แบบประเมินตนเองสำหรับสถำนประกอบกำร THAI STOP COVID 2PLUS
สำหรับสถำนประกอบกิจกำร ประเภท นวด สปำ นวดเพื่อสุขภำพ หรือนวดเพื่อเสริมควำมงำม
ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม)
1. ข้อมูลทั่วไป
1.1 ประเภทสถานประกอบการ
ร้านสปา
ร้านนวดเพื่อสุขภาพ
ร้านสปาและนวดเพื่อสุขภาพ
1.2 ลักษณะที่ตั้งสถานประกอบการ
 สถานประกอบการตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า หรือคอมมูนิตี้มอลล์
 สถานประกอบการตั้งอยู่นอกห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า หรือคอมมูนิตี้มอลล์
1.3 ชื่อสถานประกอบการ......................................................................
1.4 ชื่อผู้ประกอบการ.............................................................................
1.5 สถานที่ตั้งของสถานประกอบการ
เลขที่.............. ตรอก/ซอย................................. หมู่ที่................. ถนน............................................
ตาบล........................... อาเภอ........................... จังหวัด........................... รหัสไปรษณีย์.................
1.6 เลขที่ใบอนุญาตประกอบกิจการ (ถ้ามี) .............................................................................................
1.7 ตั้งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของ เทศบาล/อบต......................................................................................
1.8 เบอร์โทรศัพท์ของสถานประกอบการที่ติดต่อได้ (เปิดเผยข้อมูล).......................................................
1.9 อีเมล์ของสถานประกอบการที่ติดต่อได้ (เปิดเผยข้อมูล)……...............................................................
2. เกณฑ์กำรประเมิน
มำตรกำร/แนวทำงปฏิบัติ

ดำเนินกำร

ไม่ได้
ดำเนินกำร

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1. ด้ำนอนำมัยสิ่งแวดล้อม (Covid free Environment)
1.1 มำตรกำรด้ำนสุขอนำมัยและควำมปลอดภัย
1. ทาความสะอาดพื้นผิวสัมผัสร่วม เช่น จุดชาระค่าบริการ เก้าอี้นวด เป็นต้น
และห้องส้วม ภายหลังมีผู้ใช้บริการทุกครั้ง หรือทุก 1-2 ชั่วโมง
2. เปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องใช้ เช่น ผ้าเช็ดตัว ผ้าเช็ดมือ ผ้าปูเตียง ปลอกหมอน ทุก
ครั้งหลังให้บริการแต่ละราย และไม่ใช้อุปกรณ์ เครื่องใช้ซ้ากัน
3. จัดให้มีอ่างล้างมือพร้อมสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ไว้บริการอย่างเพียงพอ และ
สะดวกต่อการใช้งาน
4. จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่มีฝาปิดมิดชิด เพียงพอ และมีการคัดแยก
ประเภท และรวบรวมเพื่อรอกาจัดอย่างถูกสุขลักษณะ
5. มีมาตรการงดการรวมกลุ่มขณะพัก และงดการรับประทานอาหารร่วมกันของ
พนักงาน
6. ห้ามผู้ใช้บริการรับประทานอาหารภายในร้าน กรณีมีการบริการน้าดื่มให้ใช้น้า
ดื่มชนิดบรรจุขวด
7. มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันโรคให้พนักงานและลูกค้าผู้มาใช้
บริการ

ไม่ได้
ให้บริกำร

มำตรกำร/แนวทำงปฏิบัติ

ดำเนินกำร

ไม่ได้
ดำเนินกำร

8. แนะนาให้ผู้ใช้บริการชาระค่าใช้จ่ายผ่านระบบออนไลน์ (E-payment) แทนการ
ชาระด้วยเงินสด เพื่อลดการสัมผัสร่วมกัน
1.2 มำตรกำรด้ำนกำรรักษำระยะห่ำง

1

0

9. จากัดจานวนผู้ใช้บริการมิให้แออัด โดยจากัดจานวนผู้ใช้บริการตามขนาดพื้นที่
อย่างน้อย 1 คนต่อ 4 ตารางเมตร
10. จัดให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตร จัดห้องบริการนวด 1 คน
ต่อห้อง กรณีที่เป็นห้องรวม จัดให้มีการเว้นระยะห่างของเก้าอี้นวด เตียงนวด
อย่างน้อย 1.5 เมตร หรือจัดให้มีม่านกั้นระหว่างเก้าอี้นวด เตียงนวด
11. กรณีจัดบริการที่มีการใช้น้าเพื่อสุขภาพ ในสปาและออนเซ็น จัดบริการใน
ลักษณะเป็นการส่วนตัวเท่านั้น
12.จัดให้มีระบบจองคิวล่วงหน้าเพื่อลดความแออัดของผู้ใช้บริการ

1

0

1

0

1

0

1

0

13.มีมาตรการงดการนั่งรอรับบริการภายในร้าน

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

ไม่ได้
ให้บริกำร

1

1.3 มำตรกำรด้ำนกำรระบำยอำกำศ
14. มีการระบายอากาศที่ดีและเพียงพอ กรณีใช้เครื่องปรับอากาศให้เปิดประตู
หน้าต่าง เพื่อระบายอากาศ ก่อนและหลังเปิดบริการเป็นระยะเวลา อย่างน้อย
30 นาที และจัดให้มีการติดตั้งพัดลมดูดอากาศเพื่อเพิ่มการแลกเปลี่ยนอากาศ
สาหรับห้องส้วมควรจัดให้มีการระบายอากาศที่ดี หรือเปิดพัดลมระบาย
อากาศตลอดระยะเวลาที่เปิดให้บริการ
2. COVID Free Personnel (มำตรกำรสำหรับพนักงำน)
15.กรณีที่เป็นร้านในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า หรือคอมมูนิตี้มอลล์ หรือมีการ
ใช้ระบบปรับอากาศ พนักงานทุกคนได้รับการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่กาหนด
หรือแสดงประวัติการติดเชื้อมาก่อนอยู่ในช่วง 1-3 เดือน และได้รับการตรวจ
ATK ทุก 7 วัน
16. ควบคุมกากับให้มีการคัดกรองความเสี่ยงพนักงานทุกคนด้วยไทยเซฟไทย
หรือแอพพลิเคชั่นอื่นๆ
17. มีการกากับ ติดตามพนักงานในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อ
แบบครอบจักรวาล (Universal Prevention for COVID-19) และมาตรการ
DMHTA (เว้นระยะห่าง สวมหน้ากาก ล้างมือ วัดอุณหภูมิ และลงทะเบียน
ผ่านแอพพลิเคชัน) อย่างเคร่งครัด
3. COVID Free Customer (มำตรกำรสำหรับผู้ใช้บริกำร)
18. มีการควบคุมกากับให้ผู้ใช้บริการคัดกรองความเสี่ยงก่อนเข้าสถานที่ด้วยไทย
เซฟไทยหรือแอพพลิเคชั่นอื่นๆ
19. ผู้รับบริการที่ต้องการใช้บริการประเภทที่ใช้น้าเพื่อสุขภาพในกิจการสปา ต้อง
แสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือ ผลการตรวจ ATK/RT-PCR
ผลเป็นลบ ภายใน 72 ชม. หรือ แสดงประวัติการติดเชื้อมาก่อนอยู่ในช่วง 1-3 เดือน
20. มีการกากับติดตามให้ผู้ใช้บริการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบ
ครอบจักรวาล (Universal Prevention for COVID-19) และมาตรการ
DMHTA (เว้นระยะห่าง สวมหน้ากาก ล้างมือ วัดอุณหภูมิ และลงทะเบียน
ผ่านแอพพลิเคชั่น) อย่างเคร่งครัด

1

1

กำรให้คะแนน: “ผ่ำน” คือ 20 คะแนน
หมำยเหตุ :
หมายถึง ไม่ต้องมีตัวเลือกที่ 3 “ไม่ได้ให้บริการ”
ติดต่อสอบถำมแบบประเมิน :
นางอุทัยวรรณ บุตรแพร โทร 02 590 4263 / สานักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย
น.ส.วราภรณ์ บุญภักดี โทร 02 590 4263 / สานักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย
นางพรพรรณ บุญปลิก โทร 02 590 4397 / สานักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย

