
NEW
NORMAL

เรื่่�องต้้องรื่้้สู้้้โควิิด

MUST
DO IT!



สู้ถานการื่ณ์์โรื่คต้ิดเชื้่�อไวิรื่ัสู้โคโรื่นา 2019 (COVID-19) ทั่ั�วิโลก ยัังคงทั่วิีควิามรืุ่นแรื่ง
แต้่จากควิามรื่่วิมม่อของปรื่ะชื้าชื้นในการื่ด้แลป้องกันต้นเอง

ทั่ำให้้ปรื่ะเทั่ศไทั่ยัปรื่ะสู้บควิามสู้ำเรื่็จในการื่ควิบคุมป้องกันโรื่ค
จนเป็นทั่ี�ยัอมรื่ับจากนานาชื้าต้ิ 

สู้อดคล้องกับคำแนะนำขององค์การื่อนามัยัโลก (WHO) ทั่ี�รื่ะบุไวิ้



“การื่สู้วิมห้น้ากากผ้้าห้รื่่อห้น้ากากอนามัยั 
เม่�ออยั้่นอกเคห้ะสู้ถาน เป็นวิิธีีการื่ทั่ี�มีปรื่ะสู้ิทั่ธีิภาพ

ในการื่ลดโอกาสู้เสู้ี�ยังต้ิดเชื้่�อและแพรื่่เชื้่�อโรื่คทั่างเดินห้ายัใจ
โดยัยัังต้้องรื่ักษาสูุ้ขอนามัยัรื่่วิมกับการื่ล้างม่อให้้ถ้กวิิธีี

 และรื่ักษารื่ะยัะห้่างจากผ้้้อ่�นอยั่างสู้มำ�าเสู้มอ” 



จากกรื่ณ์ีการื่แพรื่่รื่ะบาดซ้ำำ�าในต้่างปรื่ะเทั่ศ
คนไทั่ยัทัุ่กคนจึงต้้องรื่่วิมม่อกันปฏิิบัต้ิต้ามมาต้รื่การื่ป้องกันต้นเองอยั่างเครื่่งครื่ัด

ต้่อจากนี� ชื้ีวิิต้วิิถีให้ม่ New Normal จึงไม่เป็นเพียังศัพทั่์ให้ม่
แต้่เป็นรื่้ปแบบวิิถีชื้ีวิิต้ทั่ี�ต้้องปรื่ับต้ัวิเพ่�อรื่ับม่อกับสู้ถานการื่ณ์์ 

ซ้ำึ�งจะกลายัเป็น “ควิามปกต้ิให้ม่” ของผ้้้คนในสู้ังคมต้่อไป



การื่ป้องกัน
ต้ัวิเอง



ห้มั�นทั่ำควิามสู้ะอาดบ้าน
อุปกรื่ณ์์การื่ทั่ำงาน 
และบรื่ิเวิณ์ทั่ี�มีผ้้้สู้ัมผ้ัสู้รื่่วิมกัน 

ด้วิยันำ�าผ้สู้มผ้ลิต้ภัณ์ฑ์์ทั่ำควิามสู้ะอาด
ทั่ี�มีสู้่วินผ้สู้มของสู้ารื่โซ้ำเดียัมไฮโปคลอไรื่ทั่์ 0.5% 

ไฮโดรื่เจนเปอรื่์ออกไซ้ำด์ 0.5% 
ห้รื่่อแอลกอฮอล์ 70%



พรื่้อมสู้วิมอุปกรื่ณ์์ป้องกันต้นเอง 
เชื้่น ถุงม่อ ห้น้ากาก แวิ่นต้าขนาดให้ญ่่

เชื้็ดพ่�นผ้ิวิสู้ัมผ้ัสู้ด้วิยั
แอลกอฮอล์ 70% 



ทั่ำควิามสู้ะอาดทั่ี�พักด้วิยั
นำ�ายัาฟอกขาวิ 5%

(นำ�ายัาฟอกขาวิ 1 สู้่วิน : นำ�าสู้ะอาด 99 สู้่วิน)



รื่ักษานาฬิิกาชื้ีวิิต้ ให้้สู้มดุล 
กำห้นดชื้ั�วิโมงและเป้าห้มายัการื่ทั่ำงานให้้ชื้ัดเจน 
ทั่ำงานทั่ี�ได้รื่ับมอบห้มายัให้้สู้ำเรื่็จ
อยั่างมีปรื่ะสู้ิทั่ธีิภาพภายัในเวิลาทั่ี�กำห้นด



กินต้รื่งเวิลา 
ปรืุ่งสูุ้ก สู้ดให้ม่ 



ต้่�นเชื้้า - นอนเรื่็วิ 
พักผ้่อนอยั่างเพียังพอ 

ชื้่วิยัเสู้รื่ิมภ้มิคุ้นกันโรื่คได้อีกทั่างห้นึ�ง



ห้ากต้้องรื่ับปรื่ะทั่านอาห้ารื่รื่่วิมกัน
ให้้ใชื้้จาน ชื้าม ชื้้อนสู้่วินต้ัวิ

ไม่ใชื้้ของใชื้้สู้่วินต้ัวิ
รื่่วิมกับผ้้้อ่�น



ทั่ำควิามสู้ะอาด
เสู้่�อผ้้า ผ้้าป้เต้ียัง
ผ้้าขนห้น้ และอ่�นๆ
อยั่างสู้มำ�าเสู้มอ



10 ข้อ ปฏิิบัต้ิต้ัวิ 
เม่�อต้้องกักกัน



1. อยั้่แต้่ในทั่ี�พักอาศัยั 14 วิัน
2. ไม่รื่ับปรื่ะทั่านอาห้ารื่และไม่ใชื้้ภาชื้นะรื่่วิมกับผ้้้อ่�น
3. ไม่ใชื้้ของสู้่วินต้ัวิรื่่วิมกับผ้้้อ่�น



4. ห้ลีกเลี�ยังการื่พ้ดคุยั ใกล้ชื้ิดกับคนอ่�น 
    โดยัเฉพาะผ้้้สู้้งอายัุและผ้้้ป่วิยัเรื่่�อรื่ัง
5. สู้วิมห้น้ากากผ้้า/ห้น้ากากอนามัยั 
   และอยั้่ห้่างจากผ้้้อ่�น 1-2 เมต้รื่
6. ล้างม่อบ่อยัๆ ด้วิยันำ�าสู้บ้่นาน 20 วิินาทั่ี



7. ใชื้้ทั่ิชื้ชื้้ปิดปากทัุ่กครื่ั�งเม่�อไอ จาม และทั่ิ�งทั่ิชื้ชื้้ในถุงพลาสู้ต้ิก    
   ปิดถุงให้้สู้นิทั่ ก่อนทั่ิ�งลงถังขยัะทั่ี�มิดชื้ิด 

8. ห้น้ากากอนามัยัทั่ี�ใชื้้แล้วิ 
   ทั่ิ�งใสู้่ถุงพลาสู้ต้ิก ปิดถุงให้้สู้นิทั่ 
   ทั่ิ�งลงถังขยัะทั่ี�มิดชื้ิด



9. ทั่ำควิามสู้ะอาดทั่ี�พัก เชื้็ดพ่�นผ้ิวิสู้ัมผ้ัสู้
   ด้วิยัผ้ลิต้ภัณ์ฑ์์ฆ่่าเชื้่�อโรื่คอยั่างสู้มำ�าเสู้มอ

10. ทั่ำควิามสู้ะอาดเสู้่�อผ้้า ผ้้าป้เต้ียัง ผ้้าขนห้น้ ฯลฯ 
     ด้วิยัผ้งซ้ำักฟอก



ผ้้้สู้ัมผ้ัสู้ใกล้ชื้ิดผ้้้ถ้กกักกัน
อยั่าล่ม!!!

สู้ังเกต้อาการื่เจ็บป่วิยัของต้นเอง



ห้น้ากากอนามัยั 
กลายัเป็นปัจจัยัทั่ี� 5

จะป้องกันให้้ชื้ัวิรื่์ 
ต้้องใชื้้แบบนี� 



ห้น้ากากผ้้า 

***ห้ากห้น้ากากเปียักสู้ารื่คัดห้ลั�ง
ควิรื่เปลี�ยันให้ม่ทั่ันทั่ี และล้างม่อ
อยั่างน้อยั 20 วิินาทั่ี เพ่�อป้องกัน
การื่ต้กค้างของเชื้่�อโรื่ค

เล่อกขนาดให้้พอดีกับใบห้น้า 
ไม่ห้ลวิมห้รื่่อคับจนเกินไป 

ปรื่ับห้น้ากากให้้กรื่ะชื้ับเข้ากับรื่้ปห้น้า
โดยัไม่มีชื้่องวิ่างรื่ะห้วิ่างผ้ิวิห้น้า 
ห้รื่่อสู้่วินต้่างๆ ของใบห้น้า
กับขอบห้น้ากาก

จัดให้้ห้น้ากากครื่อบคลุม
ทั่ั�งสู้่วินของจม้ก ปาก และคาง

ไม่ควิรื่ใชื้้ห้น้ากากผ้้าทั่ี�มี
ควิามเปียักชื้่�น ห้รื่่อซ้ำักต้าก
แล้วิยัังไม่แห้้งสู้นิทั่ดี 

พกห้น้ากากผ้้าสู้ำรื่องไวิ้
อยั่างน้อยั 1 ชื้ิ�น 

ซ้ำักห้น้ากากทัุ่กวิัน อยั่างน้อยั
วิันละครื่ั�ง



ให้้ด้านทั่ี�มีลวิดอยั้่ด้านบน 
และดึงห้น้ากากอนามัยั
ให้้ครื่อบคลุมทั่ั�งจม้กและปาก 

เล่อกขนาดให้้พอดีกับใบห้น้า 
ห้ันด้านทั่ี�มีสู้ีออก ห้ากเป็นแบบไม่มีสู้ี ให้้สู้ังเกต้
รื่อยัพับของห้น้ากากอนามัยั ห้ากมุมของรื่อยัพับ
ชื้ี�ลงด้านล่าง ด้านนั�นจะเป็นด้านนอก

ห้น้ากากอนามัยั 
(Surgical Mask)



บีบบรื่ิเวิณ์เสู้้นลวิดให้้พอดี
กับจม้ก ทั่ดสู้อบควิามพอดีของ
ห้น้ากากโดยัใชื้้ม่อทั่ั�งสู้องข้าง
ทั่าบบรื่ิเวิณ์ห้น้ากาก แล้วิลอง
ห้ายัใจ ห้ากห้น้ากากพอดีกับ
ใบห้น้าเวิลาห้ายัใจเข้าห้น้ากาก
จะยัุบต้ัวิ ห้ายัใจออกจะ
พองต้ัวิออก 

ห้น้ากาก 
N95 

ถ่อห้น้ากากอนามัยัไวิ้ในอุ้งม่อ 
แล้วิครื่อบห้น้ากากบรื่ิเวิณ์ปาก
และจม้ก 

ดึงสู้ายัรื่ัดทั่ี�อยั้่ด้านล่าง
คล้องศีรื่ษะ แล้วิดึงลงไป
บรื่ิเวิณ์ใต้้ใบห้้ ดึงสู้ายัรื่ัด
เสู้้นบนคล้องให้้อยั้่บรื่ิเวิณ์
ห้ลังศีรื่ษะ



ทั่ี�พักอาศัยั



ทั่ำป้ายัให้้ควิามรื่้้ - คำแนะนำชื้ัดๆ
(***ป้ายับอกเวิ้นรื่ะยัะห้่าง, ล้างม่อ, สู้วิมห้น้ากาก) 

เพ่�อป้องกันการื่แพรื่่กรื่ะจายัเชื้่�อโรื่ค 
เพ่�อแจ้งเต้่อนพนักงาน ผ้้้พักอาศัยั และผ้้้มาเยัี�ยัมล้กบ้าน

ต้้องเฝ้้ารื่ะวิังเข้ม!
2M

เจ้าของ
คอนโดฯ
ห้อพัก 



***ห้ากพบวิ่าผ้้้ใดเดินทั่างไปยัังสู้ถานทั่ี�เสู้ี�ยัง 
ต้้องให้้ห้ยัุดงานทั่ันทั่ี แยักต้ัวิเองเพ่�อสู้ังเกต้อาการื่ 14 วิัน 

และรื่ายังานต้ัวิต้ามทั่ี�มีการื่ปรื่ะกาศ 

ทั่ั�งของพนักงานปรื่ะจำทั่ี�พักอาศัยั 
ล้กบ้าน บุคคลใกล้ชื้ิด 

สู้ำรื่วิจควิามเสู้ี�ยัง 



ห้ากต้รื่วิจพบอุณ์ห้ภ้มิสู้้งกวิ่า 37.5 องศาเซ้ำลเซ้ำียัสู้ ไอ จาม เจ็บคอ ห้รื่่อมีนำ�าม้ก
ให้้พักกักต้ัวิในทั่ี�พักอาศัยั เพ่�อป้องกันการื่แพรื่่รื่ะบาดของโรื่ค

ถ้าอาการื่ไม่ดีขึ�นภายัใน 2 วิัน ห้รื่่อมีอาการื่ป่วิยัรืุ่นแรื่ง
 เชื้่น ห้อบเห้น่�อยัควิรื่รื่ีบไป โรื่งพยัาบาลเพ่�อรื่ับการื่ต้รื่วิจรื่ักษา 

ต้รื่วิจคัดกรื่องอุณ์ห้ภ้มิ
พนักงานปรื่ะจำทั่ี�พักอาศัยั 
ก่อนเข้าทั่ำงานทัุ่กครื่ั�ง!!  



ห้ากพบผ้้้เกี�ยัวิข้อง
ต้ิดเชื้่�อไวิรื่ัสู้โคโรื่นา 2019

ให้้พนักงาน ห้รื่่อผ้้้พักอาศัยัห้ยัุดงานทั่ันทั่ี 
แยักต้ัวิเองทั่ี�โรื่งพยัาบาลห้รื่่อทั่ี�บ้าน



อยั้่คอนโดฯ 
ห้อพัก อพารื่์ทั่เม้นทั่์ 
ต้้องทั่ำจรื่ิงจังดังนี�



ล้างม่อ
ให้้สู้ะอาด
อยั้่เสู้มอ
ด้วิยันำ�าสู้บ่้

ห้รื่่อเจลแอลกอฮอล์
เม่�อห้ยัิบ/จับสู้ิ�งของในพ่�นทั่ี�สู้่วินกลาง



แยักขยัะต้ิดเชื้่�อ 

(กรื่ะดาษทั่ิชื้ชื้้ / ห้น้ากากอนามัยั) 
ไม่ปะปนทั่ิ�งรื่วิมกับขยัะปรื่ะเภทั่อ่�น



ทั่ำงานอยั่าง
สู้บายัใจ 

ไม่เสู้ี�ยัง
ต้ิดโรื่ค



นายัจ้าง 
ทั่รื่าบแล้วิ
ปฏิิบัต้ิ!

สู้รื่้างควิามต้รื่ะห้นักให้้กับพนักงานทัุ่กคน
ถึงควิามเสู้ี�ยังในการื่ปนเป้�อนเชื้่�อ

โดยัให้้ควิามสู้ำคัญ่ในการื่ป้องกันต้นเอง



ทั่ำควิามสู้ะอาด
อุปกรื่ณ์์สู้ำนักงาน 
และบรื่ิเวิณ์ทั่ี�มี

ผ้้้สู้ัมผ้ัสู้ปรื่ิมาณ์มาก
อยั่างสู้มำ�าเสู้มอ 

เชื้่น โต้๊ะทั่ำงาน โต้๊ะปรื่ะชืุ้ม คอมพิวิเต้อรื่์ 
ทั่ี�จับปรื่ะต้้ห้้องนำ�า 



รื่ะมัดรื่ะวิัง
การื่เก็บขยัะ

ต้ิดเชื้่�อ
เชื้่น ทั่ิชื้ชื้้ทั่ี�ผ้่านการื่ใชื้้แล้วิอาจ

ปนเป้�อนสู้ารื่คัดห้ลั�ง ก่อนทั่ิ�งขยัะ
ต้้องใสู้่ถุงปิดให้้มิดชื้ิด ห้รื่่อทั่ิ�งใน

ถังขยัะต้ิดเชื้่�อ และล้างม่อให้้สู้ะอาด
เพ่�อป้องกันการื่ต้กค้าง

ของเชื้่�อโรื่ค



ห้ากมีรื่ถรื่ับ-สู้่งพนักงาน
 ต้้องทั่ำควิามสู้ะอาด

 โดยัเน้นบรื่ิเวิณ์ทั่ี�มีผ้้้สู้ัมผ้ัสู้จำนวินมาก 
เชื้่น รื่าวิจับ กลอนปรื่ะต้้เบาะนั�ง ทั่ี�เทั่้าแขน 



ห้ากพบผ้้้ป่วิยั
เป็นจำนวินมาก

ต้้องพิจารื่ณ์าปิดสู้ถานปรื่ะกอบการื่ชื้ั�วิครื่าวิ
เพ่�อให้้พนักงานห้ยัุดพักรื่ักษาต้ัวิ
และลดการื่แพรื่่กรื่ะจายัเชื้่�อโรื่ค



ล้กจ้าง 
รื่่วิมด้วิยัชื้่วิยักัน

 สู้วิมห้น้ากากอนามัยั
 ล้างม่อบ่อยัๆ
 ไม่ใชื้่สู้ิ�งของรื่่วิมกับผ้้้อ่�น
 ห้ากมีอาการื่ป่วิยัควิรื่ห้ยัุดพักรื่ักษาต้ัวิ
 ห้ากเพ่�อนรื่่วิมงานมีอาการื่ไอ จาม ผ้ิดปกต้ิ

    ให้้แจ้งห้้องพยัาบาลและนายัจ้าง



เดินทั่างเทั่ี�ยัวิทั่ั�วิไทั่ยั 
ต้้องไปแบบเซ้ำฟสูุ้ดๆ 



 ไม่อนุญ่าต้ให้้ผ้้้ทั่ี�ไม่สู้วิมห้น้ากากผ้้า/ห้น้ากากอนามัยัเข้าพ่�นทั่ี�
 มีจุดคัดกรื่องอุณ์ห้ภ้มิ ห้ากอุณ์ห้ภ้มิเกิน 37.5 องศาเซ้ำลเซ้ำียัสู้

    ไม่อนุญ่าต้ให้้เข้าพ่�นทั่ี� โดยัให้้ค่นห้รื่่อเล่�อนต้ั�วิได้
 จัดรื่ะยัะห้่างอยั่างน้อยั 1-2 เมต้รื่ในทัุ่กพ่�นทั่ี�ให้้บรื่ิการื่

    และทั่ำสู้ัญ่ลักษณ์์ให้้ชื้ัดเจน

อาคารื่สู้ถานทั่ี�



 ลงทั่ะเบียันข้อม้ลสู้่วินต้ัวิ และข้อม้ลการื่เดินทั่าง
    ของผ้้้โดยัสู้ารื่ให้้ชื้ัดเจน

 ทั่ำควิามสู้ะอาดพ่�นและพ่�นผ้ิวิสู้ัมผ้ัสู้ต้่างๆ 
    ด้วิยันำ�ายัาฆ่่าเชื้่�ออยั่างน้อยัทัุ่ก 2 ชื้ั�วิใมง 
    และให้้ถี�มากขึ�นในชื้่วิงเวิลาทั่ี�มีผ้้้โดยัสู้ารื่แออัด



 ไม่อนุญ่าต้ให้้ผ้้้ทั่ี�ไม่สู้วิมห้น้ากากผ้้า/ห้น้ากากอนามัยัขึ�นรื่ถ 
    โดยัสู้ารื่เด็ดขาด

 เชื้็ดทั่ำควิามสู้ะอาดพ่�นผ้ิวิทั่ี�ผ้้้โดยัสู้ารื่สู้ัมผ้ัสู้บ่อยัๆ 
    ด้วิยันำ�ายัาฆ่่าเชื้่�อ

 ทั่ำควิามสู้ะอาดยัานพาห้นะและห้้องสูุ้ขาภายัในรื่ถ 
    ด้วิยันำ�ายัาฆ่่าเชื้่�อทัุ่กเทั่ี�ยัวิการื่เดินรื่ถ

 จัดเต้รื่ียัมเจลแอลกอฮอล์ให้้แก่ผ้้้โดยัสู้ารื่ และพนักงาน

ยัานพาห้นะ 



 ต้รื่วิจคัดกรื่องพนักงานทัุ่กคนก่อนเข้าปฏิิบัต้ิงาน ห้ากอุณ์ห้ภ้มิ 
    เกิน 37.5 องศาเซ้ำลเซ้ำียัสู้ให้้ห้ยัุดปฏิิบัต้ิงานทั่ันทั่ี

 พนักงานและคนขับรื่ถต้้องใสู้่ห้น้ากากผ้้า/ห้น้ากากอนามัยั 
    ขณ์ะปฏิิบัต้ิงาน

 สู้ังเกต้อาการื่ป่วิยัของผ้้้โดยัสู้ารื่ ห้ากไอ จาม มีนำ�าม้ก 
    ให้้แยักจากผ้้้โดยัสู้ารื่อ่�นทั่างด้านทั่้ายัรื่ถ

 สู้ังเกต้อาการื่ป่วิยัของบุคลากรื่ในสู้ังกัด ห้ากพบวิ่ามี
    อาการื่ป่วิยัควิรื่พิจารื่ณ์าให้้ห้ยัุดงานจนกวิ่าจะห้ายัเป็นปกต้ิ 

บุคลากรื่



 เพิ�มชื้่องทั่างจำห้น่ายัต้ั�วิโดยัสู้ารื่ เพ่�อลดควิามแออัด
    บรื่ิเวิณ์จำห้น่ายัต้ั�วิ

 ไม่ออกต้ั�วิให้้ผ้้้โดยัสู้ารื่ทั่ี�มีอาการื่ไอ จาม นำ�าม้ก 
 ออกต้ั�วิทั่ี�รื่ะบุห้มายัเลขเทั่ี�ยัวิรื่ถและรื่ายัละเอียัดอ่�นๆ 

    ให้้ชื้ัดเจน เพ่�อง่ายัต้่อการื่ต้ิดต้ามผ้้้สู้ัมผ้ัสู้โรื่คในภายัห้ลัง 

การื่บรื่ิการื่ 



นั�ง TAXI 
แบบ 
NEW 

NORMAL

 สู้วิมห้น้ากากผ้้า/ห้น้ากากอนามัยัต้ลอดการื่นั�งรื่ถ
 จดรื่ายัละเอียัดของรื่ถแทั่็กซ้ำี�คันทั่ี�ขึ�น เพ่�อปรื่ะโยัชื้น์

    ในการื่ต้ิดต้ามต้ัวิในภายัห้ลัง
 ไม่พ้ดคุยักับคนขับเกินควิามจำเป็น
 ล้างม่อทัุ่กครื่ั�ง ก่อนและห้ลังใชื้้บรื่ิการื่



ห้ลีกเลี�ยังการื่เดินทั่างทั่ี�ไม่จำเป็น 
สู้วิมห้น้ากากผ้้า/ห้น้ากากอนามัยัต้ลอดการื่เดินทั่าง
จดรื่ายัละเอียัดของรื่ถคันทั่ี�ขึ�น เพ่�อปรื่ะโยัชื้น์ในการื่

   ต้ิดต้ามต้ัวิในภายัห้ลัง
สู้ังเกต้อาการื่ป่วิยัของผ้้้โดยัสู้ารื่อ่�นๆ ห้ากไอ จาม มีนำ�าม้ก 

   ให้้แจ้งพนักงานเพ่�อแยักออกจากคนอ่�น

ผ้้้โดยัสู้ารื่ 



รื่ถไฟฟ้า 
ไม่นำพาเชื้่�อไวิรื่ัสู้

นะเธีอ
 สู้วิมห้น้ากากผ้้า/ห้น้ากากอนามัยัต้ลอดการื่เดินทั่าง
 งดสู้นทั่นาห้รื่่อใชื้้โทั่รื่ศัพทั่์สู้นทั่นาขณ์ะอยั้่ในขบวินรื่ถ
 ไม่ห้ันห้น้าเข้าห้ากันในขบวินรื่ถ
 ล้างม่อทัุ่กครื่ั�ง ก่อนและห้ลังใชื้้บรื่ิการื่
 ห้ลีกเลี�ยังการื่ใชื้้ม่อสู้ัมผ้ัสู้ปาก ต้า และจม้ก 

    ซ้ำึ�งเป็นชื้่องทั่างการื่ต้ิดเชื้่�อโรื่คได้



กิจกรื่รื่ม
ทั่ี�รื่วิมตั้วิกัน



 มีผ้้้รื่่วิมงานเกิน 300 คน และไม่สู้ามารื่ถ
    ลงทั่ะเบียันข้อม้ลผ้้้รื่่วิมงานเพ่�อต้ิดต้ามต้ัวิได้

 กิจกรื่รื่มต้้องคลุกคลี ใกล้ชื้ิด
 สู้ถานทั่ี�แออัด ไม่เอ่�อต้่อการื่ป้องกันโรื่ค

กิจกรื่รื่มต้่อไปนี� 
งดได้งดก่อน  



 ต้รื่วิจคัดกรื่องทัุ่กคนก่อนเข้ารื่่วิมงาน ห้ากอุณ์ห้ภ้มิ
    เกิน 37.5 องศาเซ้ำลเซ้ำียัสู้ให้้งดเข้ารื่่วิมงาน

 จัดเต้รื่ียัมจุดล้างม่อ ห้รื่่อเจลแอลกอฮอล์ให้้เพียังพอ
 เต้รื่ียัมห้น้ากากอนามัยั สู้ำห้รื่ับแจกจ่ายัให้้ผ้้้รื่่วิมงาน
 จัดให้้มีจุดแนะนำการื่ปฏิิบัต้ิต้ัวิ และจุดพยัาบาล

สู้ัมมนา ปรื่ะชุื้ม 
ไม่สูุ้่มเสู้ี�ยังโควิิด



 ทั่ำควิามสู้ะอาดบรื่ิเวิณ์จัดกิจกรื่รื่ม และพ่�นผ้ิวิ
    ทั่ี�มีผ้้้สู้ัมผ้ัสู้มาก อยั่างน้อยัวิันละ 2 ครื่ั�ง

 ลดควิามแออัดของกิจกรื่รื่มในพ่�นทั่ี�ต้่างๆ  
 ห้ากมีการื่เลี�ยังอาห้ารื่ควิรื่เป็นอาห้ารื่กล่อง 

    งดอาห้ารื่บุฟเฟ่ต้์



เชื้ียัรื่์กีฬาสูุ้ดมัน 
ต้้องรื่้้ทั่ันป้องกันโควิิด

 สู้วิมห้น้ากากผ้้า/ห้น้ากากอนามัยัขณ์ะเชื้ียัรื่์
 ล้างม่อด้วิยัเจลแอลกอฮอล์บ่อยัๆ
 เวิ้นรื่ะยัะห้่างอยั่างน้อยั 2 เมต้รื่ ห้รื่่อ 2 ชื้่วิงแขน
 งดใชื้้เครื่่�องดนต้รื่ี รื่้องเพลง ห้รื่่อต้ะโกนเชื้ียัรื่์ในสู้นาม  
 ห้ลีกเลี�ยังการื่สู้ัมผ้ัสู้ โอบกอดแสู้ดงควิามดีใจ 
 ดีทั่ี�สูุ้ด ค่อ เชื้ียัรื่์ผ้่านสู้่�อถ่ายัทั่อดสู้ด

     ทั่างโซ้ำเชื้ียัลมีเดียั ห้รื่่อสู้ถานีโทั่รื่ทั่ัศน์



สู้วินสู้นุกสูุ้ดเห้วิี�ยัง 
ห้ลีกเลี�ยังแพรื่่-รื่ับเชื้่�อ 

 ซ้ำ่�อบัต้รื่ผ้่านชื้่องทั่างออนไลน์
 สู้วิมห้น้ากากผ้้า/ห้น้ากากอนามัยั
 ล้างม่อบ่อยัๆ
 รื่ักษารื่ะยัะห้่างรื่ะห้วิ่างบุคคล
 ไม่รื่ับปรื่ะทั่านอาห้ารื่รื่่วิมกับผ้้้อ่�น
 เวิลาเล่นเครื่่�องเล่นปฏิิบัต้ิต้ามกฎของสู้วินสู้นุก

    ในการื่ป้องกันโรื่คอยั่างเครื่่งครื่ัด 




