แบบประเมินตนเองสําหรับสถานประกอบการ THAI STOP COVID 2 PLUS
สําหรับหองสมุดสาธารณะ หองสมุดชุมชน หองสมุดเอกชนและบานหนังสือ
ในพืน้ ทีค่ วบคุมสูงสุดและเขมงวด (สีแดงเขม)
1.ขอมูลทั่วไป
1.1 ชื่อสถานประกอบการ......................................................................
1.2 ชื่อผูประกอบการ.............................................................................
1.3 สถานที่ตั้งของสถานประกอบการ
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ตําบล........................... อําเภอ........................... จังหวัด........................... รหัสไปรษณีย.................
1.4 เลขที่ใบอนุญาตประกอบกิจการ (ถามี) .............................................................................................
1.5 ตั้งอยูในพื้นที่รับผิดชอบของ เทศบาล/อบต......................................................................................
1.6 เบอรโทรศัพทของสถานประกอบการที่ติดตอได (เปดเผยขอมูล).......................................................
1.7 อีเมลของสถานประกอบการที่ติดตอได (เปดเผยขอมูล)……...............................................................
2. เกณฑการประเมินตนเอง
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1. ดานอนามัยสิ่งแวดลอม (Covid free Environment)
1.1 มาตรการดานสุขอนามัยและความปลอดภัย
1.ทําความสะอาดพื้นที่สวนกลาง บริเวณพื้นผิว อุปกรณที่มีการสัมผัสรวมกัน
ดวยน้ํายาทําความสะอาดและอาจฆาเชื้อดวยโซเดียมไฮโปคลอไรท (น้ํายาฟอก
ขาว) 0.1% หรือแอลกอฮอล 70% เปนประจําทุกวัน และเพิ่มความถี่ทําความ
สะอาดทุก 1-2 ชั่วโมง หรือเมื่อมีผูใชบริการจํานวนมาก เชน โตะ เกาอี้
เคานเตอรประชาสัมพันธและจุดยืม-คืนหนังสือและสื่อความรู มือจับประตู ลูกบิด
ประตู ราวบันได เปนตน
2.ทําความสะอาดหองสวมในอาคารทุก 1-2 ชั่วโมง โดยเนนบริเวณจุดเสี่ยง ไดแก
ลูกบิดประตู กอกน้ําอางลางมือ ที่กดโถสวมหรือโถปสสาวะ และสายฉีดน้ําชําระ
ทั้งนี้ ตองจัดใหมีสบูสําหรับลางมืออยางเพียงพอ
3. มีมาตรการเกี่ยวกับการทําความสะอาดหนังสือหลังการยืม-คืน หรือใหบริการ
(ในกรณีที่สามารถทําความสะอาดโดยไมทําความเสียหายตอหนังสือ) และแยก
เก็บ 1 วัน กอนนํามาใหบริการ
4.จัดใหมีจุดบริการลางมือดวยสบูและน้ํา หรือเจลแอลกอฮอลอยางเพียงพอ และ
จัดวางในบริเวณที่เหมาะสมใชงานไดสะดวก
5.จัดใหมีภาชนะรองรับมูลฝอยมีฝาปดมิดชิด เพียงพอ คัดแยกประเภทมูลฝอย
และรวบรวมกําจัดอยางถูกตอง
6.จัดใหมีระบบยืม-คืนหนังสือแบบอิเล็กทรอนิกส และมีชองทางการชําระเงิน
ลวงหนาผานชองทางตางๆ เชน ทางโทรศัพท เว็บไซต แอปพลิเคชัน เพื่อลด
ความเสี่ยงในการติดตอสัมผัส
7.งดรับประทานอาหารและเครื่องดื่มภายในหองสมุดสาธารณะ หองสมุดชุมชน
หองสมุดเอกชนและบานหนังสือ

ไมได
ใหบริการ

ไมได
ดําเนินการ

มาตรการ/แนวทางปฏิบัติ

ดําเนินการ

8.มีการประชาสัมพันธใหผูรบั บริการทราบวิธีปฏิบัติตัวในการใชบริการที่ปลอดภัย
และแจงเตือนพนักงานและผูร ับบริการ กรณีเปนผูทอี่ ยูระหวางรอผลการตรวจหรือ
ผูสัมผัสเสีย่ งสูง ใหงดบริการ
1.2 มาตรการดานการรักษาระยะหาง

1

9.ทําสัญลักษณเวนระยะหางระหวางบุคคลอยางนอย 1 เมตร เนนบริเวณ
ทางเขา-ออก และจุดลงทะเบียน
10.มีระบบคิว มีการเวนระยะหางระหวางบุคคลอยางนอย 1 เมตร ในการรอรับ
บริการ และระหวางการใชบริการ
11.จํากัดจํานวนผูรับบริการ โดยพิจารณาจากจํานวนผูเขารับบริการตอพื้นที่
(อัตราสวน 1 คนตอพื้นที่ 4 ตารางเมตร) หรือมีจํานวนผูรับบริการไดไมเกินรอย
ละ 75 ของจํานวนผูรับบริการที่สามารถการรองรับไดตามปกติ โดยคํานึงถึง
มาตรการเวนระยะหาง งดกิจกรรมที่อาจทําใหเกิดความแออัด และควรใชบริการ
ระยะเวลารวม ไมเกิน 2 ชั่วโมง
12.กรณีพื้นที่ใชเครื่องปรับอากาศ ใหเวนระยะระหวางโตะ 2 เมตร หากพื้นที่
จํากัด จัดโตะเวนระยะไมถึง 1 เมตร ใหทําฉากกั้น ทั้งนี้ ตองไมเปนอุปสรรคตอ
การระบายอากาศ
1.3 มาตรการดานการระบายอากาศ
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13.จัดใหมีการระบายอากาศที่ดี มีอัตราการหมุนเวียนของอากาศอยางเพียงพอ
ภายในอาคาร
14.หลีกเลี่ยงระบบปรับอากาศที่มีลักษณะนําอากาศหมุนเวียนมาใชใหม เวนแต
จะมีระบบการกรองอากาศหรือมีการฆาเชื้อโรคกอน
15.เปดประตู หนาตาง กอนและหลังการเปดบริการ อยางนอย 30 นาที
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16.ทําความสะอาดระบบปรับอากาศทุก 3 เดือน หรือตามคําแนะนําของผูผลิต
ตรวจสอบบํารุง รักษาอยางสม่ําเสมอ หากชํารุดเสียหายใหแจงผูดูแลระบบทันที
17.กรณีไมมีระบบปรับอากาศ ใหเปดประตูหนาตางขณะใชงาน เพื่อนําอากาศ
จากภายนอกเขาสูภายในอาคาร ทั้งนี้ตองคํานึงถึงสภาพอากาศภายนอกอาคารใน
เวลานั้นๆดวย
18.หองสวม ควรเปดพัดลมระบายอากาศภายในหองสวมตลอดเวลาที่ใหบริการ
หรือจัดใหมีการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติอยางเพียงพอ เชน ชองระบาย
อากาศ บานเกล็ด
2. COVID Free Personnel (มาตรการสําหรับพนักงาน)
19.การควบคุมกํากับใหมีคัดกรองความเสี่ยงพนักงานทุกคนเปนประจําทุกวัน
โดยการประเมินตนเองผานระบบไทยเซฟไทย (Thai Save Thai) หรือ
แอพพลิเคชั่นอื่นที่ทางราชการกําหนด
20.กําหนดใหมีผูรับผิดชอบกํากับติดตาม การปฏิบัติตามมาตรการปองกันการติด
เชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention for COVID-19) และมาตรการ
DMHTA อยางเครงครัด
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21. ผูประกอบการและพนักงานทุกคนไดรับวัคซีนตามเกณฑทรี่ าชการกําหนด
หรือเคยมีประวัติการติดเชื้อโควิดมากอนอยูในชวง 1-3 เดือน หรือทําการตรวจ
คัดกรองดวย Antigen Test Kit (ATK) ทุก 7 วัน
22. พนักงาน งดรวมกลุมขณะปฏิบัติงาน ระหวางพัก งดรับประทานอาหาร
รวมกัน
3. COVID Free Customer (มาตรการสําหรับผูใ ชบริการ)
23. ผูรับบริการทุกคน มีการคัดกรองความเสี่ยงกอนเขาใชบริการ โดยการประเมิน
ตนเองผานระบบไทยเซฟไทย (Thai Save Thai) หรือแอพพลิเคชั่นอื่นที่ทาง
ราชการกําหนด
24. กรณีใชพนื้ ที่ปรับอากาศ ผูรับบริการตองมีหลักฐานการฉีดวัคซีนครบตาม
เกณฑที่ราชการกําหนด หรือใบรับรองแสดงประวัติเคยติดเชื้อมากอนอยูในชวง 13 เดือน หากไมไดรับวัคซีนหรือไมมีประวัติการติดเชื้อ แนะนําใหมีผลการตรวจ
Antigen Test Kit (ATK)/ RT-PCR (Polymerase chain reaction) เปน
negative ระยะเวลาไมเกิน 7 วัน (เปนเอกสาร หรือหลักฐาน digital ตามที่
กําหนด)
25. จัดใหมีการกํากับติดตามใหผูรับบริการปฏิบัติตามมาตรการปองกันการติดเชื้อ
แบบครอบจักรวาล (Universal Prevention for COVID-19) และมาตรการ
DMHTA อยางเครงครัด
การใหคะแนน: “ผาน” คือ 25 คะแนน
หมายเหตุ :

หมายถึง ไมตองมีตัวเลือกที่ 3 “ไมไดใหบริการ”

ติดตอสอบถามแบบประเมิน :
น.ส.อุไรพร ถินสถิตย โทร 02 590 4652 / สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม กรมอนามัย
น.ส.ปาริชาติ จํานงการ โทร 02 590 4253 / สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม กรมอนามัย
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