แบบประเมินตนเองสำหรับสถำนประกอบกำร THAI STOP COVID 2PLUS
(มำตรกำรปลอดภัยองค์กร COVID Free Setting)
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1. ด้ำนอนำมัยสิ่งแวดล้อม (Covid free Environment)
1.1 มำตรกำรด้ำนสุขอนำมัยและควำมปลอดภัย
1. ทาความสะอาดพื้นผิวสัมผัสร่วม โดยเน้นบริเวณจุดเสี่ยง เช่น จุดชาระค่าบริการ
จุดพักคอย จุดสูบบุหรี่ เครื่องดนตรี โต๊ะ เก้าอี้ มือจับประตู ลูกบิดประตู ราวบันได
ราวกั้น และทาความสะอาดห้องส้วม ทุก 1-2 ชั่วโมง และหลังปิดให้บริการ
2. กรณีมีการจาหน่าย การรับประทานอาหาร การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การแสดง
ดนตรี การจัดคอนเสิร์ต ฯลฯ ให้ปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting ที่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
3. จัดให้มีอ่างล้างมือพร้อมสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ไว้บริการอย่างเพียงพอ
และสะดวกต่อการใช้งาน
4. จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่มีฝาปิดมิดชิด เพียงพอ มีการคัดแยกทมูลฝอย และ
รวบรวมไปกาจัดอย่างถูกต้อง
5. มีการแนะนาให้ผู้ใช้บริการชาระค่าใช้จ่ายผ่านระบบออนไลน์ (E-payment) แทนการ
ชาระด้วยเงินสด เพื่อลดการสัมผัสร่วมกัน
6. มิให้มกี ารสูบบุหรี่ภายในสถานประกอบการ และจัดพื้นที่สาหรับสูบบุหรี่ด้านนอก
สถาน
7. ไม่มีบริการคาราโอเกะ งดการจัดพื้นที่เต้นราส่วนกลาง ไม่มีกิจกรรมส่งเสริมการขาย
และการให้บริการสัมผัสใกล้ชิด เช่น พนักงานบริการนั่งดริ้งค์หรือเอนเตอร์เทน
พนักงานเชียร์เบียร์ การให้บริการนวดสัมผัสในห้องน้า เป็นต้น และงดบริการ
เครื่องดื่มที่มีการใช้แก้วเดียวกัน
8. ห้ามกระทาการทีผ่ ิดกฎหมาย เช่น ยาเสพติด การพนัน การค้ามนุษย์ การขาย
บริการ การลักลอบเข้าเมืองของแรงงานต่างด้าว ฯลฯ

ไม่ได้
ให้บริกำร

ดำเนินกำร

ไม่ได้
ดำเนินกำร

9. มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันโรคแก่พนักงานและผู้มาใช้บริการ
หากพบพนักงานเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงหรืออยู่ระหว่างรอผลตรวจ ให้งดปฏิบัติงาน
1.2 มำตรกำรด้ำนกำรเว้นระยะห่ำง

1

0

10. จัดให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1 เมตร เช่น จุดชาระค่าบริการ
จุดสูบบุหรี่ และระยะห่างระหว่างโต๊ะ อย่างน้อย 1 เมตร
11. กาหนดจานวนผู้ใช้บริการตามขนาดพื้นที่ โดยให้มีพื้นที่รองรับผู้ใช้บริการอย่างน้อย
1 คน ต่อ 4 ตารางเมตร และติดป้ายแสดงจานวนผู้ใช้บริการให้ชัดเจน
12. จากัดจานวนผู้ใช้บริการ ดังนี้
- พื้นที่ที่เป็นอาคารปิด มีระบบปรับอากาศ ผู้ใช้บริการไม่เกินร้อยละ 50
- พื้นที่เปิดโล่ง (อากาศถ่ายเท) ผู้ใช้บริการไม่เกินร้อยละ 75
ทั้งนี้ สามารถปรับจานวนผู้ใช้บริการได้ตามสถานการณ์และมาตรการที่ราชการกาหนด
1.2 มำตรกำรด้ำนกำรระบำยอำกำศ
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13. มีการระบายอากาศที่ดีและเพียงพอ กรณีเป็นอาคารปิดและใช้เครื่องปรับอากาศ
เปิดพัดลมระบายอากาศตลอดเวลา
14. เปิดประตู หน้าต่าง หรือเปิดพัดลมระบายอากาศ เพื่อให้มีการระบายอากาศจาก
ภายนอก เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ก่อนและหลังให้บริการ
15. ห้องส้วมเปิดพัดลมระบายอากาศตลอดระยะเวลาที่เปิดให้บริการ

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

มำตรกำร/แนวทำงปฏิบัติ

2. COVID Free Personnel (มำตรกำรสำหรับพนักงำน)
16. นักร้อง นักดนตรี พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกคน ได้รับวัคซีนครบตำม
เกณฑ์ที่กำหนด
17. นักร้อง นักดนตรี พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกคน ได้รับการตรวจคัดกรอง
ด้วย Antigen Test ทุก 3 วัน
18. ควบคุมกากับให้มีการคัดกรองความเสี่ยงของนักร้อง นักดนตรี พนักงาน และ
บุคคลที่เกี่ยวข้องทุกคนด้วยแอพพลิเคชันไทยเซฟไทยหรือแอพพลิเคชันอื่น ๆ
19. มีการกากับให้นักร้อง นักดนตรี พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกคนปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention for
COVID-19) และมาตรการ DMHTA (เว้นระยะห่าง สวมหน้ากาก ล้างมือ วัด
อุณหภูมิ และลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่น) อย่างเคร่งครัด
3. COVID Free Customer (มำตรกำรสำหรับผู้ใช้บริกำร)
20. ผู้ใช้บริการต้องลงทะเบียน และแสดงหลักฐำนกำรได้รับวัคซีนครบตำมเกณฑ์
ก่อนเข้าใช้บริการทุกครั้ง
21. ผู้ใช้บริการมีกำรตรวจกำรคัดกรองควำมเสี่ยงด้วย Antigen test
ก่อนเข้าใช้บริการทุกครั้ง
22. มีการควบคุมกากับให้ผู้ใช้บริการคัดกรองความเสี่ยงก่อนเข้าสถานที่ด้วย
แอพพลิเคชัน ไทยเซฟไทย หรือแอพพลิเคชันอื่น ๆ
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23. มีการกากับให้ผู้ใช้บริการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล
(Universal Prevention for COVID-19) และมาตรการ DMHTA (เว้นระยะห่าง
สวมหน้ากาก ล้างมือ วัดอุณหภูมิ และลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่น) อย่าง
เคร่งครัด
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
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ให้บริกำร

