ภาคผนวก ก (แก้ไขเพิ่มเติม)
ตามคำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ 4539/๒๕๖๔ ลงวันที่ 13 กรกฎาคม ๒๕๖๔
มาตรการ
การควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
๑.มาตรการรองรับเที่ยวบิน ๑ เมื่อผู้เดินทางฯ มาถึงสนามบินสมุย ให้สายการบินจัดที่นั่งบนรถรางแบบเว้นระยะห่าง โดยจัดให้มีป้ายเตือน
ระหว่างประเทศของ
บนรถราง และผู้เดินทางฯ ต้องสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างอย่างเหมาะสมตลอดเวลาที่อยู่ในสนามบินสมุย
สนามบินสมุย
และทำความสะอาดโดยน้ำยาฆ่าเชื้อทุกครั้งหลังจากใช้งานเสร็จสิ้น
๒ ให้ผู้อำนวยการสนามบินสมุยจัดให้มีพรมฆ่าเชื้อรองเท้าและบริการแอลกอฮอล์ล้างมือไว้บริเวณทางเข้าอาคาร
และบริการแอลกอฮอล์ล้างมือจุดอื่น ๆ ตามความเหมาะสม ตรวจวัดอุณหภูมิ ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร
ตามช่องทางที่ได้กำหนดไว้เฉพาะ หรือดำเนินการอื่นใดตามที่ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอกำหนด และมีหน้าที่
ที่จะต้องกำกับให้มีการปฏิบัติตามหลัก D-M-H-T-T-A ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในสนามบิน
๓ ให้ผู้อำนวยการสนามบินสมุย ต้องจัดให้มีพื้นที่สำหรับเจ้าหน้าที่ของโรงแรม Samui Extra plus Hotel
ที่จะมารับผู้โดยสารดังกล่าวภายในอาคาร
๔ ให้ผู้อำนวยการสนามบินสมุย ต้องปิดกั้นอาคารโดยแบ่งพื้นที่เพื่อไม่ให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาและจัดโซน
สำหรับผู้โดยสารดังกล่าวไว้โดยเฉพาะ รวมถึงห้องน้ำของผู้เดินทางด้วย ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามคำแนะนำของเจ้า
พนักงานควบคุมโรค
๕ กระบวนการทำความสะอาด ให้พนักงานรักษาความสะอาดสวมอุปกรณ์ป้องกันร่างกาย (Personal protective
equipment PPE) ก่อนเข้าปฏิบัติงานประจำจุด ทำความสะอาดห้องน้ำในส่วนผู้เดินทางฯ โดยฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อ
หรือวิธีการอื่น ๆ ตามที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคให้คำแนะนำ
๖ การกำจัดขยะติดเชื้อ ให้เป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด
๒.มาตรการการเดินทาง
จากสนามบิน/ท่าเรือเข้าที่
พัก และการเดินทางจาก
โรงแรมไปยังสถานที่
ท่องเที่ยวในระบบปิดและ
แบบมีเงื่อนไข

๑ เงื่อนไขของพนักงานขับรถในการให้บริการฯ
๑.๑ พนักงานขับรถต้องผ่านการอบรมเกี่ยวกับการให้บริการนักท่องเที่ยวระบบ Samui+ Model และ
ได้รับวัคซีนตามที่ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคพื้นที่กำหนด
๑.๒ ต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคล (Personal protective equipment PPE) ตามแนวทาง
ที่กำหนดในภาคผนวก ข
๑.๓ ต้องล้างมือให้สะอาดทุกครั้ง และต้องถูกตรวจคัดกรอง วัดอุณหภูมิร่างกาย ก่อนการปฏิบัติงาน
หากพบว่ามีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ องศาเซลเซียสหรือเข้าข่ายมีความเสี่ยง ให้หยุดปฏิบัติงานและพบแพทย์ทันที
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การควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
๒ มาตรการป้องกันภายในรถสำหรับการเดินทาง
๒.๑ ให้มีการกันแยกระหว่างพนักงานขับรถกับผู้โดยสารอย่างชัดเจน
๒.๒ จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้บริการภายในรถ
๒.๓ จัดเตรียมถุงขยะติดเชื้อไว้ให้บริการ
๒.๔ จัดเตรียมหน้ากากอนามัยสำรองไว้ให้บริการ
๒.๕ ก่อนออกเดินทางให้ทำความสะอาดโดยใช้นำยาฆ่าเชื้อโรคเช็ดบริเวณสัมภาระของผู้โดยสาร
ก่อนนำขึ้นรถ โดยพนักงานขับรถเป็นผู้ยกกระเป๋าเดินทางขึ้น/ลงจากรถที่โดยสาร
๒.๖ ผู้เดินทางต้องล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกคนก่อนขึ้น/ลงจากรถโดยสารและต้องสวมหน้ากาก
อนามัยตามแบบและวิธีการที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำ
๒.๗ กำหนดจำนวนผู้โดยสารไม่เกิน ๕ คนต่อรถ ๑ คัน หรือเว้นระยะห่างตามมาตรฐานที่กำหนด
โดยขึ้นอยู่กับขนาดของรถ และยึดหลัก D-M-H-T-T-A
๓ มาตรการระหว่างขับรถจากสนามบิน/ท่าเรือไปยังที่พำนักหรือโรงแรม
๓.๑ ไม่ว่ากรณีเป็นประการใด ห้ามมิให้แวะระหว่างทางในการเดินทางจากสนามบิน/ท่าเรือไปยังที่พำนัก
หรือโรงแรม โดยเด็ดขาด เว้นแต่ มีเหตุจำเป็นอย่างยิ่งอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้และต้องแจ้งให้เจ้าพนักงานควบคุมโรค
ทราบโดยทันที
๓.๒ หลังจากปฏิบัติงานเสร็จสิ้นให้ทำความสะอาดทุกครั้งด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ หรือโดยวิธีอื่นใดตามที่
เจ้าพนักงานควบคุมโรคแนะนำ พร้อมทั้ง เก็บและกำจัดขยะตามวิธีการกำจัดขยะติดเชื้อตามมาตรฐาน
ของกระทรวงสาธารณสุข

๓.มาตรการบริการ ณ จุด
บริการส่วนหน้าที่พำนัก
หรือโรงแรม

๑ ขั้นตอนการปฏิบัติ
๑.๑ ให้ผู้ประกอบการสถานที่พำนักหรือโรงแรมทำการอบรมพนักงานเพื่อทราบหลักเกณฑ์และแนวทาง
ปฏิบัติ และให้มีผนังกั้นระหว่างพนักงานกับลูกค้า จัดวางพรมเช็ดเท้าฆ่าเชื้อก่อนเข้าสถานประกอบการ จัดวาง
อุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าถึงเคาน์เตอร์เช็คอิน จัดทำสัญลักษณ์เว้นระยะห่าง 1 - 2 เมตร จัดสถานที่สำหรับ
ลูกค้าล้างทำความสะอาดมือพร้อมวางสบู่และแอลกอฮอล์ จัดวางหน้ากากอนามัยสำรองให้ลูกค้าและแอลกอฮอล์
สำหรับทำความสะอาดมือไว้บริการบริเวณเคาน์เตอร์เช็คอินและทุกจุดบริการ โดยยึดหลัก D-M-H-T-T-A และ
การดำเนินการอื่น ๆ ตามที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคแนะนำ
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หมายเหตุ
๒ การปฏิบัติงานทั่วไประหว่างลูกค้าเข้าพักในช่วงระยะเวลา ๑๔ วัน
อะไรต้องแจ้งให้
๒.๑ พนักงานสวมอุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคล (Personal protective equipment PPE)
ทราบบ้าง
ตามแนวทางที่กำหนดในภาคผนวก ข
๒.๒ ผู้ประกอบการสถานที่พำนักหรือโรงแรมจัดเตรียมรถบักกี้หรือพนักงานอื่นเพื่อส่งผู้โดยสารไปยัง
ห้องพักที่จัดเตรียมไว้
๒.๓ ให้พนักงานต้อนรับของโรงแรมให้ข้อมูลและข้อบังคับระหว่างเข้าพักคงถึงข้อมูลการตรวจหาเชื้อฯ
และการเดินทางท่องเที่ยวในระบบ Samui+ Model
๒.๔ ให้พนักงานตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเดินทางให้ถูกต้องตามข้อกำหนดของ Samui+ Model
พร้อมทั้งนำข้อมูลเข้าสู่ระบบสารสนเทศหรือระบบอื่น ๆ และทำการเช็คอินด้วยระบบอื่น ๆ ตามที่ศูนย์ปฏิบัติการ
ควบคุมโรคอำเภอกำหนด เพื่อเป็นหลักฐานการเข้าพัก
๒.๕ พนักงานวางกุญแจบนถาดสแตนเลส และให้ลูกค้าหยิบกุญแจด้วยตนเอง
๒.๖ พนักงานไปส่งลูกค้าบริเวณหน้าห้องพักโดยที่มีการเดินตามแบบเว้นระยะห่าง 1 - 2 เมตร
๒.๗ ให้ปฏิบัติตามมาตรการอื่น ๆ ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่ออำเภอแนะนำด้วย
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๔.มาตรการควบคุมการส่ง
และเก็บอาหารหน้าห้องพัก
สำหรับ Samui Extra
plus Hotel กรณีอยู่
ระหว่างการรอผล
RT – PCR ครั้งที่ ๑

การควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
๑ การนำส่งอาหารให้นำส่งอาหารเฉพาะหน้าห้องพักเท่านั้นและการเก็บเคลียร์อาหารและขยะจากหน้าห้องพัก
เท่านั้น ซึ่งพนักงานที่ให้บริการทุกขั้นตนต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคล (Personal protective
equipment PPE) ตามแนวทางที่กำหนดใน ภาคผนวก ข
๒ ทุกครั้งที่มีการใช้งานโต๊ะวางอาหารบริเวณหน้าห้องจะต้องมีการทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทันที
๓ ห้ามมิให้พนักงานเข้าทำความสะอาดในห้องของผู้เดินทางฯ เว้นแต่ในกรณีมีความจำเป็นอย่างยิ่งและผู้เข้าทำ
ความสะอาดต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคล (Personal protective equipment PPE) ตามแนวทาง
ที่กำหนดใน ภาคผนวก ข
๔ ให้ปฏิบัติตามมาตรการอื่น ๆ ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่ออำเภอแนะนำ

๕.มาตรการการทำกิจกรรม ๑ มาตรฐานในร้านอาหารหรือสถานที่จำหน่ายอาหารของโรงแรม
เพื่อความผ่อนคลายภายใน
๑.๑ ลูกค้าต้องทำการจองล่วงหน้าเท่านั้นอย่างน้อย 30 นาที เพื่อจำกัดจำนวนการใช้บริการของลูกค้า
พื้นที่ส่วนกลางของที่พำนัก และให้เว้นช่วงเวลาให้บริการอย่างน้อย 30 นาที เพื่อทำความสะอาดพื้นที่
หรือโรงแรม หลังจากผล
๑.๒ การตั้งโต๊ะอาหารให้เว้นระยะห่าง 1 - 2 เมตร โดยให้กำหนดบริเวณการให้บริการแยกต่างหากจาก
ตรวจ RT – PCR ครั้งที่ ๑ ลูกค้าทั่วไป
เป็นลบ
๑.๓ อุปกรณ์รับประทานอาหารต้องถูกบรรจุอยู่ในถุงพลาสติกปิดมิดชิด
๑.๔ ให้เว้นระยะห่างระหว่างพนักงานเสิร์ฟและลูกค้าไม่น้อยกว่า 1 เมตร
๑.๕ อาหารที่นำมาเสริมให้ลูกค้าจะต้องมีฝาครอบปิดมิดชิด
๑.๖ ให้พนักงานให้บริการสวมอุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนตัว (Personal protective equipment PPE)
ตามแนวทางที่กำหนด ในภาคผนวก ข
๒ มาตรการการใช้ชายหาดในพื้นที่ส่วนตัวของโรงแรม
๒.๑ ชายหาดสามารถเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.00 - 18.00 น
๒.๒ จำกัดพื้นที่ให้ลูกค้าใช้บริการเฉพาะในบริเวณที่ได้กำหนดไว้เท่านั้น ห้ามมิให้ออกนอกบริเวณที่ได้
กำหนดไว้ และให้ผู้ประกอบการมีหน้าที่ที่จะต้องกำกับ ดูแลและแจ้งเตือนมิให้ออกนอกเขตดังกล่าว หากมีการ
ฝ่าฝืนให้แจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคให้ทราบโดยทันที
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๒.๓ ในกรณีเป็นหาดสาธารณะห้ามว่ายน้ำยกเว้นเป็นหาดปิด หรือพื้นที่ที่ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ
อนุญาตและมี sop กำกับ โดยให้แยกสถานที่อาบน้ำไว้โดยเฉพาะ และทำความสะอาดทุกครั้งหลังจากนักท่องเที่ยว
ใช้บริการก่อนรับนักท่องเที่ยวกลุ่มต่อไป
๒.๔ ให้จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการในแต่ละรอบรอบละ 6 - 8 คนหรือตามขนาดที่ตามมาตรฐานระยะห่าง
1 ถึง 1.5 เมตร
๒.๕ ให้มีการแบ่งรอบการให้บริการ ๔ รอบ โดยแต่ละรอบเว้นระยะเวลาไว้ไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง เพื่อทำ
ความสะอาด ซึ่งพนักงานที่ให้บริการทุกขั้นตอนต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคล (Personal protective
equipment PPE) ตามแนวทางที่กำหนดในภาคผนวก ข โดยยึดหลัก D-M-H-T-T-A ดังนี้
รอบที่ ๑ เวลา ๐๗.๐๐ - ๐๙.๐๐ น.
รอบที่ ๒ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
รอบที่ ๓ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.
รอบที่ ๔ เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.
๓ มาตรการการดูแลให้ผู้บริการฟิตเนส
๓.๑ ให้สามารถเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.00 - 18.00 น
๓.๒ ลูกค้าต้องทำการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนเข้ารับบริการได้จุดบริการส่วนหน้าของโรงแรม
หรือจองผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทางโรงแรมกำหนด
๓.๓ ให้มีการแบ่งรอบการให้บริการ ๔ รอบ โดยแต่ละรอบเว้นระยะเวลาไว้ไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง
เพื่อทำความสะอาดพื้นที่จุดสัมผัสร่วมด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ซึ่งพนักงานที่ให้บริการทุกขั้นตอนต้องสวมอุปกรณ์ป้องกัน
ร่างกายส่วนบุคคล (Personal protective equipment PPE) ตามแนวทางที่กำหนด ในภาคผนวก ข โดยยึดหลัก
D-M-H-T-T-A ดังนี้
รอบที่ ๑ เวลา ๐๗.๐๐ - ๐๙.๐๐ น.
รอบที่ ๒ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
รอบที่ ๓ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.
รอบที่ ๔ เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.
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๓.๔ จำกัดจำนวนลูกค้า 1 กลุ่มที่กลุ่มนักท่องเที่ยวเดียวกันต่อรอบบริการถ้าเป็นนักท่องเที่ยวคนละกลุ่ม
จำนวนคนตามขนาดของห้องออกกำลังกายโดยรักษาระยะห่างตามมาตรฐานที่กำหนด
๓.๕ ลูกค้าต้องสวมหน้ากากอนามัยขณะผ่านการคัดกรองและวัดอุณหภูมิและให้พนักงานต้องทำการจด
บันทึกเข้า-ออกของลูกค้าที่มารับบริการ ทุกครั้ง
๓.๖ จัดให้มีเจลล้างมือแอลกอฮอล์ในบริเวณพื้นที่ห้องออกกำลังกายไว้ตลอดเวลา
๓.๗ หากพนักงานมีเหตุจำเป็นต้องเข้าไปให้บริการในฟิตเนสให้เว้นระยะห่างการรับบริจาค 1 - 1.5 เมตร
๓.๘ ให้มีการทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อเป็นประจำทุกรอบช่วงเวลาที่กำหนด
๔ มาตรการการใช้บริการสถานที่อื่น
๔.๑ ให้สามารถเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.00 - 18.00 น
๔.๒ ลูกค้าต้องทำการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนเข้ารับบริการได้ที่จุดบริการส่วนหน้า
ของโรงแรมหรือติดต่อจองผ่านช่องทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทางโรงแรมกำหนด
๔.๓ แบ่งการบริการเป็นรอบรอบละไม่เกินกว่า 2 ชั่วโมง หรือตามที่ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ
กำหนด
๔.๔ จำกัดจำนวนลูกค้า 1 กลุ่มที่เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวเดียวกันต่อรอบบริการ และให้เว้นช่วงเวลา
ให้บริการอย่างน้อย 1 ชั่วโมงเพื่อทำความสะอาดพื้นที่จุดสัมผัสร่วมด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ
๔.๕ ลูกค้าต้องสวมหน้ากากอนามัยขณะผ่านการคัดกรองและวัดอุณหภูมิและให้พนักงานต้องทำการจด
บันทึกเข้า - ออกของลูกค้าที่มารับบริการ ทุกครั้ง และมีการจัดเตรียมเจลล้างมือแอลกอฮอล์ในบริเวณพื้นที่
ทำกิจกรรมตลอดเวลา
๔.๖ พนักงานที่ให้บริการทุกขั้นตนต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคล (Personal protective
equipment PPE) ตามแนวทางที่กำหนด ในภาคผนวก ข โดยยึดหลัก D-M-H-T-T-A และจำกัดจำนวนพนักงาน
ดูแลความสะอาดต่อรอบบริการ ทั้งให้มีการทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อเป็นประจำทุกรอบตามช่วงเวลาที่
กำหนด
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๕. มาตรการการใช้บริการสระน้ำหรือสระว่ายน้ำ
๕.๑ ห้ามมิให้มีการใช้สระน้ำหรือสระว่ายน้ำรวม
๕.๒ กรณีสระน้ำหรือสระว่ายน้ำส่วนตัวในบริเวณห้องพักหลังจากนักท่องเที่ยวออกจากที่พักจะต้องมี
กระบวนการทำความสะอาดขอบสระและพื้นบริเวณโดยรอบสระว่ายน้ำหรือสระน้ำด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อและบำบัดน้ำ
ตามมาตรฐานก่อนรับนักท่องเที่ยวกลุ่มต่อไป
๕.๓ พนักงานทำความสะอาดต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคล (Personal protective
equipment PPE) ตามแนวทางที่กำหนด ในภาคผนวก ข โดยยึดหลัก D-M-H-T-T-A และจำกัดจำนวนพนักงาน
ดูแลความสะอาด
๖. ทั้งนี้ ข้อ ๑ - ๕ ให้ปฏิบัติตามมาตรการอื่น ๆ ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่ออำเภอแนะนำด้วย

๖. มาตรการการท่องเที่ยว ๑ เมื่อรับนักท่องเที่ยว เรือโดยสารกำหนดจำนวนผู้โดยสารไม่เกิน ๑๕ คน ต่อเรือ ๑ ลำ (๓ เครื่องยนต์ ๓๕ ที่นั่ง)
หาดแบบระบบปิด
โดยเรือทุกลำที่ให้บริการต้องมีเจลแอลกอฮอล์ สำหรับพนักงานเรือต้องใส่ FACE SHIELD/หน้ากากอนามัย/ถุงมือ
ทุกครั้ง
๒ เมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางมาถึงท่าเรือฯ ให้พนักงานคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายให้ผู้ให้บริการ
นักท่องเที่ยวต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคล (Personal protective equipment PPE) ตามแนวทางที่
กำหนด ในภาคผนวก ข โดยยึดหลัก D-M-H-T-T-A
๓ ให้ทำความสะอาดยานพาหนะและบริเวณโดยรอบทุกครั้งด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อหลังให้บริการ
๔ ให้แยกห้องน้ำเป็นสัดส่วนเฉพาะและทำความสะอาดหลังจากนักท่องเที่ยวใช้บริการทุกครั้งก่อนที่จะรับ
นักท่องเที่ยวกลุ่มต่อไป
๕ พนักงานทำความสะอาดต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคล Personal protective equipment PPE)
ตามแนวทางที่กำหนด ในภาคผนวก ข
๖ ให้นักท่องเที่ยวทำการ CHECK IN - CHECK OUT ผ่านระบบสารสนเทศตามที่ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ
กำหนด
๗ ให้จำกัดนักท่องเที่ยวไม่เกิน ๓๐ คนต่อช่วงเวลา หรือตามที่ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอกำหนด
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๘ กรณีนักท่องเที่ยวดำน้ำตื้นผู้ให้บริการต้องเตรียมหน้ากากดำผิวน้ำ ซึ่งนับเป็นอุปกรณ์ส่วนตัวไว้บริการเฉพาะ
นักท่องเที่ยวบุคคลนั้นเท่านั้น ห้ามมิให้นำมาทำความสะอาดเพื่อให้บุคคลอื่นใช้ต่ออย่างเด็ดขาด
๙ ให้ปฏิบัติตามมาตรการอื่น ๆ ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่ออำเภอแนะนำด้วย

๗. มาตรการท่องเที่ยวและ ๑ พนักงาน เจ้าหน้าที่และคนประจำเรือ นายเรือ/ผู้ควบคุม ต้องผ่านการอบรมตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกรม
การเดินทางทางเรือ
เจ้าท่าและสาธารณสุข และต้องได้รับวัคซีนตามที่ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคพื้นที่กำหนด
๒ เรือบริการต้องเป็นเรือที่บริการเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวตามระบบนี้ โดยไม่มีผู้โดยสารคนอื่นปะปน ตาม
มาตรฐาน D-M-H-T-T-A
๓ กำหนดจำนวนผู้โดยสารตามมาตรฐาน D-M-H-T-T-A ตามขนาดของเรือ
๔ เป็นหน้าที่ของผู้ให้บริการเรือต้องอธิบายให้นักท่องเที่ยวทราบเกี่ยวกับวิธีการดูแลตนเองทุกครั้งก่อนเริ่มเดินทาง
และให้ CHECK IN - CHECK OUT ผ่านระบบสารสนเทศหรือวิธีการอื่นใดตามที่ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ
กำหนด ก่อนขึ้นเรือ/ลงเรือ
๕ ให้จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ ถุงขยะติดเชื้อและหน้ากากอนามัยสำรองให้บริการ ทั้งท่าเรือและในเรือที่ให้บริการ
๖ กำหนดให้มีการคัดกรองและวัดอุณหภูมิเจ้าหน้าที่ทุกคนก่อนการให้บริการทุกครั้งและสวมหน้ากากอนามัย
ตลอดเวลาขณะปฏิบัติหน้าที่ สำหรับพนักงานเรือต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคลตามแนวทางที่กำหนด
ในภาคผนวก ข และนายเรือ/ผู้ควบคุมเรือต้องควบคุมและกำกับให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่บนเรือและผู้โดยสารสวม
หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
๗ กรณีท่าเรือมีห้องน้ำให้แยกห้องน้ำเป็นสัดส่วนเฉพาะและทำความสะอาดหลังจากลูกค้าใช้บริการทุกครั้งก่อนที่
จะรับลูกค้ากลุ่มต่อไป การทำความสะอาดนอกจากที่ลูกค้าใช้บริการส่วนตัวแล้วจะต้องเน้นจุดที่มีการสัมผัสร่วมกัน
บ่อยครั้งด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อที่ เช่น ลูกบิด ประตู กลอน ก๊อกน้ำ เป็นต้น
๘ ภาชนะใส่อาหารจะต้องเป็นภาชนะใช้แล้วทิ้งและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๙ ก่อนขึ้นหรือลงเรือ ให้นักท่องเที่ยวล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ทุกครั้ง
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๑๐ ผู้โดยสารต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
๑๑ ต้องทำความสะอาดตัวเรือด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเป็นประจำทุกครั้งที่ให้บริการเรียบร้อยแล้ว
๑๒ พนักงานทำความสะอาดต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคล (Personal protective equipment
PPE) ตามแนวทางที่กำหนด ในภาคผนวก ข โดยยึดหลัก D-M-H-T-T-A
๑๓ ให้ปฏิบัติตามมาตรการอื่น ๆ ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่ออำเภอแนะนำด้วย

๘.มาตรการจัดการสำหรับ ๑ โรงแรมหรือสถานประกอบการที่เข้าร่วมต้องผ่านการตรวจสอบขั้นพื้นฐานของสาธารณสุขและพนักงาน
พื้นที่พักผ่อนในแบบองค์ ผู้ให้บริการโดยตรงต้องได้รับการฉีดวัคซีนตามหลักเกณฑ์ที่ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคพื้นที่กำหนด
รวม
๒ การให้บริการต้องจองเวลาการเข้าใช้บริการอย่างน้อย 1 ชั่วโมง ได้ทางระบบสารสนเทศที่กำหนด
๓ ให้มีกิจกรรม wellness หรือ Activities ที่แน่นอนเพื่อง่ายต่อการกำหนดขนาดของสถานที่การเว้นระยะห่างและ
อากาศที่ถ่ายเทสะดวกและสามารถจัดตารางการใช้งานและการทำความสะอาดพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม เช่นโยคะ
นั่งสมาธิ ชิกง เป็นต้น
๔ ให้มีเจลแอลกอฮอล์ ถุงขยะติดเชื้อและหน้ากากอนามัยสำรองเพื่อให้บริการแก่ผู้รับบริการที่เข้าใช้
๕ ให้พนักงานอธิบายสถานที่ทำกิจกรรมต่าง ๆ และระเบียบปฏิบัติภายใต้ระบบปิด
๖ ผู้สอนจะต้องทราบตารางการสอนของตัวเองในแต่ละวัน และจัดเตรียมพื้นที่กำหนดระยะห่างของผู้ร่วมกิจกรรม
ตามกำหนด และติดตั้งกล้องออนไลน์ สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าร่วมทางระบบออนไลน์
๗ ผู้เข้าร่วม Class จะต้องใช้อุปกรณ์ที่ทางสถานประกอบการจัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น และให้ผู้ให้บริการต้องสวม
อุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคล (Personal protective equipment PPE) ตามแนวทางที่กำหนด
ในภาคผนวก ข โดยยึดหลัก D-M-H-T-T-A
๘ พนักงานทำความสะอาดฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์ทุกครั้งที่มีการใช้บริการ
๙ กรณีที่มีการให้บริการการนวดให้ใช้เป็นลักษณะการนวดแผนไทยโบราณ ไม่อนุญาตให้ใช้น้ำมันนวดและห้ามมิให้
มีการอบไอน้ำหรือซาวน่า
๑๐ กรณีมพี าหนะรับส่งให้เป็นไปตามรายละเอียดการปฏิบัติงานด้านการเดินทางขนส่ง
๑๑ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดฯ ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอสามารถกำหนด
เงื่อนไขเป็นอย่างอื่นให้เหมาะสมกับกิจกรรมดังกล่าวได้
๑๒ ให้ปฏิบัติตามมาตรการอื่น ๆ ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่ออำเภอแนะนำด้วย

หมายเหตุ

- 10 มาตรการ
๙.มาตรการสำหรับ
มัคคุเทศก์และผู้ช่วย
มัคคุเทศก์

การควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
๑ มัคคุเทศก์ได้รับบัตรอนุญาตนำเที่ยวจากกรมการท่องเที่ยวและมีคุณสมบัติอื่นตามที่ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค
อำเภอกำหนด
๒ พนักงานมัคคุเทศก์ต้องผ่านการอบรมตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขจากสาธารณสุข
๓ กำหนดให้มีการคัดกรองและวัดอุณหภูมิมัคคุเทศก์ก่อนการให้บริการทุกครั้งและสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
ขณะปฏิบัติหน้าที่
๔ ให้มัคคุเทศก์มีหน้าที่
๔.๑ ตรวจสอบความพร้อมและการทำความสะอาดของยานพาหนะตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข
๔.๒ กำกับให้นักท่องเที่ยวต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งตลอดระยะเวลาในการเดินทาง
๔.๓ อธิบายให้นักท่องเที่ยวทราบเกี่ยวกับวิธีการดูแลตนเองและระเบียบการปฏิบัติในการเดินทางในระบบ
+
Samui Model ทุกครั้งก่อนการเริ่มการนำเที่ยว
๔.๔ กำกับให้มีการเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร การจัดที่นั่งเว้นระยะบนยานพาหนะนำเที่ยว การเว้น
ระยะห่างในการเดินชมในแหล่งท่องเที่ยว หรือการเว้นระยะห่างในการนั่งรับประทานอาหาร เป็นต้น
๔.๕ บริหารจัดการคิวหรือกำหนดเวลาเพื่อไม่ให้นักท่องเที่ยวต้องมารอรับบริการเพื่อลดความแออัด
๔.๖ กำหนดให้มัคคุเทศก์ต้องสวมอุปกรณ์ป้องกัน
๔.๗ ภายหลังมัคคุเทศก์ได้ปฏิบัติหน้าที่เรียบร้อยแล้ว ให้รายงานผลการปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการ
ควบคุมโรคอำเภอและให้เฝ้าสังเกตอาการ กรณีมีความเสี่ยงให้หยุดปฏิบัติงานทันที พร้อมทั้งรายงานต้นสังกัดทราบ
และไปพบแพทย์โดยทันที
๕ ให้ปฏิบัติตามมาตรการอื่น ๆ ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่ออำเภอแนะนำด้วย

หมายเหตุ

- 11 มาตรการ
๑๐.มาตรการการเดินทาง
ทางเรือระหว่างเกาะสมุย
เกาะพะงันและเกาะเต่า

การควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
๑ พนักงาน เจ้าหน้าที่และคนประจำเรือ นายเรือ/ผู้ควบคุม ต้องผ่านการอบรมตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกรม
เจ้าท่าและสาธารณสุข และต้องได้รับวัคซีนตามที่ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคพื้นที่กำหนด
๒ เรือบริการต้องเป็นเรือที่บริการเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวตามระบบนี้ โดยไม่มีผู้โดยสารคนอื่นปะปน
ตามมาตรฐาน D-M-H-T-T-A
๓ กำหนดจำนวนผู้โดยสารตามมาตรฐาน D-M-H-T-T-A ตามขนาดของเรือ
๔ เป็นหน้าที่ของผู้ให้บริการเรือต้องอธิบายให้นักท่องเที่ยวทราบเกี่ยวกับวิธีการดูแลตนเองทุกครั้งก่อนเริ่มเดินทาง
และให้ CHECK IN - CHECK OUT ผ่านระบบสารสนเทศหรือวิธีการอื่นใดตามที่ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ
กำหนด ก่อนขึ้นเรือ/ลงเรือ
๕ ให้จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ ถุงขยะติดเชื้อและหน้ากากอนามัยสำรองให้บริการ ทั้งท่าเรือและในเรือที่ให้บริการ
๖ กำหนดให้มีการคัดกรองและวัดอุณหภูมิเจ้าหน้าที่ทุกคนก่อนการให้บริการทุกครั้งและสวมหน้ากากอนามัย
ตลอดเวลาขณะปฏิบัติหน้าที่ สำหรับพนักงานเรือต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคลตามแนวทางที่กำหนด
ในภาคผนวก ข และนายเรือ/ผู้ควบคุมเรือต้องควบคุมและกำกับให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่บนเรือและผู้โดยสารสวม
หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
๗ กรณีท่าเรือมีห้องน้ำให้แยกห้องน้ำเป็นสัดส่วนเฉพาะและทำความสะอาดหลังจากลูกค้าใช้บริการทุกครั้งก่อนที่
จะรับลูกค้ากลุ่มต่อไป การทำความสะอาดนอกจากที่ลูกค้าใช้บริการส่วนตัวแล้วจะต้องเน้นจุดที่มีการสัมผัสร่วมกัน
บ่อยครั้งด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อที่ เช่น ลูกบิด ประตู กลอน ก๊อกน้ำ เป็นต้น
๘ ภาชนะใส่อาหารจะต้องเป็นภาชนะใช้แล้วทิ้งและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๙ ก่อนขึ้นหรือลงเรือ ให้นักท่องเที่ยวล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ทุกครั้ง
๑๐ ผู้โดยสารต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
๑๑ ต้องทำความสะอาดตัวเรือด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเป็นประจำทุกครั้งที่ให้บริการเรียบร้อยแล้ว
๑๒ พนักงานทำความสะอาดต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคล (Personal protective equipment
PPE) ตามแนวทางที่กำหนด ในภาคผนวก ข โดยยึดหลัก D-M-H-T-T-A
๑๓ ให้ปฏิบัติตามมาตรการอื่น ๆ ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่ออำเภอแนะนำด้วย

หมายเหตุ

- 12 มาตรการ
๑๑. มาตรการการบริการ
ณ จุดบริการส่วนหน้าของ
ท่าเรือเกาะพะงันและเกาะ
เต่า

การควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
๑ เมื่อผู้เดินทางที่ผ่านการเข้าระบบ Samui+ Model ครบ 7 วันแล้ว และประสงค์เดินทางต่อไปไปยังเกาะพะงัน
และเกาะเต่า เมื่อผู้เดินทางถึงท่าเรือเกาะพะงันและเกาะเต่าจะต้องมีพนักงานให้บริการรับเช็คอินโดยใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่กำหนดตรวจสอบเส้นทางการเดินทางวันนี้หาการเช็คอินด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
จะต้องให้ผู้โดยสารแสดงหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนพาสปอร์ตหรือสำเนาต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบ
ลงทะเบียน
๒ ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอและสาธารณสุขประจำหมู่บ้านทำหน้าที่ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายกรณีผู้โดยสารมี
อุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.๕ องศาเซลเซียส ให้พัก 5 - ๑๕ นาที เพื่อวัดอุณหภูมิร่างกายซ้ำ หากอุณหภูมิร่างกาย
สูงกว่าปกติให้เจ้าหน้าที่ซักประวัติและส่งตัวผู้โดยสารไปยังโรงพยาบาลในพื้นที่ทันที
๓ ผู้เดินทางสามารถเดินทางเข้าที่พักโดยพาหนะที่ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอกำหนด โดยไม่อนุญาตให้
นักท่องเที่ยวเช่ารถขับเองหรือหารถเอง ทั้งนี้ ผู้เดินทางต้องสวมหน้ากากอนามัยและนั่งเว้นระยะห่างทางสังคมขณะ
อยู่บนรถตลอดเวลา
๔ ให้ท่าเรือมีห้องน้ำเป็นสัดส่วนเฉพาะและทำความสะอาดหลังจากลูกค้าใช้บริการทุกครั้งก่อนที่จะรับลูกค้า
คนต่อไป การทำความสะอาดนอกจากที่ลูกค้าใช้บริการส่วนตัวแล้ว จะต้องเน้นจุดที่มีการสัมผัสร่วมกันบ่อยครั้งด้วย
น้ำยาฆ่าเชื้อ เช่น ลูกบิดประตู กลอนและก๊อกน้ำ เป็นต้น
๕ นำอุปกรณ์ทำความสะอาดต่าง ๆ ทำความสะอาดตามมาตรฐานก่อนนำกลับไปใช้
๖ ให้ปฏิบัติตามมาตรการอื่น ๆ ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่ออำเภอแนะนำด้วย

๑๒.มาตรการการดำเนิน
กิจกรรมท่องเที่ยวตาม
ระบบ Samui+ Model

1 เตรียมอุปกรณ์ในการเล่นกีฬาทางทะเลให้มีความพร้อมทุกครั้งก่อนให้บริการและทำความสะอาดอุปกรณ์กีฬา
ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อที่มีความเข้มข้น 70% ก่อนให้บริการลูกค้ากลุ่มต่อไปและหลังให้บริการ ทุกครั้ง
2 กำหนดให้จัดเฉพาะกลุ่มของนักท่องเที่ยว ไม่มีลูกค้าอื่น ๆ ปะปน
3 อธิบายให้นักท่องเที่ยวทราบเกี่ยวกับวิธีการทำกิจกรรมแต่ละประเภทให้ถูกวิธี และการดูแลตัวเองทุกครั้ง ก่อน
เริ่มทำกิจกรรม
4 กำหนดให้มีการคัดกรองและวัดอุณหภูมิ เจ้าหน้าที่ทุกคนรวมถึงนักท่องเที่ยว ก่อนการให้บริการทุกครั้ง
5 ทำความสะอาดเสื้อชูชีพด้วยแอลกอฮอล์ หรือน้ำยาฆ่าเชื้อ ก่อนให้บริการนักท่องเที่ยวกลุ่มต่อไป
๖ ให้ปฏิบัติตามมาตรการอื่น ๆ ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่ออำเภอแนะนำด้วย

หมายเหตุ

- 13 มาตรการ
การควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
๑๓.มาตรการในร้านอาหาร 1 สถานประกอบการร้านอาหารที่เข้าร่วมต้องได้รับมาตรฐานฯ และต้องผ่านการฝึกอบรมขั้นพื้นฐานของ
หรือสถานที่จำหน่าย
สาธารณสุข
อาหารทั่วไป
2 ลูกค้าต้องทำการจองล่วงหน้าผ่าน COVID MANAGER อย่างน้อย 30 นาที และสามารถให้ลูกค้า พรีออร์เดอร์
อาหาร ผ่านทางอุปกรณ์สื่อสารหรือออนไลน์
3 ร้านอาหารต้องทำความสะอาดพื้นที่ จุดสัมผัสร่วม ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ
4 ร้านอาหารจัดตั้งโต๊ะอาหารเว้นระยะ 1 - 2 เมตร
5 อุปกรณ์รับประทานอาหารต้องผ่านการทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออย่างถูกวิธี
6 พนักงานผู้ให้บริการต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบตามจำนวน
7 ลูกค้าต้องสวมหน้ากากอนามัย ขณะผ่านการคัดกรอง และวัดอุณหภูมิเจ้าหน้าที่ทุกคนรวมถึงนักท่องเที่ยวทุกครั้ง
ที่เข้ารับการบริการ
8 พนักงานต้องจดบันทึกการเข้า - ออก ของลูกค้าในการรับบริการ
9 จำกัดจำนวนลูกค้า 1 กลุ่ม ที่เป็นกลุ่มลูกค้าเดี่ยวกันต่อรอบบริการ หากเป็นนักท่องเที่ยวคนละกลุ่มให้ยึดจำนวน
คนตามขนาดของร้านอาหาร โดยปฏิบัติตามมาตรฐาน D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด
10 เว้นช่วงเวลาการให้บริการ เพื่อทำความสะอาดพื้นที่จุดสัมผัสร่วมด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ
๑๑ ให้ปฏิบัติตามมาตรการอื่น ๆ ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่ออำเภอแนะนำด้วย
๑๔.มาตรการการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน
โรงแรม

1 มีการแบ่งกลุ่มพนักงานสำหรับการปฏิบัติงานออกอย่างชัดเจน โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
๑.๑ พนักงานกลุ่มสีเขียว คือเป็นพนักงานที่ปฏิบัติงานโดยทั่วไปภายในโรงแรมนับเป็นกลุ่มบุคคลที่มี
ความเสี่ยงต่ำ ไม่ได้ติดต่อโดยตรงกับผู้เดินทาง
- พนักงานทุกคนจะต้องเข้าลงทะเบียนในระบบสารสนเทศที่กำหนด
- ก่อนเข้าและออกจากการทำงานจะมีจุดตรวจสอบและควบคุมพนักงานบริเวณทางด้านหน้าของโรงแรม
โดยแผนกรักษาความปลอดภัย (รปภ.) พร้อมเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ
- กำหนดพื้นที่สำหรับการทำงาน ยูนิฟอร์ม ล็อคเกอร์ และการรับประทานอาหารของพนักงานกลุ่มนี้ โดย
จะใช้พื้นที่ปกติที่ให้บริการเป็นประจำ

หมายเหตุ

- 14 มาตรการ

การควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
- จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ทุกจุดที่ปฏิบัติหน้าที่สำหรับพนักงาน
- สำหรับพนักงานกลุ่มสีเขียว สามารถกลับบ้านหรือที่พักได้หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานตามปกติ
- มีมาตรการควบคุมเกี่ยวกับรถรับ - ส่งพนักงาน โดยพนักงานจะต้องนั่งเว้นระยะห่างซึ่งกันและกัน
๑.๒ พนักงานกลุ่มสีแดง คือเป็นกลุ่มบุคคลที่มีความเสี่ยงสูง ติดต่อโดยตรงกับผู้เดินทาง
- มีการจำกัดจำนวนพนักงานที่ให้บริการภายในโรงแรมตลอดระยะเวลาที่ลูกค้าเข้าพักตามหลักการปฏิบัติ
Samui Extra plus Hotel เพื่อความเหมาะสมและเพียงพอที่สามารถรองรับลูกค้าได้
- จัดให้มีจุด COVID CENTER และทีมบริหารสำหรับการดูแลและให้คำปรึกษาพนักงานกลุ่มนี้
- พนักงานกลุ่มสีแดง จะต้องพักอยู่ภายในโรงแรมเท่านั้น โดยมีการจัดที่พักสำหรับพนักงาน ตลอด
ระยะเวลา 8 คืน เพื่อการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรค COVID-19
- จัดให้มีพื้นที่รับประทานอาหารสำหรับพนักงานกลุ่มนี้อยู่ที่ห้องอาหารของโรงแรม โดยกำหนดการ
รับประทาน อาหารเป็นรอบ รอบละ 30 นาที และบริการอาหารเป็นข้าวกล่องเท่านั้นเพื่อลดการสัมผัสกับบุคคล
อื่นที่ปฏิบัติงานทั่วไปภายในบริเวณโรงแรม
- ห้ามไม่ให้พนักงานใช้สระน้ำและสถานที่สันทนาการภายในโรงแรมทุกส่วน
- จัดให้มีการทำบันทึกการทำงานในแต่ละวันอย่างละเอียด เพื่อเก็บเป็นประวัติและสามารถตรวจสอบ
ข้อมูลย้อนหลัง เกี่ยวกับช่วงเวลาทั้งหมดตลอดการบริการลูกค้าได้เสมอ โดยมีรายละเอียดดังนี้
*ชื่อ-สกุล รหัสพนักงานแผนก
*วันที่ เวลา และสถานที่ในการปฏิบัติงานของแต่ละวัน
*การตรวจวัดอุณภูมิ และสอบถามอาการเบื้องต้นเป็นประจำทุกวันตลอดระยะเวลาที่ให้บริการลูกค้า เช่น
มีไข้ ไอ จาม หรือไม่
*หลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน พนักงานทุกคนจะต้องเข้าไปอาบน้ำเพื่อทำความสะอาดที่จุด COVID
CENTER ก่อนที่จะกลับเข้าสู่ที่พัก
*หากตรวจพบ จะแจ้งไปยัง COVID MANAGER โดยทันที และจะเข้าสู่หลักการปฏิบัติตามขั้นตอนที่
ถูกต้อง

หมายเหตุ

- 15 มาตรการ

การควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
*สำหรับการรักษาตัว โดยมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลให้คำแนะนำตลอด 24 ชั่วโมง
- กรณีที่มีการตรวจพบลูกค้าติดเชื้อโควิด ทางโรงแรมจะมีคำสั่งกักตัวพนักงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องในทันที
เป็นระยะเวลา 14 วัน โดยนับจากวันแรกที่ตรวจพบเชื้อ และจะเข้าสู่กระบวนการป้องกันการแพร่ระบาด และ
ควบคุมโรคตามขั้นตอนต่อไป อีกทั้งรวมไปถึงขั้นตอนการส่งตัวเพื่อเข้ารับการดูแลรักษาที่โรงพยาบาลเกาะสมุย
ทันที
๒ ให้พนักงานทั้ง 2 กลุ่ม จะต้องทำทะเบียนประวัติรายชื่อของพนักงานแต่ละกลุ่มอย่างชัดเจน โดยมีรายละเอียด
ของรูปภาพ ชื่อสกุล รหัสและแผนกที่ทำงาน เพื่อให้มีการควบคุมและตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ระหว่างการ
ปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา
๓ พนักงานทุกคนจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อย ๆ
๔ แยกบริเวณพื้นที่การทำงาน การรับประทานอาหารที่พักและยูนิฟอร์มของทั้ง 2 กลุ่มออกจากกัน
๕ หากพบเจอพนักงานที่ไม่เกี่ยวข้อง หรือฝ่าฝืนข้อปฏิบัติจะต้องโดนลงโทษตามกฎข้อบังคับของโรงแรม
๖ สถานประกอบการควรจัดให้มีประกันกลุ่มเฉพาะโรค (COVID-19) สำหรับพนักงานทุกคน
๗ ให้ปฏิบัติตามมาตรการอื่น ๆ ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่ออำเภอแนะนำด้วย

หมายเหตุ

ภาคผนวก ข (แก้ไขเพิ่มเติม)
ตามคำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ 4539/๒๕๖๔ ลงวันที่ 13 กรกฎาคม ๒๕๖๔
-------------------------------------------------------------อุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคล( PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT : PPE) ให้ใช้อุปกรณ์
ตามความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน
Intervention Plan

Surgical
Mask
1.พนักงานขับรถ/เรือ(กรณีขับรถ/เรืออย่าง


หมวก
พลาสติก

กาวน์กัน
น้ำ

Face
Shield

ถุงมือ

รองเท้าบูท



เดียว ไม่สัมผัส ไม่ยกกระเป๋า)

2.พนักงานยกกระเป๋า/พนักงานขับรถ/เรือ
กรณียกกระเป๋า





3.แผนกต้อนรับ (เว้นระยะห่างมากกว่า
1-2 เมตร)



4.แม่บ้านทำความสะอาด/พนักงานเก็บ
ขยะ/พนักงานเก็บผ้า



5.เจ้าหน้าที่ รปภ./คัดกรอง (เว้นระยะห่าง
มากกว่า 1 - 2 เมตร)



6.เจ้าหน้าที่ซักผ้า
7.เจ้าหน้าที่เก็บอาหาร/ล้างจาน
(ห้องอาหาร)







8.เจ้าหน้าที่ส่งอาหาร(หน้าห้อง)











(กรณีผมยาวต้อง
ใส่หมวก)




กรณีที่ตอ้ งสัมผัส











(ถุงมือสองชั้น)

















(เอี้ยม Reuse)


(+/-)
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ภาคผนวก ค (แก้ไขเพิ่มเพิม)
ตามคาสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ 4539/๒๕๖๔ ลงวันที่ 17 กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรฐาน คุณสมบัติและเงื่อนไขผู้ประกอบการ
ที่เข้าร่วมเปิดพื้นที่นาร่อง Samui+ Model จานวน 14 วัน
กิจการ/กิจกรรม

ที่พัก

รถ/เรือ
กิจการ
Wellness
ร้านอาหาร

บริษัท
นาเที่ยว

ใบสมัคร
ศปก.

✓

✓

✓

✓

✓

ใบอนุญาต
ข้อมูลผู้/ประวัติ
ใบอนุญาต/ วัคซีนส่วนบุคคล วัคซีนสถาน
การประกอบการ
พนักงานผู้
ประกาศนียบัตร ผู้ปฏิบัติส่วนหน้า ประกอบการหมู่
100%
ให้บริการ
พนักงาน
70% ขึ้นไป
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

(ถ้ามี)

✓

✓

✓

(ถ้ามี)

✓

✓
(บัตรมุคคุเทศก์)

✓

✓

✓

✓

✓

Day 1 - 7

Day 8 - 14

✓

✓
Samui Extra
plus Hotel

✓
SHA+

✓

✓
(Sealed
Route)

✓
(Area Based)
✓
(Area Based)
✓
(Area Based)

ผ่านการอบรม ขึ้นทะเบียนกับศ
ด้านอาสาสมัคร
ปก.
สาธารณสุข

✓

✓
(กลุ่มสีแดง)

✓

✓
(กลุ่มสีแดง)

✓

✓
(กลุ่มสีแดง)

✓

✓
(Sealed
Route)

✓

✓
(พนักงานส่วน
หน้า)

✓

-

✓

✓

✓

✓
✓
(SHA+ :
(Area Based)
Sealed Route)

/หมายเหตุ...

ภาคผนวก ค (แก้ไขเพิ่มเพิม)
ตามคาสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ 4539/๒๕๖๔ ลงวันที่ 17 กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรฐาน คุณสมบัติและเงื่อนไขผู้ประกอบการ
ที่เข้าร่วมเปิดพื้นที่นาร่อง Samui+ Model จานวน 14 วัน
หมายเหตุ
1. บริษัทนาเที่ยว จะต้องนาเสนอ Package Sealed Route แก่ ศปก.อาเภอพิจารณา และต้องใช้บริการผู้ประกอบการรถ/เรือ ที่ผ่านการอนุมัติจาก ศปก.ในพืน้ ที่เท่านั้น
2. รถ/เรือ ที่รับนักท่องเที่ยว Day1- 14 จะต้องให้บริการเฉพาะนักท่องเที่ยวในระบบ Samui+ โดยไม่ปะปนกับผู้อื่น
3. คุณสมบัติผู้ประกอบการ และมาตรฐานการปฏิบัติงานปฏิบัติตาม SOP ที่กาหนด สามารถดาวน์โหลด SOP ได้ที่ QR Code ที่แนบมาด้วย
4. พนักงานกลุ่มสีแดง/พนักงานส่วนหน้า คือ บุคคลที่มีการติดต่อสัมผัสกับนักท่องเที่ยวโดยตรง
5. การท่องเที่ยวแบบ Sealed Route คือ การท่องเที่ยวใน Day 1-7 แบบปิดผนึกตามโปรแกรมที่ ศปก. กาหนด
6. การท่องเที่ยวแบบ Area based คือ การท่องเที่ยวใน DAy 8-14 แบบไม่กักตัวแต่มีเงื่อนไข โดยต้องปฏิบัติตัวตามมาตรฐาน
D M H T T A ในพืน้ ที่เกาะสมุย เกาะพงัน และ เกาะเต่า เท่านั้น
สามารถสมัครเข้าร่วม(เกาะสมุย)
1. เรือ ท่ารือ : เจ้าท่า โทร 061 135 5658
2. รถ : ขนส่ง โทร 086 314 4361
3. โรงแรม Samui Extra plus Hotel : สาธารณสุขอาเภอ โทร 063 309 0458
4. โรงแรม SHA+ / บริษัททัวร์ : ททท. เกาะสมุย Line ID : @tatkohsamui
5. ร้านอาหาร : เทศบาลนครเกาะสมุย Line ID : @kohsamuicity
6. กิจการ wellness : สมาคมสปาสมุย 081 922 5161
7. การฝึกอบรม : วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี Line ID : ist-samui
8. ศปก.อาเภอเกาะสมุย : Facebook : ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอาเภอเกาะสมุย
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