แบบประเมินตนเอง Thai Stop Covid 2 Plus
สําหรับสถานประกอบกิจการ ประเภท ขนสงสาธารณะ – สถานีขนสง
ในพืน้ ทีค่ วบคุมสูงสุดและเขมงวด (สีแดงเขม)
1. ขอมูลทั่วไป
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1.4 เลขที่ใบอนุญาตประกอบกิจการ (ถามี) .............................................................................................
1.5 ตั้งอยูในพื้นที่รับผิดชอบของ เทศบาล/อบต......................................................................................
1.6 เบอรโทรศัพทของสถานประกอบการที่ติดตอได (เปดเผยขอมูล).......................................................
1.7 อีเมลของสถานประกอบการที่ติดตอได (เปดเผยขอมูล)……...............................................................
2. เกณฑการประเมิน
มาตรการ/แนวทางปฏิบัติ

ดําเนินการ
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ดําเนินการ

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1. ดานอนามัยสิ่งแวดลอม (Covid free Environment)
1.1 มาตรการดานสุขอนามัยและความปลอดภัย
1. สถานีขนสงผานเกณฑประเมิน Thai Stop COVID plus
และมี Certificate และประเมินทุก 14 วัน
2. มีจุดบริการลางมือดวยสบูและน้ํา หรือเจลแอลกอฮอลอยางเพียงพอ
และจัดวางในบริเวณที่เหมาะสมใชงานไดสะดวก
3. เพิ่มความถี่ในการทําความสะอาดภายในสถานีขนสง ในพื้นที่หรือจุดที่
มีการสัมผัสรวมทุก 1-2 ชั่วโมง เชน โตะ เกาอี้ เคานเตอรจําหนายตั๋ว
โดยสาร ปุมกดตูเช็คอิน มือจับประตู ลูกบิดประตู ราวบันได เปนตน
4.ทํ า ความสะอาดห อ งส ว มในสถานี ข นส ง และบนรถโดยสารทุ ก 1-2
ชั่วโมง โดยเนนบริเวณจุดเสี่ยง ไดแก ลูกบิดประตู กอกน้ําอางลางมือ
ที่กดโถสวมหรือโถปสสาวะ และสายฉีดน้ําชําระ ทั้งนี้ ตองจัดใหมีสบู
สําหรับลางมืออยางเพียงพอ
5. เพิ่มความถี่ในการทําความสะอาดพื้นผิว และอุปกรณภายในรถโดยสาร
ที่มีการใชงานทุกรอบกอนและหลังใหบริการ และกําจัดขยะทุกรอบ
หลังเสร็จสิ้นการขนสงผูโดยสาร

ไมได
ใหบริการ

มาตรการ/แนวทางปฏิบัติ

ดําเนินการ

ไมได
ดําเนินการ

ไมได
ใหบริการ

6. หากมีสิ่งอํานวยความสะดวกในยานพาหนะ เชน ผาหม ปลอกหมอน
ตองเปลี่ยนใหมทุกรอบที่ใหบริการ ไมนํามาใชซ้ํา
7. ใหงดการเสิรฟอาหารและเครื่องดื่ม บนรถยานพาหนะ
8. มีชองทางการจําหนายตั๋วโดยสารลวงหนาผานชองทางตางๆ เชน
ทางโทรศัพท เว็บไซต แอปพลิเคชัน เพื่อลดความเสี่ยงในการติดตอสัมผัส
9. มีการใหคําแนะนําพนักงาน และผูโดยสาร พรอมทั้งตรวจตรา ควบคุม
กํากับการใหบริการและใชบริการใหเปนไปตามมาตรการอยาง
เครงครัด ทั้งนี้ ผูใชบริการที่ไมยอมปฏิบัติตามมาตรการฯ อาจ
พิจารณางดใหบริการ
10.มีการประชาสัมพันธใหผูใชบริการทราบวิธีปฏิบัติตัวในการใชบริการ
ที่ปลอดภัย และแจงเตือนพนักงานและผูโดยสาร กรณีเปนผูปวยยืนยัน
หรือผูที่อยูระหวางรอผลการตรวจหรือผูสัมผัสเสี่ยงสูง ใหงดการเดินทาง
11.ผูประกอบการภายในสถานีขนสง ใหปฏิบัติตามมาตรการที่ราชการ
กําหนด
1.2 มาตรการดานการรักษาระยะหาง
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12.มีการควบคุมจํานวนผูโดยสารไมใหแออัด และใหมีการเวนระยะหาง
ระหวางรอรับบริการ ไดแก ระหวางการซื้อตั๋ว การนั่งรอกอนขึ้น
ยานพาหนะ และเมื่อลงจากยานพาหนะที่ปลายทาง
13.ใหมีจํานวนผูโดยสารตามศักยภาพในการรองรับผูโดยสารของ
ยานพาหนะ และใหผูประกอบการพิจารณาจัดที่นั่งในยานพาหนะ
อยางเหมาะสมโดยคํานึงถึงมาตรการเวนระยะหาง เพื่อไมใหเกิดความ
หนาแนนแออัด (หรือเปนไปตามประกาศของ ศบค.)
14.ใหผูดําเนินการรถโดยสารจัดระบบไหลเวียนของผูโดยสารและการรับ
กระเปาใหมกี ารเวนระยะหางอยางเหมาะสม
1.3 มาตรการดานการระบายอากาศ

1

0

1

0

1

0

15.มีการระบายอากาศที่ดีภายในอาคารสถานีขนสง และใหทําความสะอาด
เครื่องปรับอากาศสม่ําเสมอ
16.รถโดยสารระยะไกล ควรแวะพักทุกๆ 2 ชั่วโมง เพื่อเปดระบายอากาศ

1

0

1

0

1

0

2. COVID Free Personnel (มาตรการสําหรับพนักงาน)
17.ควบคุมกํากับใหมีการคัดกรองความเสี่ยงพนักงานทุกคนดวยไทยเซฟไทย

มาตรการ/แนวทางปฏิบัติ

ดําเนินการ

ไมได
ดําเนินการ

18.ใหมีผูรับผิดชอบ ติดตาม กํากับ การปฏิบัติตามมาตรการ DMHTA
อยางเครงครัด
19.ผูประกอบการและพนักงานทุกคน ฉีดวัคซีนครบโดส และทําการตรวจ
คัดกรองดวย ATK ทุก 7 วัน
3. COVID Free Customer (มาตรการสําหรับผูใ ชบริการ)

1

0

1

0

20.ใหผูดําเนินการสถานีขนสงทําการตรวจคัดกรองบุคคลที่เขามาใช
บริการในสถานีขนสงอยางเขมงวด โดยตองดําเนินการสวมหนากาก
อนามัยหรือหนากากผาและตรวจวัดอุณหภูมิของรางกาย หากวัดได
อุณหภูมิสูงกวา 37.5 องศาเซลเซียส รวมกับ ไอ น้ํามูก เจ็บคอ จมูก
ไมไดกลิ่น ลิ้นไมรับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หายใจลําบาก ตา
แดง หรือมีผื่นขึ้น อยางใดอยางหนึ่ง และอาจมีอาการทองเสียรวม
ดวย หรือมีประวัติเสี่ยง ใหปฏิเสธการใหเขาพื้นที่สถานีขนสงโดย
เด็ดขาด
21.มีการควบคุมกํากับใหผใู ชบริการคัดกรองความเสี่ยงกอนเขาสถานที่
ดวย ไทยเซฟไทย
22.ผูโดยสารจะตองดําเนินการตามเกณฑที่กําหนดไวในเงื่อนไขการเดิน
ทางเขา/ออกของจังหวัดจุดหมายปลายทาง โดยมีเอกสารการไดรับ
วัคซีนครบตามเกณฑที่กําหนด หรือใบรับรองแสดงประวัติการเคยติด
เชื้อมากอนอยูในชวง 1-3 เดือน หรือผลการตรวจโดยวิธี RT-PCR หรือ
ATK ภายในระยะเวลาไมเกิน 7 วัน หรือเปนผูไดรับการยกเวนตาม
มาตรการอื่นของจังหวัดจุดหมายปลายทาง
23. ติดตาม กํากับ ใหผใู ชบริการ ปฏิบัติตามมาตรการ DMHTA
อยางเครงครัด

1

0

1

0

1

0

1

0

การใหคะแนน: “ผาน” คือ คะแนนรวม 23 คะแนน
หมายเหตุ :

หมายถึง ไมตองมีตัวเลือก ไมไดใหบริการ

ไมได
ใหบริการ

