แบบประเมินตนเองสำหรับสถำนประกอบกำร THAI STOP COVID PLUS
สำหรับสถำนประกอบกิจกำร ประเภทโรงภำพยนตร์
ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม)
1.ข้อมูลทั่วไป
1.1 ชื่อสถานประกอบการ......................................................................
1.2 ชื่อผู้ประกอบการ.............................................................................
1.3 สถานที่ตั้งของสถานประกอบการ
เลขที่.............. ตรอก/ซอย................................. หมู่ที่................. ถนน............................................
ตาบล........................... อาเภอ........................... จังหวัด........................... รหัสไปรษณีย์.................
1.4 เลขที่ใบอนุญาตประกอบกิจการ (ถ้ามี) .............................................................................................
1.5 ตั้งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของ เทศบาล/อบต.......................................................................................
1.6 เบอร์โทรศัพท์ของสถานประกอบการที่ติดต่อได้ (เปิดเผยข้อมูล).......................................................
1.7 อีเมล์ของสถานประกอบการที่ติดต่อได้ (เปิดเผยข้อมูล)……...............................................................
2. เกณฑ์กำรประเมินตนเอง
ดำเนินกำร

ไม่ได้
ดำเนินกำร

1. ทาความสะอาดพื้นผิวสัมผัสร่วม โดยเน้นบริเวณจุดเสี่ยง เช่น จุดจาหน่าย
บัตรอัตโนมัติ Concierge Counter ราวทางเดิน ทุก 30 นาที และทาความ
สะอาดห้องส้วม ทุก 1-2 ชั่วโมง และหลังปิดให้บริการ
2. ทาความสะอาดบริเวณต่าง ๆ ภายในโรงภาพยนตร์ ด้วยน้ายาฆ่าเชื้อ
หรือทาการอบโอโซนภายในโรงภาพยนตร์ทุกครั้งหลังปิดให้บริการ
3. กรณีมีการบริการแว่นตา 3 มิติ ต้องทาความสะอาดและฆ่าเชื้อแว่นตาก่อน
และหลังใช้ทุกครั้ง และบรรจุใส่ซองแยกชิ้นเพื่อป้องกันการปนเปื้อน
4. กรณีทใี่ ห้บริการนอนชมภาพยนตร์ให้เปลี่ยนผ้าปูเตียง หมอน ผ้าห่ม ทุกครั้ง
หลังให้บริการในแต่ละราย
5. กรณีมีการจาหน่ายอาหาร/เครื่องดื่มบริเวณโรงภาพยนตร์ ให้ปฏิบัติตาม
คาแนะนาด้านสาธารณสุขสาหรับสถานที่จาหน่ายอาหาร/เครื่องดื่ม
6. จัดให้มีอ่างล้างมือพร้อมสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ไว้บริการอย่างเพียงพอ
และสะดวกต่อการใช้งาน
7. จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่มีฝาปิดมิดชิด เพียงพอ มีการคัดแยกประเภท
มูลฝอย และรวบรวมไปกาจัดอย่างถูกต้อง
8. ห้ามผู้รับบริการรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มในระหว่างการชมภาพยนตร์
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9. ห้ามพนักงานหรือผู้ให้บริการในร้านรวมกลุ่มขณะพัก และรับประทาน
อาหารร่วมกัน
10. มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันโรคให้พนักงาน และผู้มาใช้
บริการ
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มำตรกำร/แนวทำงปฏิบัติ

ไม่ได้
ให้บริกำร

1. ด้ำนอนำมัยสิ่งแวดล้อม (Covid free Environment)
1.1 มำตรกำรด้ำนสุขอนำมัยและควำมปลอดภัย

มำตรกำร/แนวทำงปฏิบัติ
11. มีการแนะนาให้ผู้ใช้บริการชาระค่าใช้จ่ายผ่านระบบออนไลน์ (E-payment)
แทนการชาระด้วยเงินสด เพื่อลดการสัมผัสร่วมกัน
1.2 มำตรกำรด้ำนกำรเว้นระยะห่ำง
12. กาหนดจานวนผู้ใช้บริการตามขนาดพื้นที่ โดยให้มีพื้นที่รองรับผู้ใช้บริการอย่าง
น้อย 1 คน ต่อ 4 ตารางเมตร
13. จัดให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1 เมตร เช่น จุดให้บริการซื้อ
บัตร จุดตรวจบัตรชมภาพยนตร์
14. จากัดผู้ใช้บริการจานวน 50 % ของความจุโรงภาพยนตร์ โดยเว้นระยะห่าง
ระหว่างที่นั่งทุก 2 ที่นั่ง ในแถวเดียวกันและระยะห่างระหว่างแถวอย่างน้อย
1 แถว หรือแถวเว้นแถว
15. จัดให้มีระบบจองคิวล่วงหน้า เพื่อลดความแออัดของผู้ใช้บริการ

ดำเนินกำร

ไม่ได้
ดำเนินกำร
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ไม่ได้
ให้บริกำร

1.2 มำตรกำรด้ำนกำรระบำยอำกำศ
16. จัดให้มีการระบายอากาศที่ดีและเพียงพอ ในระหว่างที่ไม่มีการฉายภาพยนตร์มี
การเปิดประตูโรงภาพยนตร์ เพื่อระบายอากาศเป็นระยะ และทาความสะอาด
เครื่องปรับอากาศ ทุก 3 เดือน หรือตามคาแนะนาผู้ผลิต รวมถึงบริเวณห้อง
ส้วมมีการจัดให้มีการระบายอากาศที่ดี หรือเปิดพัดลมระบายอากาศในห้องส้วม
ตลอดเวลาที่ให้บริการ
17. มีการสุ่มตรวจวัดความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ไม่เกิน 800 ppm
2. COVID Free Personnel (มำตรกำรสำหรับพนักงำน)
18. กรณีที่เป็นร้านที่อยู่ในในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า หรือคอมมูนิตี้มอลล์หรือ
สถานที่มีระบบปรับอากาศ พนักงานทุกคนได้รับการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่
ราชการกาหนด หรือ มีผลการตรวจ Antigen Test Kit (ATK)
เป็นลบ ระยะเวลาไม่เกิน 7 วัน หรือ แสดงประวัติการติดเชื้อมาก่อนอยู่ในช่วง
1-3 เดือน
19. ควบคุมกากับให้มีการคัดกรองความเสี่ยงของพนักงานทุกคนด้วยแอพพลิเคชัน
ไทยเซฟไทยหรือแอพพลิเคชันอื่น ๆ
20. มีการกากับ ติดตามพนักงานในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบ
ครอบจักรวาล (Universal Prevention for COVID-19) และมาตรการ
DMHTA (เว้นระยะห่าง สวมหน้ากาก ล้างมือ วัดอุณหภูมิ และลงทะเบียนผ่าน
แอพพลิเคชั่น) อย่างเคร่งครัด
3. COVID Free Customer (มำตรกำรสำหรับผู้ใช้บริกำร)
21. ผู้ใช้บริการต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่ราชการกาหนด
หรือแนะนาให้แสดงผลการตรวจ ATK/RT-PCR ผลเป็นลบ ระยะเวลาไม่เกิน 7
วัน หรือแสดงประวัติการ ติดเชื้อมาก่อน อยู่ในช่วง 1-3 เดือน
22. มีการควบคุมกากับให้ผู้ใช้บริการคัดกรองความเสี่ยงก่อนเข้าสถานที่ด้วยแอพ
พลิเคชันไทยเซฟไทย หรือแอพพลิเคชันอื่น ๆ
23. มีการกากับ ติดตามให้ผู้ใช้บริการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบ
ครอบจักรวาล (Universal Prevention for COVID-19) และมาตรการ

1

มำตรกำร/แนวทำงปฏิบัติ

ดำเนินกำร

DMHTA (เว้นระยะห่าง สวมหน้ากาก ล้างมือ วัดอุณหภูมิ และลงทะเบียนผ่าน
แอพพลิเคชั่น) อย่างเคร่งครัด
กำรให้คะแนน: “ผ่ำน” คือ 23 คะแนน
หมำยเหตุ :

หมายถึง ไม่ต้องมีตัวเลือกที่ 3 “ไม่ได้ให้บริการ”

ต่อสอบถำมแบบประเมิน :
น.ส.อินทิรา สุภาเพ็ชร์ โทร 02 590 4399 / สานักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย
น.ส.ศรัญญา กาจายกลาง โทร 02 590 4397 / สานักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย
น.ส.เกศกนก หอดขุนทด โทร 02 590 4397 / สานักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย

ไม่ได้
ดำเนินกำร

ไม่ได้
ให้บริกำร

