คำสั่งจังหวัดปรำจีนบุรี
ที่ 1340/ ๒๕๖๓
เรื่อง ผ่อนคลำยกำรบังคับใช้บำงมำตรกำรในกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ในพื้นที่จังหวัดปรำจีนบุรี
ตำมทีจ่ ังหวัดปรำจีนบุรี ได้มีคำสั่งที่ 1269/2563 ลงวันที่ 2 พฤษภำคม 2563 เรื่อง ปิดสถำนที่
ซึ่ ง มี โ อกำสเสี่ ย งต่ อ กำรแพร่ ร ะบำดของ โรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนำ 2019 หรื อ โรคโควิ ด 19 (Coronavirus
Disease 2019 (COVID-19)) ในพื้นที่จังหวัดปรำจีนบุรี นั้น
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๓๕ แห่งพระรำชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อ ๗ (๑)
ของข้ อก ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่ ง พระรำชก ำหนดกำรบริ หำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ ฉุ กเฉิ น
พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๕ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 15 พฤษภำคม 2563 คำสั่งศูนย์
บริ หำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ ระบำดของโรคติด เชื้ อไวรั ส โคโรนำ 2019 (โควิด -19) ที่ 3/2563 ลงวั นที่ 16
พฤษภำคม 2563 ผู้ ว่ำรำชกำรจั งหวัดปรำจี นบุ รี โดยควำมเห็ นชอบของคณะกรรมกำรโรคติ ดต่ อจั งหวั ด
ปรำจีนบุรี ตำมมติที่ประชุมครั้งที่ 21/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ 16 พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงมีคำสั่ง ดังนี้
ข้อ 1 ผ่ อนผั น กำรใช้อำคำรสถำนที่ของโรงเรียนหรือสถำบันกำรศึกษำ โดยให้ ใช้อำคำร
สถำนที่ ข องโรงเรี ย นหรื อ สถำบั น กำรศึ ก ษำเฉพำะที่ ด ำเนิ น กำรในลั ก ษณะของกำรให้ ค วำมช่ ว ยเหลื อ
กำรสงเครำะห์ อุปถัมภ์ หรืออุปกำระเด็กกำพร้ำที่ประสบปัญหำครอบครัว เด็กยำกไร้ หรือเด็กด้อยโอกำส
และอำจเป็นกลุ่มเสี่ยงได้หำกปล่อยให้เด็กอำศัยอยู่ในสถำนที่พักอำศัยของตนหรือที่อื่น หรือเป็นกำรใช้อำคำร
สถำนที่ดังกล่ำวเพื่อกำรทำกิจกรรมอันเป็นประโยชน์สำธำรณะ แต่ยังคงงดเว้นกำรใช้อำคำรสถำนที่เพื่อกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน กำรสอบ หรือกำรฝึกอบรม
ข้อ 2 ผ่อนคลำยให้ดำเนินกำรหรือทำกิจกรรมบำงอย่ำงได้ เพื่อเป็นกำรอำนวยควำมสะดวก
ของประชำชนและขับเคลื่อนกิจกรรมบำงอย่ำง ภำยใต้กำรดำเนินกำรตำมมำตรกำรป้องกันโรคที่ทำงรำชกำร
กำหนดรวมทั้งกำรจั ดระเบี ย บและระบบต่ำงๆ ให้ ส ถำนที่ห รื อกำรดำเนิ นกิจกรรม ที่ผู้ ว่ ำรำชกำรจั งหวั ด
ปรำจี น บุ รี เคยมี ค ำสั่ ง ปิ ด สถำนที่ ไ ว้ เ ป็ น กำรชั่ ว ครำวตำม พระรำชบั ญ ญั ติ โ รคติ ด ต่ อ พ.ศ. ๒๕๕๘
และตำมข้ อก ำหนด (ฉบั บที่ 5) สำมำรถเปิ ดด ำเนิ นหรื อท ำกิ จกรรมบำงอย่ ำงได้ เพิ่ มเติ มตำมควำมสมั ครใจ
และควำมพร้อม ดังต่อไปนี้
(1)กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดาเนินชีวิต
ก. การจาหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มในภัตตาคาร สวนอาหาร ศูนย์อาหาร โรงอาหาร
ร้านอาหารหรื อเครื่องดื่ มทั่วไป ซึ่งไม่รวมถึงสถานบริ การ ผับ บาร์ ให้เ ปิดดาเนิน การได้ แต่ยังคงห้า ม
การบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ในสถานที่ดังกล่าวนี้ โดยให้เจ้าของหรือผู้จัดการสถานที่
ดาเนินการตามมาตรการควบคุมหลักและมาตรการเสริม ดังนี้
มำตรกำรควบคุมหลัก
1) ทำควำมสะอำดพื้น พื้นผิวสัมผัสบ่อย ๆ ทั้งก่อนและหลังกำรให้บริกำร และให้กำจัด
ขยะมูลฝอยทุกวัน
2) ให้ผู้ประกอบกำร พนักงำนบริกำร ผู้ใช้บริกำรสวมหน้ำกำกอนำมัย หรือหน้ำกำกผ้ำ
/3) ให้มีจุดบริการ…

-23) ให้มีจุดบริกำรล้ำงมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยำฆ่ำเชื้อโรค
4) ให้ เ ว้ น ระยะห่ ำ งระหว่ ำ งโต๊ ะ และระหว่ ำ งที่ นั่ ง รวมถึ ง ระยะห่ ำ งระหว่ ำ งกำรเดิ น
อย่ำงน้อย 1 เมตร
5) ให้ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริกำร มิให้แออัด
6) ห้ำมกำรบริโภคสุรำหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภำยในสถำนที่จำหน่ำยอำหำร
มำตรกำรเสริม
1) มี ม ำตรกำรคั ด กรองไข้ และอำกำรไอ หอบเหนื่ อ ย จำม หรื อ เป็ น หวั ด ส ำหรั บ
ผู้ประกอบกำร พนักงำนบริกำร และผู้ใช้บริกำรก่อนเข้ำอำคำร ทั้งนี้ ให้รำยงำนหน่วยงำนรับผิดชอบ กรณีพบผู้
ที่เข้ำเกณฑ์สอบสวนโรค ตำมแนวทำงที่กำหนด
2) ลดเวลำในกำรทำกิจกรรมให้สั้นลงเท่ำที่จำเป็น โดยถือหลักหลีกเลี่ยงกำรติดต่อสัมผัส
ระหว่ำงกันและลดกำรเสียงดังภำยในร้ำนอำหำร
3) กรณีจ ำหน่ ำยอำหำรแบบบุฟเฟต์ ให้ ปรับรูปแบบกำรบริกำรโดยงดกำรตักอำหำร
ส่วนกลำงด้วยตนเอง รวมถึงกำรตักอำหำรในภำชนะหรือใช้อุปกรณ์ร่วมกัน
4) จัดให้มีระบบคิว และมีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืนห่ำงกันอย่ำงน้อย 1 เมตร
5) จัดให้มีกำรระบำยอำกำศภำยในอำคำรที่ดี รวมถึงห้องสุขำ
6) เพิ่ ม มำตรกำรใช้ แ อพพลิ เ คชั่น ติ ดตำมตัว ทำงโทรศั พท์ เ คลื่ อ นที่ม ำใช้ ไ ด้ต ำมควำม
เหมำะสม หรือใช้มำตรกำรควบคุมด้วยกำรบันทึกข้อมูลและรำยงำนทดแทน
ข. ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ให้เปิดดาเนินการเพิ่มเติมได้ในส่วนที่
เป็ น การจ าหน่ า ยสิ น ค้ า เพื่ อ การอุ ป โภคบริ โ ภคและการให้ บ ริ ก าร รวมทั้ ง ร้ า นอาหารหรื อ เครื่ อ งดื่ ม
(ห้า มการบริ โ ภคสุร าหรื อเครื่ องดื่ มที่มีแอลกอฮอล์ใ นร้ า น) ร้ า นเสริ มสวย แต่งผม ตัดผม หรื อ ทาเล็ บ
ยกเว้นส่วนที่เป็นโรงมหรสพ โรงภาพยนตร์ สถานที่เล่นโบว์ลิ่ง ตู้เกมส์ เครื่องเล่นหยอดเหรียญสถานที่
เล่น สเก็ต หรื อ โรลเลอร์ เ บรดหรื อการละเล่น อื่น ๆ ในทานองเดียวกัน คาราโอเกะ สวนสนุก สวนน้ า
สวนสัตว์ สนุกเกอร์ บิลเลียด ร้านเกมส์ สถานที่ออกกาลังกายฟิตเนส สถานประกอบการเพื่อสุขภาพสถาน
ประกอบการนวด แผนไทย นวดฝ่าเท้า สถาบันกวดวิชา สนามพระเครื่อง ศูนย์ประชุม
ทั้งนี้ พื้นที่และกิจกรรมที่เปิดดาเนินกิจการได้ให้งดเว้นการจัดการแข่งขัน กิ จกรรม
ส่งเสริมการขาย หรือการดาเนินการอื่นใดที่เปิดโอกาสให้ผู้คนมาชุมนุมกั นหนาแน่น และให้เปิดดาเนินการ
ได้ จนถึงเวลา 20.00 นาฬิกา โดยให้เจ้าของหรือผู้จัดการสถานที่ดาเนินการตามมาตรการควบคุมหลัก
และมาตรการเสริม ดังนี้
มำตรกำรควบคุมหลัก
1) ทำควำมสะอำดพื้น พื้นผิ วสัมผัสบ่อย ๆ ทั้งก่อนและหลังกำรให้บริกำร และให้กำจัด
ขยะมูลฝอยทุกวัน
2) ให้ผู้ประกอบกำร พนักงำนบริกำร ผู้ใช้บริกำรสวมหน้ำกำกอนำมัย หรือหน้ำกำกผ้ำ
3) ให้มีจุดบริกำรล้ำงมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยำฆ่ำเชื้อโรค
4) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่ำงกัน และเว้นระยะห่ำงในกำรเลือกสินค้ำและชำระรำคำสินค้ำ
อย่ำงน้อย 1 เมตร
5) ให้ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริกำรมิให้แออัดและรวมกลุ่มกันหรือลดเวลำในกำรทำกิจกรรม
เท่ำที่จำเป็น โดยถือหลักหลีกเลี่ยงกำรติดต่อสัมผัสระหว่ำงกัน และเพิ่มมำตรกำรใช้แอพพลิเคชั่นติดตำมตัวทำง
โทรศัพท์เคลื่อนที่มำใช้ได้ตำมควำมเหมำะสม หรือใช้มำตรกำรควบคุมด้วยกำรบันทึกข้อมูลและรำยงำนทดแทนได้
/6) สถานที่จาหน่าย...

-36) สถำนที่จำหน่ำยอำหำรหรือเครื่องดื่มในศูนย์กำรค้ำ ห้ำงสรรพสินค้ำ คอมมูนิตี้มอลล์
ดีพำร์ทเมนท์ส โตร์ ไฮเปอร์ มำร์เก็ต ในขั้นต้นให้ เปิดเฉพำะในกำรนำกลั บไปบริโภคที่อื่น หำกประสงค์เปิด
ให้บริกำรในสถำนที่นั้น สำมำรถทำได้โดยให้ดำเนินกำรตำมมำตรกำรข้อ 2 (1) ก.
๗) ให้โรงเรียนสอนดนตรี ภำษำ เต้น สถำบันลีลำศหรือสอนลีลำศ สอนศิลปะ สอนขับ
รถยนต์ โรงเรี ย นสอนศิล ปะกำรต่อ สู้ (ยิ ม) โรงเรียนสอนทำอำหำร หรือสถำนที่เพื่อ จัดกำรเรียนกำรสอน
กำรสอบ หรือกำรฝึกอบรมยังคงปิดกิจกำรต่อไป เพื่อให้เป็นไปตำมข้อกำหนดออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่ง
พระรำชกำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๕) ข้อ ๒(๑)
๘) ร้ำนเสริมสวย แต่งผม หรือตัดผม สำหรับบุรุษหรือสตรี ให้เปิดได้เฉพำะกิจกรรมสระ
ตัด ซอยผม แต่งผม และต้องไม่มีผู้นั่งรอในร้ำน เพื่อให้เป็นไปตำมข้อกำหนดออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่ง
พระรำชกำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๖) ข้อ ๑(๑)ง.
มำตรกำรเสริม
1) ให้มีกำรควบคุมทำงเข้ำออก ลงทะเบียนก่อนเข้ำและออกจำกสถำนที่ โดยจัดให้มีพื้นที่
เพียงพอในกำรเว้นระยะห่ำงระหว่ำงกันอย่ำงน้อย 1 เมตร และมีกำรคัดกรองไข้ และอำกำรไอ หอบเหนื่อย
จำม หรือเป็นหวัด สำหรับผู้ประกอบกำร พนักงำนบริกำร และผู้ใช้บริกำร ก่อนเข้ำอำคำร ทั้งนี้ให้รำยงำน
หน่วยงำนรับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่เข้ำเกณฑ์สอบสวนโรค ตำมแนวทำงที่กำหนด
2) ควบคุมมิให้มีกิจกรรมที่ใช้เสียงดังภำยในสถำนที่ รวมถึงงดกิจกรรมส่งเสริมกำรขำย
และงดกิจกรรมที่ทำให้เกิดควำมแออัดหรือมีกำรรวมกลุ่มคน
3) จัดให้มีกำรระบำยอำกำศภำยในอำคำรที่ดี รวมถึงภำยในห้องสุขำ
4) จัดให้มีระบบคิว มีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือ ยืนห่ำงกัน อย่ำงน้อย 1 เมตร ทั้งบริเวณจุด
รับส่งผู้โดยสำรขนส่งสำธำรณะ และภำยในอำคำร
5) อำจจัดให้มีกำรรับ – ส่งพนักงำน ผู้ประกอบกำรรำยย่อย เพื่อลดควำมเสี่ยงต่อกำรแพร่เชื้อ
ขณะใช้บริกำรขนส่งสำธำรณะ
6) จั ดให้ มีกำรแนะนำผู้ ประกอบกำร พนักงำน ผู้ ใช้บริกำร รวมถึงให้ มีกำรตรวจตรำ
ควบคุม กำกับกำรให้บริกำรและกำรใช้บริกำร ให้เป็นไปตำมมำตรกำรควบคุมหลักอย่ำงเคร่งครัด
ค. ร้านค้าปลีก/ค้าส่ง หรือตลาดค้าส่งขนาดใหญ่ โดยให้เจ้าของหรือผู้จัดการสถานที่
ดาเนินการตามมาตรการควบคุมหลักและมาตรการเสริม ดังนี้
มำตรกำรควบคุมหลัก
1) ทำควำมสะอำดพื้น พื้นผิวสัมผัสบ่อย ๆ ทั้งก่อนและหลังกำรให้บริกำร และให้กำจัด
ขยะมูลฝอยและขยะติดเชื้อให้ได้ตำมมำตรฐำน
2) ให้ผู้ประกอบกำร พนักงำนบริกำร ผู้ใช้บริกำรสวมหน้ำกำกอนำมัย หรือหน้ำกำกผ้ำ
3) ให้มีจุดบริกำรล้ำงมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยำฆ่ำเชื้อโรค
4) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่ำงกันและระยะห่ำงระหว่ำงแผงค้ำ และเว้นระยะห่ำงในกำร
เลือกสินค้ำและชำระรำคำสินค้ำ อย่ำงน้อย 1 เมตร
5) ให้ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริกำรมิให้แออัดและรวมกลุ่มกันหรือลดเวลำในกำรทำกิจกรรม
เท่ำที่จำเป็น โดยถือหลักหลีกเลี่ยงกำรติดต่อสัมผัสระหว่ำงกัน และเพิ่มมำตรกำรใช้แอพพลิเคชั่นติดตำมตัวทำง
โทรศัพท์เคลื่อนที่ มำใช้ได้ตำมควำมเหมำะสม หรือใช้มำตรกำรควบคุม ด้วยกำรบันทึกข้อมูลและรำยงำนทดแทนได้
6) สถำนที่จำหน่ำยอำหำรหรือเครื่องดื่มในร้ำนค้ำปลีก /ค้ำส่งขนำดใหญ่ ในขั้นต้นให้เปิด
เฉพำะในกำรนำกลับไปบริโภคที่อื่ น หำกประสงค์เปิดให้บริกำรในสถำนที่นั้น สำมำรถทำได้โดยให้ดำเนินกำร
ตำมมำตรกำรข้อ 2 (1) ก.
/มาตรการ…

-4มำตรกำรเสริม
1) ร้ำนค้ำปลีก/ค้ำส่งขนำดใหญ่ ให้มีกำรควบคุมทำงเข้ำออก ลงทะเบียนก่อนเข้ำและออก
จำกสถำนที่ โดยจัดให้มีพื้นที่เพียงพอในกำรเว้นระยะห่ำงระหว่ำ งกันอย่ำงน้อย 1 เมตร และมีกำรคัดกรองไข้
และอำกำรไอ หอบเหนื่อย จำม หรือเป็นหวัด สำหรับผู้ประกอบกำร พนักงำนบริกำรและผู้ใช้บริกำร ก่อนเข้ำ
อำคำร ทั้งนี้ให้รำยงำนหน่วยงำนรับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่เข้ำเกณฑ์สอบสวนโรค ตำมแนวทำงที่กำหนด
2) ควบคุมมิให้มีกิจกรรมที่ใช้เสี ยงดังภำยในสถำนที่รวมถึงงดกิจกรรมส่งเสริมกำรขำย
และงดกิจกรรมที่ทำให้เกิดควำมแออัดหรือมีกำรรวมกลุ่มคน
3) จัดให้มีระบบคิว และมีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืนห่ำงกันอย่ำงน้อย 1 เมตร
4) จั ดให้ มีกำรแนะนำผู้ ประกอบกำร พนักงำน ผู้ ใช้บริกำร รวมถึงให้ มีกำรตรวจตรำ
ควบคุมกำกับกำรให้บริกำรและกำรใช้บริกำร ให้เป็นไปตำมมำตรกำรควบคุมหลักอย่ำงเคร่งครัด
ง. สถานที่บริการดู แล สถานที่พานักอาศัย หรื อสถานสงเคราะห์อื่นที่จัดสวัสดิการ
ให้ แ ก่ เ ด็ ก หรื อ ผู้ สู ง อายุ หรื อ ผู้ มี ภ าระพึ่ ง พิ ง ให้ เ ปิ ด ด าเนิ น การได้ เ ฉพาะที่ มี ก ารรั บ ตั ว ไว้ พั ก ค้ า งคื น
เป็นปกติธุระ โดยให้เจ้าของหรือผู้จัดการสถานที่ดาเนินการตามมาตรการควบคุมหลักและมาตรการเสริม
ดังนี้
มำตรกำรควบคุมหลัก
1) ทำควำมสะอำดพื้น พื้นผิวสัมผัสบ่อย ๆ โดยเฉพำะพื้นที่เยี่ยมญำติ และให้กำจัดขยะ
มูลฝอยและขยะติดเชื้อให้ได้ตำมมำตรฐำน
2) ให้ผู้ประกอบกำร พนักงำนบริกำร ผู้ใช้บริกำรสวมหน้ำกำกอนำมัย หรือหน้ำกำกผ้ำ
3) ให้มีจุดบริกำรล้ำงมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยำฆ่ำเชื้อโรค
4) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่ำงกัน อย่ำงน้อย 1 เมตร ระยะห่ำงระหว่ำงเตียงสำหรับห้อง
รวมอย่ ำ งน้ อ ย 2 เมตร รวมทั้ ง แยกพื้ น ที่ ส ำหรั บ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ำรที่ เ สี่ ย งต่ อ กำรติ ด เชื้ อ หรื อ แพร่ เ ชื้ อ โรค และ
ผู้ใช้บริกำรรำยใหม่เพื่อเฝ้ำระวังสังเกตอำกำรโรคติดเชื้ออย่ำงน้อย 14 วัน
5) ให้คัดกรองผู้ใช้บริกำรรำยใหม่ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนของสถำนพยำบำล หรือสถำน
ประกอบกำรเพื่อสุขภำพ
6) ให้ ควบคุมจ ำนวนผู้ ใช้บริกำร และญำติที่ มำเยี่ย ม มิให้ แออัด และให้ มีล งทะเบีย น
ก่อนเข้ำและออกจำกสถำนที่ และเพิ่มมำตรกำรใช้แอพพลิ เคชั่นติดตำมตัวทำงโทรศัพท์เคลื่ อนที่มำใช้ได้
ตำมควำมเหมำะสมหรือใช้มำตรกำรควบคุม ด้วยกำรบันทึกข้อมูลและรำยงำนทดแทนได้
มำตรกำรเสริม
1) มี ม ำตรกำรคั ด กรองไข้ และอำกำรไอ หอบเหนื่ อ ย จำม หรื อ เป็ น หวั ด ส ำหรั บ
ผู้ประกอบกำร พนักงำนบริกำร ผู้ใช้บริกำรและญำติ ก่อนเข้ำอำคำร ทั้งนี้ให้รำยงำนหน่วยงำนรับผิดชอบ
กรณีพบผู้ที่เข้ำเกณฑ์สอบสวนโรค ตำมแนวทำงที่กำหนด
2) ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ำรสวมอุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น โรค ตำมมำตรฐำนสถำนพยำบำล และสถำน
ประกอบกำรเพื่อสุขภำพ
3) จัดให้มีระบบคิว และมีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืนห่ำงกันอย่ำงน้อย 1 เมตร
4) จัดให้มีกำรระบำยอำกำศภำยในอำคำรที่ดี
5) งดกำรรั บ ประทำนอำหำรร่ ว มกั น รวมทั้ ง กำรตั ก อำหำรส่ ว นกลำงด้ ว ยตนเอง
และกำรตักอำหำรในภำชนะหรือใช้อุปกรณ์ร่วมกัน
/6) จัดให้ม…
ี

-56) จัดให้มีระบบเก็บบันทึกข้อมูลด้ำนสุขภำพของพนักงำน ผู้ใช้บริกำร และญำติที่มำเยี่ยม
ได้ทุกคน หำกพบผู้ป่วย หรือผู้ที่มีอำกำรเข้ำได้กับเกณฑ์สอบสวนโรคภำยหลังจำกกำรใช้บริกำรให้รีบรำยงำน
หน่วยงำนรับผิดชอบทันที
7) จั ดให้ มีกำรแนะนำพนักงำน ผู้ ใช้บริกำร ญำติที่มำเยี่ยม รวมถึงให้ มีกำรตรวจตรำ
ควบคุม กำกับกำรให้บริกำรและกำรใช้บริกำร ให้เป็นไปตำมมำตรกำรป้องกันควบคุมโรคอย่ำงเคร่งครัด
จ. การถ่ า ยท ารายการโทรทั ศ น์ ภาพยนตร์ ห รื อ วี ดี ทั ศ น์ ซึ่ ง เมื่ อ รวมคณะท างาน
หน้าฉากและทุกแผนกแล้วต้องมีจานวนไม่เกินห้าสิ บคน และต้องไม่มีผู้ชมเข้าร่วมรายการ โดยให้เจ้าของ
หรือผู้จัดการสถานที่ดาเนินการตามมาตรการควบคุมหลักและมาตรการเสริม ดังนี้
มำตรกำรควบคุมหลัก
1) ทำควำมสะอำดอุปกรณ์ พื้นผิวสัมผัสบ่อย ๆ ทั้งก่อนและหลังกำรทำงำน และกำจัด
ขยะมูลฝอย
2) ให้ผู้ร่วมงำนทุกคน สวมหน้ำกำกอนำมัย หรือหน้ำกำกผ้ำ นักแสดงให้สวมหน้ำกำก
อนำมัย หรือหน้ำกำกผ้ำ ก่อนเข้ำและออกจำกหน้ำฉำก
3) ให้มีจุดบริกำรล้ำงมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยำฆ่ำเชื้อโรค
4) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่ำงกันอย่ำงน้อย 1 เมตร
5) ให้ควบคุมจำนวนผู้ร่วมงำน มิให้แออัดและเป็นกำรรวมกลุ่ม ทั้งนี้โดยส่วนงำนหน้ำฉำก
มีกำรรวมกลุ่มได้ ไม่เกิน 10 คน และให้ออกนอกบริเวณถ่ำยทำทันทีเมื่อเสร็จภำรกิจ
6) จั ดให้ มี กำรลงทะเบี ยนก่ อ นเข้ ำ กองถ่ ำ ยทำ และเพิ่ ม แอพพลิ เ คชั่ น ติด ตำมตั ว ทำง
โทรศัพท์เคลื่ อนที่มำใช้ได้ตำมควำมเหมำะสม หรือใช้มำตรกำรควบคุมด้ว ยกำรบันทึก ข้อมูล และรำยงำน
ทดแทนด้วย
มำตรกำรเสริม
1) มำตรกำรคัดกรองไข้ และอำกำรไอ หอบเหนื่อย จำม หรือเป็นหวัด สำหรับผู้ร่วมงำน
และนักแสดงตำมขีดควำมสำมำรถ
2) จัดให้มีกำรระบำยอำกำศที่ดีขณะถ่ำยทำภำยในอำคำร และเลี่ยงกำรถ่ำยทำในบริเวณ
ที่อับอำกำศ
3) ให้ มี กำรจั ด อำหำรและเครื่ องดื่ มเป็นส่ ว นบุ คคล ไม่ให้ ตัก อำหำรในภำชนะหรื อใช้
อุปกรณ์ร่วมกัน
4) เลือกใช้พื้นที่ถ่ำยทำที่มีบริเวณกว้ำงเพียงพอเพื่อให้แบ่งพื้นที่ตำมส่วนงำนให้ชัดเจน
ในอัตรำส่วน 1 คนต่อ 10 ตำรำงเมตร และแต่ละส่วนงำนห่ำงกันอย่ำงน้อย 2 เมตร
5) ให้มีกำรเว้นระยะห่ำง ทั้งผู้ดำเนินรำยกำร ผู้ร่วมรำยกำร ผู้อยู่เบื้องหลังกำรผลิตต่ำง ๆ
และงดรูปแบบกิจกรรมที่มีโอกำสใกล้ชิดกัน ทั้งนี้ให้งดผู้ร่วมชมกำรถ่ำยทำ
6) ให้ มีกำรให้ คำแนะนำผู้ ร่วมงำน นักแสดง และ Outsource ทุกคนก่อนเริ่มงำน
พร้ อ มทั้ ง มี ก ำรตรวจตรำ ควบคุ ม ก ำกั บ กำรท ำงำน ลดกำรรวมก ลุ่ ม ใกล้ ชิ ด กั น และพู ด คุ ย เสี ย งดั ง
ตำมมำตรกำร ฯ เคร่งครัด
/ฉ. ห้องประชุม…

-6ฉ. ห้ อ งประชุ ม ในโรงแรมหรื อ ศูน ย์ ประชุม ให้ เ ปิด ด าเนิน การได้เ ฉพาะกรณี จากั ด
จานวนผู้เข้าร่วมประชุม ไม่เกิน 200 คน โดยให้เจ้าของหรือผู้จัดการสถานที่ดาเนินการตามมาตรการ
ควบคุมหลักและมาตรการเสริม ดังนี้
มำตรกำรควบคุมหลัก
1) ทำควำมสะอำดพื้น พื้นผิวสัมผัสบ่อย ๆ ทั้งก่อนและหลังกำรให้บริกำร และให้กำจัด
ขยะมูลฝอยทุกวัน
2) ให้พนักงำนบริกำร ผู้ใช้บริกำร ผู้เข้ำร่วมประชุมสวมหน้ำกำกอนำมัย หรือหน้ำกำกผ้ำ
ตลอดเวลำกำรประชุม
3) ให้มีจัดบริกำรล้ำงมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยำฆ่ำเชื้อโรค
4) ให้ เ ว้ น ระยะห่ ำ งระหว่ ำ งโต๊ ะ และระหว่ ำ งที่ นั่ ง รวมถึ ง ระยะห่ ำ งระหว่ ำ งกำรเดิ น
อย่ำงน้อย 1.5 เมตร และกรณีที่นั่งเต็มงดเสริมเก้ำอี้หรือยืนร่วมประชุม
5) ให้ ค วบคุ ม จ ำนวนผู้ ใ ช้ บ ริ ก ำรและผู้ ร่ ว มประชุ ม มิ ใ ห้ แ ออั ด ทั้ ง พื้ น ที่ ร อเข้ ำ งำน
จุดคัดกรอง ลงทะเบียนประทับตรำจอดรถ ประชำสัมพันธ์ บริกำรอำหำรและเครื่องดื่ม
6) ให้มีกำรลงทะเบียนก่อนเข้ำและออกจำกสถำนที่และเพิ่มมำตรกำรใช้แอพพลิเคชั่น
ติดตำมตัวทำงโทรศัพท์เคลื่อนที่มำใช้ได้ตำมควำมเหมำะสม หรือใช้มำตรกำรควบคุม ด้วยกำรบันทึกข้อมูลและ
รำยงำนในบำงพื้นที่ได้
7) ให้ ห น่ ว ยงำน หรือผู้ รับผิ ดชอบในกำรจัดประชุม ที่มีจ ำนวนผู้ เข้ ำร่ว มประชุมตั้งแต่
50 คน แต่ไม่เกิน 200 คน ยื่นคำร้องขออนุญำตต่อนำยอำเภอท้องที่ก่อนกำรประชุม และเมื่อได้รับอนุญำต
แล้วต้องปฏิบัติตำมมำตรกำรควบคุมหลัก ตำมข้อ 1) – 6) อย่ำงเคร่งครัด
8) งดให้มีกำรจัดงำนเลี้ยงร่วมกับกำรจัดประชุม อบรม สัมมนำ ทั้งนี้ รวมถึงกำรพูดคุยเสียงดังในที่ประชุม
มำตรกำรเสริม
1) มีมำตรกำรคัดกรองไข้ และอำกำรไอ หอบเหนื่อย จำม หรือเป็นหวัด สำหรับพนักงำนบริกำร
ผู้ใช้บริกำร และผู้เข้ำร่วมประชุมก่อนเข้ำอำคำรและห้องประชุม และติดสัญลักษณ์แสดงกำรคัดกรองผ่ำน
รวมถึงมีห้องแยกกรณีพบผู้ร่วมประชุมมีอำกำรป่วย ทั้งนี้ให้รำยงำนหน่วยงำนรับผิดชอบกรณีพบผู้เข้ำเกณฑ์
สอบสวนโรค ตำมแนวทำงที่กำหนด
2) จัดให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตำมผู้เข้ำร่วมประชุมได้ทุกคน หำกพบผู้ป่วย หรือผู้ที่มี
อำกำรเข้ำได้กับเกณฑ์สอบสวนโรคภำยหลังจำกกำรประชุม
3) งดให้ผู้เข้ำร่วมประชุมตักอำหำร หรือรับเครื่องดื่มเอง ให้พนักงำนบริกำรเสิร์ฟอำหำร
และเครื่ องดื่ม สวม Face Shield ขณะให้ บ ริกำร และควบคุมให้ ป ฏิบัติตำมมำตรกำรควบคุมหลั ก
และมำตรกำรเสริมในข้อ 2 (1) ก.
4) จัดให้มีกำรระบำยอำกำศที่ดีในอำคำรและห้องประชุม รวมถึงห้องสุขำ
5) อำจจัดให้มีกำรรับ-ส่งผู้เข้ำร่วมประชุม เพื่อลดควำมเสี่ยงต่อกำรแพร่เชื้อขณะใช้บริกำรขนส่ง
สำธำรณะ
6) พื้นที่รอเข้ำงำนและพื้นที่รอคิว จัดให้มีที่นั่ง หรือยืนห่ำงกันอย่ำงน้อย 1 เมตร
7) จัดให้มีกำรให้คำแนะนำผู้ใช้บริกำร ผู้เข้ำร่วมประชุม ตรวจตรำ ควบคุม กำกับกำรให้บริกำร
และกำรจัดประชุม ลดกำรรวมกลุ่มใกล้ชิดกัน โดยให้เป็นไปตำมมำตรกำรควบคุมหลักอย่ำงเคร่งครัด
8) อำจจัดให้มีระบบลงทะเบียนเข้ำงำนแบบออนไลน์ รวมทั้งระบบเทคโนโลยีรองรับสำหรับกำร
ประชุมออนไลน์
/(2)กิจกรรม…

-7(2)กิจกรรมด้านการออกกาลังกาย การดูแลสุขภาพหรือสันทนาการ
ก. คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม สถานเสริมความงาม และร้านทาเล็บทั้งที่อยู่ในและ
นอกห้า งสรรพสิน ค้า ศูน ย์ก ารค้า และคอมมู นิตี้มอลล์ ให้เ ปิดดาเนิน การได้เฉพาะการเสริมความงาม
เรือนร่าง และผิวพรรณ ไม่รวมถึงการเสริมความงามบริเวณใบหน้า โดยให้เจ้าของหรือผู้จัดการสถานที่
ดาเนินการตามมาตรการควบคุมหลักและมาตรการเสริม ดังนี้
มำตรกำรควบคุมหลัก
1) ทำควำมสะอำดพื้น พื้ นผิวสัมผัสบ่อย ๆ ทั้งก่อนและหลังกำรให้บริกำร และให้กำจัด
ขยะมูลฝอยและขยะติดเชื้อให้ได้ตำมมำตรฐำน
2) ให้ผู้ประกอบกำร พนักงำนบริกำร ผู้ใช้บริกำรสวมหน้ำกำกอนำมัย หรือหน้ำกำกผ้ำ
3) ให้มีจุดบริกำรล้ำงมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยำฆ่ำเชื้อโรค
4) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่ำงกัน อย่ำงน้อย 1 เมตร
5) ให้ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริกำร มิให้แออัด และให้มีลงทะเบียนก่อนเข้ำและออกจำกสถำนที่
และเพิ่มมำตรกำรใช้แอพพลิเคชั่นติดตำมตัวทำงโทรศัพท์เคลื่อนที่มำใช้ได้ตำมควำมเหมำะสม หรือใช้มำตรกำร
ควบคุม ด้วยกำรบันทึกข้อมูลและรำยงำนทดแทนได้
มำตรกำรเสริม
1) มี ม ำตรกำรคั ด กรองไข้ และอำกำรไอ หอบเหนื่ อ ย จำม หรื อ เป็ น หวั ด ส ำหรั บ
ผู้ประกอบกำร พนักงำนบริกำร และผู้ใช้บริกำรก่อนเข้ำอำคำร ทั้งนี้ให้รำยงำนหน่วยงำนรับผิดชอบ กรณีพบผู้
ที่เข้ำเกณฑ์สอบสวนโรค ตำมแนวทำงที่กำหนด
2) ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ำรสวมอุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น โรค ตำมมำตรฐำนสถำนพยำบำล และสถำน
ประกอบกำรเพื่อสุขภำพ
3) จัดให้มีระบบคิว และมีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืน ห่ำงกันอย่ำงน้อย 1 เมตร
4) จัดให้มีกำรระบำยอำกำศภำยในอำคำรที่ดี
5) จัดให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตำมผู้ใช้บริกำรได้ทุกคน หำกพบผู้ป่วย หรือผู้ที่ มีอำกำร
เข้ำได้กับเกณฑ์สอบสวนโรคภำยหลังจำกกำรใช้บริกำร
6) จั ดให้ มีกำรแนะนำผู้ ประกอบกำร พนักงำน ผู้ ใช้บริกำร รวมถึงให้ มีกำรตรวจตรำ
ควบคุมกำกับให้บริกำรและกำรใช้บริกำร ให้เป็นไปตำมมำตรกำรควบคุมหลักอย่ำงเคร่งครัด
ข. สถานที่ อ อกก าลั ง กายฟิ ต เนสที่ มิ ไ ด้ ตั้ ง อยู่ ใ นห้ า งสรรพสิ น ค้ า ศู น ย์ ก ารค้ า
หรือคอมมูนิตี้มอลล์ ให้เ ปิดด าเนิน การได้เฉพาะส่วนที่เ ป็น การเล่นโยคะหรื อฟรี เวท โดยยกเว้น การใช้
เครื่องเล่น เครื่องลู่วิ่ง จักรยานปั่น หรือการเล่นแบบรวมกลุ่ม โดยให้ดาเนินการตามมาตรการควบคุมหลัก
และมาตรการเสริม ดังนี้
มำตรกำรควบคุมหลัก
1) ทำควำมสะอำดพื้น ห้องสุขำ ก่อนและหลังให้บริกำร สำหรับพื้นผิวที่มีกำรสัมผัสบ่อย ๆ
เครื่ องเล่ น อุป กรณ์ และห้ องอำบน้ ำ ทำควำมสะอำดทั้งก่อนและหลั งกำรใช้บริกำรทุกครั้ง และให้ กำจัด
ขยะมูลฝอยทุกวัน
2) ให้ ผู้ ป ระกอบกำร พนั ก งำนบริ ก ำร สวมหน้ ำกำกอนำมั ย หรื อ หน้ ำ กำกผ้ ำ
สำหรับผู้ใช้บริกำรต้องสวมหน้ำกำกอนำมัย หรือหน้ำกำกผ้ำ ทั้งก่อนและหลังใช้บริกำร
3) ให้มีจุดบริกำรล้ำงมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยำฆ่ำเชื้อโรค
/4) ให้เว้นระยะ…

-84) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืน ระยะห่ ำงระหว่ำงเครื่องออกกำลังกำย/อุปกรณ์ อย่ำงน้อย
2 เมตร และลดกำรใกล้ชิดกันระหว่ำงออกกำลังกำย
5) ให้ควบคุมจ ำนวนผู้ ใช้บริกำร มิให้แออัด และจำกัดระยะเวลำกำรใช้บริกำรไม่เกิน
2 ชั่วโมงต่อวัน
6) จัดให้มีกำรใช้คำแนะนำผู้ใช้บริกำร ตรวจตรำ ควบคุม กำกับกำรให้บริกำรและกำรใช้บริกำร
ให้เป็นไปตำมมำตรกำรควบคุมหลักอย่ำงเคร่งครัด
7) ให้มีกำรลงทะเบียนก่อนเข้ำและออกจำกสถำนที่และเพิ่มมำตรกำรใช้แอพพลิเคชั่น
ติดตำมตัวทำงโทรศัพท์เคลื่อนที่มำใช้ได้ตำมควำมเหมำะสม หรือใช้มำตรกำรควบคุม ด้วยกำรบันทึกข้อมูลและ
รำยงำนทดแทนได้
มำตรกำรเสริม
1) มี ม ำตรกำรคั ด กรองไข้ และอำกำรไอ หอบเหนื่ อ ย จำม หรื อ เป็ น หวั ด ส ำหรั บ
ผู้ประกอบกำร พนักงำนบริกำร และผู้ใช้บริกำรก่อนเข้ำอำคำร ทั้งนี้ให้รำยงำนหน่วยงำนรับผิดชอบ กรณีพบผู้
ที่เข้ำเกณฑ์สอบสวนโรค ตำมแนวทำงที่กำหนด
2) จัดให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตำมผู้ใช้บริกำรฟิตเนสได้ทุกคน หำกพบผู้ป่ำย หรือผู้ที่มี
อำกำรเข้ำได้กับเกณฑ์สอบสวนโรค ภำยหลังจำกกำรใช้บริกำรได้
3) อำจให้ผู้ใช้บริกำร และพนักงำนบริกำรสวม Face Shield ขณะใช้บริกำร
4) จั ด ให้ มี ก ำรระบำยอำกำศภำยในอำคำรที่ ดี ทั้ ง บริ เ วณห้ อ งสุ ข ำ และห้ อ งอำบน้ ำ
ทั้งนี้ ให้งดบริกำรในส่วนกำรอบตัว อบไอน้ำ
5) จัดให้มีระบบคิว และมีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืนห่ำงกันอย่ำงน้อย 1 เมตร โดยมีพื้นที่
สำหรับฟรีเวทด้วยดัมบ์เบล และบำร์เบล อย่ำงน้อย 5 ตำรำงเมตรต่อผู้ใช้บริกำร 1 คน
6) กำรจำหน่ำยหรือบริกำรอำหำรและเครื่องดื่ม ให้ปฏิบัติตำมมำตรกำรควบคุมหลักและ
มำตรกำรเสริมในข้อ 2 (1) ก.
ค. สถานที่หรือสนามออกกาลังกายในร่ม เฉพาะกีฬาประเภทที่ตามกติกาสากลที่มิได้มี
การปะทะกันระหว่างผู้เล่นและต้องไม่มีผู้ชมการแข่งขัน หากเล่นเป็นทีม ให้มีผู้เล่นได้ฝั่งละไม่เกินสามคน
ได้แก่ แบดมินตัน ตะกร้อ เทเบิลเทนนิส สควอช ยิมนาสติก ฟันดาบ และปีนผา โดยให้เจ้าของหรือ
ผู้จัดการสถานที่ดาเนินการตามมาตรการควบคุมหลักและมาตรการเสริม ดังนี้
มำตรกำรควบคุมหลัก
1) ทำควำมสะอำดพื้น ห้องสุขำ ก่อนและหลังให้บริกำรสำหรับพื้นผิวที่มีกำรสัมผัสบ่อย ๆ
อุปกรณ์กีฬำ และห้องอำบน้ำ ทำควำมสะอำดทั้งก่อนและหลังกำรใช้บริกำรทุกครั้ง และให้กำจัดขยะมูลฝอย
ทุกวัน
2) ให้ ผู้ ประกอบกำร พนักงำนบริกำร สวมหน้ำกำกอนำมัย หรือหน้ำกำกผ้ำ ส ำหรับ
ผู้ใช้บริกำรต้องสวมหน้ำกำกอนำมัย หรือหน้ำกำกผ้ำ ทั้งก่อนและหลังใช้บริกำร
3) ให้มีจุดบริกำรล้ำงมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยำฆ่ำเชื้อโรค
4) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืน ระยะห่ ำงระหว่ำงเครื่องออกกำลังกำย/อุปกรณ์ อย่ำงน้อย
2 เมตร และลดกำรใกล้ชิดกันระหว่ำงเล่นกีฬำและออกกำลังกำย
5) ให้ควบคุมจ ำนวนผู้ ใช้บริกำร มิให้แออัด และจำกัดระยะเวลำกำรใช้บริกำรไม่เกิน
2 ชั่วโมงต่อวัน
/6) จัดให้มีการ…

-96) จัดให้มีกำรให้คำแนะนำผู้ใช้บริกำร ตรวจตรำ ควบคุมกำกับกำรให้บริกำรและกำรใช้
บริกำร ให้เป็นไปตำมมำตรกำรควบคุมหลักอย่ำงเคร่งครัด
7) ให้มีกำรลงทะเบียนก่อนเข้ำและออกจำกสถำนที่ และเพิ่มมำตรกำรใช้แอพพลิเคชั่น
ทำงโทรศัพท์เคลื่อนที่มำใช้ได้ตำมควำมเหมำะสม หรือใช้มำตรกำรควบคุม ด้วยกำรบันทึกข้อมูลและรำยงำน
ทดแทนได้
มำตรกำรเสริม
1) มี ม ำตรกำรคั ด กรองไข้ และอำกำรไอ หอบเหนื่ อ ย จำม หรื อ เป็ น หวั ด ส ำหรั บ
ผู้ประกอบกำร พนักงำนบริกำร และผู้ใช้บริกำรก่อนเข้ำสถำนที่ ทั้งนี้ให้รำยงำนหน่วยงำนรับผิดชอบ กรณีพบผู้
ที่เข้ำเกณฑ์สอบสวนโรค ตำมแนวทำงที่กำหนด
2) จัดให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตำมผู้ใช้บริกำรฟิตเนสได้ทุกคน หำกพบผู้ป่ำย หรือผู้ที่มี
อำกำรเข้ำได้กับเกณฑ์สอบสวนโรค ภำยหลังจำกกำรใช้บริกำรได้
3) อำจให้ผู้ใช้บริกำร และพนักงำนบริกำรสวม Face Shield ขณะใช้บริกำร
4) จัดให้มีกำรระบำยอำกำศภำยในอำคำรที่ดี ทั้งบริเวณห้องสุขำ และห้องอำบน้ำ ทั้งนี้
ให้งดบริกำรในส่วนกำรอบตัว อบไอน้ำ
5) จัดให้มีระบบคิว และมีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืนห่ำงกันอย่ำงน้อย 1 เมตร
6) กำรจำหน่ำยหรือบริกำรอำหำรและเครื่องดื่ม ให้ปฏิบัติตำมมำตรกำรควบคุมหลักและ
มำตรกำรเสริมในข้อ 2 (1) ก.
ง. สระว่ายน้าสาธารณะทั้งกลางแจ้งและในร่ม โดยให้เจ้าของหรือผู้จัดการสถานที่
ดาเนินการตามมาตรการควบคุมหลักและมาตรการเสริม ดังนี้
มำตรกำรควบคุมหลัก
1) ท ำควำมสะอำดพื้ น ผิ ว สั ม ผั ส บ่ อ ย ๆ ห้ อ งอำบน้ ำ ห้ อ งสุ ข ำ ทั้ ง ก่ อ นและหลั ง กำร
ให้บริกำร และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน
2) ให้พนักงำนบริกำร สวมหน้ำกำกอนำมัย หรือหน้ำกำกผ้ำ และผู้ใช้บริกำรสวมหน้ำกำก
อนำมัยหรือหน้ำกำกผ้ำ ก่อนและหลังใช้บริกำรว่ำยน้ำ
3) ให้มีจุดบริกำรล้ำงมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยำฆ่ำเชื้อโรค
4) ให้เว้น ระยะห่ ำงระหว่ำงกัน ขณะอยู่ในสระว่ำยน้ำอย่ำงน้อย 2 เมตร โดยถือหลั ก
หลีกเลี่ยงกำรติดต่อสัมผัสระหว่ำงกัน ทั้งนี้ ให้งดบริกำรในส่วนกำรอบตัว อบไอน้ำ
5) จัดให้มีพนักงำนดูแลควำมปลอดภัยสระว่ำยน้ำปฏิบัติงำนขณะที่มีกำรใช้บริกำร เพื่อให้
คำแนะนำกำรใช้บริกำร ลดกำรพูดคุยขณะอยู่ในสระว่ำยน้ำ ให้บ้วนน้ำและทิ้งสำรคัดหลั่งอย่ำงถูกวิธี
6) ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริกำรโดยจำกัดจำนวนผู้ใช้บริกำรตำมขนำดพื้นที่ของสระว่ำยน้ำ
โดยคิดเกณฑ์ 150 ตำรำงเมตร ต่อ ผู้ใช้บริกำร 1 คน รวมทั้งให้ว่ำยน้ำโดยไม่เป็นกำรรวมกลุ่ม และจำกัด
ระยะเวลำกำรใช้บริกำรไม่เกิน 1 ชั่วโมงต่อวัน
7) ให้มีกำรลงทะเบียนก่อนเข้ำและออกจำกสถำนที่และเพิ่มมำตรกำรใช้แอพพลิเคชั่น
ติดตำมตัวทำงโทรศัพท์เคลื่อนที่มำใช้ได้ตำมควำมเหมำะสม หรือใช้มำตรกำรควบคุม ด้วยกำรบันทึกข้อมูลและ
รำยงำนทดแทนได้
/มาตรการ…

-10มำตรกำรเสริม
1) มีมำตรกำรคัดกรองไข้ และอำกำรไอ หอบเหนื่อย จำม หรือเป็นหวัด สำหรับพนักงำน
และผู้ใช้บริกำร ก่อนเข้ำสระว่ำยน้ำ ทั้งนี้ให้รำยงำนหน่วยงำนรับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่เข้ำเกณฑ์สอบสวนโรค
ตำมแนวทำงที่กำหนด
2) จัดให้มีกำรเก็บข้อมูลและติดตำมผู้ใช้บริกำรสระว่ำยน้ำ รวมทั้งควบคุม ตรวจสอบ
คุณภำพน้ำในสระว่ำยน้ำ ให้มีควำมเป็นกรด-ด่ำง ระดับคลอรีนตกค้ำง หรือกำรตรวจสอบด้วยวิธีอื่นให้ได้ตำม
เกณฑ์มำตรฐำนกำรฆ่ำเชื้อโรคของสระว่ำยน้ำในทุกระบบ และแสดงให้ผู้ใช้บริกำรทรำบเป็นประจำทุกวัน
3) จัดให้มีกำรตรวจตรำ ดูแลควำมปลอดภัย ควบคุมกำกับกำรให้บริกำรและกำรใช้บริกำร
ให้เป็นไปตำมมำตรกำรควบคุมหลักอย่ำงเคร่งครัด หรืออำจติดตั้งอุปกรณ์กั้นเลนว่ำยน้ำให้มีควำมกว้ำงของเลน
กำรว่ำยอย่ำงน้อย 7 ฟุต โดยให้ผู้ใช้บริกำรว่ำยน้ำตำมเลนที่กำหนดเลนละไม่เกิน 1 คน
4) จัดให้มีกำรระบำยอำกำศภำยในอำคำรที่ดี รวมทั้งบริเวณห้องสุขำ ห้องอำบน้ำ
5) จัดให้มีระบบคิว และมีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืนห่ำงกันอย่ำงน้อย 1 เมตร
6) กำรจำหน่ำยอำหำรและเครื่องดื่มให้ปฏิบัติตำมมำตรกำรควบคุมหลักและมำตรกำร
เสริมในข้อ 2 (1) ก.
จ. สวนพฤกษศาสตร์ สวนดอกไม้ พิพิธภัณฑ์ ศูนย์การเรี ยนรู้ แหล่งประวัติศ าสตร์
โบราณสถาน ห้องสมุด สาธารณะ และหอศิลป์ โดยให้เ จ้า ของหรื อผู้จัดการสถานที่ดาเนิน การตาม
มาตรการควบคุมหลักและมาตรการเสริม ดังนี้
มำตรกำรควบคุมหลัก
1) ทำควำมสะอำดพื้ น พื้ น ผิ ว สั มผั ส บ่อ ย ๆ โดยเฉพำะห้ อ งสุ ข ำ พำหนะที่ใ ห้ บริ ก ำร
ภำยในสถำนที่ ทั้งก่อนและหลังกำรให้บริกำร และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน
2) ให้เจ้ำหน้ำที่ประจำสถำนที่ ผู้ใช้บริกำรทุกคนสวมหน้ำกำกอนำมัย หรือหน้ำกำกผ้ำ
3) ให้มีจัดบริกำรล้ำงมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยำฆ่ำเชื้อโรค
4) ให้ เ ว้ น ระยะนั่ ง และยื น ห่ ำ งกั น อย่ ำ งน้ อ ย 1 เมตร รวมถึ ง ระยะห่ ำ งระหว่ ำ งโต๊ ะ
และระยะห่ำงที่นั่งอย่ำงน้อย 1 เมตร สำหรับห้องสมุดสำธำรณะ
5) ให้มีกำรลงทะเบียนเพื่อกำรจองคิวเข้ำใช้บริกำร รวมทั้งก่อนเข้ำและออกจำกสถำนที่
และให้ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริกำร มิให้แออัด โดยจัดเป็นรอบเข้ำชม หรือใช้บริกำร ทั้งนี้ให้รวมกลุ่มในกำรใช้
บริ กำรหรื อเข้ำชมได้ไม่เกิน 10 คน ภำยใต้กำรนำชมของเจ้ำหน้ำที่ประจำสถำนที่ และเปิดให้ บริกำรได้
เมื่อมีควำมพร้อมตำมมำตรกำรหลัก
6) เพิ่ ม มำตรกำรใช้ แ อพพลิ เ คชั่น ติ ดตำมตัว ทำงโทรศั พท์ เ คลื่ อ นที่ม ำใช้ ไ ด้ต ำมควำม
เหมำะสม หรื อ ใช้ ม ำตรกำรควบคุ ม ด้ ว ยกำรบั น ทึ ก ข้ อ มู ล และรำยงำนทดแทนได้ รวมทั้ ง จั ด ให้ มี ร ะบบ
ลงทะเบียนใช้บริกำรแบบออนไลน์ และจองคิวเข้ำใช้บริกำรล่วงหน้ำ
มำตรกำรเสริม
1) มำตรกำรคัดกรองไข้ และอำกำรไอ หอบเหนื่อย จำม หรือเป็นหวัด สำหรับพนักงำน
บริกำร ผู้ใช้บริกำร และติดสัญลักษณ์แสดงกำรคัดกรองผ่ำน ทั้งนี้ให้รำยงำนหน่วยงำนรับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่
เข้ำเกณฑ์สอบสวนโรค ตำมแนวทำงที่กำหนด
/2) ร้านอาหาร…

-112) ร้ำนอำหำรหรือเครื่องดื่ม ในสวนพฤกษศำสตร์ สวนดอกไม้ พิพิธภัณฑ์ ศูนย์กำรเรียนรู้
แหล่ งประวัติศำสตร์ โบรำณสถำน ห้ องสมุดสำธำรณะ หอศิลป์ ให้ ปฏิบัติตำมมำตรกำรควบคุมหลั กและ
มำตรกำรเสริมในข้อ 2 (1) ก.
3) จัดให้มีกำรระบำยอำกำศที่ดีภำยในอำคำรรวมถึงห้องสุขำ
4) ให้มีระบบคิว และพื้นที่รอเข้ำงำนและพื้นที่รอคิว จัดให้มีที่นั่ง หรือยืนห่ำงกันอย่ำงน้อย
1 เมตร
5) จัดให้มีกำรให้คำแนะนำผู้ใช้บริกำร ตรวจตรำ ควบคุม กำกับกำรให้บริกำร ลดกำร
รวมกลุ่มใกล้ชิดกัน โดยให้เป็นไปตำมมำตรกำรควบคุมหลักอย่ำงเคร่งครัด
6) กำหนดจำนวนผู้ใช้บริกำรจำกต่ำงจังหวัดในระบบจองคิว เพื่อลดกำรเดินทำงข้ำม
จังหวัด ทั้งนี้อำจให้บริกำรในรูปแบบออนไลน์ทดแทน
ในกรณีที่เจ้ำของหรือผู้จัดกำรสถำนที่ตำมข้อ 2 (1) (2) ไม่ปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรคที่
จั ง หวั ด ปรำจี น บุ รี ก ำหนด ตำมมำตรกำรควบคุ ม หลั ก และมำตรเสริ ม ในค ำสั่ ง นี้ จั ง หวั ด ปรำจี น บุ รี
จะสั่งปิดสถำนที่นั้นเป็นกำรชั่วครำว เฉพำะรำย
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 16 พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นำยพิบลู ย์ หัตถกิจโกศล)
ผูว้ ่ำรำชกำรจังหวัดปรำจีนบุรี
ประธำนคณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัดปรำจีนบุรี
ผู้กำกับกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉินจังหวัดปรำจีนบุรี

