คำสั่งจังหวัดปรำจีนบุรี
ที่ 1663 / ๒๕๖๓
เรื่อง ผ่อนคลำยกำรบังคับใช้บำงมำตรกำรในกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ในพื้นที่จังหวัดปรำจีนบุรี
ตำมทีจ่ ังหวัดปรำจีนบุรี ได้มีคำสั่งที่ 1269/2563 ลงวันที่ 2 พฤษภำคม 2563 เรื่อง ปิดสถำนที่
ซึ่งมี โ อกำสเสี่ ย งต่อกำรแพร่ ร ะบำดของ โรคติด เชื้อ ไวรั ส โคโรนำ 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus
Disease 2019 (COVID-19)) ในพื้นที่จังหวัดปรำจีนบุรี คำสั่งที่ 1270/2563 ลงวันที่ 2 พฤษภำคม 2563
เรื่อง กำหนดมำตรกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน และควบคุมกำรแพร่ ระบำดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 หรือ
โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ในพื้นที่จังหวัดปรำจีนบุรี คำสั่งที่ 1340/2563
ลงวั นที่ 16 พฤษภำคม 2563 เรื่ อง ผ่อนคลำยกำรบังคับใช้บำงมำตรกำรในกำรป้องกันกำรแพร่ ระบำดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ในพื้นที่
จังหวัดปรำจี นบุ รี และคำสั่ งที่ 1546/2563 ลงวันที่ 2 พฤษภำคม 2563 เรื่อง ผ่อนคลำยกำรบังคับใช้บำง
มำตรกำรในกำรป้องกันกำรแพร่ ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus
Disease 2019 (COVID-19)) ในพื้นที่จังหวัดปรำจีนบุรี นั้น
เนื่องจำกได้มี ข้อกำหนดออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่ ง พระรำชกำหนดกำรบริหำรรำชกำร
ในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 12 มิถุนำยน 2563 และคำสั่งศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์
กำรแพร่ ระบำดของโรคติดเชื้อไวรั สโคโรนำ 2019 (โควิด 19) ที่ 5/2563 ลงวั นที่ 12 มิถุ นำยน 2563
ผ่อนคลำยกำรใช้บังคับตำมมำตรกำรต่ำงๆ เพื่อป้องกันกำรแพร่ ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 หรือ
โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) เพิ่มเติม
ดังนั้น อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๓๕ แห่งพระรำชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ และ
ข้อ ๗ (๑) ของข้อกำหนดออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่ง พระรำชกำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน
พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบั บ ที่ ๑) ลงวั น ที่ ๒๕ มี นำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบั บที่ 10) ลงวั นที่ 12 มิ ถุ นำยน 2563
คำสั่งศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด 19) ที่ 5/2563 ลงวันที่
12 มิถุนำยน 2563 ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดปรำจีนบุรี โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัด
ปรำจีนบุรี ตำมมติที่ประชุมครั้งที่ 26/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ 8 มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงมีคำสั่ง ดังนี้
ข้อ 1 การผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา เพื่อเป็นกำร
เตรียมควำมพร้อมรองรับกำรเปิดภำคเรียนในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ จึงผ่อนผันกำรใช้อำคำรสถำนที่ เพื่อจัดกำร
เรี ย นกำรสอน หรื อ กำรฝึ ก อบรมของโรงเรี ย นหรื อ สถำบั น กำรศึ ก ษำเพิ่ ม เติ ม จำกที่ ไ ด้ ก ำหนดไว้ แ ล้ ว
ตำมข้อกำหนด (ฉบับที่ ๙) ลงวันที่ ๒๙ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยให้โรงเรียนในระบบ ประเภทนำนำชำติ
สถำบันกำรศึกษำหรือมหำวิทยำลัยที่มีกำรเรียนกำรสอนหลักสูตรนำนำชำติ โรงเรียนนอกระบบประเภทกวด
วิชำตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงเรียนเอกชน โรงเรียนตำรวจตระเวนชำยแดน และโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน
รวมทั้งโรงเรียนไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบคน สำมำรถใช้อำคำรสถำนที่ เพื่อจัดกำรเรียนกำรสอนหรือกำรฝึกอบรมได้
/โดยผู้มี…

-2โดยผู้มีหน้ำที่รับผิดชอบในโรงเรียนหรือสถำบันกำรศึกษำ ต้องดำเนินกำรจัดรูปแบบกำรเรียนกำรสอน สถำนที่
รวมทั้งบุคลำกรและเจ้ำหน้ำที่ ให้มีควำมพร้อมสอดคล้องกับกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรคที่ทำงรำชกำร
กำหนด รวมทั้ง จัดระเบียบและระบบต่ ำง ๆ ให้เป็นไปตำมคำแนะนำของทำงรำชกำรอย่ ำงเคร่งครัด
โดยคำนึงถึง ควำมเสี่ยงต่อกำรติดโรค กำรแพร่กระจำยเชื้อ และควำมปลอดภัยของผู้เรียนเป็นสำคัญ
ส่ ว นกำรเปิ ด เรี ย นและรู ป แบบกำรเรี ย นกำรสอนของโรงเรี ย น สถำบั น กำรศึ ก ษำหรื อ
มหำวิทยำลัยอื่น ๆ ให้เป็นไปตำมที่กระทรวงศึกษำธิกำร กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรมหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณีกำหนด โดยปฏิบัติตำมควำมในวรรคก่อนด้วย โดยอนุโลม
ทั้งนี้ ให้ผู้มีหน้ำที่รับผิดชอบ เจ้ำของหรือผู้จัดกำรสถำนที่ ดำเนินกำรตำมมำตรกำรควบคุม
หลักและมำตรกำรเสริม ดังนี้
มาตรการควบคุมหลัก
1) ทำควำมสะอำดพื้นผิวที่มีกำรสัมผัสบ่อย ๆ ทั้งก่อนและหลั งกำรเรียนกำรสอน
กำรฝึกอบรม สัมมนำ รวมถึงห้องสุขำ และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน
2) ให้ผู้ประกอบกำร เจ้ำหน้ำที่ ครู อำจำรย์ นักเรียน นักศึกษำ ผู้ปกครอง และผู้ร่วมกิจกรรม
สวมหน้ำกำกอนำมัยหรือหน้ำกำกผ้ำตลอดเวลำ
3) ให้มีจุดบริกำรล้ำงมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยำฆ่ำเชื้อโรคที่เพียงพอ เพื่อกำร
ล้ำงมือก่อนเข้ำห้องเรียน และก่อนรับประทำนอำหำร
4) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่ำงกัน และเว้นระยะห่ำงระหว่ำงโต๊ะเรียนและที่นั่งเรียนอย่ำงน้อย
๑ เมตร
5) ให้ควบคุมจำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมิให้แออัด (กรณีห้องปรับอำกำศให้คิดจำนวนผู้เข้ำร่วม
กิจกรรมตำมขนำดพื้นที่ห้อง เกณฑ์ไม่น้อยกว่ำ ๔ ตำรำงเมตรต่อผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 1 คน) หรือลดเวลำในกำร
ทำกิจกรรมเท่ำที่จำเป็น โดยถือหลักหลีกเลี่ยงกำรติดต่อสัมผัสระหว่ำงกัน ทั้งนี้ ให้พิจำรณำปรับเวลำกำรเรียน
สลับวันเรียน ปรับกำรเรียนเป็นระบบออนไลน์ในบำงรำยวิชำ หรือปรับหลักสูตรให้งดเรียนบำงรำยวิชำ
6) ให้ส่วนรำชกำรที่รับผิดชอบพิจำรณำให้โรงเรียนหรือสถำบันกำรศึกษำดำเนินกิจกำร หรือ
จัดกิจกรรมได้ตำมควำมเหมำะสม รวมทั้งให้คณะกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำ หรือหน่วยงำนที่รับผิดชอบ
ลงทะเบียนยืนยันกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรคที่ทำงรำชกำรกำหนดก่อนเปิดกิจกำร หรือจัดกำร
ฝึกอบรม สัมมนำ
7) ให้มีกำรควบคุมทำงเข้ำและออก ลงทะเบียนก่อนเข้ำและออกจำกสถำนที่ และเพิ่ม
มำตรกำรใช้แอปพลิเคชันที่ทำงรำชกำรกำหนด หรือใช้มำตรกำรควบคุมด้วยกำรบันทึกข้อมูลและรำยงำน
ทดแทนได้
มาตรการเสริม
1) มีมำตรกำรคัดกรองไข้ และอำกำรไอ หอบเหนื่อย จำม หรือเป็นหวัด สำหรับ
ผู้ประกอบกำรเจ้ำหน้ำที่ ครู อำจำรย์ นักเรียน นักศึกษำ ผู้ปกครอง และผู้ร่วมกิจกรรม ก่อนเข้ำอำคำร หรือ
รับ - ส่งนักเรียน โดยเจ้ำหน้ำที่โรงเรียนหรือสถำบันกำรศึกษำที่ผ่ำนกำรอบรมกำรตรวจคัดกรองอำกำรป่วย
และรำยงำนหน่วยงำนรับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่เข้ำเกณฑ์สอบสวนโรคตำมแนวทำงที่กำหนด
2) จัดให้มีกำรระบำยอำกำศภำยในอำคำรที่ดี รวมถึงภำยในห้องสุขำ ทั้งนี้ ให้ทำควำมสะอำด
เครื่องปรับอำกำศ และจัดกำรฆ่ำเชื้อโรคอย่ำงสม่ำเสมอ
3) จัดให้มีระบบคิว มีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืน ห่ำงกันอย่ำงน้อย 1 เมตร ทั้งบริเวณจุด
รับประทำนอำหำร ห้องน้ำ
/4) จัดให้มี…

-34) จัดให้มีกำรแนะนำผู้ประกอบกำร เจ้ำหน้ำที่ ครู อำจำรย์ นักเรียน นักศึกษำ ผู้ปกครอง
และผู้ร่วมกิจกรรม รวมถึงให้มีกำรตรวจตรำ ควบคุม กำกับ กำรเรียนกำรสอน กำรฝึกอบรม สัมมนำ และงำน
ธุรกำรที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตำมมำตรกำรควบคุมหลักอย่ำงเคร่งครัด
5) ให้พิจำรณำพัฒนำนวัตกรรมกำรลงทะเบียน ก่อนเข้ำและออกจำกสถำนที่ และระบบกำร
เรียนกำรสอนแบบออนไลน์ เพื่อให้มีกำรเรียนกำรสอน กำรฝึกอบรมรูปแบบใหม่ในระยะยำว
ข้อ 2 การผ่อนคลายให้ดาเนินการหรือทากิจกรรมบางอย่างได้ เพื่ออำนวยควำมสะดวก
แก่ประชำชนและขับเคลื่อนกิจกรรมบำงอย่ำงเพิ่มเติมจำกที่ได้กำหนดไว้แล้วตำมข้อกำหนด (ฉบับที่ ๖) ลงวันที่
๑ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อกำหนด (ฉบับที่ ๗) ลงวันที่ ๑๕ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และข้อกำหนด
(ฉบับที่ ๙) ลงวันที่ ๒๙ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ภำยใต้กำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรคที่ท ำงรำชกำร
กำหนด รวมทั้งกำรจัดระเบียบและระบบต่ำง ๆ ให้เป็นไปตำมคำแนะนำของทำงรำชกำร ให้สถำนที่หรือกำร
ดำเนินกิจกรรมที่เคยมีข้อกำหนดหรือคำสั่งของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดปรำจีนบุรีให้ปิดสถำนที่ไว้เป็นกำรชั่วครำว
ตำมพระรำชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ และตำมข้อกำหนด (ฉบับที่ ๕) ลงวันที่ ๑ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๓
สำมำรถเปิดดำเนินกำรหรือทำกิจกรรมบำงอย่ำงเพิ่มเติมได้ตำมควำมสมัครใจและควำมพร้อม ดังต่อไปนี้
(๑) กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดาเนินชีวิต
ก. การจั ด การประชุ ม การอบรม การสัม มนา การจั ดนิทรรศการ การจัด แสดงสิน ค้ า
การจัดเลี้ยง งานพิธี การแสดง นาฏศิลป์ ดนตรี คอนเสิร์ต หรือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้น ในโรงแรม
โรงมหรสพ ห้องประชุม ศูนย์ประชุม ศูนย์แสดงสิน ค้า โรงภาพยนตร์ หรือในสถานที่อื่น ๆ ให้สามารถ
ดาเนินการได้
ทั้งนี้ ให้ผู้มีหน้ำที่รับผิดชอบ เจ้ำของหรือผู้จัดกำรสถำนที่ ดำเนินกำรตำมมำตรกำรควบคุม
หลักและมำตรกำรเสริม ดังนี้
มาตรการควบคุมหลัก
๑) ทำควำมสะอำดพื้นผิวที่มีกำรสัมผัสบ่อย ๆ ทั้งก่อน และหลังกำรให้บริกำร รวมถึงห้องสุขำ
และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน
๒) ให้ผู้ประกอบกำร พนักงำนบริกำร ผู้ใช้บริกำร ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม สวมหน้ำกำกอนำมัย
หรือหน้ำกำกผ้ำตลอดเวลำ
๓) ให้มีจุดบริกำรล้ำงมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยำฆ่ำเชื้อโรคที่เพียงพอ
4) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนในพื้นที่โดยรอบห่ำงกัน อย่ำงน้อย ๑ เมตร
๕) ให้ควบคุมจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมมิให้แออัด โดยพิจำรณำจัดเป็นรอบเข้ำร่วมกิจกรรม
สำหรับกำรจัดประชุม กำรอบรม กำรสัม มนำ กำรจัดนิทรรศกำร กำรจัดแสดงสินค้ำ โดยคิดเกณฑ์ตำมขนำด
พื้นที่ไม่น้อยกว่ำ ๔ ตำรำงเมตรต่อคน รวมทั้งพิจำรณำเพิ่มพื้นที่ทำงเดิน (walk way) ให้มีสัดส่วนมำกขึ้น
สำหรับกำรจัดเลี้ยง งำนพิธี กำรแสดง นำฏศิลป์ ดนตรี คอนเสิร์ต ให้งดเว้นกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยหรือกำร
ดำเนินกำรอื่นใดที่เปิดโอกำสให้ผู้คนมำชุมนุมกันหนำแน่น และอำจเกิดภำวะไร้ระเบียบได้
๖) ให้เจ้ำของสถำนที่ หรือผู้เช่ำสถำนที่ หรือ ผู้ประกอบกิจกำร หรือผู้จัดกิจกรรม ลงทะเบียน
และยืนยันกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรค ที่ทำงรำชกำรกำหนด
๗) ให้มีกำรควบคุมทำงเข้ำและออก จัดระบบคิวตำมรอบงำน และลงทะเบียนก่อนเข้ำและ
ออกจำกสถำนที่ รวมถึงบริเวณพื้นที่จัดงำน และพิจำรณำใช้ระบบเทคโนโลยีรองรับสำหรับกำรจัด นิทรรศกำร
กำรแสดงสินค้ำแบบออนไลน์ และเพิ่มมำตรกำรใช้แอปพลิเคชันที่ทำงรำชกำรกำหนด
/มาตรการเสริม…

-4มาตรการเสริม
1) มี มำตรกำรคัดกรองไข้ และอำกำรไอ หอบเหนื่อย จำม หรือ เป็นหวัด ส ำหรั บ
ผู้ประกอบกำร พนักงำนบริกำร และผู้ใช้บริกำร ก่อนเข้ำอำคำร และติดสัญลักษณ์แสดงกำรคัดกรองผ่ำน
รวมถึงมีห้องแยกกรณีพบผู้ร่วมกิจกรรมมีอำกำรป่วย และให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตำมผู้เข้ำร่วมกิจกรรมได้
ทุกคน ทั้งนี้ ให้รำยงำนหน่วยงำนรับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่เข้ำเกณฑ์สอบสวนโรคตำมแนวทำงที่ทำงรำชกำร
กำหนด
๒) จัดให้มีกำรระบำยอำกำศภำยในอำคำรที่ดีภำยในอำคำร รวมถึงห้องสุขำ ทั้งนี้ ให้ทำควำม
สะอำดเครื่องปรับอำกำศและจัดกำรฆ่ำเชื้อโรคอย่ำงสม่ำเสมอ
๓) อำจพิจำรณำจัดที่นั่งให้มีระยะห่ำงในลักษณะ ๒ ที่นั่ง เว้น ๑ ที่นั่ง เฉพำะสถำนที่ที่มีกำร
ระบำยอำกำศที่ดี
4) พื้นที่กำรรอเข้ำงำนและพื้นที่รอคิว จัดให้มีที่นั่งหรือยืนห่ำงกันอย่ำงน้อย ๑ เมตร โดยทำ
สัญลักษณ์ให้ชัดเจนและให้มีกำรจัดระเบียบก่อนเข้ำและออกจำกงำน เพื่อป้ องกันผู้คนมำชุมนุมกันหนำแน่น
และอำจเกิดภำวะไร้ระเบียบได้
๕) พิจำรณำเหลื่ อมเวลำเปิดและปิดกำรจัดกำรประชุม กำรอบรม กำรสัมมนำ กำรจัด
นิทรรศกำร กำรจัดแสดงสินค้ำ งำนพิธี กำรจัดเลี้ยง กำรแสดง ดนตรี นำฏศิลป์ คอนเสิร์ต หรือกำรจัดกิจกรรม
ต่ำง ๆ หรื อจั ดให้ มีกำรรั บ และส่ งผู้เข้ำร่ว มกิจกรรม เพื่อลดควำมแออัดของกำรใช้บริกำรขนส่ งสำธำรณะ
รวมทั้งลดควำมเสี่ยงต่อกำรแพร่เชื้อ
๖) ให้คำแนะนำผู้ร่วมกิจกรรม ตรวจตรำ ควบคุม กำกับกำรให้บริกำรและกำรจัดกิจกรรม
อย่ำงทั่วถึง ลดกำรรวมกลุ่มใกล้ชิดกัน เพื่อให้เป็นไปตำมมำตรกำรควบคุมหลักอย่ำงเคร่งครัด
7) ให้พิจำรณำพัฒนำนวัตกรรมกำรลงทะเบียนก่อนเข้ำและออกจำกสถำนที่ ระบบกำรเข้ำ
ออกสถำนที่โดยไม่แออัด และระบบจองคิวแบบออนไลน์ เพื่อให้บริกำรรูปแบบใหม่ในระยะยำว
ข. การบริ โ ภคสุ ร าหรื อ เครื่ อ งดื่ ม ที่ มี แ อลกอฮอล์ ใ นภั ต ตาคาร สวนอาหาร โรงแรม
ร้ า นอาหารหรื อเครื่ อ งดื่ ม ทั่ วไป หรื อ ในสถานที่ที่ ไ ด้รั บ อนุ ญ าตตามกฎหมายและได้ ผ่อ นคลายให้เ ปิ ด
ดาเนินการอยู่ก่อนแล้วให้สามารถทาได้ภายในกาหนดเวลาปกติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยงดเว้นการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการขาย
ในส่ว นของสถานบริ ก าร สถานประกอบการที่มี ลั กษณะคล้ า ยสถานบริ ก าร ผั บ บาร์
คาราโอเกะ ยังไม่อนุญาตให้เปิดดาเนินการ
(๑) กำรจำหน่ำยและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภำยในสถำนที่ เฉพำะบุคคลที่มีอำยุยี่สิบปี
บริบูรณ์ขึ้นไป โดยจำหน่ำยได้เฉพำะช่วงเวลำ 11.00 - 14.00 น. และ 17.00 - 23.00 น. ทั้งนี้ ให้งด
จำหน่ำยในวันมำฆบูชำ วันวิสำขบูชำ วันอำสำฬหบูชำ วันเข้ำพรรษำและวันออกพรรษำ และวันอื่น ๆ ตำมที่
กฎหมำยกำหนด รวมทั้งต้องดำเนินกำรตำมกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย
(๒) ให้งดกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยทุกรูปแบบ เช่น โปรโมชั่น ลดรำคำ ขำยพ่วง พนักงำนเชียร์
เบียร์ โฆษณำ
(๓) ให้งดกำรจำหน่ำยและบริโภคสุรำหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในสถำนที่หรือบริเวณที่
ต้องห้ำมตำมพระรำชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 เช่น ชำยหำด สวนสำธำรณะของทำง
รำชกำร ฯลฯ
/(4) สถำน…

-5(4) สถำนประกอบกำรที่มีลั กษณะคล้ ำยสถำนบริกำร เช่น โรงเบียร์ โรงเหล้ ำ ผั บ แอนด์
เรสเตอรอง (Pub & Restaurant) ที่เน้นกำรให้บริกำรเพื่อบริโภคสุรำหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นหลัก
ทั้งนี้ ให้ผู้มีหน้ำที่รับผิดชอบ เจ้ำของหรือผู้จัดกำรสถำนที่ ดำเนินกำรตำมมำตรกำรควบคุม
หลักและมำตรกำรเสริม ดังนี้
มาตรการควบคุมหลัก
1) ทำควำมสะอำดพื้น พื้นผิวสัมผัสบ่อยๆ ทั้งก่อนและหลังกำรให้บริกำร และให้กำจัดขยะมูล
ฝอยทุกวัน
2) ให้ผู้ประกอบกำร พนักงำนบริกำร ผู้ใช้บริกำรสวมหน้ำกำกอนำมัย หรือหน้ำกำกผ้ำ
3) ให้มีจุดบริกำรล้ำงมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยำฆ่ำเชื้อโรค
4) ให้เว้นระยะห่ำงระหว่ำงโต๊ะ และระหว่ำงที่นั่ง รวมถึงระยะห่ำงระหว่ำงทำงเดินอย่ำงน้อย
1 เมตร โดยจำนวนผู้ร่วมโต๊ะให้เป็นไปตำมควำมเหมำะสมของสถำนที่
5) ให้ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริกำร มิให้แออัด
มาตรการเสริม
1) มีมำตรกำรคัดกรองไข้และอำกำรไอ หอบเหนื่อย จำม หรือเป็นหวัด สำหรับผู้ประกอบกำร
พนักงำนบริกำร และผู้ใช้บริกำรก่อนเข้ำอำคำร ทั้งนี้ให้รำยงำนหน่วยงำนที่รับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่เข้ำเกณฑ์
สอบสวนโรคตำมแนวทำงที่กำหนด
2) ลดเวลำในกำรทำกิจกรรมให้สั้นลงเท่ำที่จำเป็น โดยถือหลั กหลีกเลี่ยงกำรติดต่อสัมผั ส
ระหว่ำงกันและลดกำรใช้เสียงดังภำยในร้ำนอำหำร
3) กรณีจำหน่ำยอำหำรแบบบุฟเฟต์ ให้ปรับรูปแบบกำรบริกำรให้งดกำรตักอำหำรส่วนกลำง
ด้วยตนเองรวมถึงกำรตักอำหำรในภำชนะหรือใช้อุปกรณ์ร่วมกัน
4) จัดให้มีระบบคิว และมีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืนห่ำงกันอย่ำงน้อย 1 เมตร
5) จัดให้มีกำรระบำยอำกำศที่ดี รวมถึงห้องสุขำ
6) เพิ่มมำตรกำรใช้แอพพลิเคชั่นทำงโทรศัพท์เคลื่อนที่ตำมที่ทำงรำชกำรกำหนด หรือใช้
มำตรกำรควบคุมด้วยกำรบันทึกข้อมูลและรำยงำนทดแทน
ค. สถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ศูนย์เด็กพิเศษ สถาน
ดูแลผู้สูงอายุ สถานที่บริการดูแล สถานที่พานักอาศัย หรือสถานสงเคราะห์อื่นที่จัดสวัสดิการ ให้แก่เด็ก
หรือผู้สูงอายุ สามารถเปิดดาเนินการให้บริการแบบรายวันได้ ทั้งนี้ การเดินทางไปกลับ สถานที่ดังกล่าวถือ
เป็นเหตุยกเว้นการปฏิบัติตามมาตรการอันพึงปฏิบัติของกลุ่มบุคคลที่มีความเสี่ยงต่อการติดโรค
ทั้งนี้ ให้ผู้มีหน้ำที่รับผิดชอบ เจ้ำของหรือผู้จัดกำรสถำนที่ ดำเนินกำรตำมมำตรกำรควบคุม
หลักและมำตรกำรเสริม ดังนี้
มาตรการควบคุมหลัก
1) ทำควำมสะอำดพื้นผิวที่มีกำรสัมผัสบ่อย ๆ เครื่องเล่น อุปกรณ์ ทั้งก่อนและหลังกำรเรียน
กำรสอน รวมถึงห้องสุขำ และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน
2) ให้ผู้ประกอบกำร เจ้ำหน้ำที่ ผู้ดูแล ผู้สูงอำยุ ผู้ปกครอง ญำติ สวมหน้ำกำกอนำมัย หรือ
หน้ำกำกผ้ำตลอดเวลำ
3) ให้มีจุดบริกำรล้ำงมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยำฆ่ำเชื้อโรค และให้ผู้ดูแลเด็ก
หรือครูพี่เลี้ยงพำเด็กไปล้ำงมือให้บ่อยครั้ง โดยเฉพำะก่อนรับประทำนอำหำร
4) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่ำงกัน ที่นอนหรือเตียงอย่ำงน้อย ๑ เมตร
/5) ให้ควบคุม…

-65) ให้ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริกำรมิให้แออัดและรวมกลุ่มกัน หรือลดเวลำในกำรทำกิจกรรม
เท่ำที่จำเป็นโดยถือหลักหลีกเลี่ยงกำรติดต่อสัมผัสระหว่ำงกัน
6) ให้ แ ยกกลุ่ ม เด็ กเล็ กตำมอำยุ คิ ดเกณฑ์ จำนวนเด็ กตำมขนำดพื้น ที่ไ ม่ น้อ ยกว่ ำ
2 ตำรำงเมตรต่อคน และให้แบ่งกลุ่มทำกิจกรรมไม่เกิน ๕ คนต่อจำนวนผู้ดูแลเด็กหรือครูพี่เลี้ยง ๑ คน
7) ให้เจ้ำของสถำนที่ หรือผู้ประกอบกิจกำรลงทะเบียนและยืนยันกำรปฏิบัติตำมมำตรกำร
ป้องกันโรคตำมที่ทำงรำชกำรกำหนด รวมทั้งกำกับให้ผู้ดูแลเด็ก หรือ ครูพี่เลี้ยงรับผิดชอบดำเนินกำรตำม
มำตรกำรป้องกันโรคที่ทำงรำชกำรกำหนดโดยเคร่งครัด
8) ผู้ดูแลต้องผ่ำนกำรฝึกอบรมในหลักสูตรด้ำนกำรพัฒนำเด็ กปฐมวัยและกำรป้องกันควบคุม
โรคสำหรับเด็กปฐมวัยและผู้สูงอำยุร่วมด้วย
9) ให้มีกำรควบคุมทำงเข้ำและออก และลงทะเบียนก่อนเข้ำและออกจำกสถำนที่ด้วยกำร
บันทึกข้อมูลและรำยงำนด้วย
มาตรการเสริม
1) มีมำตรกำรคัดกรองไข้ และอำกำรไอ หอบเหนื่อย จำม หรือเป็นหวัด สำหรับ
ผู้ประกอบกำร เจ้ำหน้ำที่ผู้ดูแล ผู้สูงอำยุ ผู้ปกครอง ญำติ ก่อนเข้ำอำคำร ทั้งนี้ ให้รำยงำนหน่วยงำนรับผิดชอบ
ในพื้นที่กรณีพบผู้ที่เข้ำเกณฑ์สอบสวนโรคตำมแนวทำงที่กำหนด รวมทั้งให้มีกำรเฝ้ำระวังและติดตำมอำกำร
ป่วยของเด็กและผู้สูงอำยุที่บ้ำนได้อย่ำงทั่วถึง โดยผู้สูงอำยุต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ด้วย
2) จัดให้มีกำรระบำยอำกำศภำยในอำคำรที่ดี รวมถึงภำยในห้องสุขำ ทั้งนี้ ให้ทำควำมสะอำด
เครื่องปรับอำกำศ และจัดกำรฆ่ำเชื้อโรคอย่ำงสม่ำเสมอ
3) จัดให้มีระบบคิว มีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืนห่ำงกันอย่ำงน้อย 1 เมตร ทั้งบริเวณจุดรับ
และส่งเด็กเล็กกับผู้ปกครอง หรือผู้สูงอำยุกับญำติ ก่อนเข้ำศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก หรือสถำนดูแลผู้สูงอำยุ
4) ให้มีอัตรำส่วนผู้ดูแลเด็กหรือครูพี่เลี้ยง 1 คนต่อเด็กเล็ก เป็นไปตำมมำตรฐำนของศูนย์เด็ก
เล็กและมำตรกำรป้องกันโรค
5) อำจงดกำรรับและส่งเด็กเล็กจำกที่บ้ำนแบบรวมกลุ่ม เพื่อลดควำมเสี่ยงต่อกำรแพร่เชื้ อบน
รถรับส่งเด็ก
6) จัดให้มีกำรแนะนำสำหรับผู้ประกอบกำร เจ้ำหน้ำที่ผู้ดูแล เพื่อเตรียมควำมพร้อมของ
ผู้ปกครองหรือญำติ ก่อนส่งเด็กเล็กเข้ำสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย หรือผู้สูงอำยุเข้ำสถำนดูแลผู้สูงอำยุ รวมถึงให้มี
กำรตรวจตรำ ควบคุม กำกับกำรให้บริกำรและใช้บริกำรให้เป็นไปตำมมำตรกำรควบคุมหลักอย่ำงเคร่งครัด
7) ให้พิจำรณำพัฒนำนวัตกรรมกำรลงทะเบียนก่อนเข้ำและออกจำกสถำนที่ และระบบกำร
บันทึกประวัติอำกำรป่วยหรือวันที่ไม่ได้ไปสถำนที่ดูแลเพื่อให้บริกำรรูปแบบใหม่ในระยะยำว
ง. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา อุทยานวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม
ทั้งนี้ ให้ผู้มีหน้ำที่รับผิดชอบ เจ้ำของหรือผู้จัดกำรสถำนที่ ดำเนินกำรตำมมำตรกำรควบคุม
หลักและมำตรกำรเสริม ดังนี้
มาตรการควบคุมหลัก
1) ทำควำมสะอำดพื้นผิวที่มีกำรสัมผัสบ่อย ๆ ทั้งก่อนและหลังกำรให้บริกำร รวมถึงห้องสุขำ
และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน
2) ให้ผู้ประกอบกำร พนักงำน ผู้ใช้บริกำร สวมหน้ำกำกอนำมัยหรือหน้ำกำกผ้ำตลอดเวลำ
3) ให้มีจุดบริกำรล้ำงมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยำฆ่ำเชื้อโรค
4) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่ำงกัน อย่ำงน้อย ๑ เมตร
/5) ให้ควบคุม…

-75) ให้ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริกำรมิให้แออัดและรวมกลุ่มกัน หรือลดเวลำในกำรทำกิจกรรม
เท่ำทีจ่ ำเป็น โดยถือหลักหลีกเลี่ยงกำรติดต่อสัมผัสระหว่ำงกัน
6) ให้มีกำรลงทะเบียนเพื่อกำรจองคิวเข้ำใช้บริกำรและให้ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริกำรมิให้
แออัด โดยจัดเป็นรอบเข้ำชม หรือใช้บริกำร
7) ให้เจ้ำของสถำนที่ หรือผู้ประกอบกิจกำร ลงทะเบียนและยืนยันกำรปฏิบัติตำมมำตรกำร
ป้องกันโรคตำมที่ทำงรำชกำรกำหนด
8) ให้มีกำรควบคุมทำงเข้ำออก ลงทะเบียนก่อนเข้ำและออกจำกสถำนที่ และเพิ่มมำตรกำร
ใช้แอปพลิเคชันที่ทำงรำชกำรกำหนด หรือใช้มำตรกำรควบคุมด้วยกำรบันทึกข้อมูลและรำยงำนทดแทนได้
มาตรการเสริม
1) มีมำตรกำรคัดกรองไข้ และอำกำรไอ หอบเหนื่อย จำม หรือเป็นหวัด สำหรับ
ผู้ประกอบกำรพนักงำน และผู้ใช้บริกำร ตำมขีดควำมสำมำรถก่อนเข้ำอำคำร และรับและส่งผู้ใช้บริกำร ทั้งนี้
ให้รำยงำนหน่วยงำนรับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่เข้ำเกณฑ์สอบสวนโรคตำมแนวทำงที่กำหนด
2) จัดให้มีกำรระบำยอำกำศภำยในอำคำรที่ดี รวมถึงภำยในห้องสุขำ ทั้งนี้ ให้ทำควำมสะอำด
เครื่องปรับอำกำศอย่ำงสม่ำเสมอ
3) ควบคุมมิให้มีกิจกรรมที่ใช้เสียงดังภำยในสถำนที่ และงดกิจกรรมที่ทำให้เกิดควำมแออัด
หรือมีกำรรวมกลุ่มคน และอำจจัดให้มีกำรเข้ำชมเป็นกลุ่มได้ไม่เกินกลุ่มละ 5 คน
4) จัดให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตำมผู้ใช้บริกำรได้ทุกคน หำกพบผู้ป่วยหรือผู้ที่มีอำกำรเข้ำ
ได้กับเกณฑ์สอบสวนโรคภำยหลังจำกกำรใช้บริกำร
5) จัดให้มีกำรแนะนำผู้ประกอบกำร พนักงำน ผู้ใช้บริกำร รวมถึงให้มีกำรตรวจตรำ ควบคุม
กำกับกำรให้บริกำรและใช้บริกำร ให้เป็นไปตำมมำตรกำรควบคุมหลักอย่ำงเคร่งครัด
6) ให้พิจำรณำพัฒนำนวัตกรรมกำรลงทะเบียนก่อนเข้ำและออกจำกสถำนที่ และระบบจอง
คิวแบบออนไลน์ เพื่อให้บริกำรรูปแบบใหม่ในระยะยำว
จ. การถ่ า ยทารายการโทรทัศ น์ ภาพยนตร์ และวีดีทัศ น์ ให้ดาเนิน การได้โดยมีจานวน
ผู้แสดง ผู้ร่วมรายการและคณะทางานถ่ายทารวมกันไม่เกินคราวละหนึ่งร้อยห้าสิบคนและมีผู้ชมไม่เกิน
ห้าสิบคน
ทั้งนี้ ให้ผู้มีหน้ำที่รับผิดชอบ เจ้ำของหรือผู้จัดกำรสถำนที่ ดำเนินกำรตำมมำตรกำรควบคุม
หลักและมำตรกำรเสริม ดังนี้
มาตรการควบคุมหลัก
1) ทำควำมสะอำดพื้นผิวที่มีกำรสัมผัสบ่อย ๆ อุปกรณ์ทั้งก่อนและหลังทำงำน รวมถึงห้อง
สุขำ และกำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน
2) ให้ผู้ร่วมงำนทุกคนสวมหน้ำกำกอนำมัยหรือหน้ำกำกผ้ำตลอดเวลำ นักแสดงให้สวม
หน้ำกำกอนำมัยหรือหน้ำกำกผ้ำ ก่อนเข้ำและออกจำกหน้ำฉำก
3) ให้มีจุดบริกำรล้ำงมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยำฆ่ำเชื้อโรค
4) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่ำงกันอย่ำงน้อย ๑ เมตร
5) ให้ควบคุมจำนวนผู้ร่วมงำน ผู้ชม ผู้ร่วมกิจกรรมมิให้แออัดและเป็นกำรรวมกลุ่ม รวมทั้งลด
เวลำในกำรทำกิจกรรมเท่ำที่จำเป็น โดยถือหลักหลีกเลี่ยงกำรติดต่อสัมผัสระหว่ำงกัน ทั้งนี้ ให้ออกนอกบริเวณ
ถ่ำยทำทันทีเมื่อเสร็จภำรกิจ
/6) ให้เจ้ำของ…

-86) ให้เจ้ำของสถำนที่ หรือผู้ประกอบกิจกำรลงทะเบียนและยืนยันกำรปฏิบัติตำมมำตรกำร
ป้องกันโรคตำมที่ทำงรำชกำรกำหนด
7) จัดให้มีกำรลงทะเบียนก่อนเข้ำกองถ่ำยทำ และเพิ่มมำตรกำรใช้แอปพลิเคชันที่ทำง
รำชกำรกำหนดหรือใช้มำตรกำรควบคุมด้วยกำรบันทึกข้อมูลและรำยงำนทดแทนได้
มาตรการเสริม
1) มำตรกำรคัดกรองไข้ และอำกำรไอ หอบเหนื่อย จำม หรือเป็นหวัด สำหรับผู้ร่วมงำน และ
นักแสดง ตำมขีดควำมสำมำรถ ก่อนเข้ำกองถ่ำยทำ ทั้งนี้ ให้รำยงำนกรณีพบผู้ที่เข้ำเกณฑ์สอบสวนโรคตำม
แนวทำงที่กำหนด
2) จัดให้มีกำรระบำยอำกำศที่ดีขณะถ่ำยทำภำยในอำคำร และเลี่ยงกำรถ่ำยทำในบริเวณที่
อับอำกำศ
3) ให้มีกำรเว้นระยะห่ำง อย่ำงน้อย ๑ เมตร ทั้งผู้ดำเนินรำยกำร ผู้ร่วมรำยกำร ผู้อยู่
เบื้องหลังกำรผลิตต่ำง ๆ และผู้ชมรำยกำร ทั้งนี้ ให้งดรูปแบบกิจกรรมที่มีโอกำสใกล้ชิดกัน สำหรับนักแสดงให้
สำมำรถดำเนินกิจกรรมที่ใกล้ชิดกันได้ตำมลักษณะของกำรถ่ำยทำที่เหมำะสม
4) เลือกใช้พื้นที่ถ่ำยทำรำยกำรโทรทัศน์ ภำพยนตร์และวีดีทัศน์ที่มีบริเวณกว้ำงเพียงพอ
เพื่อให้แบ่งพื้นที่ตำมส่วนงำนให้ชัดเจน แต่ละส่วนงำนห่ำงกันอย่ำงน้อย 2 เมตร
5) ให้มีกำรจัดอำหำรและเครื่องดื่มเป็นส่วนบุคคล ไม่ให้ตักอำหำรในภำชนะหรือใช้อุปกรณ์
ร่วมกัน
6) ให้มีกำรให้คำแนะนำผู้ร่วมงำน นักแสดง และ Outsource ทุกคนก่อนเริ่มงำน พร้อมทั้งมี
กำรตรวจตรำ ควบคุม กำกับ กำรทำงำน ลดกำรรวมกลุ่มใกล้ชิดกันและพูดคุยเสียงดัง ตำมมำตรกำรป้องกัน
โรคที่กำหนดอย่ำงเคร่งครัด
7) ให้พิจำรณำพัฒนำนวัตกรรมกำรถ่ำยทำรำยกำรโทรทัศน์ ภำพยนตร์ และวีดีทัศน์รูปแบบ
ใหม่ในระยะยำว เพื่อกำรป้องกันควบคุมโรคที่มีประสิทธิภำพ
(๒) กิจกรรมด้านการออกกาลังกาย การดูแลสุขภาพหรือสันทนาการ
ก. การอบตัว อบสมุนไพร การอบไอน้าแบบรวมหรือการนวดบริเวณใบหน้า ในสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพ สปา หรือสถานประกอบการนวดแผนไทย ให้ดาเนินการได้ ยกเว้นในส่วนของ
สถานประกอบกิจการอาบ อบ นวด ยังไม่อนุญาตให้เปิดดาเนินการ
ทั้งนี้ ให้ผู้มีหน้ำที่รับผิดชอบ เจ้ำของหรือผู้จัดกำรสถำนที่ ดำเนินกำรตำมมำตรกำรควบคุม
หลักและมำตรกำรเสริม ดังนี้
มาตรการควบคุมหลัก
1) ทำควำมสะอำดพื้นผิวที่มีกำรสัมผัสบ่อย ๆ ทั้งก่อนและหลังกำรให้บริกำร รวมทั้งห้องสุขำ
ห้องอำบน้ำ บ่อออนเซ็น ห้องหรือตู้อบตัว อบสมุนไพร อบไอน้ำ รวมถึงดูแลควำมสะอำดของผ้ ำ
เครื่องแต่งกำย อุปกรณ์สำหรับผู้ใช้บริกำร และกำจัดขยะมูลฝอยให้ได้ตำมมำตรฐำน
2) ให้ผู้ประกอบกำร พนักงำนบริกำร ผู้ใช้บริกำร สวมหน้ำกำกอนำมัยหรือหน้ำกำกผ้ำ
ตลอดเวลำ ยกเว้นขณะแช่ออนเซ็น อบตัว อบสมุนไพร อบไอน้ำ โดยอำจจัดให้ใช้บริกำรแบบรวมได้
3) ให้มีจุดบริกำรล้ำงมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยำฆ่ำเชื้อโรค
4) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่ำงกันขณะใช้บริกำรออนเซ็น อบตัว อบสมุนไพร อบไอน้ำแบบ
รวม อย่ำงน้อย ๒ เมตร
/5) ให้ควบคุม…

-95) ให้ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริกำรมิให้แออัด โดยพิจำรณำจัดเป็นรอบเข้ำใช้บริกำร หรือจำกัด
ระยะเวลำกำรใช้บริกำรไม่เกิน 2 ชั่วโมง ทั้งนี้ ให้พิจำรณำให้บริกำรอบตัว อบไอน้ำ อบสมุนไพร แบบแยกห้อง
หรือตู้
6) ให้กิจกำรลงทะเบียนและยืนยันกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรคตำมที่ทำงรำชกำร
กำหนด
7) ให้มีลงทะเบียนก่อนเข้ำและออกจำกสถำนที่ และเพิ่มมำตรกำรใช้แอปพลิเคชันที่ทำง
รำชกำรกำหนด หรือใช้มำตรกำรควบคุมด้วยกำรบันทึกข้อมูลและรำยงำนทดแทนได้
มาตรการเสริม
1) มีมำตรกำรคัดกรองไข้ และอำกำรไอ หอบเหนื่อย จำม หรือเป็นหวัด สำหรับ
ผู้ประกอบกำร พนักงำนบริกำร และผู้ใช้บริกำรก่อนเข้ำสถำนที่ ทั้งนี้ ให้รำยงำนหน่วยงำนรับผิดชอบ กรณีพบ
ผู้ที่เข้ำเกณฑ์สอบสวนโรคตำมแนวทำงที่กำหนด
2) จัดให้มีกำรระบำยอำกำศภำยในอำคำรที่ดี รวมทั้งบริเวณห้องสุขำ และห้องอำบน้ำ ทั้งนี้
ให้ทำควำมสะอำดเครื่องปรับอำกำศให้ได้อย่ำงสม่ำเสมอ
3) ให้มีกำรตรวจสอบคุณภำพน้ำในบ่อออนเซ็น ให้มีระดับคลอรีนตกค้ำง หรือกำรตรวจสอบ
ด้วยวิธีอื่นให้ได้ตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำรฆ่ำเชื้อโรคของบ่อออนเซ็นในทุกระบบ และแสดงให้ผู้ใช้บริกำรทรำบ
เป็นประจำทุกวัน
4) จัดให้มีระบบคิว และมีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืนห่ำงกันอย่ำงน้อย 1 เมตร
5) จัดให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตำมผู้ใช้บริกำรได้ทุกคน หำกพบผู้ป่วย หรือผู้ที่มีอำกำรเข้ำ
ได้กับเกณฑ์สอบสวนโรคภำยหลังจำกกำรใช้บริกำร
6) จัดให้มีกำรแนะนำผู้ประกอบกำร พนักงำน ผู้ใช้บริกำร รวมถึงให้มีกำรตรวจตรำ ควบคุม
กำกับกำรให้บริกำรและใช้บริกำร ให้เป็นไปตำมมำตรกำรควบคุมหลักอย่ำงเคร่งครัด
7) ให้พิจำรณำพัฒนำนวัตกรรมกำรลงทะเบียนก่อนเข้ำและออกจำกสถำนที่ และระบบจอง
คิวแบบออนไลน์ เพื่อให้บริกำรรูปแบบใหม่ในระยะยำว
ข. การออกกาลังกายแบบกลุ่มในสวนสาธารณะ ลานกิจกรรม พื้นที่กิจกรรมสาธารณะ
หรือลานกีฬากลางแจ้ง ให้ดาเนินการได้
ทั้งนี้ ให้ผู้มีหน้ำที่รับผิดชอบ เจ้ำของหรือผู้จัดกำรสถำนที่ ดำเนินกำรตำมมำตรกำรควบคุม
หลักและมำตรกำรเสริม ดังนี้
มาตรการควบคุมหลัก
1) ทำควำมสะอำดพื้นผิวที่มีกำรสัมผัสบ่อย ๆ อุปกรณ์กีฬำ และห้องสุขำ ทั้งก่อนและหลัง
ให้บริกำรและให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน
2) ให้ผู้ประกอบกำร พนักงำนบริกำร สวมหน้ำกำกอนำมัยหรือหน้ำกำกผ้ำตลอดเวลำ
สำหรับทั้งก่อนและหลังใช้บริกำร
3) ให้มีจุดบริกำรล้ำงมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยำฆ่ำเชื้อโรค
4) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนอย่ำงน้อย ๒ เมตร ระหว่ำงกำรออกกำลังกำย
5) ให้ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริกำรออกกำลังกำยมิให้แออัด โดยจำกัดกำรรวมกลุ่มไม่เกิน
5๐ คน
6) จัดให้มีกำรให้คำแนะนำผู้ใช้บริกำร ตรวจตรำควบคุม กำกับกำรให้บริกำรและใช้บริกำรให้
เป็นไปตำมมำตรกำรควบคุมหลักอย่ำงเคร่งครัด
/7) ให้เจ้ำของ…

-107) ให้เจ้ำของสถำนที่ หรือผู้เช่ำสถำนที่ หรือผู้ประกอบกิจกำร หรือผู้จัดกิจกรรม ลงทะเบียน
และยืนยันกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรคตำมที่ทำงรำชกำรกำหนด
8) ให้มีลงทะเบียนก่อนเข้ำและออกจำกสถำนที่ และเพิ่มมำตรกำรใช้แอปพลิเคชันที่ท ำง
รำชกำรกำหนด หรือใช้มำตรกำรควบคุมด้วยกำรบันทึกข้อมูลและรำยงำนทดแทนได้
มาตรการเสริม
1) มีมำตรกำรคัดกรองไข้ และอำกำรไอ หอบเหนื่อย จำม หรือเป็นหวัด สำหรับ
ผู้ประกอบกำร พนักงำนบริกำร และผู้ใช้บริกำรก่อนเข้ำสถำนที่ พร้อมติดสัญลักษณ์แสดงกำรคัดกรองผ่ำน
ทั้งนี้ ให้รำยงำนหน่วยงำนรับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่เข้ำเกณฑ์สอบสวนโรคตำมแนวทำงที่กำหนด
2) จัดให้มีกำรระบำยอำกำศภำยในอำคำรที่ดี รวมทั้งบริเวณห้องสุขำ และห้องอำบน้ำ ทั้งนี้
ให้ทำควำมสะอำดเครื่องปรับอำกำศอย่ำงสม่ำเสมอ
3) จัดให้มีระบบคิว และมีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืนห่ำงกันอย่ำงน้อย 1 เมตร
4) จัดให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตำมผู้ใช้บริกำรสวนสำธำรณะ ลำนกิจกรรมได้ทุกคน หำก
พบผู้ป่วย หรือผู้ที่มีอำกำรเข้ำได้กับเกณฑ์สอบสวนโรคภำยหลังจำกกำรใช้บริกำรได้
5) ให้พิจำรณำพัฒนำนวัตกรรมกำรลงทะเบียนก่อนเข้ำและออกจำกสถำนที่ และระบบจอง
คิวแบบออนไลน์ เพื่อให้บริกำรรูปแบบใหม่ในระยะยำว
ค. สวนน้า สนามเด็กเล่น สวนสนุก ยกเว้นการใช้เครื่องเล่นในลักษณะที่เป็นการติดตั้ง
ชั่วคราว หรือเครื่องเล่นที่มีพื้นผิวสัมผัสมากซึ่งอาจมีความเสี่ยงต่อการติดโรคในเด็ก เช่น บ้ านบอล
บ้านลม
ทั้งนี้ ให้ผู้มีหน้ำที่รับผิดชอบ เจ้ำของหรือผู้จัดกำรสถำนที่ ดำเนินกำรตำมมำตรกำรควบคุม
หลักและมำตรกำรเสริม ดังนี้
มาตรการควบคุมหลัก
1) ทำควำมสะอำดพื้นผิวที่มีกำรสัมผัสบ่อยๆ เครื่องเล่น อุปกรณ์ ห้องสุขำ และห้องอำบน้ำ
ทั้งก่อนและหลังกำรใช้บริกำร และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน
2) ให้ผู้ประกอบกำร พนักงำนบริกำร สวมหน้ำกำกอนำมัยหรือหน้ำกำกผ้ำตลอดเวลำ
สำหรับผู้ใช้บริกำรต้องสวมหน้ำกำกอนำมัยหรือหน้ำกำกผ้ำ ทั้งก่อนและหลังใช้บริกำร
3) ให้มีจุดบริกำรล้ำงมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยำฆ่ำเชื้อโรค
4) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนอย่ำงน้อย ๑ เมตร และลดกำรใกล้ชิดกันระหว่ำงเล่นเครื่องเล่น
และระยะห่ำงระหว่ำงกำรว่ำยน้ำ หรือใช้บริกำรในส่วนของสวนน้ำอย่ำงน้อย ๒ เมตร
5) ให้ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริกำร มิให้แออัด หรือจัดรอบกำรเข้ำใช้บริกำรให้เป็นไปตำม
มำตรกำรป้องกันควบคุมโรค และจำกัดระยะเวลำกำรใช้บริกำรไม่เกิน 2 ชั่วโมง
6) ให้ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริกำรในสวนน้ำ โดยคิดเกณฑ์จำนวนผู้ใช้บริกำรตำมขนำดพื้นที่
ไม่น้อยกว่ำ 8 ตำรำงเมตรต่อคน
7) จัดให้มีพนักงำนดูแลควำมปลอดภัย และให้คำแนะนำและชี้แจงผู้ใช้บริกำรก่อนเข้ำ
สถำนที่ รวมทั้งให้ตรวจตรำ ควบคุม กำกับกำรให้บริกำรและใช้บริกำร ให้เป็นไปตำมมำตรกำรควบคุมหลัก
อย่ำงเคร่งครัด โดยลดกำรพูดคุยขณะอยู่ในสวนน้ำ ให้บ้วนน้ำและทิ้งสำรคัดหลั่งอย่ำงถูกวิธี
8) ให้กิจกำรลงทะเบียนและยืนยันกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรคตำมที่ทำงรำชกำร
กำหนด
/9) ให้ม…ี .

-119) ให้มีกำรลงทะเบียนก่อนเข้ำและออกจำกสถำนที่และเพิ่มมำตรกำรใช้แอปพลิเคชันที่ทำง
รำชกำรกำหนด หรือใช้มำตรกำรควบคุมด้วยกำรบันทึกข้อมูลและรำยงำนทดแทนได้
มาตรการเสริม
1) มีมำตรกำรคัดกรองไข้ และอำกำรไอ หอบเหนื่อย จำม หรือเป็นหวัด สำหรับ
ผู้ประกอบกำร พนักงำนบริกำร และผู้ใช้บริกำร ก่อนเข้ำสถำนที่ พร้อมติดสัญลักษณ์แสดงกำรคัดกรองผ่ำน
ทั้งนี้ ให้รำยงำนหน่วยงำนรับผิดชอบ กรณีพบผู้ทเี่ ข้ำเกณฑ์สอบสวนโรคตำมแนวทำงที่กำหนด
2) จัดให้มีกำรระบำยอำกำศภำยในอำคำรที่ดี รวมทั้งบริเวณห้องสุขำ ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้ำ และ
ห้องอำบน้ำ ทั้งนี้ ให้ทำควำมสะอำดเครื่องปรับอำกำศให้ได้อย่ำงสม่ำเสมอ
3) จัดให้มีระบบคิว และมีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืนห่ำงกันอย่ำงน้อย 1 เมตร
4) อำจให้ผู้ใช้บริกำรและพนักงำนบริกำรสวม Face Shield ขณะใช้บริกำร
5) ควบคุม ตรวจสอบคุณภำพน้ำในสวนน้ำ ให้มีควำมเป็นกรด - ด่ำง ระดับคลอรีนตกค้ำง
หรือกำรตรวจสอบด้วยวิธีอื่นให้ได้ตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำรฆ่ำเชื้อโรคในทุกระบบ และแสดงให้ผู้ใช้บริกำรทรำบ
เป็นประจำทุกวัน
6) จัดให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตำมผู้ใช้บริกำรได้ทุกคน หำกพบผู้ป่วยหรือผู้ที่มีอำกำรเข้ำ
ได้กับเกณฑ์สอบสวนโรคภำยหลังจำกกำรใช้บริกำรได้
7) ให้พิจำรณำพัฒนำนวัตกรรมกำรลงทะเบียนก่อนเข้ำและออกจำกสถำนที่ และระบบจอง
คิวแบบออนไลน์ เพื่อให้บริกำรรูปแบบใหม่ในระยะยำว
ง. สนามกีฬาหรือสถานที่เพื่อการออกกาลังกาย การเล่นกีฬา หรือเพื่อการเรียนการสอน
ในทุกประเภทกีฬ า ให้เปิ ดดาเนิน การได้ ยกเว้นสนามชนโค สนามชนไก่ สนามกัดปลา หรือสนามการ
แข่งขันอื่นในลักษณะทานองเดียวกันยังไม่อนุญาตให้เปิดดาเนินการ สถานที่ที่ได้รับการผ่อนคลายสามารถ
จัดให้มีการแข่งขันและถ่ายทอดโทรทัศน์ การแข่งขันกีฬาหรือการถ่ายทอดผ่านสื่ออื่น ๆ ได้ แต่ต้องไม่มี
ผู้ชมอยู่ในสนามแข่งขัน และผู้จัดการแข่งขันต้องดาเนินการตามขั้นตอนและวิธีการที่ทางราชการกาหนด
ด้วย
ทั้งนี้ ให้ผู้มีหน้ำที่รับผิดชอบ เจ้ำของหรือผู้จัดกำรสถำนที่ ดำเนินกำรตำมมำตรกำรควบคุม
หลักและมำตรกำรเสริม ดังนี้
มาตรการควบคุมหลัก
1) ทำควำมสะอำดพื้นผิวที่มีกำรสัมผัสบ่อย ๆ อุปกรณ์กีฬำ ห้องสุขำ และห้องอำบน้ำ
ทั้งก่อนและหลังให้บริกำร และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน
2) ให้ผู้ประกอบกำร พนักงำนบริกำร ผู้ฝึกสอนหรือคู่ซ้อม สวมหน้ำกำกอนำมัยหรือหน้ำกำก
ผ้ำตลอดเวลำ สำหรับผู้ใช้บริกำรหรือนั กกีฬำต้องสวมหน้ำกำกอนำมัยหรื อหน้ำกำกผ้ำ ทั้งก่อนและหลังใช้
บริกำรหรือกำรฝึกซ้อม
3) ให้มีจุดบริกำรล้ำงมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยำฆ่ำเชื้อโรค
4) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนอย่ำงน้อย ๑ เมตร และลดกำรใกล้ชิดกันระหว่ำงกำรฝึกซ้อม
กำรเรียนกำรสอน หรือกำรแข่งขัน
5) ให้ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริกำรมิให้แออัด หรือจัดรอบกำรเข้ำใช้บริกำรให้เป็นไปตำม
มำตรกำรป้องกันควบคุมโรค อำจพิจำรณำจำกัดระยะเวลำกำรใช้บริกำร กำรเรียนกำรสอน หรือกำรแข่งขัน
ไม่เกิน 2 ชั่วโมง
/6) ให้ควบคุม…

-126) ให้ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริกำรในสระว่ำยน้ำ โดยคิดเกณฑ์จำนวนผู้ใช้บริกำร ตำมขนำด
พื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 8 ตำรำงเมตรต่อคน
7) จัดให้มีกำรให้คำแนะนำผู้ใช้บริกำร ตรวจตรำ ควบคุม กำกับกำรให้บริกำรและใช้บริกำร
ให้เป็นไปตำมมำตรกำรควบคุมหลักอย่ำงเคร่งครัด
8) ให้กิจกำรลงทะเบียนและยืนยันกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรคตำมที่ทำงรำชกำร
กำหนด
9) ให้มีกำรลงทะเบียนก่อนเข้ำและออกจำกสถำนที่และเพิ่มมำตรกำรใช้แอปพลิเคชันที่ทำง
รำชกำรกำหนด หรือใช้มำตรกำรควบคุมด้วยกำรบันทึกข้อมูลและรำยงำนทดแทนได้
มาตรการเสริม
1) มีมำตรกำรคัดกรองไข้ และอำกำรไอ หอบเหนื่อย จำม หรือเป็นหวัด สำหรับ
ผู้ประกอบกำร พนักงำนบริกำร ผู้ฝึกสอนหรือคู่ซ้อม และผู้ใช้บริกำรหรือนักกีฬำ ก่อนเข้ำสถำนที่ พร้อมติด
สัญลักษณ์แสดงกำรคัดกรองผ่ำน ทั้งนี้ ให้รำยงำนหน่วยงำนรับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่เข้ำเกณฑ์สอบสวนโรคตำม
แนวทำงที่กำหนด
2) จัดให้มีกำรระบำยอำกำศภำยในอำคำรที่ดี รวมทั้งบริเวณห้องสุขำ ห้องอำบน้ำ และห้อง
เปลี่ยนเสื้อผ้ำ ทั้งนี้ ให้ทำควำมสะอำดเครื่องปรับอำกำศอย่ำงสม่ำเสมอ
3) จัดให้มีระบบคิว และมีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืนห่ำงกันอย่ำงน้อย 1 เมตร
4) ให้ควบคุม ตรวจสอบคุณภำพน้ำในสระว่ำยน้ำให้มีควำมเป็นกรด - ด่ำง ระดับคลอรีน
ตกค้ำง หรือกำรตรวจสอบด้วยวิธีอื่นให้ได้ตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำรฆ่ำเชื้อโรคของสระว่ำยน้ำในทุกระบบ และ
แสดงให้ผู้ใช้บริกำรทรำบเป็นประจำทุกวัน
5) อำจให้ผู้ใช้บริกำร ผู้ฝึกสอนหรือคู่ซ้อม พนักงำนบริกำรสวม Face Shield ขณะใช้บริกำร
6) จัดให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตำมผู้ฝึกซ้อมหรือคู่ซ้อม ผู้ใช้บริกำร หรือนักกีฬำได้ทุกคน
หำกพบผู้ป่วย หรือผู้ที่มีอำกำรเข้ำได้กับเกณฑ์สอบสวนโรคภำยหลังจำกกำรใช้บริกำรได้
7) ให้พิจำรณำพัฒนำนวัตกรรมกำรลงทะเบียนก่อนเข้ำและออกจำกสถำนที่ และระบบจอง
คิวแบบออนไลน์ เพื่อให้บริกำรรูปแบบใหม่ในระยะยำว
จ. ตู้เกม เครื่องเล่นหยอดเหรียญที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายและตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า
ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ให้เปิดดาเนินการได้
ทั้งนี้ ให้ผู้มีหน้ำที่รับผิดชอบ เจ้ำของหรือผู้จัดกำรสถำนที่ ดำเนินกำรตำมมำตรกำรควบคุม
หลักและมำตรกำรเสริม ดังนี้
มาตรการควบคุมหลัก
1) ทำควำมสะอำดพื้นผิวที่มีกำรสัมผัสบ่อย ๆ อุปกรณ์ ตู้เกม เครื่องเล่นหยอดเหรียญ และ
บริเวณโดยรอบ ทั้งก่อนและหลังให้บริกำร และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน
2) ให้ผู้ประกอบกำร พนักงำนบริกำร และผู้ใช้บริกำรสวมหน้ำกำกอนำมัยหรือหน้ำกำกผ้ำ
ตลอดเวลำ
3) ให้มีจุดบริกำรล้ำงมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยำฆ่ำเชื้อโรค
4) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืน รวมทั้งเครื่องเล่น อย่ำงน้อย ๑ เมตร และลดกำรใกล้ชิดกัน
ระหว่ำงทำกิจกรรม
5) ให้ ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริกำรมิให้แออัด และจำกัดระยะเวลำกำรใช้บริกำรไม่เกิน
2 ชั่วโมงต่อวัน
/6) จัดให้มี…

-136) จัดให้มีกำรให้คำแนะนำผู้ใช้บริกำรตรวจตรำ ควบคุม กำกับกำรให้บริกำรและใช้บริกำรให้
เป็นไปตำมมำตรกำรควบคุมหลักอย่ำงเคร่งครัด
7) ให้ผู้ประกอบกำร เจ้ำของกิจกำร ลงทะเบียนและยืนยันกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้อ งกัน
โรคตำมที่ทำงรำชกำรกำหนด
8) ให้มีลงทะเบียนก่อนเข้ำและออกจำกสถำนที่ และเพิ่มมำตรกำรใช้แอปพลิเคชันที่ทำง
รำชกำรกำหนด หรือใช้มำตรกำรควบคุมด้วยกำรบันทึกข้อมูลและรำยงำนทดแทนได้
มาตรการเสริม
1) มีมำตรกำรคัดกรองไข้ และอำกำรไอ หอบเหนื่อย จำม หรือเป็นหวัด สำหรับ
ผู้ประกอบกำร พนักงำนบริกำร และผู้ใช้บริกำรก่อนเข้ำสถำนที่ พร้อมติดสัญลักษณ์แสดงกำรคัดกรองผ่ำน
ทั้งนี้ ให้รำยงำนหน่วยงำนรับผิดชอบ กรณีพบผู้ทเี่ ข้ำเกณฑ์สอบสวนโรคตำมแนวทำงที่กำหนด
2) จัดให้มีกำรระบำยอำกำศภำยในอำคำรที่ดี ทั้งนี้ ให้ทำควำมสะอำดเครื่องปรั บอำกำศ
อย่ำงสม่ำเสมอ
3) จัดให้มีระบบคิว และมีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืนห่ำงกันอย่ำงน้อย 1 เมตร
4) จัดให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตำมผู้ใช้บริกำรตู้เกม เครื่องเล่นหยอดเหรียญได้ทุกคน หำก
พบผู้ป่วยหรือผู้ที่มีอำกำรเข้ำได้กับเกณฑ์สอบสวนโรคภำยหลังจำกกำรใช้บริกำรได้
5) ให้พิจำรณำพัฒนำนวัตกรรมกำรลงทะเบียนก่อนเข้ำและออกจำกสถำนที่ และระบบจอง
คิวแบบออนไลน์ เพื่อให้บริกำรรูปแบบใหม่ในระยะยำว
ข้อ 3 การขนส่งสาธารณะข้ามเขตพื้นที่จังหวัดเพื่ออานวยความสะดวก และรองรับการ
เดินทางของประชาชนภายหลังมาตรการผ่อนคลายการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด ให้หน่วยงานที่
รั บ ผิ ด ชอบตรวจสอบและก ากั บ ดู แ ลการขนส่ ง ผู้ โ ดยสารที่ เ ป็ น การขนส่ ง สาธารณะทุ ก ประเภท โดย
ผู้ประกอบการต้องจัดระบบและระเบียบต่าง ๆ รวมทั้งการให้มีการจอดพักรถและจากัดจานวนผู้โดยสารใน
แต่ละเที่ยวเป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกาหนด
ทั้งนี้ ให้ผู้มีหน้ำที่รับผิดชอบ เจ้ำของหรือผู้จัดกำรสถำนที่ ดำเนินกำรตำมมำตรกำรควบคุม
หลักและมำตรกำรเสริม ดังนี้
มาตรการควบคุมหลัก
1) ทำควำมสะอำดพื้นผิว ที่มีกำรสัมผัสบ่อย ๆ ยำนพำหนะ ทั้งก่อนและหลังกำรให้บริกำร
รวมถึงห้องสุขำ และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน
2) ให้ผู้ประกอบกำร พนักงำน ผู้ใช้บริกำรสวมหน้ำกำกอนำมัยหรือหน้ำกำกผ้ำตลอดเวลำ
3) ให้มีจุดบริกำรล้ำงมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยำฆ่ำเชื้อโรคบริเวณสถำนี
ขนส่ง/โดยสำร รวมทั้งจัดให้มีกำรให้คำแนะนำผู้ประกอบกำร พนักงำน ผู้ใช้บริกำร ล้ำงมือก่อนขึ้นรถโดยสำร
รถตู้ และรถไฟ ทุกครั้ง
4) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่ำงกันอย่ำงน้อย ๑ เมตร
5) ให้ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริกำร มิให้แออัดและรวมกลุ่มกัน ทั้งในสถำนีขนส่ง/โดยสำร
ชำนชำลำ รวมถึงในรถโดยสำรประจำทำง รถปรับอำกำศ รถไฟ โดยถือหลักหลีกเลี่ยงกำรติดต่อสัม ผัสระหว่ำง
กัน และให้พิจำรณำเพิ่มรอบกำรโดยสำรในช่วงเวลำเร่งด่วน
6) กรณีรถโดยสำรประจำทำง รถปรับอำกำศ และรถตู้ให้นั่งที่นั่ง 1 ที่นั่ง เว้น 1 ที่นั่ง อำจ
พิจำรณำให้ผู้โดยสำรที่มำด้วยกันนั่งติดกันได้ไม่เกิน 2 ที่นั่ง และเว้น 1 ที่นั่ง ทั้งนี้ ให้มีจำนวนผู้โดยสำรไม่เกิน
ร้อยละ 70 ของควำมจุผู้โดยสำรตำมมำตรฐำน
/7) ให้มีกำร…

-147) ให้มีกำรควบคุมทำงเข้ำและออก ลงทะเบียนก่อนเข้ำและออกจำกสถำนที่ และเพิ่ม
มำตรกำรใช้แอปพลิเคชันที่ทำงรำชกำรกำหนด หรือใช้มำตรกำรควบคุมด้วยกำรบันทึกข้อมูลและรำยงำน
ทดแทนได้
8) ให้เจ้ำของสถำนที่ ผู้ประกอบกำร และพนักงำนให้คำแนะนำผู้ใช้บริกำร รวมถึงให้มีกำร
ตรวจตรำควบคุม กำกับกำรให้บริกำรและใช้บริกำรให้เป็นไปตำมมำตรกำรป้องกันโรคที่ทำงรำชกำรกำหนด
อย่ำงเคร่งครัด
มาตรการเสริม
1) มีมำตรกำรคัดกรองไข้ และอำกำรไอ หอบเหนื่อย จำม หรือเป็นหวัด สำหรับ
ผู้ประกอบกำร พนักงำน และผู้ใช้บริกำร ก่อนเข้ำอำคำร ทั้งนี้ ให้รำยงำนหน่วยงำนรับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่
เข้ำเกณฑ์สอบสวนโรคตำมแนวทำงที่กำหนด
2) จัดให้มีกำรระบำยอำกำศภำยในอำคำรสถำนีขนส่ง /โดยสำรที่ดี รวมถึงภำยในห้องสุขำ
และรถโดยสำรประจำทำง - รถปรับอำกำศ รถตู้ระหว่ำงจังหวัด โดยพิจำรณำให้จอดพักรถ และเปิดประตู
หน้ำต่ำงเพื่อระบำยอำกำศภำยในรถขณะเดินทำงทุก 2 ชั่วโมง ทั้งนี้ ให้ทำควำมสะอำดเครื่องปรับอำกำศอย่ำง
สม่ำเสมอ
3) จัดให้มีระบบคิว มีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืนห่ำงกันอย่ำงน้อย 1 เมตร บริเวณสถำนี
ขนส่ง/โดยสำร ชำนชำลำ รวมทั้งบริเวณจุดรับประทำนอำหำรและห้องน้ำ
4) ควบคุมมิให้มีกิจกรรมที่ใช้เสียงดังภำยในสถำนที่ และงดกิจกรรมที่ทำให้เกิดควำมแออัด
หรือมีกำรรวมกลุ่มคน
5) จัดให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตำมผู้ใช้บริกำรได้ทุกคน หำกพบผู้ป่วยหรือผู้ที่มีอำกำรเข้ำ
ได้กับเกณฑ์สอบสวนโรคภำยหลังจำกกำรใช้บริกำร
6) ให้พิจำรณำพัฒนำนวัตกรรมกำรลงทะเบียนก่อนเข้ำและออกจำกสถำนที่ และระบบจอง
คิวแบบออนไลน์ เพื่อให้บริกำรรูปแบบใหม่ในระยะยำว
ในกรณีที่ผู้มีหน้ำที่รับผิดชอบ เจ้ำของหรือผู้จัดกำรสถำนที่ ตำมข้อ 1 และ 2 ไม่ปฏิบัติตำม
มำตรกำรป้ อ งกั น โรคที่ จั ง หวั ด ปรำจี น ก ำหนดตำมมำตรกำรควบคุ ม หลั ก และมำตรกำรเสริ ม ในค ำสั่ ง นี้
จังหวัดปรำจีนบุรีจะสั่งปิดสถำนที่นั้นเป็นกำรชั่วครำว เฉพำะรำย
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 14 มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๓
(นำยพิบูลย์ หัตถกิจโกศล)
ผูว้ ่ำรำชกำรจังหวัดปรำจีนบุรี
ประธำนคณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัดปรำจีนบุรี
ผู้กำกับกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉินจังหวัดปรำจีนบุรี

