แนวทางปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรม (COVID Free Setting)
เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
การประกอบศาสนพิธี พิธีกรรมทางศาสนา และประเพณี
1. ด้านสิ่งแวดล้อมปลอดภัย (COVID Free Environment)
1.1 ควบคุมการเข้า – ออกสถานที่ โดยให้มีการผ่านจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ และจุดลงทะเบียน
1.2 มีจุดบริการล้างมือด้วยน้าและสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลความเข้มข้นอย่างน้อย 70 % ในบริเวณ
สถานที่จัดงาน และสามารถให้บริการได้อย่างเพียงพอ
1.3 จัดให้มีอุปกรณ์เครื่องมือจ้า เป็นส้ารอง เช่น หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันตนเอง
ส้าหรับเจ้าหน้าที่และผู้ที่เข้าร่วมงาน
1.4 ใช้ระยะเวลาในการจัดงานให้กระชับและสันที่สุด
1.5 ท้าความสะอาดทุกจุดสัมผัสในพืนที่ ทุก 30 นาที ด้วยน้ายาฆ่าเชือ และท้าความสะอาดทุกครัง
หลังการจัดงานเสร็จสิน
1.6 ท้าความสะอาดพืนที่และอุปกรณ์ด้วยน้ายาฆ่าเชือ ก่อนการจัดงานและหลังการจัดงาน
1.7 หลังการจัดงานเสร็จสิน จัดให้มีการท้า ความสะอาดในส่วนภายในบริเวณที่จัดงาน โดยให้มีการใช้
ผ้าชุบ แอลกอฮอล์ เช็ดฆ่าเชือภายในสถานที่จัดงานทุกครัง เน้นจุดที่มีผู้ สัมผัส ร่วมกัน รวมถึงท้า ความสะอาด
พืนผิวและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีการสัมผัสด้วยน้า ยาฆ่าเชือ เช่น เก้าอี ราวจับ ประตู ลิฟต์ หรือพืนผิวสัมผัสอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
1.8 จัดให้มีการระบายอากาศที่ดีและเพียงพอ กรณีสถานที่ใช้ระบบปรับอากาศให้เปิดประตูหน้าต่าง
ก่อ นและหลัง ให้บ ริก ารอย่า งน้อ ย 30 นาที และให้ท้ า ความสะอาดเครื่อ งปรับ อากาศทุก 3 เดือ น
หรื อตามค้าแนะน้าผู้ผลิต
1.9 ท้าความสะอาดห้องสุขา ทุก 1 - 2 ชั่วโมง และท้าความสะอาดหลังปิดให้บริการ โดยเน้นจุดเสี่ยง
ได้แก่ กลอนหรือลูกบิดประตู ก๊อกน้า อ่างล้างมือ ที่รองนั่งโถส้วม ที่กดโถส้วมหรือโถปัสสาวะ สายฉีดน้า ช้าระ
ทังนี บริเวณห้ อ งสุ ขาควรจั ดให้ มีการระบายอากาศที่ ดี หรือเปิ ดพัดลมระบายอากาศตลอดระยะเวลาที่ เปิ ด
ให้บริการ
1.10 จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่มีฝาปิดมิดชิด เพียงพอ มีการคัดแยกประเภทมูลฝอย และรวบรวม
ไปก้าจัดอย่างถูกหลักสุขาภิบาลทุกวัน
2. ด้านบุคคลปลอดภัย (COVID Free Personnel)
2.1 ผู้จัดงานหรือเจ้าภาพ
(1) ผู้จัดงานหรือเจ้าภาพทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ตลอดระยะเวลา
การจัดงาน
(2) ผู้จัดงานหรือเจ้าภาพทุกคนควรได้รับการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่ กรมควบคุมโรคก้า หนด
อย่างน้อย 14 วัน หรือกรณีที่ยังไม่ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม ควรตรวจหาเชือโควิด-19 ด้วยวิธี ATK (Antigen test kit)
ภายใน 72 ชั่วโมง ก่อนการจัดงาน
(3) ผู้จัดงานหรือเจ้าภาพที่เคยติดเชือโควิดและรักษาหายแล้วในช่วง 1 - 3 เดือน ต้องมีใบรับรองแพทย์
และไม่ต้องตรวจหาเชือโควิดด้วยวิธี ATK (Antigen test kit) หรือวิธี RT-PCR (nasopharyngeal swab)
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(4) ให้มีก ารตรวจคัด กรองอาการไข้ ไอ หอบเหนื่ อ ย หรือ อาการของระบบทางเดิน หายใจ
โดยต้องลงทะเบี ย น ตรวจวัด อุณ หภูมิตามจุ ดที่ ตัวเองประจ้า การ ก่อ นเข้า พื นที่ส้ า หรับ จัด งาน ทั งนี ควรมี
อุณ หภูมิร่า งกายไม่เ กิน 37.5 องศาเซลเซีย ส และไม่มีอ าการระบบทางเดิน หายใจ พร้อ มติด สัญ ลัก ษณ์
แสดงการคัด กรอง "ผ่า น" กรณีพ บผู้ที่ เข้า เกณฑ์ส อบสวนโรคตามแนวทางที่ก้า หนด ให้มีแ นวทางปฏิบัติ
ในการดูแล หรือแนวทางการส่งต่อผู้ที่มีอาการป่วยที่เหมาะสม รวมทังพิจารณาให้มีห้องแยก หรือบริเวณแยก
พร้อมรายงานให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ
- ถ้าอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส พัก 15 นาที แล้วตรวจวัดอีกครัง
- ถ้าอุณหภูมิไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส ผู้จัดงานหรือเจ้าภาพจะได้ป้ายสัญลักษณ์ที่อนุญาต
ให้ผ่านเข้าไปในงานได้
(5) ให้ล้างมือด้วยน้าและสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลความเข้มข้นอย่างน้อย 70% ก่อนเข้าพืนที่การจัดงาน
(6) ลงทะเบียนก่อนเข้าและออกสถานที่โดยการใช้แอปพลิเคชัน "ไทยชนะ" สแกน QR code ส้าหรับ
ผู้ใช้สมาร์ทโฟน และแบบลงทะเบียนส้า หรับผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟน เพื่อประโยชน์ต่อการติดตาม กรณีพบผู้ป่วย
และผู้สัมผัสที่มาร่วมงานในสถานที่จัดงาน
2.2 ผู้ประกอบพิธี หรือผู้นาพิธี
(1) ผู้ป ระกอบพิธี หรือผู้น้า พิธี ต้องสวมใส่ห น้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ตลอดระยะเวลา
การท้าพิธี
(2) ให้มีก ารตรวจคัด กรองอาการไข้ ไอ หอบเหนื่ อ ย หรือ อาการของระบบทางเดิน หายใจ
โดยต้อ งลงทะเบีย น ตรวจวัด อุณ หภูมิต ามจุด ที่ตัว เองประจ้า การ ก่อนเข้าพืนที่ส้าหรับจัดงาน ทังนี ควรมี
อุณหภูมิร่างกายไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส และไม่มีอาการระบบทางเดิน หายใจ พร้ อมติดสัญ ลักษณ์แสดง
การคัดกรอง "ผ่าน" กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางที่ก้า หนด ให้ มีแนวทางปฏิบัติในการดูแล
หรือแนวทางการส่งต่อผู้ที่มีอาการป่วยที่เหมาะสม รวมทังพิจารณาให้มีห้องแยกหรือบริเวณแยก พร้อมรายงาน
ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ
- ถ้าอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส พัก 15 นาที แล้วตรวจวัดอีกครัง
- ถ้าอุณหภูมิไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส ผู้ประกอบพิธี หรือผู้น้า พิธีจะได้ป้ายสัญลักษณ์
ทีอ่ นุญาตให้ผ่านเข้าไปในงานได้
(3) ให้ล้างมือด้วยน้าและสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลความเข้มข้นอย่างน้อย 70% ก่อนเข้าท้าพิธี
(4) ลงทะเบี ยนก่อนเข้าและออกสถานที่โดยการใช้แอปพลิเคชัน "ไทยชนะ" สแกน QR code
ส้ า หรั บ ผู้ ใช้ ส มาร์ ท โฟน และแบบลงทะเบี ย นส้ า หรั บ ผู้ ที่ ไ ม่ มี ส มาร์ ท โฟน เพื่ อ ประโยชน์ ต่ อ การติ ด ตาม
กรณีพบผู้ป่วยและผู้สัมผัสที่มาร่วมงานในสถานที่จัดงาน
(5) หากมีอาการเจ็บป่วย หรือกลับจากพืนที่เสี่ยงและอยู่ในช่วงกักกัน ให้งดร่วมประกอบพิธี
(6) เว้น ระยะห่ างระหว่างผู้ ประกอบพิ ธีกรรมท่ านอื่น และผู้ ร่วมพิ ธี ควรให้ มีฉากกัน มี ระยะห่ าง
อย่างน้อย 1 เมตร
2.3 พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ (STAFF)
(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) พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ ทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ตลอดระยะเวลา
การจัดงาน
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(3) พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ทุกคนควรได้รับการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่กรมควบคุมโรคก้า หนด
อย่างน้อย 14 วัน หรือกรณีที่ยังไม่ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม ควรตรวจหาเชือโควิด-19 ด้วยวิธี ATK (Antigen test kit)
ภายใน 72 ชั่ว โมง โดยให้แสดงหลักฐานการฉีด วัคซีนหรือ ผลการตรวจด้ว ยวิ ธี ATK (Antigen test kit)
ก่อนการจัดงาน
(4) ให้มีการตรวจหาเชือโควิด -19 ด้วยวิธี ATK (Antigen test kit) ทุก 7 วัน ส้าหรับพนักงาน
หรื อ เจ้ า หน้ าที่ ที่ ต้ อ งมี ก ารปฏิ บั ติ งานอย่ างต่ อ เนื่ อ งเกิ น 7 วั น ซึ่ งมี ค วามเสี่ ย งสู งที่ ต้ อ งใกล้ ชิ ด กั บ ผู้ จั ด งาน
หรือผู้เข้าร่วมงาน
(5) พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เคยติดเชือโควิดและรักษาหายแล้วในช่วง 1 - 3 เดือน ต้องมีใบรับรอง
แพทย์ และไม่ต้องตรวจหาเชือโควิดด้วยวิธี ATK (Antigen test kit) หรือวิธี RT-PCR (nasopharyngeal swab)
(6) พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เดินทางมาจากพืนที่เสี่ยง หรือเสี่ ยงสัมผัสกับผู้ติดเชือ (แม้ว่าจะได้รับ
วัคซีนแล้ว) ก้าหนดให้ได้รับการตรวจหาเชือโควิดด้วยวิธี ATK (Antigen test kit) ก่อนเข้าพืนทีป่ ฏิบัติงาน
(7) จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยน้าและสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลความเข้มข้น อย่างน้อย 70%
ส้าหรับพนักงานหรือเจ้าหน้าที่และต้องล้างมือทุกครังก่อนเข้าพืนที่การจัดงาน
(8) จั ดให้ มีการตรวจคัดกรองอาการไข้ ไอ หอบเหนื่อย หรืออาการของระบบทางเดินหายใจ
โดยต้องลงทะเบียน ตรวจวัดอุณหภูมิตามจุดที่ตัวเองประจ้า การและตอบค้าถามสุขภาพจาก Google form
ก่อนเข้าพืนที่ส้าหรับ พนักงาน หรือเจ้าหน้าที่ทุกคน ทังนี ควรมีอุณหภูมิร่างกายไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส
และไม่มีอาการระบบทางเดินหายใจ พร้อมติดสัญลักษณ์แสดงการคัดกรอง "ผ่าน" กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวน
โรคตามแนวทางที่ก้าหนด ให้มีแนวทางปฏิบัติในการดูแล หรือแนวทางการส่งต่อผู้ที่ มีอาการป่วยที่เหมาะสม
รวมทังพิจารณาให้มีห้องแยกหรือบริเวณแยก พร้อมรายงานให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ
- ถ้าอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส พัก 15 นาที แล้วตรวจวัดอีกครัง
- ถ้าอุณหภูมิไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส พนักงานจะได้ป้ายสัญ ลักษณ์ ที่ อนุญ าตให้ผ่ าน
เข้าไปท้างานได้
(9) พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ต้องตรวจหาเชือโควิด-19 ด้วยวิธี ATK (Antigen test kit) ทุกสัปดาห์
แบบสุ่มตรวจ ต่อหน้าหัวหน้างาน
(10) ให้พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ทุกคนท้าการประเมินตนเองโดยใช้ Application Thai Save Thai
ทุกวัน หากพบว่าผลการประเมินเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูงมาก ให้ปฏิบัติตามค้า แนะน้าจาก Application Thai
Save Thai หากพบว่ามีอุณหภูมิเกินกว่าที่ก้าหนดและไม่มีท่าทีลดลง ซึ่งอาจมีความเสี่ยงในการได้รับเชือ ให้ตรวจ
ด้วยวิธี ATK (Antigen test kit) และให้หยุดการปฏิบัติงานทันที
(11) ในกรณีที่พนักงานหรือเจ้าหน้าที่มีความเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่มีการแพร่ระบาดและการติดเชือ
ไวรัส โคโรนา 2019 เป็ น กลุ่ ม (คลั สเตอร์ : Cluster) สั มผั สเสี่ ยงสู งใกล้ ชิดผู้ ติดเชือ หรือต้องสงสั ยว่าติดเชือ
ให้ไปเข้ารับการตรวจโดยใช้วิธี RT-PCR (nasopharyngeal swab) ท้าการกักตัวเป็นเวลา 14 วัน และต้องแจ้ง
ให้หัวหน้างานทราบข้อมูลความเสี่ยงหรืออาการป่วยของตนเอง ญาติ และบุคคลใกล้ชิดทันที เมื่อทราบ ห้ามปกปิด
ข้อมูลโดยเด็ดขาด
(12) พนักงานหรือเจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยงเดินทางไปยังสถานที่เสี่ยง หรือจังหวัดที่มีความเสี่ยงติดเชือสูง
ตามประกาศของภาครัฐ
(13) เพิ่มการติดต่อสื่อสารระหว่างการปฏิบัติงานผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น วิทยุสื่อสาร
โทรศัพท์มือถือ เพื่อลดการสื่อสารที่ต้องพบปะพูดคุยโดยตรง
(14) ท้าสัญลักษณ์ในจุดยืน จุดที่นั่ง ให้มีระยะห่างระหว่างกัน อย่างน้อย 1 - 2 เมตร ในบริเวณ
ทีม่ ีการปฏิบัติงานทุกจุด
/(15) ก้าหนด...

4
(15) ก้ า หนดให้ ใช้ พื นที่ ส้ า หรั บ ที่ พั ก ของพนั ก งานหรื อ เจ้ าหน้ า ที่ 1 คน ต่ อ 4 ตารางเมตร
และก้าหนดให้มีจุดรับประทานอาหารที่มีอากาศถ่ายเท ไม่คับแคบจนเกินไป หลี กเลี่ยงการรับประทานอาหาร
ในห้ องที่ใช้เครื่องปรับอากาศ โดยจัดให้มีการเว้นระยะห่ างระหว่างกัน อย่างน้อย 1 – 2 เมตร หากสถานที่
ไม่เพียงพอ ให้เหลื่อมเวลารับประทานอาหาร เพื่อลดความหนาแน่น ทังนี ให้จัดอาหารและเครื่องดื่มเป็นส่วนบุคคล
ไม่ให้ตกั อาหารในภาชนะหรือใช้อุปกรณ์ร่วมกัน
(16) จัดให้มีระบบและผู้รับผิดชอบตรวจสอบการปฏิบัติงาน รวมทังตรวจตรา ดูแลความปลอดภัย
ควบคุม ก้ากับการให้บริการและการใช้บริการ ให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด
(17) จั ด ให้ มี ผู้ ป ระสานงานหลั ก ในการติ ด ตามพนั ก งานหรื อ เจ้ าหน้ า ที่ พร้ อ มท้ า รายชื่ อ
ผู้ป ฏิบั ติงานประจ้า ให้ ห น่วยงานที่ก้ากับรับ ทราบ หากมีการเปลี่ยนแปลงพนักงานชั่วคราวให้ แจ้งทุกครังที่มี
การเปลี่ยนแปลง
(18) ให้พนักงานหรือเจ้าหน้าที่มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชือแบบครอบจักรวาล
(Universal Prevention) อย่างเคร่งครัด
(19) จัดให้มีการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจ และแนะน้า แนวทางการปฏิบัติ
ตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค เพื่อให้พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
(20) หากพบว่าพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ เป็นผู้ป่วยยืนยันหรือมีข้อมูลบ่งชีว่า สถานที่การประกอบ
ศาสนพิธี พิธีก รรมทางศาสนา หรือ ประเพณี อาจเป็น จุด แพร่เ ชื อได้ ให้ท้า การปิด สถานที่ต ามค้า สั่ง ของ
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พร้อมทังท้าความสะอาดสถานที่และด้าเนินการตามประกาศของกรมควบคุมโรคและ
ค้าสั่งประกาศที่เกี่ยวข้อง
3. ด้านผู้เข้าร่วมงานปลอดภัย (COVID Free Customer)
3.1 ควบคุมจ้า นวนผู้เข้าร่วมงานไม่ให้แออัด โดยคิดเกณฑ์จ้า นวนของผู้ เข้าร่วมงานไม่เกิน 50 %
ของพื นที่ จั ดงานส้ า หรั บ สถานที่ ปิ ด และเกณฑ์ จ้ า นวนของผู้ เข้ าร่ ว มงานไม่ เกิ น 75 % ส้ า หรั บ สถานที่ เปิ ด
จัดแบ่งพืนทีส่ ้าหรับผู้ร่วมงานเป็นกลุ่มย่อย
3.2 ผู้เข้าร่วมงานทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ในขณะเข้าร่วมงานตลอดเวลา
3.3 ผู้ เข้าร่ว มงานทุ กคนต้องล้ างมือด้ วยเจลแอลกอฮอล์ เข้มข้น อย่างน้ อย 70% ทัง ก่อนการเข้า
ร่วมงาน และออกจากงาน
3.4 ผู้เข้าร่วมงานทุกคนงดจับกลุ่มสนทนา หรือใกล้ชิดกับผู้เข้าร่วมงานคนอื่น ๆ ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง
ต่อการแพร่กระจายเชือโรค เช่น ไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
3.5 ควรจัดให้ผู้ เข้าร่วมงาน ด้า เนินการด้วยตนเอง เช่น จัดให้ มีกล่ องส้า หรับหย่อนซองอนุโมทนา
โต๊ะส้าหรับวางสิ่งของ หรือของขวัญที่น้า มาร่วมงาน การหยิบของช้า ร่วยด้วยตนเอง เป็นต้น เพื่อลดการสัมผัส
ทีน่ ้าไปสู่ความเสี่ยงในการติดเชือ
3.6 ควรงดจัดงานเลียงทุกประเภทแบบเดิม ควรปรับเป็นการจัดเตรียมอาหารว่าง เครื่องดื่ม และอาหาร
ทีร่ ับประทานเป็นชุด ส้าหรับพร้อมรับประทาน 1 ท่าน หากจัดเป็นโต๊ะจีน ให้มีการลดจ้า นวนคนร่วมโต๊ะ เพื่อลด
ความแออัดบนโต๊ะอาหาร เน้ น อาหารปรุ งสุ กใหม่ กินร้อน แยกช้อนกลางส่ ว นตัว ทังนี ให้ งดการจัดอาหาร
แบบบุฟเฟต์ เพื่อลดการสัมผัสสิ่งของร่วมกัน และไม่มีการสัมผัสกันระหว่างผู้เตรียมอาหาร และผู้รับอาหาร
3.7 หากมีการแสดงดนตรี มหรสพ และเต้นร้า ให้ปฏิบัติตามมาตรการตามที่ ศบค. ก้าหนด
3.8 ติ ดสั ญ ลั กษณ์ เพื่ อก้ า หนดจุ ดรอคิ ว จุ ดรอเข้ าบริ เวณการจั ดงาน จุ ดคั ดกรองก่ อนเข้ าร่วมงาน
จุดรอคิวถ่ายภาพ จุดรอคิวเข้าห้องสุขา หรือบริเวณอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร
3.9 ก้าหนดระยะห่างของการนั่ง แบบเว้นระยะเก้าอี โดยมีระยะห่าง 1 - 2 เมตร
/3.10 จัดให้มี...
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3.10 จัดให้มีจุดลงทะเบียนก่อนเข้าและออกสถานที่โดยการใช้แอปพลิเคชัน "ไทยชนะ" สแกน QR code
ส้าหรับผู้ใช้สมาร์ทโฟน และแบบลงทะเบียนส้าหรับผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟน เพื่อประโยชน์ต่อการติดตามกรณีพบผู้ป่วย
และผู้สัมผัสที่มาร่วมงานในสถานที่จัดงาน
3.11 จั ด ให้ มี จุ ด วัด อุ ณ หภู มิ คั ด กรองอาการไข้ เป็ น หวัด ไอ หอบเหนื่ อ ย หรือ อาการของระบบ
ทางเดินหายใจ ส้าหรับผู้เข้าร่วมงานทุกคน
- ถ้าอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส พัก 15 นาที แล้วตรวจวัดอีกครัง
- ถ้าอุณหภูมิไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส ผู้เข้าร่วมงานจะได้สัญลักษณ์ที่อนุญาตให้ผ่านเข้าไปในงานได้
- หากพบว่ามีอุณหภูมิเกินกว่าที่ ก้าหนดและไม่มีท่าทีลดลง ซึ่ งอาจมีความเสี่ยงในการได้รับเชือ
ไม่สามารถให้เข้าร่วมงานได้
3.12 ให้ผู้เข้าร่วมงานท้า การประเมินตนเองโดยใช้ Application Thai Save Thai ก่อนเข้าบริเวณ
การจัดงาน หากพบว่าผลการประเมินเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูงมาก ให้ปฏิบัติตามค้าแนะน้าจาก Application Thai
Save Thai
3.13 เมื่ อกลั บ ถึ งบ้ านหรื อที่ พั ก ต้ องท้ า ความสะอาดร่างกาย อาบน้ า สระผม เปลี่ ยนเสื อผ้ าทั นที
แล้วค่อยท้ากิจกรรมอื่น ๆ
3.14 ให้ผู้เข้าร่วมงานปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชือแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention)
อย่างเคร่งครัด

