แบบประเมินตนเอง Thai Stop Covid 2 Plus
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2. เกณฑการประเมิน
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1. ดานอนามัยสิ่งแวดลอม (Covid free Environment)
1.1 มาตรการดานสุขอนามัยและความปลอดภัย
1. ทาเรือผานเกณฑประเมิน Thai Stop COVID plus
และมี Certificate และประเมินทุก 14 วัน
2. มีจุดบริการลางมือดวยสบูและน้ํา หรือเจลแอลกอฮอลอยางเพียงพอ
และจัดวางในบริเวณที่เหมาะสมใชงานไดสะดวก
3. เพิ่มความถี่ในการทําความสะอาดภายในทาเรือในพื้นที่หรือจุดที่มีการ
สั ม ผั ส ร ว มทุ ก 1-2 ชั่ ว โมง เช น โต ะ เก า อี้ เคาน เ ตอร จํ า หน า ยตั๋ ว
โดยสาร ปุมกดตูเช็คอิน มือจับประตู ลูกบิดประตู ราวบันได เปนตน
4. ทําความสะอาดหองสวมในทาเรือและบนเรือโดยสารทุก 1-2 ชั่วโมง
โดยเนนบริเวณจุดเสี่ยง ไดแก ลูกบิดประตู กอกน้ําอางลางมือ ที่กดโถ
สวมหรือโถปสสาวะ และสายฉีดน้ําชําระ ทั้งนี้ ตองจัดใหมีสบูสําหรับ
ลางมืออยางเพียงพอ
5. เพิ่ ม ความถี่ ใ นการทํ า ความสะอาดพื้ น ผิ ว และอุ ป กรณ ภ ายในเรื อ
โดยสารมีการใชงานทุกรอบกอนและหลังใหบริการ และกําจัดขยะทุก
รอบหลังเสร็จสิ้นการขนสงผูโดยสาร

ไมได
ใหบริการ

มาตรการ/แนวทางปฏิบัติ

ดําเนินการ

ไมได
ดําเนินการ

ไมได
ใหบริการ

6. หากมีสิ่งอํานวยความสะดวกในเรือโดยสาร เชน ผาหม ปลอกหมอน
ตองเปลี่ยนใหมทุกรอบที่ใหบริการ ไมนํามาใชซ้ํา
7. ใหงดการเสิรฟอาหารและเครื่องดื่ม บนรถเรือโดยสาร
8. มีชองทางการจําหนายตั๋วโดยสารลวงหนาผานชองทางตางๆ เชน ทาง
โทรศัพท เว็บไซต แอปพลิเคชัน เพื่อลดความเสี่ยงในการติดตอสัมผัส
9. มีการใหคําแนะนําพนักงาน และผูโดยสาร พรอมทั้งตรวจตรา ควบคุม
กํากับการใหบริการและใชบริการใหเปนไปตามมาตรการอยางเครงครัด
ทั้งนี้ ผูใชบริการที่ไมยอมปฏิบัติตามมาตรการฯ อาจพิจารณางดใหบริการ
10.มีการประชาสัมพันธใหผูใชบริการทราบวิธีปฏิบัติตัวในการใชบริการ
ที่ปลอดภัย และแจงเตือนพนักงานและผูโดยสาร กรณีเปนผูปวยยืนยัน
หรือผูที่อยูระหวางรอผลการตรวจหรือผูสัมผัสเสี่ยงสูง ใหงดการเดินทาง
11.ผูประกอบการภายในทาเรือ ใหปฏิบัติตามมาตรการที่ราชการ กําหนด
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12.มีการควบคุมจํานวนผูโดยสารไมใหแออัด และใหมีการเวนระยะหาง
ระหวางรอรับบริการ ไดแก ระหวางการซื้อตั๋ว การนั่งรอกอนขึ้น
เรือโดยสาร และเมื่อลงจากเรือโดยสารที่ปลายทาง
13.ใหมีจํานวนผูโดยสารตามศักยภาพในการรองรับผูโดยสารของเรือ
โดยสาร และใหผูประกอบการพิจารณาจัดที่นั่งในเรือโดยสารอยาง
เหมาะสมโดยคํานึงถึงมาตรการเวนระยะหาง เพื่อไมใหเกิดความ
หนาแนนแออัด (หรือเปนไปตามประกาศของ ศบค.)
14.ใหผูดําเนินการจัดการเดินเรือจัดระบบไหลเวียนของผูโดยสารและ การ
รับกระเปา ใหมีการเวนระยะหางอยางเหมาะสม
1.3 มาตรการดานการระบายอากาศ
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15.มีการระบายอากาศที่ดีภายในทาเรือ และใหทําความสะอาด
เครื่องปรับอากาศสม่ําเสมอ
16.ใหมีการเปดระบายอากาศภายในเรือโดยสารเปนระยะ และเปด
ระบายอากาศเมื่อถึงสถานีปลายทาง
2. COVID Free Personnel (มาตรการสําหรับพนักงาน)
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17.ควบคุมกํากับใหมีการคัดกรองความเสี่ยงพนักงานทุกคนดวยไทยเซฟไทย
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0

18.ใหมีผูรับผิดชอบ ติดตาม กํากับ การปฏิบัติตามมาตรการ DMHTA
อยางเครงครัด
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1.2 มาตรการดานการรักษาระยะหาง

ดําเนินการ

ไมได
ดําเนินการ

19.ผูประกอบการและพนักงานทุกคน ฉีดวัคซีนครบโดส และทําการ
ตรวจคัดกรองดวย ATK ทุก 7 วัน
3. COVID Free Customer (มาตรการสําหรับผูใ ชบริการ)
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0

20.ใหผูดําเนินการทาเรือทําการตรวจคัดกรองบุคคลที่เขามาใชบริการใน
ทาเรืออยางเขมงวด โดยตองดําเนินการสวมหนากากอนามัยหรือ
หนากากผาและตรวจวัดอุณหภูมิของรางกาย หากวัดไดอุณหภูมิสูง
กวา 37.5 องศาเซลเซียส รวมกับ ไอ น้ํามูก เจ็บคอ จมูกไมไดกลิ่น
ลิ้นไมรับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หายใจลําบาก ตาแดง หรือมีผื่น
ขึ้น อยางใดอยางหนึ่ง และอาจมีอาการทองเสียรวมดวย หรือมีประวัติ
เสี่ยง ใหปฏิเสธการใหเขาพื้นที่ทาเรือโดยเด็ดขาด
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
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1
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มาตรการ/แนวทางปฏิบัติ

การใหคะแนน: “ผาน” คือ คะแนนรวม 23 คะแนน
หมายเหตุ :

หมายถึง ไมตองมีตัวเลือก ไมไดใหบริการ

ติดตอสอบถามแบบประเมิน :
น.ส.ปยาภัสร ชูแกวงาม โทร 02 590 4459 / สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม กรมอนามัย
น.ส.มลฤดี ตรีวัย โทร 02 590 4400 / สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม กรมอนามัย

ไมได
ใหบริการ

