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17 มีนาคม 2563
อ้างอิง 159050420
กระทรวงสาธารณสุขประกาศว่า ห้ามไปสวนสาธารณะ ห้ามไปห้างสรรพสินค้า
ห้ามไปทะเล
นี้ คือมาตรการล่าสุดของกระทรวงสาธารณสุข
1. ห้ามออกจากบ้าน นอกจากสถานการณ์ ทจี่ าเป็ นจริง ๆ (ทางาน
ตามข้อจากัดทีจ่ ะรายละเอียดดังต่อไปนี้ ตามระเบียบทีจ่ ะรายงานแยกต่างหาก
ซื้ออาหาร ยา บริการทางการแพทย์ และบริการทีส
่ าคัญต่าง ๆ)
2. ห้ามออกจากบ้านไปสวนสาธารณะ สวนเด็กเล่น ชายหาด สระว่ายน้า ห้องสมุด
พิพธิ ภัณฑ์ เขตอนุ รกั ษ์ ธรรมชาติ หรือพื้นที่สาธารณะต่าง ๆ
ยกเว้นครอบครัวไปพร้อมกับเด็กหรือพาสุนกั ไปเดินเล่น (โดดเดี่ยว)
3. ห้ามจัดกิจกรรมสอนพิเศษ แม้จะเป็ นจานวนเด็กไม่เยอะก็ตาม
โดยเฉพาะกิจกรรมการออกกาลังกายและโรงยิม
กฎนี้ บงั คับใช้กจิ กรรมของรัฐบาลและของชุมชน
สามารถไปออกกาลังกายโดยไม่ได้นด
ั หมายทีเ่ ป็ นกลุมไม่เกินห้าคนในขนะที่จ
ะห่างกันสองเมตร
4. ต้องรักษาความสาพันธุ์ระหว่างเพื่อนโดยสื่สารทางไกลและหลีกเลีย่ งการพบปะ
สังสรรค์เพื่อนหรือครอบครัวทีไ่ ม่ได้อยูบ
่ ้านเดี่ยวกันประจา
5. แนวทางสาหรับประชากรทีม
่ ีความเสีย่ ง – ผู้สูงอายุกบ
ั คนทุกไวทีเ่ ป็ นโรคเช่น
โรครื้อรัง โรคยืดเยื้อเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจโดยเฉพาะโรคหอบหืด
โรคภูมแ
ิ พ้ตวั เอง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือด โรคเบาหวาน
โรคและสภาวะทีม
่ ีผลต่อระบบภูมค
ิ ม
ุ้ กัน
คนทีเ่ ป็ นโรคมะเร็งหรือมีผลต่อระบบภูมค
ิ ม
ุ้ กันต้องพยายามทีจ่ ะไม่ออกจากบ้า
น หลีกเลีย่ งการพบปะสังสรรค์ยกเว้นบริการทีจ่ าเป็ น
ต้องให้เพื่อนหรือครอบครัวช่วยเหลือกับการซื้ออาหารเก็บทีบ
่ ้าน
6. ลดความจาเป็ นทีจ่ ะออกจากบ้านเช่นอย่างนี้
6.1. ทางานทีบ
่ ้าน สายวิดีโอและการประชุมทางโทรศัพท์
6.2. ทุกนายจ้างต้องดูแลให้ลูกจ้างยืนห่างจากกันสองเมตรและตรวดสอบว่าทุก
คนใช้ถูกหลักอนามัยอย่างถูกต้อง
6.3. บริการจัดส่งสินค้า – ต้องส่งแค่ประตูหน้าบ้าน
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6.4. รักษาทางทันตกรรม –
แนะนาให้เลื่อนเวลาการรักษาฟันยกเว้นการรักษาทีจ่ าเป็ นหรือฉุ กเฉิน
7. ถ้าออกจากบ้านในสถานการณ์ ทจี่ าเป็ น (ตามข้อ 1) –
ต้องลดการติดต่อระหว่างคนและรักษาการยืนระยะห่างกันสองเมตร
8. การใช้บริการทางการแพทย์
8.1. แนะนาว่าถ้ามีปญ
ั หาเรื่องร่างกายให้ใช้บริการทางการแพทย์ทเี่ ป็ นทางไกล
โดยไม่ต้องไปคลินิกเท่าที่ทาได้และตามแนวทางขององค์กรการดูแลสุขภา
พทีอ
่ น
ิ เทอร์เน็ ตและสื่อ
8.2. ด้วยกับต้นการกักกันทุกคนต้องรูจ้ กั วิธีสื่สารกับองค์กรการดูแลสุขภาพทีค
่ ุ
ณเป็ นสมาชิก
ต้องทดสอบไว้โดยอินเมอร์เน็ ตหรือกับครอบครัวว่าแนวทางขององค์กรกา
รดูแลสุขภาพของคุณคืออะไรเพื่อเวลาทีต
่ ้องใช้บริการทางการแพทย์
(คุณต้องตรวจดูว่าคุณสามารถทักองค์กรการดูแลสุขภาพของคุณได้และตา
มแนวทางของมัน)
8.3. ถ้ารูส้ ก
ึ ว่าเริมป่ วย เป็ นไข้
มีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจหรือไม่มีก็ตาม
ต้องเข้าการกักกันทีบ
่ า้ นและห้ามใกล้คนในบ้าน
ต้องตรวจไข้วน
ั ละสองครัง้ ถ้าคุณกังวล ทักหมอหรือองค์กรการดูแลสุขภาพทีค
่ ุณเป็ นสมาชิก
8.4. ถ้าเป็ นไข้ ผู้ป่วยต้องกักกันถึงสองวันหลังจากหายเป็ นไข้
คนอืน
่ ในบ้านต้องกักกันโดยเฉพาะในกรณี ที่หมอวินิจฉัยว่าเป็ นโรคโคโร
น่ า
กฎระเบียบเพิม
่
 ห้ามจับและสาผัสกันโดยเฉพาะการกอดและการจับมือ
 เวลาเปิ ดประตูอย่าใช้มือ
 พยายามอย่าจับหน้ าตนเอง
 ล้างมือบ่อย ๆ
 ระบายอากาศในบ้านให้มากทีส
่ ุด
 ต้องฆ่าเชื้อลูกบิดประตูและประตู
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 หลีกเลีย่ งการจูบเมซูซาและวัตถุศาสนาต่าง ๆ
 หลีกเลีย่ งการลสูบบุหรี่
บุหรีไ่ ฟฟ้ า
มันเป็ นโอกาสดี ทจี่ ะเลิกการสูบบุหรี่!

และมอระกู่

–

 ห้ามกินข้าวจากถ้วยเดี่ยวกันและห้ามกินข้าวจากปากคนอืน
่
 พยายามกินอาหารดีต่อสุขภาพและออกกาลังกายในช่วงเวลาทีต
่ ้องอยู่ในบ้า
น (แนวทางแยกต่างหาก)

กฎระเบียบข้างนอกบ้าน
1. ตอนไหนออกจากบ้านได้
1.1. การดูแลทางการแพทย์อย่างเร่งด่วน –
ห้ามคนที่มีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจออกจากบ้าน
ยกเว้นเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์
1.2. คนงาน – ตามแนวทางและกฎระเบียบของรัฐบาลทีจ่ ะรายงานแยกต่างหาก
1.3. ออกเพื่อทีจ่ ะซื้ อสินค้าที่จาเป็ น
ถ้าไม่มีการจัดส่งสินของและไม่มีคนในครอบครัวทีจ่ ะออกไปซื้อให้
(สาหรับผู้อายุสูงและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง)
1.4. งานศพ –
ลดจานวนคนให้มากที่สุดเท่าทีจ่ าเป็ นด้วยกับคนในครอบครัวสนิดเท่านั้น
รักษาการยืนระยะห่างกันสองเมตร หลีกเลีย่ งการอยูใ่ นที่อบั
1.5. อนุ ญาตให้ออกจากบ้านไปเดินเล่นคนเดี่ยวในสวนทีบ
่ า้ นหรือสถานทีเ่ ปลีย่
ว ไม่เกิน 10 นาที ต้องเข้าลิฟต์คนเดี่ยวหรือยืนห่างจากคนอืน
่ ให้มากที่สุด
1.6. การดูแลเด็ก – สองครอบครัวด้วยกันอย่างประจาเพื่อการดูแลเด็กแรกเกิด
2. วิธีการปฏิบตั ต
ิ นเวลาออกจากบ้าน
2.1. ออกโดยรถยนต์สว่ นตัว –
หนึ่งคนต่อหนึ่งคันเท่านั้นหรือคนในครอบครัวที่อยูบ
่ า้ นเดี่ยวกัน
ยกเว้นเมือ
่ ตอนจาเป็ นต้องมีคนดูแล
เช่นตอนเวลาพาผู้ป่วยไปพบแพทย์อย่างทีไ่ ม่ใช่ฉุกเฉิน
2.2. หลีกเลีย่ งการใช้ขนส่งสาธารณะให้มากทีส
่ ุด – แนวทางแยกต่างหาก
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2.3. รักษาการยืนระยะห่างกันสองเมตรเวลาไปถึงสถานที่สาธารณะทีม
่ ีคน
2.4. รักษาสุขอนามัยของมือและสุขอนามัยของการหายใจ

3. วิธีการปฏิบตั ต
ิ นทีท
่ างาน
3.1. ต้องรักษาการยืนห่างกันอย่างน้ อยระยะสองเมตรในทุกสถานทีท
่ ค
ี่ นงานอยู่
3.2. ต้องตรวจไข้ก่อนทีอ
่ อกไปทางาน
ถ้ามีไข้หรืออาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจห้ามไปทางานและต้องปติ
บัดตามกฎการกักกัน แนะนาให้บน
ั ทึกอุณหภูม ิ (ตอนเช้าและเย็น)
3.3. ต้องล้างมือเวลาเข้าและออกจากที่ทางาน และไม่เกินทุกสามชั่ วโมงต่อครัง้
3.4. พยายามให้มากที่สุดอย่าจับจมูกและปาก ถ้าจับแล้วต้องล้างมือ
3.5. ต้องแจกจ่ายกระดาษทิชชูให้ลูกจ้างมีใช้เสมอ
3.6. ต้องรักษาวิธีการปฏิบตั ต
ิ นตามที่ระบุไว้ข้างต้น
4. ต่อจากวันอาทิตย์ที่ 22 เดือนมีนาคม
จะหยุดการวิชาเลือกในโรงพยาบาลของรัฐ ประกาศรายละเอียดจะออกต่อไป
5. ร้านค้าทีไ่ ม่จาเป็ นตามทีก
่ าหนดไว้ในประกาศ (เช่นร้านขายเครือ
่ งเทศ ยา และ
อุปกรณ์ อาบน้ า) ต้องปิ ด

ขอแสดงความนับถื อ
เอ็ยยาล บะซน
โกฆษกกระทรวงสาธารณลุข

