แบบประเมินตนเอง Thai Stop Covid 2 Plus
สําหรับสถานประกอบกิจการ ประเภท รานเสริมสวย แตงผม ตัดผม รานทําเล็บ
ในพืน้ ทีค่ วบคุมสูงสุดและเขมงวด (สีแดงเขม)
1. ขอมูลทั่วไป
1.1 ลักษณะทีต่ ั้งสถานประกอบการ
 สถานประกอบการตั้งอยูในหางสรรพสินคา ศูนยการคา หรือคอมมูนิตี้มอลล
 สถานประกอบการตั้งอยูนอกหางสรรพสินคา ศูนยการคา หรือคอมมูนิตี้มอลล
1.2 ชื่อสถานประกอบการ......................................................................
1.3 ชื่อผูประกอบการ.............................................................................
1.4 สถานที่ตั้งของสถานประกอบการ
เลขที่.............. ตรอก/ซอย................................. หมูที่................. ถนน............................................
ตําบล........................... อําเภอ........................... จังหวัด........................... รหัสไปรษณีย.................
1.5 เลขที่ใบอนุญาตประกอบกิจการ (ถามี) .............................................................................................
1.6 ตั้งอยูในพื้นที่รับผิดชอบของ เทศบาล/อบต......................................................................................
1.7 เบอรโทรศัพทของสถานประกอบการที่ติดตอได (เปดเผยขอมูล).......................................................
1.8 อีเมลของสถานประกอบการที่ติดตอได (เปดเผยขอมูล)……...............................................................
2. เกณฑการประเมิน
มาตรการ/แนวทางปฏิบัติ

ดําเนินการ

ไมได
ดําเนินการ

1

0

1

0

1

0

1

0

1. ดานอนามัยสิ่งแวดลอม (Covid free Environment)
1.1 มาตรการดานสุขอนามัยและความปลอดภัย
1.ทําความสะอาดพื้นผิวสัมผัสรวม เชน จุดชําระคาบริการ เตียงสระผม เกาอี้
ทําผม โตะทําเล็บ เบาะรองมือและเทา อางลางมือและเทา และหองสวม
ภายหลังมีผูใชบริการทุกครั้ง หรือทุก 1-2 ชั่วโมง
2.อุปกรณ เครือ่ งใช และน้ําใชใหใชกับผูใชบริการตอคนเพียงครั้งเดียว และเมื่อใช
เสร็จแลวมีการทําความสะอาดทุกครั้ง โดยอุปกรณที่สัมผัสผิวหนังและสารคัด
หลั่งของผูใชบริการ เชน ใบมีดโกน ถุงมือ ใหใชครั้งเดียวทิ้ง
- อุปกรณทําผม เชน ผายางสระผม ผาเช็ดผม ผารองตัดผม กรรไกรตัดผม หวี
- อุปกรณแตงหนา เชน แปรงแตงหนา ฟองน้ําแตงหนา
- อุปกรณทําเล็บ เชน กรรไกรตัดเล็บ ตัดหนัง ตะไบเล็บ เครื่องอบเล็บเจล
ที่ขัดเทา ที่ครอบเล็บ ที่คั่นนิว้ พูกันทาสีเล็บ ภาชนะลางพูกันหรือแปรงทาสี
เล็บ จานใสสีทาเล็บ
3.จัดเตรียมหนากากอนามัยไวสําหรับผูใชบริการ กรณีหนากากอนามัยชํารุด
เสียหายขณะใชบริการ
4.จัดใหมีภาชนะรองรับมูลฝอยที่มีฝาปดมิดชิด เพียงพอ และมีการคัดแยก
ประเภท ขยะประเภทของมีคม เชน ใบมีดโกน กรรไกร ตะไบ กอนทิ้งใหมีการ
ฆาเชื้อดวยน้ํายาฆาเชื้อ เชน ไฮโดรเจนเปอรออกไซด 0.5% หรือโซเดียมไฮโป
คลอไรท (น้ํายาฟอกขาว) 0.1% และแอลกอฮอล 70% ใหทิ้งในกลองทีม่ ีฝาปด
มิดชิด รวบรวมเพื่อรอกําจัดอยางถูกสุขลักษณะ

ไมได
ใหบริการ

มาตรการ/แนวทางปฏิบัติ

ดําเนินการ

5.หามพนักงานหรือผูใหบริการรับประทานอาหารรวมกันและไมใชภาชนะ
หรือ อุปกรณเครื่องใชสวนตัวรวมกัน
6.หามผูใชบริการรับประทานอาหารภายในราน กรณีมีการบริการน้ําดื่มใหใชน้ํา
ดื่มชนิดบรรจุขวด
7.มีการสื่อสารประชาสัมพันธมาตรการปองกันโรคใหพนักงานและลูกคาผูมาใช
บริการ
8.สงเสริมการชําระเงินออนไลน (E-payment)

1

ไมได
ดําเนินการ

0

1

0

1

0

1

1

9.จํากัดจํานวนผูใชบริการมิใหแออัด โดยจํากัดจํานวนผูใชบริการตามขนาดพื้นที่
อยางนอย 1 คนตอ 4 ตารางเมตร และจัดใหมีการเวนระยะหางระหวางบุคคล
อยางนอย 1 เมตร หรือมีแผนพลาสติกหรือแผนอะคริลิกใสกั้นระหวางเกาอี้
หรือโตะที่ใหบริการ
10.จัดใหมีระบบจองคิวลวงหนาเพื่อลดความแออัดของผูใชบริการ

1

0

1

0

11.กําหนดระยะเวลาในการใหบริการไมเกิน 2 ชั่วโมงตอราย

1

0

12.มีมาตรการงดการนั่งรอรับบริการภายในราน

1

0

13.มีการระบายอากาศที่ดีและเพียงพอ
กรณีใชเครื่องปรับอากาศใหเปดประตู หนาตาง กอนและหลังใหบริการอยาง
นอย 30 นาที และเปดระหวางวันทุก 2 ชั่วโมง สําหรับหองสวมควรจัดใหมี
การระบายอากาศที่ดี หรือเปดพัดลมระบายอากาศตลอดระยะเวลาที่เปด
ใหบริการ
2. COVID Free Personnel (มาตรการสําหรับพนักงาน)
14.กรณีที่เปนรานในหางสรรพสินคา ศูนยการคา หรือคอมมูนิตี้มอลล หรือมีการ
ใชระบบปรับอากาศ พนักงานทุกคนไดรับการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑที่
ราชการกําหนด หรือแสดงประวัติการติดเชื้อมากอนอยูในชวง 1-3 เดือน หรือ
ไดรับการตรวจ ATK ทุก 7 วัน
15.ควบคุมกํากับใหมีการคัดกรองความเสี่ยงพนักงานทุกคนดวยไทยเซฟไทย
หรือแอพพลิเคชั่นอื่นที่ทางราชการกําหนด
16.มีการกํากับ ติดตามพนักงานในการปฏิบตั ิตามมาตรการปองกันการติดเชื้อ
แบบครอบจักรวาล (Universal Prevention for COVID-19) และมาตรการ
DMHTA (เวนระยะหาง สวมหนากาก ลางมือ วัดอุณหภูมิ และลงทะเบียน
ผานแอพพลิเคชั่น) อยางเครงครัด
3. COVID Free Customer (มาตรการสําหรับผูใ ชบริการ)

1

0

1

0

1

0

1

0

17.มีการควบคุมกํากับใหผใู ชบริการคัดกรองความเสี่ยงกอนเขาสถานที่ดวยไทย
เซฟไทยหรือแอพพลิเคชั่นอื่นที่ทางราชการกําหนด
18.จัดใหมีการลงทะเบียนกอนเขาและกอนออกจากสถานที่ ดวยแอพพลิเคชั่นที่
ทางราชการกําหนด เชน ไทยชนะ หรือจัดใหมีสมุดสําหรับลงทะเบียน

1

0

1

0

ไมได
ใหบริการ

1.2 มาตรการดานการรักษาระยะหาง

1.3 มาตรการดานการระบายอากาศ

1

มาตรการ/แนวทางปฏิบัติ
19.มีการกํากับติดตามใหผูใชบริการปฏิบัติตามมาตรการปองกันการติดเชื้อแบบ
ครอบจักรวาล (Universal Prevention for COVID-19) และมาตรการ
DMHTA (เวนระยะหาง สวมหนากาก ลางมือ วัดอุณหภูมิ และลงทะเบียน
ผานแอพพลิเคชั่น) อยางเครงครัด
20.กรณีสถานประกอบการในหางสรรพสินคา ศูนยการคา หรือคอมมูนติ ี้มอลล
ผูเขารับบริการแสดงผลการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑที่ราชการกําหนด หรือมี
หลักฐานกรณีประวัติการติดเชื้อ มากอนแลว อยูในชวง 1 - 3 เดือน หรือมีผล
การตรวจ ATK เปน negative ระยะเวลาไมเกิน 7 วัน กอนเขารับบริการ

ดําเนินการ

1

1

การใหคะแนน: “ผาน” คือ 20 คะแนน
หมายเหตุ :

หมายถึง ไมตองมีตัวเลือกที่ 3 “ไมไดใหบริการ”

ติดตอสอบถามแบบประเมิน :
นางพรพรรณ บุญปลิก โทร 02 590 4397 / สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม กรมอนามัย
น.ส.เกศกนก หอดขุนทด โทร 02 590 4397 / สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม กรมอนามัย

ไมได
ดําเนินการ

ไมได
ใหบริการ

0

1

0

