แนวทางปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรม (COVID Free Setting)
เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
กิจการร้านเกมและร้านอินเทอร์เน็ต
1. ด้านสิ่งแวดล้อมปลอดภัย (COVID Free Environment)
1.1 ควบคุมทางเข้า – ออกของร้าน โดยให้มีการผ่านจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ และจุดลงทะเบียน
1.2 มีจุดบริการล้างมือด้วยน้าและสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลความเข้มข้นอย่างน้อย 70 % ในบริเวณ
ประตูทางเข้า - ออก และภายในบริเวณร้าน และสามารถให้บริการได้อย่างเพียงพอ
1.3 จั ด ให้ มี อุ ป กรณ์ เครื่ อ งมื อ จ้ า เป็ น ส้ า รอง เช่ น หน้ า กากผ้ า หรื อ หน้ า กากอนามั ย ภายในร้ า น
เพื่อป้องกันตนเอง ส้าหรับผู้ประกอบการ พนักงาน หรือผู้ใช้บริการ
1.4 ท้าความสะอาดทุกจุดสัมผัสในพืนที่ ทุก 30 นาที ด้วยน้ายาฆ่าเชือ
1.5 ท้าความสะอาดพืนที่และอุปกรณ์ด้วยน้ายาฆ่าเชือ ก่อนการเปิดบริการและหลังปิดบริการ
1.6 หลังการปิดบริการเสร็จสิน จัดให้มีการท้าความสะอาดในส่วนภายในบริเวณร้าน โดยให้มีการใช้ผ้า
ชุบ แอลกอฮอล์เช็ดฆ่าเชือภายในบริเวณร้านทุกครัง เน้นจุดที่มีผู้สัมผัสร่วมกัน รวมถึงท้า ความสะอาด พืนผิว
และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีการสัมผัสด้วยน้า ยาฆ่าเชือ เช่น เก้า อี ราวจับ ประตู โต๊ะ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์
ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือพืนผิวสัมผัสอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.7 จัดให้มีการระบายอากาศที่ดีและเพียงพอภายในร้าน กรณีสถานที่ใช้ระบบปรับอากาศให้เปิดประตู
หน้ าต่าง ก่อนและหลังให้บริการอย่างน้อย 30 นาที อีกทังอาจพิจารณาให้มีช่องทางระบายอากาศ หรือพัดลม
ระบายอากาศ เพื่อการหมุน เวีย นอากาศที่เพียงพอ และให้ท้า ความสะอาดเครื่องปรับอากาศทุก 3 เดือ น
หรื อตามค้าแนะน้าผู้ผลิต
1.8 ท้าความสะอาดห้องสุขา ทุก 1 - 2 ชั่วโมง และท้าความสะอาดหลังปิดให้บริการ โดยเน้นจุดเสี่ยง
ได้แก่ กลอนหรือลูกบิดประตู ก๊อกน้า อ่างล้างมือ ที่รองนั่งโถส้วม ที่กดโถส้วมหรือโถปัสสาวะ สายฉีดน้าช้าระ
ทังนี บริเวณห้องสุขาควรจัดให้มีการระบายอากาศที่ดี หรือเปิดพัดลมระบายอากาศตลอดระยะเวลาที่เปิดให้บริการ
1.9 ควบคุมจ้านวนผู้ใช้บริการไม่ให้แออัดและรวมกลุ่มกันภายในร้าน
- ร้านที่มีระบบปรับอากาศ ให้จ้ากัดจ้านวนใช้บริการ ๕๐% ของจ้านวนเครื่องที่มีอยู่
- ร้านที่เป็นพืนที่เปิดโล่ง ให้จ้ากัดจ้านวนผู้ใช้บริการ ๗๕% ของจ้านวนเครื่องที่มีอยู่
1.10 จัดให้มีระบบจองคิวล่วงหน้าด้วยระบบออนไลน์ หรือโทรศัพท์ และจัดรอบการเข้าใช้บริการให้
เป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค โดยจ้ากัดระยะเวลาการใช้บริการไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อรอบ
1.11 ให้เปิดด้าเนินการได้โดยจ้ากัดช่วงเวลาการให้บริการตามกฎกระทรวง ว่าด้วยการอนุญาตและ
การประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ พ.ศ. 2552 ดังนี
- ผู้ที่มีอายุต่้ากว่า 15 ปี ให้เข้าใช้บริการได้ ในวันจั นทร์ - ศุกร์ เวลา 14.00 – 20.00 น.
และในวันหยุดราชการหรือระหว่างปิดภาคการศึกษา เวลา 10.00 – 20.00 น.
- ผู้ที่มีอายุระหว่าง 15 - 18 ปี ให้เข้าใช้บริการได้ ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 14.00 – 22.00 น.
และในวันหยุดราชการหรือระหว่างปิดภาคการศึกษา เวลา 10.00 – 22.00 น.
- ผู้ที่มีอายุมากกว่า 18 ปี ให้เข้าใช้บริการได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
1.12 ก้าหนดระยะห่างของการนั่งเล่นเกมหรืออินเทอร์เน็ตแบบเว้นระยะเก้าอี โดยมีระยะห่าง ๑ เมตร
/1.13...
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1.13 ติดสัญลักษณ์ เพื่อก้าหนดจุดรอคิวหรือจุดรอบริการ โดยมีระยะห่าง ๑ เมตร ในจุด Concierge
Counter จุดช้าระเงินออนไลน์ จุดรอคิวเข้าร้าน จุดรอคิวเข้าห้องสุขา หรือจุดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.14 ติดตังฉากกัน (Counter Shield) กันพืนที่ระหว่างผู้ใช้บริการและพนักงานที่จุด Concierge Counter
1.15 จัดล้าดับการเข้าจุดรอคิวต่าง ๆ โดยให้มีการเว้นระยะห่างของการนั่ง หรือยืน ๑ เมตร
1.16 บริเวณที่นั่งพักคอยภายนอก - ภายในของร้าน จัดที่นั่งแบบเว้นระยะห่าง ๑ ที่นั่ง เว้น ๑ ที่นั่ง
1.17 งดจ้าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มภายในร้าน และห้ามรับประทานอาหารภายในร้าน
1.18 งดกิจกรรมที่ท้าให้เกิดความแออัดหรือมีการรวมกลุ่มคน เช่น กิจกรรมการแจกหรือมอบของรางวัล
1.19 ควรจัดให้ผู้ใช้บริการท้ารายการด้วยตนเอง และช้าระผ่านช่องทาง E- payment ต่าง ๆ หากเป็นการ
ช้าระด้วยเงินสด ต้องไม่สัมผัสมือโดยตรง เช่น การมีถาดรับช้าระเงินหรือบัตรเครดิต เพื่อลดการสัมผัสที่น้าไปสู่ความ
เสี่ยงในการติดเชือโควิด-19
1.20 จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่มีฝาปิดมิดชิด เพียงพอ มีการคัดแยกประเภทมูลฝอย และรวบรวม
ไปก้าจัดอย่างถูกหลักสุขาภิบาลทุกวัน
2. ด้านบุคคลปลอดภัย (COVID Free Personnel)
2.1 การคัดกรองพนักงานก่อนเข้าพื้นที่ปฏิบัติงาน
(1) จั ด ให้ มีอุ ป กรณ์ ป้ องกัน โรคส่ ว นบุ คคลส้ า หรับ พนั กงานหรือ เจ้าหน้ าที่ ส้ า หรับ ปฏิ บั ติงาน
เช่น หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ถุงมือ เป็นต้น
(2) พนักงานทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน
(3) พนักงานทุกคนควรได้รับการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่กรมควบคุมโรคก้าหนดอย่างน้อย 14 วัน
หรือกรณีที่ยังไม่ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม ควรตรวจหาเชือโควิด-19 ด้วยวิธี ATK (Antigen test kit) ภายใน 72 ชั่วโมง
โดยให้แสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนหรือผลการตรวจด้วยวิธี ATK (Antigen test kit) ก่อนการเข้าปฏิบัติงานวันแรก
(4) ให้มีการตรวจหาเชือโควิด -19 ด้วยวิธี ATK (Antigen test kit) ทุก 7 วัน ส้าหรับพนักงาน
ประจ้าร้านเกม (ภายนอกห้างสรรพสิน ค้า) และส้าหรับพนักงานที่มีความเสี่ยงสูงที่ต้องใกล้ ชิดกับผู้ ใช้บริการ
(ภายในห้างสรรพสินค้า) เช่น จุดบริการช้าระเงิน หรือจุดอื่น ๆ
(5) พนักงานที่เคยติดเชือโควิด-19 และรักษาหายแล้วในช่วง 1 - 3 เดือน ต้องมีใบรับรองแพทย์
และไม่ต้องตรวจหาเชือโควิดด้วยวิธี ATK (Antigen test kit) หรือวิธี RT-PCR (nasopharyngeal swab)
(6) พนักงานที่เดินทางมาจากพืนที่เสี่ยง หรือเสี่ย งสัมผัสกับผู้ติดเชือ (แม้ว่าจะได้รับวัคซีนแล้ว)
ก้าหนดให้ได้รับการตรวจหาเชือโควิดด้วยวิธี ATK (Antigen test kit) ก่อนเข้าพืนที่ปฏิบัติงาน
(7) จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยน้าและสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลความเข้มข้น อย่างน้อย 70%
ส้าหรับพนักงานและต้องล้างมือทุกครังก่อนเข้าพืนที่ให้บริการ
2.2 การคัดกรองพนักงานในพื้นที่ปฏิบัติงานประจาวัน
(1) จั ดให้ มีการตรวจคัดกรองอาการไข้ ไอ หอบเหนื่อย หรืออาการของระบบทางเดินหายใจ
โดยต้องลงทะเบียน ตรวจวัดอุณหภูมิตามจุดที่ตัวเองประจ้า การและตอบค้าถามสุขภาพจาก Google form
ก่อนเข้าพืนที่ส้าหรับ พนักงาน หรือเจ้าหน้ าที่ทุกคน ทังนี ควรมีอุณหภูมิร่างกายไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส
และไม่มีอาการระบบทางเดินหายใจ พร้อมติดสัญลักษณ์แสดงการคัดกรอง "ผ่าน" กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวน
โรคตามแนวทางที่ก้าหนด ให้มีแนวทางปฏิบัติในการดูแล หรือแนวทางการส่งต่อผู้ที่มีอาการป่วยที่เหมาะสม
รวมทังพิจารณาให้มีห้องแยกหรือบริเวณแยก พร้อมรายงานให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ
/- ถ้าอุณหภูมิ...
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- ถ้าอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส พัก 15 นาที แล้วตรวจวัดอีกครัง
- ถ้าอุณหภูมิไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส พนักงานจะได้ป้ายสัญ ลักษณ์ ที่ อนุญ าตให้ผ่ าน
เข้าไปท้างานได้
(2) พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ต้องตรวจหาเชือโควิด-19 ด้วยวิธี ATK (Antigen test kit) ทุกสัปดาห์
แบบสุ่มตรวจ ต่อหน้าหัวหน้างาน (ส้าหรับร้านเกมภายในห้างสรรพสินค้า)
(3) ให้พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ทุกคนท้าการประเมินตนเองโดยใช้ Application Thai Save Thai
ทุกวัน หากพบว่าผลการประเมินเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูงมาก ให้ปฏิบัติตามค้า แนะน้าจาก Application Thai
Save Thai หากพบว่ามีอุณหภูมิเกินกว่าที่ก้าหนดและไม่มีท่าทีลดลง ซึ่งอาจมีความเสี่ยงในการได้รับเชือ ให้ตรวจ
ด้วยวิธี ATK (Antigen test kit) และให้หยุดการปฏิบัติงานทันที
(4) ในกรณีที่พนักงานหรือเจ้าหน้าที่มีความเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่มีการแพร่ระบาดและการติดเชือ
ไวรัสโคโรนา 2019 เป็นกลุ่ม (คลัสเตอร์ : Cluster) หรือสัมผัสเสี่ยงสูงใกล้ชิดผู้ติดเชือ หรือต้องสงสัยว่าติดเชือ
ให้ไปเข้ารับการตรวจโดยใช้วิธี RT-PCR (nasopharyngeal swab) ท้าการกักตัวเป็นเวลา 14 วัน และต้องแจ้ง
ให้หัวหน้างานทราบข้อมูลความเสี่ยงหรืออาการป่วยของตนเอง ญาติ และบุคคลใกล้ชิดทันที เมื่อทราบ ห้ามปกปิด
ข้อมูลโดยเด็ดขาด
(5) พนักงานหรือเจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยงเดินทางไปยังสถานที่เสี่ยง หรือจังหวัดที่มีความเสี่ยงติดเชือสูง
ตามประกาศของภาครัฐ
(6) เพิ่มการติดต่อสื่อสารระหว่างการปฏิบัติงานผ่ านอุปกรณ์ อิเล็ กทรอนิกส์ เช่น วิทยุสื่อสาร
โทรศัพท์มือถือ เพื่อลดการสื่อสารที่ต้องพบปะพูดคุยโดยตรง
2.3 ท้าสัญลักษณ์ในจุดยืน หรือจุดที่นั่ง ให้มีระยะห่างระหว่างกัน อย่างน้อย 1 - 2 เมตร ในบริเวณ
ทีม่ ีการปฏิบัติงานทุกจุด (เฉพาะในห้างสรรพสินค้า)
2.4 ส้าหรับในห้างสรรพสินค้า ก้าหนดให้ใช้พืนที่ส้าหรับที่พักของพนักงาน 1 คน ต่อ 4 ตารางเมตร
และก้าหนดให้มีจุดรับประทานอาหารที่มีอากาศถ่ายเท ไม่คับแคบจนเกินไป หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหาร
ในห้ องที่ใช้เครื่องปรับอากาศ โดยจัดให้มีการเว้นระยะห่ างระหว่างกัน อย่างน้อย 1 – 2 เมตร หากสถานที่
ไม่เพียงพอ ให้เหลื่อมเวลารับประทานอาหาร เพื่อลดความหนาแน่น ทังนี ให้จัดอาหารและเครื่องดื่มเป็นส่วนบุคคล
ไม่ให้ตักอาหารในภาชนะหรือใช้อุปกรณ์ร่วมกัน ส้าหรับภายนอกห้างสรรพสินค้ า ให้พนักงานประจ้าร้านเกม
รับอาหารภายนอกร้านเกม หรือภายในห้องที่จัดเตรียมไว้
2.5 จัดให้มีผู้รับผิดชอบตรวจสอบการปฏิบัติงาน รวมทังตรวจตรา ดูแลความปลอดภัย ควบคุม ก้ากับ
การให้บริการและการใช้บริการ ให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด
2.6 จัดให้มีผู้ประสานงานหลักในการติดตามของพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ พร้อมท้ารายชื่อผู้ปฏิบัติงาน
ประจ้าให้หน่วยงานที่ก้ากับรับทราบ หากมีการเปลี่ยนแปลงพนักงานชั่วคราวให้แจ้งทุกครังที่มีการเปลี่ยนแปลง
2.7 ให้ พ นั ก งานมี ก ารปฏิ บั ติ ต ามมาตรการป้ อ งกั น การติ ด เชื อแบบครอบจั ก รวาล (Universal
Prevention) และ DMHTA อย่างเคร่งครัด
2.8 พิ จ ารณาจั ด ให้ มีก ล้ องวงจรปิ ด เพื่ อใช้ ในการบั น ทึก ภาพ ของการใช้บ ริการในบริเวณต่าง ๆ
ของร้าน เพื่อติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันส่วนบุคคลของพนักงาน และผู้ใช้บริการ หรือมีระบบแจ้งเตือน
(Alert) กรณีพบผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ สามารจัดให้มีเจ้าหน้าที่แจ้งผู้ใช้บริการได้ทันที
2.9 จั ดให้ มี การสื่ อสาร/ประชาสั มพั นธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจ และแนะน้ าแนวทางการปฏิ บั ติ ตาม
มาตรการป้องกันควบคุมโรค เพื่อให้พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
/2.10...
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2.10 หากพบว่าพนักงานหรือผู้ใช้บริการ เป็นผู้ป่วยยืนยันหรือมีข้อมูลบ่งชีว่าร้านเกมและร้านอินเทอร์เน็ต
อาจเป็นจุดแพร่เชือได้ ให้ท้าการปิดสถานที่ตามค้าสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พร้อมทังท้าความสะอาด
สถานที่และด้าเนินการตามประกาศของกรมควบคุมโรคและค้าสั่งประกาศที่เกี่ยวข้อง
3. ด้านลูกค้าหรือผู้ใช้บริการปลอดภัย (COVID Free Customer)
3.1 ผู้ใช้บริการทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ในการป้องกันตลอดเวลา
3.2 ผู้ใช้บริการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกสถานที่โดยการใช้แอปพลิเคชัน "ไทยชนะ" สแกน QR code
ส้าหรับผู้ใช้สมาร์ทโฟน และแบบลงทะเบียนส้าหรับผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟน เพื่อประโยชน์ต่อการติดตามกรณีพบ
ผู้ป่วยและผู้สัมผัสที่มาใช้บริการในสถานที่
3.3 ผู้ใช้บริการตรวจวัดอุณหภูมิ คัดกรองอาการไข้ เป็นหวัด ไอ หอบ เหนื่อย ก่อนเข้าใช้บริการ
(๑) ถ้าอุณหภูมิเกิน ๓๗.๕ องศาเซลเซียส พัก ๑๕ นาที แล้วเช็คใหม่อีกรอบ
(๒) ถ้ าอุ ณ หภู มิ ไม่ เกิ น ๓๗.๕ องศาเซลเซี ย ส ผู้ ใช้ บ ริก ารจะได้ ส ติ๊ ก เกอร์ห รื อ สั ญ ลั ก ษณ์
ที่อนุญาตให้ผ่านเข้าไปในร้านได้
(๓) หากพบว่ามีอุณหภูมิเกินกว่าที่ก้าหนดและไม่มีท่าทีลดลง ซึ่งอาจมีความเสี่ยงในการได้รับเชือ
ไม่สามารถให้เข้าร้านได้
3.4 ผู้ใช้บ ริการท้าการประเมิน ตนเองโดยใช้ Application Thai Save Thai ก่อนเข้าใช้บริการ
และให้ปฏิบัติตามค้าแนะน้าจาก Application Thai Save Thai
3.5 ผู้ใช้บริการทุกคนต้องล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ทังก่อนการช้าระเงิน ก่อนการเข้า – ออกร้าน
3.6 ให้ ผู้ ใช้ บ ริ การต้ องปฏิ บั ติ ตามมาตรการป้ องกั นการติ ดเชื อแบบครอบจั กรวาล (Universal
Prevention) และ DMHTA อย่างเคร่งครัด
แนวทางการกากับ ติดตาม ประเมินผล
1. ส่วนกลาง ประกอบด้วย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม และกรุงเทพมหานคร
2. ส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย ส้านักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัด และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด

