แนวทางปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรม (COVID Free Setting)
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
การแสดงมหรสพ ประเภทนอกอาคาร
๑. ด้านสิ่งแวดล้อมปลอดภัย (COVID Free Environment)
1.1 ควบคุมการเข้า – ออกสถานที่ โดยให้มีการผ่านจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ เป็นต้น
1.2 มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ 70 % หรือน้้ายาฆ่าเชื้อโรคในบริเวณพื้นที่การแสดง
และสามารถให้บริการได้อย่างเพียงพอ
1.3 ท้าความสะอาดทุกจุดสัมผัสในพื้นที่ ทุก 30 นาที ด้วยน้้ายาฆ่าเชื้อ และท้าความสะอาดทุกครั้ง
หลังปิดให้บริการ
1.4 ก้าหนดให้ท้าความสะอาดพื้นที่และอุปกรณ์ด้วยน้้ายาฆ่าเชื้อ ก่อนเปิดการแสดง และหลังปิดการแสดง
1.5 หลังผู้ชมชมการแสดงจบแล้ว จัดให้มีการท้าความสะอาดในส่วนภายในบริเวณที่จัดแสดง โดยเน้น
จุดที่มีผู้สัมผัสร่วมกัน ก่อนและหลังของการแสดงทุกรอบ โดยให้มีการใช้ผ้าชุบแอลกอฮอล์เช็ดฆ่าเชื้อภายใน
บริเวณสถานที่จัดแสดงทุกครั้ง รวมถึงท้าความสะอาดพื้นผิวและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีการสัมผัสด้วยน้้ายาฆ่าเชื้อ
ที่เก้าอี้ หรือพื้นผิวจุดสัมผัสอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.6 ท้าความสะอาดห้องสุขา โดยเน้นจุดเสี่ยง ได้แก่ กลอนหรือลูกบิดประตู ก๊อกน้้า อ่างล้างมือ ที่รองนั่ง
โถส้ วม ที่กดโถส้ วมหรื อโถปั สสาวะ สายฉีดน้้าช้าระ พื้นห้ องส้ วม ทุก ๆ 1 - 2 ชั่วโมง และหลั งปิดให้ บริ การ
ทั้งนี้บริเวณห้องส้วม ควรจัดให้มีการระบายอากาศที่ดี หรือเปิดพัดลมระบายอากาศตลอดระยะเวลาที่เปิ ด
ให้บริการ
1.7 งดจ้าหน่าย และห้ามน้าอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด เข้าบริเวณพื้นที่แสดง
1.8 จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่มีฝาปิดมิดชิด เพียงพอ มีการคัดแยกประเภทมูลฝอย และรวบรวม
ไปกาจัดอย่างถูกหลักสุขาภิบาลทุกวัน
2. ด้านพนักงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการแสดงปลอดภัย (COVID Free Personnel)
2.1 การคัดกรองพนักงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการแสดงก่อนเข้าพื้นที่ปฏิบัติงาน
(1) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันโรคส่วนบุคคลส้าหรับพนักงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการแสดง
ทุกคน เช่น หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ถุงมือ เป็นต้น
(2) พนั กงานทุ กคนต้ องแต่ งกายเรี ยบร้ อย และสวมใส่ หน้ ากากอนามั ย และถุ งมื อตลอดเวลา
การท้างาน
(3) พนักงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการแสดงทุกคนควรได้รับการฉีดวัคซีนตามเกณฑ์ครบ 2 เข็ม
อย่างน้อย 14 วัน หรือกรณีที่ยังไม่ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม ควรตรวจหาเชื้อโควิด -19 ด้วยวิธี ATK (Antigen
test kit) โดยให้แสดงหลักฐานการฉีดวัคซีน หรือผลการตรวจการตรวจด้วยวิธี ATK (Antigen test kit) ก่อนเข้า
พื้นที่ปฏิบัติงาน
(4) ให้มีการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี ATK (Antigen test kit) ทุก 7 วัน ส้าหรับพนักงานและ
บุ คลากรที่เกี่ย วข้องกับ การแสดงหน้ าฉากและถอดหน้ากาอนามัย ที่มีการแสดงอย่างต่อเนื่องเกิน 7 วัน
ซึง่ มีความเสี่ยงสูงที่ต้องใกล้ชิดกับผู้ใช้บริการ
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-2 (5) พนักงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการแสดงที่เคยติดเชื้อโควิดและรักษาหายแล้ว ในช่วง
1 - 3 เดือน ต้องมีใบรั บ รองแพทย์ และไม่ต้องตรวจหาเชื้อโควิดด้ว ยวิธี ATK (Antigen test kit) หรือวิธี
RT-PCR (nasopharyngeal swab)
(6) พนักงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการแสดงที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงหรือเสี่ยงสัมผัส
กับผู้ติดเชื้อ (แม้ว่าจะได้รับวั คซีนแล้ว) ก้าหนดให้ได้รับการตรวจหาเชื้อโควิดด้ว ยวิธี ATK (Antigen test kit)
ก่อนเข้าพื้นที่ปฏิบัติงาน
(7) จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลความเข้มข้น ๗๐% หรือน้้ายาฆ่าเชื้อโรค
รอบบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน และสามารถให้บริการได้อย่างเพียงพอ และให้พนักงานพนักงานและบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องกับการแสดงล้างมือด้วยน้้ายาฆ่าเชื้อ ทุกครั้งก่อนเข้าพื้นที่ปฏิบัติงาน
หมายเหตุ พนักงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการแสดงต้องมีการตรวจหาเชื้อโควิด และแสดงผล
การตรวจด้วยวิธี ATK (Antigen test kit) หรือผลการตรวจหาเชื้ อ RT-PCR ไม่เกิน 7 วัน มาแสดง เว้นแต่
พนักงานที่เคยติดเชื้อโควิดและรักษาหายแล้ว ในช่วง 3 เดือน โดยเป็นหนังสือรับรองจากสถานพยาบาลทันที
ทีส่ ถานที่แสดงได้รับค้าสั่งให้เปิดให้บริการ
2.2 การคัดกรองพนักงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการแสดงในพื้นที่ปฏิบัติงานประจ้าวัน
(1) จั ดให้ มีการตรวจคัดกรองอาการไข้ ไอ หอบเหนื่อย เป็นหวัด โดยต้องลงทะเบียนตรวจวั ด
อุณหภูมิ ตามจุดที่ตัวเองประจ้าการและตอบค้าถามสุขภาพจาก Google form ก่อนเข้าพื้นที่ส้าหรับพนักงาน
และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการแสดงทุกคน ทั้งนี้ ควรมีอุณหภูมิร่างกายไม่เกิน ๓๗.๕ องศาเซลเซียส และไม่มี
อาการระบบทางเดินหายใจ พร้อมติดสัญลักษณ์แสดงการคัดกรอง “ผ่าน” กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตาม
แนวทางที่ก้าหนด ให้มีแนวทางปฏิบัติในการดูแล หรือแนวทางการส่งต่อผู้ที่มีอาการป่วยที่เหมาะสม รวมทั้ง
พิจารณาให้มีห้องแยกหรือบริเวณแยก พร้อมรายงานให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ
- ถ้าอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส พัก 15 นาที แล้วตรวจวัดอีกครั้ง
- ถ้าอุณหภูมิไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส พนักงานจะได้ป้ายสัญลักษณ์ที่อนุญาตให้ผ่านเข้าไป
ท้างานได้
(2) พนักงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการแสดง ต้องตรวจหาเชื้อโควิดด้วยวิธี ATK (Antigen
test kit) ทุกสัปดาห์แบบสุ่มตรวจ ต่อหน้าหัวหน้างาน
(3) ให้พนักงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการแสดงท้าการประเมินตนเองโดยใช้ Application
Thai Save Thai ทุ ก วั น หากพบว่ า ผลการประเมิ น เป็ น ผู้ ที่ มี ค วามเสี่ ย งสู ง มาก ให้ ป ฏิ บั ติ ต ามค้ า แนะน้ า
จาก Application Thai Save Thai หากพบว่ามีอุณหภูมิเกินกว่าที่ก้าหนดและไม่มีท่าทีลดลง ซึ่งอาจมีความเสี่ยง
ในการได้รับเชื้อ ให้ตรวจด้วยวิธี ATK (Antigen test kit) และให้หยุดการปฏิบัติงานทันที
(4) ในกรณีที่พนักงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการแสดงมีความเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่มีการแพร่
ระบาดและการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เป็นกลุ่ม (คลัสเตอร์ : Cluster) สัมผัสเสี่ยงสูงใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ
หรือต้องสงสัยว่าติดเชื้อให้ไปเข้ารับการตรวจโดยโดยใช้วิธี RT-PCR (nasopharyngeal swab) และท้าการกักตัว
เป็นเวลา 14 วัน และต้องแจ้งให้หัวหน้างานทราบข้อมูลความเสี่ยงหรืออาการป่วยของตนเอง ญาติ และบุคคล
ใกล้ชิดทันทีเมื่อทราบ ห้ามปกปิดข้อมูลโดยเด็ดขาด
(5) ห้ามพนักงานและบุคลากรที่ เกี่ยวข้องกับการแสดงเดินทางไปยังสถานที่เสี่ยง หรือจังหวัด
ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อสูง ตามประกาศของภาครัฐ
/2.3 ให้ควบคุม...
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มีการรวมกลุ่มได้ไม่เกิน ๒๐ คน ตามความเหมาะสมของพื้นที่ และทุกแผนกรวมแล้วจ้านวนไม่เกิน ๕๐ คน
2.4 ผู้ปฏิบัติงานหน้าหน้าเวทีหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการแสดง ได้แก่ พิธีกร นักแสดง หรือแขกรับเชิญ
(1) ได้ รั บ วั ค ซี น ครบตามเกณฑ์ ที่ ห น่ ว ยงานราชการก้ า หนด หรื อ มี ผ ล ตรวจ ATK / RT-PCR
(nasopharyngeal swab) ก่อนเข้าปฏิบัติงาน หรือกรณีที่มีการแสดงต่อเนื่องเกินกว่า 1 วัน ให้มีการตรวจ
ATK (Antigen test kit) ซ้้าทุก 5 - 7 วัน
(2) กรณีที่ต้องมีการถอดหน้ากากระหว่างการปฏิบัติงานหน้าฉากหรือขณะท้าการแสดง จะต้อง
มีการลงนามในหนั งสื อยอมรับความเสี่ ยงหลังด้าเนินการ พร้อมทั้งปฏิบัติตามมาตรการหากพบว่ามีผู้ ที่ท้ าการ
แสดงร่วมมีการติดเชื้อ
(3) ให้ บุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การแสดงมี ก ารตรวจวั ด อุ ณ หภู มิ และสวมหน้ า กากอนามั ย
ตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่สถานที่แสดง ยกเว้นขณะการแสดงบนเวที
(4) อุปกรณ์ที่มีการใช้อยู่บ่อยครั้ง หรืออุปกรณ์ที ต้องมีการสัมผัสบริเวณใบหน้า ให้ใช้อุปกรณ์
ส่วนบุคคล เช่น เครื่องส้าอางค์ ผ้าเช็ดหน้า และผ้าเช็ดตัว
(5) ท้าความสะอาดอุปกรณ์ประกอบฉาก อุปกรณ์เครื่องใช้ เครื่องแต่งกายของนักแสดง ก่อนและ
หลังน้าไปใช้ และจัดเตรียมภาชนะส้าหรับแยกเสื้อผ้า และเครื่องประดับที่ใช้แล้ว
(6) เพิ่มการติดต่อสื่อสารระหว่างการปฏิบัติงานผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น วิทยุสื่อสาร
โทรศัพท์มือถือ เพื่อลดการสื่อสารที่ต้องพบปะพูดคุยโดยตรง
(7) รักษาระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย 1 – 2 เมตร ตลอดเวลาที่ร่วมกิจกรรมและท้าการแสดง
(8) งดการแสดงฉากที่ต้องสัมผัสใกล้ชิด และเข้าถึงตัวกัน เช่น ฉากแสดงความรัก โอบกอด หอม
พูดเสียงดัง ตะโกน และสัมผัสใกล้ชิด และงดสัมผัสคลุกคลีกับผู้ชม
2.5 ทาสัญลักษณ์ ในจุดยืน จุดที่นั่งให้มีระยะห่างระหว่างกัน อย่างน้อย ๑ – ๒ เมตร ในบริเวณที่มี
การปฏิบัติงานทุกจุด
2.6 ก้าหนดให้ใช้พื้นที่ส้าหรับที่พักของพนักงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการแสดง 1 คน ต่อ 4
ตารางเมตร และก้ า หนดให้ มี จุ ด รั บ ประทานอาหารที่ มี อ ากาศถ่ า ยเท ไม่ คั บ แคบจนเกิ น ไป หลี ก เลี่ ย ง
การรับประทานอาหารในห้องที่ใช้เครื่องปรับอากาศ โดยจัดให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย ๑ – ๒
เมตร หากสถานที่ไม่เพียงพอ ให้เหลื่อมเวลารับประทานอาหาร เพื่อลดความหนาแน่น ทั้งนี้ ให้จัดอาหารและ
เครื่องดื่มเป็นส่วนบุคคล ไม่ให้ตักอาหารในภาชนะหรือใช้อุปกรณ์ร่วมกัน
2.7 จั ดให้ มีระบบ และผู้ รั บผิ ดชอบตรวจสอบการปฏิบัติงาน รวมทั้ งตรวจตรา ดูแลความปลอดภัย
ควบคุม กากับการให้บริการ และการใช้บริการ ให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด
๒.8 จัดให้มีผู้ประสานงานหลักในการติดตามพนักงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการแสดง พร้อม
ทารายชื่อผู้ปฏิบัติงานประจาให้หน่วยงานที่กากับรับทราบ หากมีการเปลี่ยนแปลงพนักงานชั่วคราวให้แจ้งทุก
ครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
2.9 ให้พนักงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการแสดงมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อ
แบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) อย่างเคร่งครัด
2.10 จั ดให้ มีการสื่ อสาร/ประชาสั มพันธ์ สร้างความรู้ความเข้ าใจ และแนะน้าแนวทางการปฏิ บั ติ
ตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค เพื่อให้พนักงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการแสดงปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
/2.11 พิจารณา…

-4 2.11 พิจารณาให้มีการติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันส่วนบุคคลของพนักงาน และผู้ใช้บริการ
หรือมีระบบแจ้งเตือน (Alert) กรณีพบผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ สามารถจัดให้มีเจ้าหน้าที่แจ้งผู้ใช้บริการได้ทันที
2.๑2 หากพบว่าพนักงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการแสดง เป็นผู้ป่วยยืนยันหรือมีข้อมูลบ่งชี้ว่า
สถานที่จัดแสดงอาจเป็นจุดแพร่เชื้อได้ ให้ท้าการปิดสถานที่ตามค้าสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พร้อมทั้ง
ท้าความสะอาดสถานที่ และด้าเนินการตามประกาศของกรมควบคุมโรคและค้าสั่ง ประกาศที่เกี่ยวข้อง
3. ด้านผู้ชมหรือผู้ใช้บริการปลอดภัย (COVID Free Customer)
3.1 ควบคุมจ้านวนผู้ชม ผู้ร่วมกิจกรรมไม่ให้แออัด โดยคิดเกณฑ์จ้านวนของผู้ชม ผู้ร่วมกิจกรรมไม่เกิน
50 % ของพื้นที่จัดงาน จัดแบ่งพื้นที่ส้าหรับผู้ร่วมชมงานชมการแสดงเป็นกลุ่มย่อย และให้มี พื้นที่ทางเดิน
เพียงพอ
3.2 ผู้ใช้บริการทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ในการป้องกันตลอดเวลา
3.3 ผู้ชมทุกคนต้องล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ทั้งก่อนการซื้อบัตร ก่อนเข้าพื้นที่แสดง และหลังออก
จากพื้นที่แสดง
3.4 ควรจัดให้ผู้ใช้บริการท้ารายการด้วยตนเอง เช่น ซื้อบัตรผ่านช่องทางออนไลน์ หรือช้าระผ่านช่องทาง
E-payment ต่าง ๆ เพื่อลดการสัมผัสที่น้าไปสู่ความเสี่ยงในการติดเชื้อ
3.5 งดจ้าหน่ายและห้ามน้าอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดในบริเวณพื้นที่การแสดง
3.6 ห้ามรับประทานอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดในบริเวณพื้นที่การแสดง
3.7 ติดสัญลักษณ์ เพื่อก้าหนดจุดรอคิว หรือจุดรอบริการ โดยมีระยะห่าง 1 เมตร ในบริเวณจุดจ้าหน่าย
บัตร จุดตรวจบัตรก่อนเข้าประตูที่ท้าการแสดง จุดรอคิวเข้าห้องสุขา หรือจุดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.8 ติดตั้งฉากกั้น Counter Shield กันพื้นที่ระหว่างลูกค้าและพนักงานที่จุด บริการส้าหรับพนักงาน
เพื่อให้ค้าแนะน้าแก่ผู้เข้าชม
3.9 ก้าหนดระยะห่างของการนั่งชมการแสดงแบบเว้นระยะเก้าอี้ โดยมีระยะห่าง 1 เมตร
3.10 บริเวณที่นั่งพักคอยหน้าบริเวณพื้นที่การแสดง ให้จัดที่นั่งแบบเว้นระยะห่าง 1 ที่นั่ง เว้น 1 ที่นั่ง
3.11 จัดให้มีจุดลงทะเบียนก่อนเข้าและออกสถานที่โดยการใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” สแกน QR code
ส้าหรับผู้ใช้สมาร์ทโฟน และแบบลงทะเบียนส้าหรับผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟน เพื่อประโยชน์ต่อการติดตามกรณี
พบผู้ป่วยและผู้สัมผัสที่มาใช้บริการในสถานที่
3.12 จัดให้มีจุดวัดอุณหภูมิ คัดกรองอาการไข้ เป็นหวัด ไอ หอบ เหนื่อย ส้าหรับผู้เข้าชมทุกคน
(1) ถ้าอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส พัก 15 นาที แล้วตรวจวัดอีกครั้ง
(2) ถ้าอุณหภูมิไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส ผู้ใช้บริการจะได้รับสติ๊กเกอร์หรือสัญลักษณ์ที่อนุญาต
ให้ผ่านเข้าไปชมการแสดงได้
(3) หากพบว่ามีอุณหภูมิเกินกว่าที่ก้าหนดและไม่มีท่าทีลดลง ซึ่งอาจมีความเสี่ยงในการได้รับเชื้อ
ไม่สามารถให้เข้าชมการแสดงได้
3.13 ให้ผู้ชมประเมินตนเองโดยใช้ Application Thai Save Thai ก่อนเข้าชมการแสดง หากพบว่า
ผลการประเมินเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูงมาก ให้ปฏิบัติค้าแนะน้าจาก Application Thai Save Thai
3.14 ให้ ผู้ ช มปฏิ บั ติ ตามมาตรการป้ องกั นการติ ดเชื้ อแบบครอบจั กรวาล (Universal Prevention)
อย่างเคร่งครัด

