการก�ากับติดตาม และประเมินผลตามมาตรการผ่อนปรนส�าหรับกิจการและกิจกรรมต่างๆ ส�าหรับ
จังหวัด ดังนี้
1. เน้นให้ผปู้ ระกอบการและประชาชนทัว่ ไปได้ปรับตัวให้มวี ถิ ชี วี ติ และการประกอบกิจการแบบ New Normal ซึง่ จ�าเป็น
ส�าหรับการป้องกันควบคุมโรคภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 สามารถร่วมกันแจ้งเหตุกรณีพบ
การประกอบกิจการที่ไม่เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลัก มาตรการเสริม ทั้งในรูปแบบโทรศัพท์ ออนไลน์ หรือวิธี
อื่นๆ ตามที่พื้นที่ก�าหนด
2. ให้จังหวัด โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด พิจารณาก�าหนดแนวทางปฏิบัติตามมาตรการควบคุมหลักและ
มาตรการเสริม พร้อมการควบคุม ก�ากับติดตาม
3. เน้นให้พนื้ ทีไ่ ด้ชแี้ จงกับผูป้ ระกอบการถึงแนวทางการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันควบคุมโรคทีจ่ งั หวัดก�าหนด โดยให้มี
การก�ากับติดตามอย่างต่อเนื่องและรายงานผลให้ ศปก.จังหวัด ทราบ
4. ให้จงั หวัดเตรียมการรับแจ้ง และประชาสัมพันธ์ให้ผปู้ ระกอบการและประชาชนทัว่ ไปรับทราบ ส�าหรับกรณีทปี่ ระชาชน
หรือผูใ้ ช้บริการ พบการประกอบกิจการทีไ่ ม่เป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคทีก่ า� หนด กรณีผใู้ ช้บริการไม่ปฏิบตั ิ
ตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคและผู้ประกอบการสามารถงดให้บริการได้
5. ประเมินผลภายในพื้นที่ ตามคู่มือการปฏิบัติฯ ที่ ศบค. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดท�าและจัดส่งให้ทุกจังหวัด
ได้ใช้เป็นเครื่องมือในการจัดท�าแนวทางปฏิบัติ
6. การประเมินผลการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ 2 ประกอบด้วย
(1) ความรับผิดชอบต่อสังคมของประชาชนและผู้ประกอบกิจการ (Social Engagement) ทั้งการป้องกันโรค
ส่วนบุคคล การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า การเว้นระยะห่างระหว่างกัน การเข้าคิว และการท�าความสะอาด
สถานที่ และอุปกรณ์เครื่องมือ
(2) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคของผู้ประกอบกิจการและจัดกิจกรรม
(3) ด้านสาธารณสุข ทัง้ สถานการณ์โรค/พบผูป้ ว่ ยเป็นกลุม่ ก้อน และการเฝ้าระวังโรคเชิงรุก และการค้นหาผูป้ ว่ ยเพิม่
เติม
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