แบบประเมินตนเองสำหรับสถำนประกอบกำร THAI STOP COVID สำหรับ ศำสนสถำน
ด้วยหลักกำร Covid Free Setting
1.ข้อมูลทั่วไป
1.1 ประเภทศาสนสถาน
วัด

โบสถ์
มัสยิด
ศาลเจ้า

สถานปฏิบัติธรรม
อื่น ๆ ระบุ.....................................
1.2 ชื่อศาสนสถาน......................................................................
1.3 สถานที่ตั้งของศาสนสถาน
เลขที่...........ตรอก/ซอย.......................หมู่ที่.................ถนน....................ตาบล/แขวง........................
อาเภอ/เขต..............................จังหวัด..................................รหัสไปรษณีย์.........................
1.4 ตั้งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของเขตเทศบาล/อบต.*..........................................................................
1.5 หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้* ......................................................................
1.6 อีเมล์..............................................................................
2. เกณฑ์กำรประเมินตนเอง
ข้อ มำตรกำรสำคัญ
1. มำตรกำรด้ำนอนำมัยสิ่งแวดล้อม (Covid free Environment)
1.1 มำตรกำรด้ำนสุขอนำมัยและควำมปลอดภัย
1 มีการจัดเตรียมพื้นที่/สถานที่ ประเมินความพร้อมของสถานที่ก่อนการจัดกิจกรรมในศาสนสถาน
2 จัดให้มีการคัดกรองอุณหภูมิและอาการของผู้เข้ามาในศาสนสถานทุกคน หากมีอาการไข้หรือวัด
อุณหภูมิได้ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ร่วมกับมีอาการของระบบทางเดินหายใจ ขอความ
ร่วมมือไม่ให้เข้าศาสนสถาน และแนะนาไปพบแพทย์
3 มีจุดบริการล้างมือด้วยน้าและสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลความเข้มข้นอย่างน้อย 70% ในบริเวณ
สถานที่จัดกิจกรรม และสามารถให้บริการได้อย่างเพียงพอ
4 ทาความสะอาดบริเวณที่มีการจัดกิจกรรม ทั้งก่อนและหลังการจัดกิจกรรม เน้นจุดที่มีผู้สัมผัส
ร่วมกัน รวมถึงทาความสะอาด พื้นผิว และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีการสัมผัส ด้วยน้ายาฆ่าเชื้อ เช่น
เก้าอี้ ราวจับ ประตู ลิฟต์ หรือพื้นผิวสัมผัสอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
5 ทาความสะอาดห้องสุขา ทุก 1-2 ชั่วโมง และทาความสะอาดหลังการจัดกิจกรรม โดยเน้นจุด
สัมผัสร่วม
6 จัดให้มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยที่มีฝาปิดมิดชิด เพียงพอ มีการคัดแยกประเภทขยะมูลฝอย และ
รวบรวมไปกาจัดอย่างถูกหลักสุขาภิบาลทุกวัน
7 กรณี ที่ มีการจัดพิ ธีทางศาสนาควรใช้ระยะเวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมงหรือกาหนดระยะเวลาจัดงานให้
กระชับและสั้นที่สุดเท่าที่จาเป็น
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หากมีการจัด พิธีทางศาสนาที่มีการรวมกลุ่ม ในศาสนสถาน ควรดาเนินการตามมาตรการที่ทาง
ราชการก าหนดตามแต่ ล ะประเภทกิ จ กรรม/งานพิ ธี ท างศาสนา อาทิ การหลี ก เลี่ ย งการใช้
ไมโครโฟนร่วมกัน หรือหลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์อื่น ๆ ร่วมกัน
9 มีช่องทางการทาบุญออนไลน์ เพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัสสิ่งของ และลดผู้เข้าร่วมในพิธีกรรม
ทางศาสนา ในกรณีไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่ศาสนสถานได้
10 จัดให้มีการให้ความรู้หรือประชาสัมพันธ์ช่องทางให้ความรู้ต่าง ๆ เช่น การสวมหน้ากากผ้าหรือ
หน้ากากอนามัยที่ถูกวิธี และขั้นตอนการล้างมือที่ถูกต้อง เป็นต้น
11 จัดให้มีอุปกรณ์เครื่องมือจาเป็นสารอง เช่น หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันตนเอง
สาหรับผู้ที่มาเข้าร่วมกิจกรรมในศาสนสถาน
1.2 มำตรกำรด้ำนกำรรักษำระยะห่ำง
12 กาหนดเส้ น ทางเข้า - ออกสถานที่ และจั ดให้ มีการลงทะเบี ยนด้วยแอปพลิ เคชันที่ทางราชการ
กาหนด หรือจัดให้มีสมุดสาหรับลงทะเบียน และมีการกากับให้ปฏิบัติมาตรการ UP-DMHTA
อย่างเคร่งครัด
13 ทาสัญลักษณ์ในจุดยืน จุดนั่ง ให้มีระยะห่างระหว่างกัน อย่างน้อย 1-2 เมตร งดจับกลุ่มสนทนา
14 ควบคุมจานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมในศาสนสถานไม่ให้แออัด โดยกาหนดให้ใช้พื้นที่ 1 คน ต่อ 4 ตารางเมตร
1.3 มำตรกำรด้ำนกำรระบำยอำกำศ
15 มีการระบายอากาศที่ดีและเพียงพอ กรณีสถานที่ใช้ระบบปรับอากาศให้เปิดประตูหน้าต่าง ก่อน
และหลังการจัดกิจกรรมอย่างน้อย 30 นาที และให้ทาความสะอาดเครื่องปรับอากาศทุก 3 เดือน
หรือตามคาแนะนาของผู้ผลิต
16 ห้ องน้ าควรมี ระบบระบายอากาศที่ ดี หรื อเปิ ดพั ดลมระบายอากาศในห้ องน้ า ระยะเวลาที่ เปิ ด
ให้บริการ
2. มำตรกำรสำหรับผู้นำทำงศำสนำ ผู้ประกอบพิธีกรรม และเจ้ำหน้ำที่ (COVID Free Personnel)
17 ผู้ น าทางศาสนา ผู้ ป ระกอบพิ ธีก รรมและเจ้ าหน้ าที่ ควรได้ รับ การฉี ด วัค ซี น ครบตามเกณฑ์ ที่
กระทรวงสาธารณสุขกาหนดแล้วเป็นเวลาอย่างน้อย 14 วัน หรือกรณีที่ยังไม่ได้รับวัคซีนครบ 2
เข็ ม ควรตรวจหาเชื้ อไวรั สโคโรนา 2019 (โควิ ด -19) ด้ ว ยวิ ธี ATK (Antigen test kit) ภายใน 72
ชั่วโมง ก่อนการจัดกิจกรรม
18 ผู้นาทางศาสนา ผู้ประกอบพิธีกรรมและเจ้าหน้าที่ที่เคยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และ
รักษาหายแล้วในช่วง 1-3 เดือน ต้องมีใบรับรองแพทย์ และไม่ต้องตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด-19) ด้วยวิธี ATK (Antigen test kit) หรือวิธี RT-PCR (nasopharyngeal swab)
19 สังเกตอาการตนเองสม่าเสมอ ประเมินความเสี่ยงของตนเองเป็นประจาทุกวัน ผ่าน Thai Save
Thai หรือแบบประเมินอื่น ๆ และมีบันทึกไว้เป็นข้อมูล หากมีอาการไข้ หรือวัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่
37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ร่วมกับมีอาการของระบบทางเดินหายใจ ให้งดเข้าร่วมกิจกรรมในศา
สนสถาน แจ้งเจ้าหน้าทีแ่ ละแนะนาไปพบแพทย์
20 ผู้นาทางศาสนา ผู้ประกอบพิธีกรรมและเจ้าหน้าที่ทุกคน สวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย
ตลอดระยะเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรม
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รับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ งดรับประทานอาหารร่วมกัน จัดอาหารและเครื่องดื่มแยกเฉพาะ
บุคคล
ผู้นาทางศาสนา ผู้ประกอบพิธีกรรมและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบ
ครอบจักรวาล (Universal Prevention) อย่างเคร่งครัด
3. มำตรกำรสำหรับผู้มำเข้ำร่วมพิธีกรรมทำงศำสนำ (COVID Free Customer)
ผู้มาเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนา ควรได้รับ การฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุข
กาหนดแล้วเป็นเวลาอย่างน้อย 14 วัน หรือกรณีที่ยังไม่ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม ควรตรวจหาเชื้อ
ไวรั สโคโรนา 2019 (โควิ ด-19) ด้ ว ยวิ ธี ATK (Antigen test kit) ภายใน 72 ชั่ ว โมง ก่ อ นการจั ด
กิจกรรม
ผู้มาเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนา ที่เคยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และรักษาหายแล้ว
ในช่วง 1-3 เดือน ต้องมีใบรับรองแพทย์ และไม่ต้องตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ด้วยวิธี ATK (Antigen test kit) หรือวิธี RT-PCR (nasopharyngeal swab)
ผู้มาเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนา สังเกตอาการตนเองสม่าเสมอ หากมีอาการไข้ หรือวัดอุณหภูมิได้
ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ร่วมกับมีอาการของระบบทางเดินหายใจ ให้งดเข้าร่วมกิจกรรม
ในศาสนสถาน แจ้งเจ้าหน้าที่ และแนะนาไปพบแพทย์
มาเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาทุกคน สวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ตลอดระยะเวลาใน
การเข้าร่วมกิจกรรม
ผู้มาเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนา มีการดูแลป้องกันตนเอง ด้วยการล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้าและสบู่
หรือทาความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์เข้มข้นอย่างน้อย 70% ก่อนรับประทานอาหารและ
หลังใช้ส้วม รวมทั้งหลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ปาก ตา จมูก
รับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ งดรับประทานอาหารร่วมกัน
เลือกวิธีทาบุญ ผ่าน APP /ผ่านระบบบริจาค e-Donation เพื่อลดการสัมผัส
มีการกากับ ติดตามให้ผู้ สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมในชมรมผู้สูงอายุ/โรงเรียนผู้สูงอายุ ปฏิบัติตาม
มาตรการป้ อ งกั น การติ ด เชื้ อ แบบครอบจั ก รวาล (Universal Prevention for COVID-19)
และมาตรการ UP-DMHTA (เว้นระยะห่าง สวมหน้ากาก ล้างมือ วัดอุณหภูมิ และลงทะเบียนผ่าน
แอพพลิเคชั่น) อย่างเคร่งครัด
กำรให้คะแนน: “ผ่ำน” คือ คะแนนรวม 30 คะแนน

ติดต่อสอบถำมแบบประเมิน :
น.ส.จุฑาภัค เจนจิตร โทร 02 590 4504 / สานักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย
น.ส.ลัลน์ลลิน เรื่องลือ โทร 02-5904504 / สานักอนามัยผูส้ งู อายุ กรมอนามัย

