แนวทางปฏิบัติดานสาธารณสุข
ตามการผอนคลายการบังคับใชตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด – 19 ในระยะที่ 4
สําหรับศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา อุทยานวิทยาศาสตร ศูนยวิทยาศาสตรและวัฒนธรรม
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ศูน ยวิทยาศาสตร เพื่ อการศึ กษา อุทยานวิทยาศาสตร ศูน ยวิทยาศาสตร และวัฒนธรรม เปน
สถานที่เปดใหบริการแกเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไปเพื่อเปนแหลงศึกษาเรียนรูเกี่ยวกับวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ผานสื่อ นิทรรศการ กิจกรรมปฏิบัติการวิทยาศาสตร คายวิทยาศาสตร ลักษณะการใหบริการมีการ
รวมตัวของเด็กและเยาวชน และประชาชนทั่วไปที่มาจากหลากหลายสถานที่ จึงอาจกอใหเกิดการแพรกระจาย
ของเชื้อโรคได จากกิจกรรมที่มีการใกลชิดกัน การใชสิ่งอํานวยความสะดวกและอุปกรณรวมกัน ควรจํากัด
จํานวนผูใชบริการไมใหมีจํานวนมากเกินไป ลงทะเบียนและยืนยันการปฎิบัติตามมาตรการที่ทางราชการ
กําหนด กรมอนามัยจึงมีแนวทางปฏิบัติสําหรับผูอํานวยการศูนย/ผูดูแล ครู/เจาหนาที่ เด็กและเยาวชน และ
ประชาชนผูมาใชบริการ ดังนี้
1. แนวทางสําหรับผูอํานวยการศูนยฯ/ผูดูแล
1) ใหมีระบบการคัดกรองครู/เจาหนาที่ ผูใชบริการ และผูมาติดตอ หากพบวามีไข ไอ จาม มีน้ํามูก
หรือเหนื่อยหอบ หรือมีอุณหภูมิรางกายเทากับหรือมากกวา ๓๗.๕ องศาเซลเซียส ขึ้นไป แจงงดใหบริการ
และแนะนําไปพบแพทย
2) ใหครู/เจาหนาที่ ผูใชบริการและผูมาติดตอ ตองสวมหนากากผาหรือหนากากอนามัยตลอดเวลา
และจัดใหมีอุปกรณปองกันตนเองที่จําเปนสําหรับพนักงาน เชน ถุงมือ แผนใสครอบหนา (Face shield) เปน
ตน
3) จัดใหมีที่ลางมือพรอมสบู หรือเจลแอลกอฮอลไวบริการในบริเวณตางๆ เชน ทางเขา-ออก
จุดประชาสัมพันธ หองสวม จุดอื่นๆ ที่มีการจัดแสดงหรือกิจกรรมใหบริการ และจัดอีกสวนหนึ่งเฉพาะสําหรับ
พนักงานอยางเพียงพอ
4) จํ า กั ด จํ า นวนผู เ ข า ใช บ ริ ก ารไม ใ ห แ ออั ด และลดระยะเวลาในการเข า ร ว มกิ จ กรรม/เข า ชม
นิทรรศการ เชน ใหมีการลงทะเบียนเพื่อจองคิว จัดรอบการเขารวมกิจกรรม จัดกลุมเขาชุมกลุมละไมเกิน 5
คน เวนระยะหางระหวางบุคคลอยางนอย ๑-2 เมตร โดยมีเครื่องหมายหรือเขียนสัญลักษณบริเวณพื้นที่
ใหบริการตางๆ เชน บริเวณทางเขาออก ทางเดิน ที่นั่ง การจัดกิจกรรม
5) ลดการสัมผัสจากการจําหนายตั๋ว การจําหนายของที่ระลึก/หนังสือวิทยาศาสตร เชน เพิ่มชอง
ทางการจองตั๋วออนไลน การจายเงินออนไลน/ใชถาดหรืออุปกรณรับเงิน ใชสื่อดิจิตอลหรือภาพประกอบเสียง
แทนการใชคนบรรยาย

1

6) ใหทําความสะอาดพื้นที่หรือบริเวณที่มีการสัมผัสรวมกัน ดังนี้
- พื้นที่โดยรอบ พื้นผิวสัมผัส อุปกรณปฏิบัติการวิทยาศาสตร ดวยน้ํายาทําความสะอาดและ
และอาจฆาเชื้อเนนจุดที่มีผูสัมผัสรวมกัน เชน ราวกั้น ที่จับประตู จุดประชาสัมพันธ โตะ ที่นั่ง เปนตน ดวย
แอลกอฮอล 70% หรือโซเดียมไฮโปคลอไรท (น้ํายาฟอกขาว) 0.1%
- บริเวณและภายในหองสวมใหสะอาดอยางนอยวันละ 2 ครั้ง และอาจเพิ่มความถี่ในการทํา
ความสะอาดมากขึ้น ดวยน้ํายาทําความสะอาดและอาจฆาเชื้อโรคดวยสารฆาเชื้อโรคบริเวณจุดเสี่ยง ไดแก
กลอนหรือลูกบิดประตู กอกน้ําอางลางมือ ที่รองนั่งโถสวม ที่กดโถสวมหรือโถปสสาวะ สายฉีดน้ําชําระ และ
พื้นหองสวม ทั้งนี้ ตองจัดใหมีสบูสําหรับลางมืออยางเพียงพอ
- สื่ อหรื อ อุ ป กรณ ที่ใช ในการจัด กิจ กรรม/บรรยาย ให ความรู ควรทํ าความสะอาดทุก ครั้ ง
ภายหลังเสร็จกิจกรรมในแตละรอบ
7) จัดใหมีถังขยะที่มีฝาปดไวบริเวณภายในสถานที่ และเก็บรวบรวมขยะเพื่อสงไปกําจัดอยางถูกตอง
8) จัดใหมีการระบายอากาศที่ดี มีอัตราการหมุนเวียนของอากาศอยางเพียงพอทั้งในอาคารและหอง
สวม และทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศอยางสม่ําเสมอทุก 6 เดือน
9) กรณีที่มีการจัดใหมีรถรับสงผูมาใชบริการ ใหเวนระยะหาง 1 ที่นั่ง และทําความสะอาดรถรับสง
ทุกรอบหลังการใหบริการ
10) ชี้แจงใหผูใชบริการ ทราบขั้นตอนวิธีปฏิบัติในการเขาใชบริการสถานที่ และใหคําแนะนํา สื่อ
ประชาสัมพันธการปองกันและการลดความเสี่ยงจากการแพรกระจายเชื้อโรคใหกับพนักงานและผูใชบริการ
ปฏิบัติตามอยางเครงครัด
11) จัดเตรียมหนวยปฐมพยาบาล โดยมีมาตรการลดการสัมผัสใกลชิดกรณีเกิดอุบัติเหตุ และเตรียม
ระบบการสงตอกรณีพบผูปวยหรือผูสงสัยติดเชื้อ
12) หากมีรานอาหาร เครื่องดื่ม ใหปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติดานสาธารณสุขสําหรับการจําหนาย
อาหารหรือเครื่องดื่มในศูนยอาหาร โรงอาหาร รานอาหารหรือเครื่องดื่มทั่วไปที่กําหนด
13) มีมาตรการติดตามขอมูลของผูมาใชบริการ เชน การใชแอพพลิเคชั่นทางโทรศัพทเคลื่อนที่ตามที่
ทางราชการกําหนด หรือใชมาตรการควบคุมการเขาออกดวยการบันทึกขอมูลและรายงานทดแทน
2. แนวทางสําหรับครู/เจาหนาที่
1) สังเกตอาการตนเองสม่ําเสมอ หากมีไข ไอ จาม มีน้ํามูก หรือเหนื่อยหอบ ใหหยุดปฏิบัติงาน แจง
หัวหนางานและพบแพทยทันที
2) สวมหนากากผาหรือหนากากอนามัย และอาจสวมแผนใสครอบหนา (Face Shield) สําหรับ
ครู/เจาหนาที่ที่ตองใกลชิดกับผูรับบริการ เชน ในกรณีที่ตองบรรยาย ใหความรู
3) หมั่นลางมือดวยสบู และน้ํา หรือเจลแอลกอฮอล บอย ๆ กอนและหลังเขาหองน้ํา หลังการจั บ
ลูกบิดประตูหรือจุดที่มีการสัมผัสรวมกัน หลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหนา ตา ปาก จมูก โดยไมจําเปน
4) ขณะปฏิบัติงานตองเวนระยะหางระหวางบุคคลอยางนอย 1-๒ เมตร
5) พนักงานทําความสะอาด พนักงานเก็บรวบรวมมูลฝอย ตองปองกันตนเอง โดยสวมหนากากผา
หรือหนากากอนามัย สวมถุงมือยาง ผายางกันเปอน รองเทาพื้นยางหุมแขง ในการเก็บขยะใหใชที่คีบดามยาว
เก็บขยะใสถุงมัดปากถุงใหมิดชิด นําไปรวบรวมไวที่พักขยะ หลีกเลี่ยงการใชมือสัมผัสใบหนา ตา ปาก จมูก
โดยไมจําเปน หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานในแตละครั้ง ลางมือใหสะอาดดวยสบูและน้ํา และเมื่อปฏิบัติงาน
เสร็จในแตละวัน หากเปนไปไดควรอาบน้ําและเปลี่ยนเสื้อผาทันที
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๓. แนวทางสําหรับเด็ก เยาวชน ประชาชนผูมาใชบริการ
1) สังเกตอาการตนเองสม่ํ าเสมอ หากมีอาการไข ไอ จาม มี น้ํามูก หรือเหนื่ อยหอบ ให งดเข าใช
บริการ และพบแพทยทันที
2) สวมหนากากผาหรือหนากากอนามัยตลอดเวลาที่เขาใชบริการ
3) เวนระยะหางระหวางบุคคลอยางนอย 1-๒ เมตร และหลีกเลี่ยงการพูดคุยโดยไมจําเปน
4) ลางมือดวยสบูและน้ําหรือเจลแอลกอฮอล ๆ กอนและหลังเขาหองน้ํา เขาออกสถานที่ หลังการจับ
ลูกบิดประตูหรือจุดที่มีการสัมผัสรวมกัน หลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหนา ตา ปาก จมูก โดยไมจําเปน เมื่อกลับถึง
บานควรเปลี่ยนเสื้อผาและอาบน้ําทันที
5) ใหปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานที่อยางเครงครัด
15 มิถุนายน 2563
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