แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
มาตรการปลอดภัยสาหรับองค์กร (COVID Free Setting)
สาหรับร้านจาหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีการแสดงดนตรี
แนบท้ายคาสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 6708/2564 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2564
---------------------------------------------1. แนวปฏิบัติด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (COVID Free Environment)
1.1 แนวปฏิบัติด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย (Clean and Safe)
1.1.1. ทำควำมสะอำดพื้น พื้นผิ ว สั มผัส เครื่องดนตรีไมโครโฟนและกำจัดมูล ฝอยทุกวันล้ำงและฆ่ำเชื้อ
ภำชนะสัมผัสอำหำร ดังนี้
1. ท ำควำมสะอำดโต๊ ะ ที่ นั่ ง ทั น ที ก่ อ น-หลั ง ใช้ บ ริ ก ำรและจั ด ท ำสั ญ ลั ก ษณ์ ที่ แ สดงถึ ง กำร
ทำควำมสะอำดรวมถึงดูแลบริเวณพื้นโต๊ะที่นั่งบริเวณที่รับประทำนอำหำรให้สะอำดโดยทำควำมสะอำดด้วยน้ำยำ
ทำควำมสะอำดหรื อผงซักฟอกและฆ่ำเชื้อด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรท์ (น้ำยำฟอกขำว) ที่มีควำมเข้ มข้น 1,000 ส่ วน
ในล้ำนส่วน (ใช้โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 6% ในอัตรำส่วน 1 ช้อนโต๊ะต่อน้ำ 1 ลิตร) หรือใช้แอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์
โดยสเปรย์หรือหยดแอลกอฮอล์ลงบนผ้ำสะอำดพอหมำด ๆ เช็ดไปในทิศทำงเดียวกัน
2. ทำควำมสะอำดเครื่ องดนตรีไมโครโฟนทันที ห ลั งให้ บริกำรและฆ่ำเชื้อ โรคด้ ว ยแอลกอฮอล์
70 เปอร์เซ็นต์ โดยสเปรย์หรือหยดแอลกอฮอล์ลงบนผ้ำสะอำดพอหมำด ๆ เช็ดไปในทิศทำงเดียวกัน
3. ทำควำมสะอำดจุดสัมผัสร่วมและห้องน้ำทุก 1-2 ชั่วโมง โดยเน้นบริเวณจุดเสี่ยง เช่น ที่จับสำย
ฉีดชำระ ที่รองนั่ งโถส้วม ที่กดโถส้วม โถปัสสำวะ ที่เปิดก๊อกอ่ำงล้ำงมือ และกลอนหรือลูกปิดประตู เป็นต้น รวมทั้ง
ทำควำมสะอำดก๊อกน้ำที่ใช้ภำยในสถำนที่ปรุงประกอบอำหำรโดยใช้น้ำยำทำควำมสะอำดและล้ำงด้วยน้ำให้สะอำด
4. ล้ำงภำชนะและอุปกรณ์ให้สะอำดตำมหลักสุขำภิบำลอำหำรด้วยน้ำยำล้ำงจำนให้สะอำดและ
แช่ ในน้ ำร้ อน 80 องศำเซลเซี ยส เป็ นเวลำ 2 นำที หรื อแช่ ในน้ ำผสมน้ ำปู นคลอรี นที่ มี ควำมเข้ มข้ น 50 พี พี เอ็ ม
(ไม่เกิน 200 พีพีเอ็ม) อุณหภูมิ 38 องศำเซลเซียส เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 1 นำที แล้วล้ำงน้ำให้สะอำด อบหรือผึ่ง
ให้แห้งก่อนใช้ใส่อำหำร
1.1.2 จัดให้มีที่ล้ำงมือพร้อมสบู่และน้ำสำหรับล้ำงมือหรือจัดบริกำรเจลแอลกอฮอล์ประจำโต๊ะ
1.1.3 จัดอุปกรณ์รับประทำนอำหำรแบบส่วนบุคคล ได้แก่ อำหำรหรือภำชนะเครื่องปรุงรสอุปกรณ์แบบ
ส่วนบุคคล
1.1.4 ก ำหนดให้ ส วมหน้ ำ กำกอนำมั ย หรื อ หน้ ำ กำกผ้ ำ ให้ ถู ก ต้ อ งตลอดเวลำส ำหรั บ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง ำน
และผู้ใช้บริกำรยกเว้นขณะที่ผู้ใช้บริกำรกำลังรับประทำนอำหำร
1.2 แนวปฏิบัติด้านการเว้นระยะห่าง (Distancing)
1.2.1 เว้นระยะห่ำงระหว่ำงบุคคลและโต๊ะที่นั่งสำหรับรับประทำนอำหำร 1-2 เมตร
1.2.2 มำตรกำรในกำรควบคุมควำมแออัดของผู้ใช้บริกำรภำยในร้ำนอำหำร
1. กำรจัดที่นั่งสำหรับบริโภคภำยในร้ำน
(ก) พื้น ที่มีเครื่ องปรั บอำกำศให้จัดที่นั่งรับประทำนอำหำรในร้ำนได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของ
จำนวนที่นั่งปกติทั้งหมด เช่น จำกเดิมมีที่นั่งรับประทำนอำหำร 100 ที่นั่ง จัดที่นั่งได้ไม่เกิน 50 ที่นั่ง
(ข) พื้นที่ไม่มีเครื่องปรับอำกำศต้องเป็นพื้นที่เปิดที่อำกำศสำมำรถถ่ำยเทได้ดี เช่น ร้ำนอำหำร
ขนำดเล็ก หำบเร่ แผงลอย รถเข็น ให้จัดที่นั่งรับประทำนอำหำรในร้ำนได้ไม่เกินร้อยละ 75 ของจำนวนที่นั่งปกติ
ทั้งหมด เช่น จำกเดิมมีที่นั่งรับประทำนอำหำร 100 ที่นั่ง จัดที่นั่งได้ไม่เกิน 75 ที่นั่ง
2. จัดให้มีระยะห่ำงระหว่ำงที่นั่งไม่น้อยกว่ำ 1 เมตรและไม่นั่งตรงข้ำมกัน
กรณี (ก) พื้ น ที่ จ ำกั ด ไม่ ส ำมำรถจั ด โต๊ ะ ให้ มี ร ะยะถึ ง 1 เมตร ให้ ท ำฉำกกั้ น โดยจั ด ที่ นั่ ง
ไม่นั่งตรงข้ำมกัน ทั้งนี้ ฉำกกั้นต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อกำรระบำยอำกำศ
/(ข) พื้นที่...

-2(ข) พื้ น ที่ มี เ ครื่ อ งปรั บ อำกำศให้ เ พิ่ ม ระยะห่ ำ งระหว่ ำ งโต๊ ะ ไม่ น้ อ ยกว่ ำ 2 เมตร โดยจั ด ที่ นั่ ง
ไม่นั่งตรงข้ำมกันน้อย 2 เมตร
3. จำกัดระยะเวลำรับประทำนอำหำรไม่เกิน 2 ชั่วโมง
4. แยกโซนและมีฉำกกั้นระหว่ำงนักร้องนักดนตรีอย่ำงน้อย 1 เมตรและผู้รับริกำรอย่ำงน้อย 2 เมตร
1.3 แนวปฏิบัติด้านการระบายอากาศ (Ventilation)
1.3.1 เปิดประตูหน้ำต่ำงหรือเดินระบบจ่ำยอำกำศสะอำดอย่ำงน้อยครึ่งชั่วโมงก่อนเปิด และปิดระบบ
ปรับอำกำศ
1.3.2 มีกำรระบำยอำกำศและหมุนเวียนที่เหมำะสมต่อจำนวนคน
1.3.3 พื้นที่ปรับอำกำศให้เปิดระบำยอำกำศในพื้นที่รับประทำนอำหำรทุก 1 ชั่วโมง
1.3.4 ห้องน้ำควรมีระบบระบำยอำกำศที่ดี
2. แนวปฏิบัติด้านผู้ให้บริการ (COVID Free Personal)
2.1 เจ้ำของผู้จัดกำรร้ำนอำหำรดำเนินกำรตำมมำตรกำร ดังนี้
2.1.1 มำตรกำรมีภูมิคุ้มกัน ดังนี้
1. พนักงำน/นักร้อง/นักดนตรีทุกคน ฉีดวัคซีนอย่ำงน้อย 1 เข็มหรือ
2. พนักงำน/นักร้อง/นักดนตรีมีหลักฐำนประวัติกำรติดเชื้อมำก่อนไม่เกิน 3 เดือน
2.1.2 มำตรกำรไม่พบเชื้อโดยกำรคัดกรอง ดังนี้
1. พนักงำน/นักร้อง/นักดนตรี ตรวจ ATK ทุก 7 วันหรือตรวจ ATK เมื่อมีผลกำรประเมิน
Thai Save Thai ควำมเสี่ยงสูง
2. พนักงำน/นักร้อง/นักดนตรีทุกคนได้รับกำรคัดกรองควำมเสี่ยงด้วย Thai Save Thai หรือ
แอปพลิเคชั่นที่รำชกำรกำหนดทุกวัน
2.1.3 มำตรกำรยกระดับ Universal Prevention – DMHTA ดังนี้
1. เจ้ ำของร้ ำ นก ำกับ ติด ตำมพนัก งำน/นั กร้ อง/นั กดนตรี ให้ ปฏิ บัติ ตำมมำตรกำร UP-DMHTA
อย่ำงเคร่งครัด
2. เจ้ ำของร้ำนกำกับ ติดตำมพนักงำน/นักร้อง/นักดนตรีไม่ให้ มีกำรรวมกลุ่มในขณะปฏิบัติงำน
ขณะพักและไม่ให้รับประทำนอำหำรร่วมกัน
3. จำกัดจำนวนนักร้องนักดนตรีไม่เกิน 3 - 5 คน
4. นักร้องนักดนตรีรับงำนได้ไม่เกิน 1 - 3 ร้ำนประจำ
5. นักดนตรีสวมหน้ำกำกอนำมัยตลอดเวลำ
6. นักร้องถอดหน้ำกำกอนำมัยเฉพำะเวลำร้องเพลงและแสดง
2.2 สวมหน้ำกำกอนำมัยหรือหน้ำกำกผ้ำให้ถูกต้องตลอดเวลำระหว่ำงปฏิบัติงำนบริเวณหน้ำร้ำนและหลังร้ำน
รวมทั้งลดกำรสัมผัสและพูดคุยระหว่ำงผู้ปฏิบัติงำนด้วยกันและระหว่ำงผู้ปฏิบัติงำนกับผู้ใช้บริกำร
2.3 ล้ำงมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่ตั้งแต่เริ่มเข้ำทำงำนก่อนกำรเตรียมอำหำรระหว่ำงและหลังปรุงอำหำรเสร็จ
หลังจับเงินมูลฝอยหรือเศษอำหำรหลังสูบบุหรี่หลังทำควำมสะอำดและหลังเข้ำส้วม
2.4 ผู้ปรุงประกอบอำหำรและที่เสิร์ฟอำหำรให้สวมผ้ำกันเปื้อนถุงมือและสวมใส่หน้ำกำกอนำมัย หรือหน้ำกำกผ้ำ
ระหว่ำงปฏิบัติงำนให้ถูกต้องตลอดเวลำเพื่อป้องกันตนเองและไอจำมปนเปื้อนอำหำร
2.5 ผู้ปฏิบัติงำนที่เป็นผู้สัมผัสอำหำร (ได้แก่ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับอำหำรตั้งแต่กระบวนกำรเตรียมประกอบปรุง
จำหน่ำยและเสิร์ฟอำหำรรวมถึงกำรล้ำงและเก็บภำชนะอุปกรณ์) ต้องไม่เข้ำไปในพื้นที่เสี่ยงในระยะเวลำ 14 วัน
3. แนวปฏิบัติด้านผู้รับบริการ (COVID Free Customer)
3.1 เจ้ำของผู้จัดกำรร้ำนอำหำรดำเนินกำรคัดกรองผู้รับบริกำรดำเนินกำรตำมมำตรกำร ดังนี้
3.1.1 คัดกรองควำมเสี่ยงของผู้ใช้บริกำรก่อนเข้ำร้ำนด้วย Thai Save Thai หรือ Application ที่รำชกำรกำหนด
/กรณี...

-3กรณีเป็นร้ำนที่มีเครื่องปรับอำกำศหรืออยู่ในห้ำงสรรพสินค้ำ ศูนย์กำรค้ำ คอมมูนิตี้มอลล์ต้องฉีดวัคซีนอย่ำงน้อย
1 เข็มหรือมีประวัติกำรติดเชื้อมำก่อนไม่เกิน 3 เดือนหรือ ATK เป็นลบไม่เกิน 7 วัน
3.1.2 เจ้ำของร้ ำนกำกับ ติดตำมกำรปฏิบัติมำตรกำรป้องกันกำรติดเชื้อแบบครอบจักรวำล Universal
Prevention - DMHTA ของผู้รับบริกำรอย่ำงเคร่งครัด
3.1.3 งดร่วมร้องเพลงเล่นดนตรีกับนักร้อง / นักดนตรี
3.2 สวมหน้ ำ กำกอนำมั ย ให้ ถู ก ต้ อ งตลอดเวลำ ยกเว้ น เฉพำะตอนรั บ ประทำนอำหำรเท่ ำ นั้ น
และนั่งรับประทำนอำหำรหรือใช้บริกำรในร้ำนอำหำรไม่เกิน 1 - 2 ชั่วโมง
3.3 ลงทะเบี ย นประเมิ น ตนเองก่ อ นเข้ ำ ใช้ บ ริ ก ำสถำนประกอบกำรทุ ก ครั้ ง เช่ น ไทยชนะ
หรือ Thai Save Thai หรือหำกมีอำกำรเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จำม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ งดไปใช้บริกำร
3.4 เว้นระยะห่ำงระหว่ำงบุคคล 1-2 เมตรในกำรซื้ออำหำรและนั่งรับประทำนอำหำร
3.5 ล้ำงมืออย่ำงสม่ำเสมอด้วยน้ำและสบู่ก่อนรับประทำนอำหำรและหลังออกจำกห้องส้วมทุกครั้ง
3.6 ปฏิบัติตำมมำตรกำรของร้ำนอย่ำงเคร่งครัดเช่นใช้บริกำรตำมเวลำที่กำหนดไม่ใช้ภำชนะอุปกรณ์ร่วมกัน
3.7 ประเมินสถำนประกอบกำรผ่ำน QR code จำกใบประกำศของระบบ Thai Stop COVID Plus หรือ
ร้องเรียนผ่ำนช่องทำงอื่น ๆ
4. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางให้ความรู้ต่าง ๆ เช่น กำรสวมหน้ำกำกที่ถูกวิธีขั้ นตอนกำรล้ำงมือที่ถูกต้อง
และข้อปฏิบัติสำหรับผู้รับบริกำร เป็นต้น
5. กาหนดจุดคัดกรองผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการ เช่น ระบบลงทะเบียนกำรตรวจวัดอุณหภูมิร่ำงกำยหำกมีอำกำร
เจ็บป่วย เช่น มีไข้ไอจำมมีน้ำมูกหรือเหนื่อยหอบให้หยุดปฏิบัติงำนและไปพบแพทย์ทันที
**********************

QR CODE มาตรการปลอดภัยสาหรับองค์กร (Covid Free Setting)
แนบท้ายคาสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 6708/2564 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2564
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