แบบประเมินตนเองสำหรับสถำนประกอบกำร THAI STOP COVID PLUS
สำหรับแหล่งท่องเที่ยวทำงศิลปะวิทยำกำร ประวัติศำสตร์ นันทนำกำร และแหล่งท่องเที่ยวที่มีอำคำรปิด
กรณีเปิดสถำนประกอบกิจกำรในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
และจังหวัดที่กำหนดเป็นพื้นที่นำร่องกำรท่องเที่ยว
1.ข้อมูลทั่วไป
1.1 ชื่อสถานประกอบการ/แหล่งท่องเที่ยว* ...........................................................................................
1.2 ชื่อผู้ประกอบการ*..............................................................................................................................
1.3 สถานที่ตั้งของสถานประกอบการ/แหล่งท่องเที่ยว*
ที่ตั้งเลขที่...........ตรอก/ซอย.......................หมู่ ที่.................ถนน.................ตาบล..............................
อาเภอ/เขต..................จังหวัด................. รหัสไปรษณีย์........................
.
1.4 เลขที่ใบอนุญาตประกอบกิจการ (ถ้ามี) .............................................................................................
1.5 ตั้งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของ เทศบาล/อบต.*.....................................................................................
1.6 หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้*................................................................................................
1.7 อีเมล์....................................................................................................................... ...........................
1.8 ID LINE …………………………………………………………………………………………………………………………….
2. เกณฑ์กำรประเมินตนเอง
มำตรกำร/แนวทำงปฏิบัติ

ดำเนินกำร

ไม่ได้
ดำเนินกำร

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1
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1. ด้ำนอนำมัยสิ่งแวดล้อม (Covid free Environment)
1.1 มำตรกำรด้ำนสุขอนำมัยและควำมปลอดภัย
1.ทาความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง บริเวณพื้นผิว อุปกรณ์ที่มีการสัมผัสร่วมกัน
ด้วยน้ายาทาความสะอาดและอาจฆ่าเชื้อด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรท์ (น้ายาฟอก
ขาว) 0.1% หรือแอลกอฮอล์ 70% เป็นประจาทุกวัน และเพิ่มความถี่ทาความ
สะอาดทุก 1-2 ชั่วโมง หรือเมื่อมีผู้ใช้บริการจานวนมาก เช่น โต๊ะ เก้าอี้
เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ จุดจาหน่ายบัตรเข้าชม มือจับประตู ลูกบิดประตู ราว
บันได เป็นต้น
2.ทาความสะอาดห้องส้วมในอาคารทุก 1-2 ชั่วโมง โดยเน้นบริเวณจุดเสี่ยง ได้แก่
ลูกบิดประตู ก๊อกน้าอ่างล้างมือ ที่กดโถส้วมหรือโถปัสสาวะ และสายฉีดน้าชาระ
ทั้งนี้ ต้องจัดให้มีสบู่สาหรับล้างมืออย่างเพียงพอ
3.จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่และน้า หรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ และ
จัดวางในบริเวณที่เหมาะสมใช้งานได้สะดวก
4.จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยมีฝาปิดมิดชิด เพียงพอ คัดแยกประเภทมูลฝอย
รวบรวมไปกาจัดอย่างถูกสุขลักษณะ
5.จาหน่ายบัตรออนไลน์ ใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์แนะนาแหล่งท่องเที่ยวและ
ชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) เพื่อลดความเสี่ยงในการติดต่อสัมผัส
6.แนะนาแหล่งท่องเที่ยว หรือจุดเข้าชม หรืออื่นใดผ่าน QR Code เพื่อลดความ
เสี่ยงในการติดต่อสัมผัส
7.งดรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มขณะเข้าชม และการจาหน่ายอาหารและ
เครื่องดื่ม ให้ปฏิบัติตามคาแนะนาด้านสาธารณสุขสาหรับสถานที่จาหน่ายอาหาร
หรือเครื่องดื่ม

ไม่ได้
ให้บริกำร

ดำเนินกำร

ไม่ได้
ดำเนินกำร
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13. จัดกิจกรรมบันเทิง เฉพาะที่เปิดเฉพาะที่โล่ง (Outdoor) และงดกิจกรรมที่
อาจทาให้เกิดความแออัด
1.3 มำตรกำรด้ำนกำรระบำยอำกำศ

1

0

14.จัดให้มีการระบายอากาศที่ดี มีอัตราการหมุนเวียนของอากาศอย่างเพียงพอ
ภายในอาคาร
15.หลีกเลี่ยงระบบปรับอากาศที่มีลักษณะนาอากาศหมุนเวียนมาใช้ใหม่ เว้นแต่
จะมีระบบการกรองอากาศหรือมีการฆ่าเชื้อโรคก่อน
16.เปิดประตู หน้าต่าง ก่อนและหลังการเปิดบริการ อย่างน้อย 30 นาที

1

0

1

0

1

0

17.ทาความสะอาดระบบปรับอากาศทุก 3 เดือน หรือตามคาแนะนาของผู้ผลิต
ตรวจสอบบารุงรักษาอย่างสม่าเสมอ หากชารุดเสียหายให้แจ้งผู้ดูแลระบบทันที
18.กรณีไม่มีระบบปรับอากาศ ให้เปิดประตูหน้าต่างขณะใช้งาน เพื่อนาอากาศ
จากภายนอก เข้าสู่ภายในอาคาร ทั้งนี้ต้องคานึงถึงสภาพอากาศภายนอกอาคาร
ในเวลานั้น ๆ ด้วย
19.ห้องส้วม ควรเปิดพัดลมระบายอากาศภายในห้องส้วมตลอดเวลาที่ให้บริการ

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

มำตรกำร/แนวทำงปฏิบัติ
8.มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการ/นักท่องเที่ยวทราบวิธีปฏิบัติตัวในการใช้
บริการที่ปลอดภัย และแจ้งเตือนพนักงานและผู้รับบริการ กรณีเป็นผู้ป่วยยืนยัน
หรือผู้ที่อยู่ระหว่างรอผลการตรวจหรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ให้งดบริการ
1.2 มำตรกำรด้ำนกำรรักษำระยะห่ำง
9.ทาสัญลักษณ์เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร เน้นบริเวณ
ทางเข้า-ออก จุดจาหน่ายบัตรเข้าชม
10.มีระบบคิวและให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร ในการ
รอรับบริการ
11.จากัดจานวนผู้รับบริการ โดยพิจารณาจากจานวนผู้เข้ารับบริการต่อพื้นที่
(อัตราส่วน 1 คนต่อพื้นที่ 4 ตารางเมตร) หรือตามประกาศที่ทางราชการกาหนด
โดยคานึงถึงมาตรการเว้นระยะห่าง โดยคานึงถึงมาตรการเว้นระยะห่าง
12.จากัดเวลาในการใช้บริการรายละไม่เกิน 2 ชั่วโมง

2. มำตรกำรสำหรับผู้ให้บริกำร (COVID Free Personnel)
20.การควบคุมกากับให้มีคัดกรองความเสี่ยงพนักงานทุกคนเป็นประจาทุกวัน
โดยการตรวจวัดอุณหภูมิ คัดกรองอาการเสี่ยง และประเมินตนเองผ่านระบบไทย
เซฟไทย (Thai Save Thai) หรือแอพพลิเคชั่นอื่นที่ทางราชการกาหนด
21.ผู้ประกอบการและพนักงานทุกคน ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา รักษา
ระยะห่าง และเคร่งครัดต่อการปฏิบัติตามมาตรการ DMHTA
22.กาหนดให้มีผู้รับผิดชอบกากับติดตาม การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติด
เชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention for COVID-19) และมาตรการ
DMHTA อย่างเคร่งครัด

ไม่ได้
ให้บริกำร

มำตรกำร/แนวทำงปฏิบัติ

ดำเนินกำร

ไม่ได้
ดำเนินกำร

23. ผู้ประกอบการและพนักงานทุกคนได้รับวัคซีนตามเกณฑ์ที่กาหนด หรือเคยมี
ประวัติการติดเชื้อโควิดมาก่อนอยู่ในช่วง 1-3 เดือน หรือทาการตรวจคัดกรอง
ด้วย Antigen Test Kit (ATK) / RT-PCR (Polymerase chain reaction) ทุก
7 วัน
24. พนักงาน งดรวมกลุ่มขณะปฏิบัติงาน ระหว่างพัก และงดรับประทานอาหาร
ร่วมกัน
3. มำตรกำรสำหรับผู้ใช้บริกำร (COVID Free Customer)

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1
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25. ผู้รับบริการทุกคน มีการคัดกรองความเสี่ยงก่อนเข้าใช้บริการ โดยการตรวจวัด
อุณหภูมิ คัดกรองอาการเสี่ยง และประเมินตนเองผ่านระบบไทยเซฟไทย (Thai
Save Thai) หรือแอพพลิเคชั่นอื่นที่ทางราชการกาหนด
26. ผู้รับบริการทุกคนต้องมีหลักฐานการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่กาหนด หรือ
ใบรับรองแสดงประวัติเคยติดเชื้อมาก่อนอยู่ในช่วง 1-3 เดือน หากไม่ได้รับวัคซีน
หรือไม่มีประวัติการติดเชื้อ แนะนาให้มีผลการตรวจ Antigen Test Kit (ATK)/
RT-PCR (Polymerase chain reaction) เป็น negative ระยะเวลาไม่เกิน 7 วัน
(เป็นเอกสาร หรือหลักฐาน digital ตามที่กาหนด)
27. ผู้รับบริการชาวต่างชาติ (ที่เดินทางจากต่างประเทศ) ต้องมีหลักฐานการฉีด
วัคซีนครบตามเกณฑ์ที่กาหนด และมีผลการตรวจ RT-PCR (Polymerase chain
reaction) เป็น negative ระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง และผลตรวจหาเชื้อตาม
ระยะเวลาที่กาหนด (เป็นเอกสาร หรือหลักฐาน digital ตามที่กาหนด)
28. มีการกากับให้ผู้รับบริการทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบ
ครอบจักรวาล (Universal Prevention for COVID-19) และมาตรการ DMHTA
อย่างเคร่งครัด โดยมีเจ้าหน้าที่กากับติดตามการปฏิบัติตามมาตรการ
กำรให้คะแนน: “ผ่ำน” คือ 28 คะแนน
หมำยเหตุ :

หมายถึง ไม่ต้องมีตัวเลือกที่ 3 “ไม่ได้ให้บริการ”

ติดต่อสอบถำมแบบประเมิน :
น.ส.ชไมพร เป็นสุข โทร 02 590 4349 / สานักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย
น.ส.ศิริลักษ์ กลิ่นมาลี โทร 02 590 4255 / สานักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย

ไม่ได้
ให้บริกำร

