มาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกาหนด เพื่อป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)
แนบท้ายประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ ๑๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ 22 มกราคม 256๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว
กิจการ/กิจกรรม

มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดฯ

1.1 สถานที่ ใ ห้ บ ริ ก ารห้ อ งจั ด
เลี้ ย ง สถานที่ จั ด เลี้ ย งรวมถึ ง
สถานที่ อื่ น ใดที่ มี ลั ก ษณะท านอง
เดี ย วกั น (ห้ า มบริ โ ภคสุ ร าหรื อ
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในสถานที่
ดังกล่าว)

1) ทาความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ รวมถึงห้องสุขา และให้กาจัดขยะมูลฝอยทุกวัน
2) ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู้ใช้บริการ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา
3) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลหรือน้ายาฆ่าเชื้อโรคที่เพียงพอ
4) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนในพื้นที่โดยรอบห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร
5) ให้ควบคุมจานวนผู้ร่วมกิจกรรมมิให้แออัด โดยพิจารณาจัดเป็นรอบเข้าร่วมกิจกรรม สาหรับการจัดประชุม การอบรม การสัมมนา การจัด
นิทรรศการ การจัดแสดงสินค้า โดยคิดเกณฑ์ตามขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4 ตารางเมตรต่อคน รวมทั้งพิจารณาเพิ่มพื้นที่ทางเดิน (walk way)
ให้มีสัดส่วนมากขึ้น สาหรับการจัดเลี้ยง งานพิธี การแสดง นาฏศิลป์ ดนตรี คอนเสิร์ต ให้งดเว้นกิจกรรมส่งเสริมการขายหรือการดาเนินการอื่นใด
ที่เปิดโอกาสให้ผู้คนมาชุมนุมกันหนาแน่น และอาจเกิดภาวะไร้ระเบียบได้
6) ให้เจ้าของสถานที่ หรือผู้เช่าสถานที่ หรือผู้ประกอบกิจการ หรือผู้จัดกิจกรรมลงทะเบียนและยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค
ที่ทางราชการกาหนด
7) ให้มีการควบคุมทางเข้าและออก จัดระบบคิวตามรอบงาน และลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ รวมถึงบริเวณพื้นที่จัดงาน และพิจารณา
ใช้ระบบเทคโนโลยีรองรับสาหรับการจัดนิทรรศการ การแสดงสินค้าแบบออนไลน์และเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการกาหนด
เช่น หมอชนะ ไทยชนะ หรือมีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงานด้วยเอกสาร
8) มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือเป็นหวัด สาหรับผู้ประกอบการพนักงานบริการ และผู้ใช้บริการก่อนเข้าอาคารและ
ติดสัญลักษณ์แสดงการคัดกรองผ่าน รวมถึงมีห้องแยกกรณีพบผู้ร่วมกิจกรรมมีอาการป่วยและให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตามผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ได้ทุกคนทั้งนี้ ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางที่ทางราชการกาหนด
9) จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี รวมถึงห้องสุขา ทั้งนี้ ให้ทาความสะอาดเครื่องปรับอากาศ และจัดการฆ่าเชื้อโรคอย่างสม่าเสมอ
10) พิจารณาจัดที่นั่งให้มีระยะห่างในลักษณะ 2 ที่นั่ง เว้น 1 ที่นั่ง เฉพาะสถานที่ที่มีการระบายอากาศที่ดี
11) พื้นที่การรอเข้างานและพื้นที่รอคิว จัดให้มีที่นั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร โดยทาสัญลักษณ์ให้ชัดเจน และให้มีการจัดระเบียบก่อนเข้า
และออกจากงาน เพื่อป้องกันผู้คนมาชุมนุมกันหนาแน่น และอาจเกิดภาวะไร้ระเบียบได้
12) พิจารณาเหลื่อมเวลาเปิดและปิดการจัดการประชุม การอบรม การสัมมนา การจัดนิทรรศการ การจัดแสดงสินค้า งานพิธี การจัดเลี้ยง
การแสดงดนตรี นาฏศิลป์ คอนเสิร์ต หรือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ หรือจัดให้มีการรับและส่งผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อลดความแออัดของ
การใช้บริการขนส่งสาธารณะ รวมทั้งลดความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ
13) ให้คาแนะนาผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตรวจตรา ควบคุม กากับการให้บริการและการจัดกิจกรรมอย่างทั่วถึงลดการรวมกลุ่มใกล้ชิดกัน เพื่อให้
เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด
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14) ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกสถานที่ ระบบการเข้าออกสถานที่โดยไม่แออัด และระบบจองคิว แบบออนไลน์
เพื่อให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว
15) ให้จัดอาหารแบบแยกชุดสาหรับรับประทานคนเดียว
16) สามารถจัดเลี้ยงได้ไม่เกิน 300 คน โดยผู้จัดงานต้องยื่นแผนการจัดงาน ณ ที่ทาการปกครองอาเภอ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
ก่อนการจัดงาน และต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด การจัดอาหารให้เป็นประเภทแยกชุดรายบุคคล (SET BOX)

1.2 สถานดูแลผู้สูงอายุ

1) ทาความสะอาดพื้นผิวสัมผัสบ่อยๆ โดยเฉพาะพื้นที่เยี่ยมญาติและให้กาจัดขยะมูลฝอยและขยะติดเชื้อให้ได้ตามมาตรฐาน
2) ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า
3) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลหรือน้ายาฆ่าเชื้อโรคที่เพียงพอ
4) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตรระยะห่างระหว่างเตียงสาหรับห้องรวมอย่างน้อย 2 เมตร รวมทั้งแยกพื้นที่สาหรับผู้ใช้บริการที่เสี่ยง
ต่อการติดเชื้อหรือแพร่โรค และผู้ใช้บริการรายใหม่เพื่อเฝ้าระวังสังเกตอาการโรคติดเชื้ออย่างน้อย 14 วัน
5) ให้คัดกรองผู้ใช้บริการรายใหม่ให้เป็นไปตามมาตรฐานของสถานพยาบาล หรือสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
6) ให้ควบคุมจานวนผู้ใช้บริการและญาติที่มาเยี่ยมมิให้แออัด และให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่และเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิ เคชัน
ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่ทางราชการกาหนดเช่น หมอชนะ ไทยชนะหรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้
7) มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือเป็นหวัด สาหรับผู้ประกอบการพนักงานบริการ ผู้ใช้บริการและญาติ ก่อนเข้าอาคาร
ทั้งนี้ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางที่กาหนด
8) ผู้ให้บริการสวมอุปกรณ์ป้องกันโรคตามมาตรฐานสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
9) จัดให้มีระบบคิว และมีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร
10) จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี
11) งดการรับประทานอาหารร่วมกัน รวมทั้งการตักอาหารส่วนกลางด้วยตนเอง และการตักอาหารในภาชนะหรือใช้อุปกรณ์ร่วมกัน
12) จัดให้มีระบบเก็บบันทึกข้อมูลด้านสุขภาพของพนักงาน ผู้ใช้บริการ และญาติที่มาเยี่ยมทุกคน หากพบผู้ป่วยหรือผู้ที่มีอาการเข้าได้กับเกณฑ์
สอบสวนโรคภายหลังจากการใช้บริการให้รีบรายงานหน่วยงานรับผิดชอบทันที
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1.3 สนามพระเครื่อง ศูนย์พระ
เครื่อง

1) ทาความสะอาดพื้น พื้นผิวสัมผัสบ่อย ๆ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการและให้กาจัดขยะมูลฝอยและขยะติดเชื้อให้ได้ตามมาตรฐาน
2) ให้ผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา
3) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลหรือน้ายาฆ่าเชื้อโรคที่เพียงพอ
4) ให้เว้นระยะนั่ง หรือยืนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร
5) ให้ควบคุมจานวนผู้ใช้บริการ มิให้แออัดและรวมกลุ่มกันหรือลดเวลาในการทากิจกรรมเท่าที่จาเป็นโดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดการสัมผัส
ระหว่างกัน
6) ให้มีการควบคุมทางเข้าและออก ลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่และเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการกาหนด
เช่น หมอชนะ ไทยชนะ หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลหรือรายงานทดแทนได้
7) มีมาตรการคัดกรองไข้และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือเป็นหวัด สาหรับผู้ประกอบการ พนักงาน และผู้ใช้บริการตามขีดความสามารถก่อน
เข้าอาคาร ทั้งนี้ ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบกรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางที่กาหนด
8) จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี รวมถึงภายในห้องสุขา ทั้งนี้ให้ทาความสะอาดเครื่องปรับอากาศอย่างสม่าเสมอ
9) ควบคุมมิให้มีกิจกรรมที่ใช้เสียงดังภายในสถานที่และงดกิจกรรมที่ทาให้เกิดความแออัดหรือมีการรวมกลุ่มคน
10) จัดให้มีการแนะนาผู้ประกอบการ พนักงานผู้ใช้บริการ รวมถึงให้มีการตรวจตรา ควบคุมกากับการให้บริการและการใช้บริการ ให้เป็นไปตาม
มาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด
11) ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และระบบจองคิวแบบออนไลน์เพื่อให้บริการรูปแบบใหม่
ในระยะยาว
12) ให้ผู้ รับ ผิ ดชอบสถานที่ เจ้าของสถานที่ หรือผู้ แทนสนามพระเครื่อง ยื่น แผนการดาเนินการก่อนเปิดสนามพระเครื่อง ศูนย์พระเครื่อง
ณ ที่ทาการปกครองอาเภอ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ก่อนที่จะเริ่มดาเนินการเปิดสนามพระเครื่องหรือศูนย์พระเครื่อง และต้อง
ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด
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แนบท้ายประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ ๑๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ 22 มกราคม 256๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว
กิจการ/กิจกรรม
1.4 สถานที่เล่นโบว์ลิ่ง สเก็ต
หรือโรลเลอร์เบลด หรือ
การละเล่นอื่น ๆ ในทานอง
เดียวกัน

มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดฯ
1) ทาความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ อุปกรณ์ลานเล่นสเก็ตหรือโรลเลอร์เบลด รวมทั้งโบว์ลิ่ง (ทาความสะอาดลูกโบว์ลิ่ง ก่อนเล่นทุกครั้ง)
และห้องสุขาก่อนและหลังให้บริการ และให้กาจัดขยะมูลฝอยทุกวัน
2) ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาสาหรับผู้ใช้บริการต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า
ทั้งก่อนและหลังใช้บริการ
3) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลหรือน้ายาฆ่าเชื้อโรคที่เพียงพอ
4) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนอย่างน้อย 2 เมตร และลดการใกล้ชิดกันระหว่างทากิจกรรม
5) ให้ควบคุมจานวนผู้ใช้บริการมิให้แออัด และจากัดระยะเวลาการใช้บริการไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อวัน
6) จัดให้มีการให้คาแนะนาผู้ใช้บริการตรวจตราควบคุมกากับการให้บริการและการใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรการอย่างเคร่งครัด
7) ให้ผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการลงทะเบียนและยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกาหนด
8) ให้มีลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่และเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการกาหนดเช่น หมอชนะ ไทยชนะ หรือใช้มาตรการ
ควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้
9) มีมาตรการคัดกรองไข้และอาการไอ หอบเหนื่อยจาม หรือเป็นหวัดสาหรับผู้ประกอบการพนักงานบริการ และผู้ใช้บริการก่อนเข้าสถานที่พร้อม
ติดสัญลักษณ์แสดงการคัดกรองผ่านทั้งนี้ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางที่กาหนด
10) จัดให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตามผู้ใช้บริการลานสเก็ตหรือโรลเลอร์เบลดได้ทุกคน หากพบผู้ป่วยหรือผู้ที่มีอาการเข้าได้กับ เกณฑ์สอบสวนโรค
ภายหลังจากการใช้บริการได้
11) จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดีรวมทั้งบริเวณห้องสุขา และห้องอาบน้า ทั้งนี้ให้ทาความสะอาดเครื่องปรับอากาศ อย่างสม่าเสมอ

5
มาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกาหนด เพื่อป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)
แนบท้ายประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ ๑๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ 22 มกราคม 256๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว
กิจการ/กิจกรรม
1.5 สถาบันลีลาศ หรือสอนลีลาศ

มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดฯ
1) ทาความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อยๆ อุปกรณ์และห้องสุขาก่อนและหลังให้บริการ และให้กาจัดขยะมูลฝอยทุกวัน
2) ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา สาหรับผู้ใช้บริการต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า
ทั้งก่อนและหลังใช้บริการ
3) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลหรือน้ายาฆ่าเชื้อโรคที่เพียงพอ
4) ให้ควบคุมจานวนผู้ใช้บริการมิให้แออัด (โดยคิดจานวนผู้ใช้บริการตามขนาดพื้นที่ห้องเกณฑ์ไม่น้อยกว่า ๕ ตารางเมตรต่อผู้ใช้บริการ 1 คน)
และจากัดระยะเวลาการใช้บริการไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อวัน
5) จัดให้มีการให้คาแนะนาผู้ใช้บริการตรวจตราควบคุมกากับการให้บริการและการใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรการอย่างเคร่งครัด
6) ให้ผู้ประกอบกิจการลงทะเบียนและยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกาหนด
7) ให้มีลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่และเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการกาหนดเช่น หมอชนะ ไทยชนะ หรือใช้มาตรการ
ควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้
8) มีมาตรการคัดกรองไข้และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือเป็นหวัด สาหรับผู้ประกอบการพนักงานบริการ และผู้ใช้บริการก่อนเข้าสถานที่พร้อม
ติดสัญลักษณ์แสดงการคัดกรองผ่าน ทั้งนี้ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบกรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางที่กาหนด
9) จัดให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตามผู้ใช้บริการสถาบันลีลาศหรือสอนลีลาศได้ทุกคน หากพบผู้ป่วยหรือผู้ที่มีอาการเข้าได้กับเกณฑ์สอบสวนโรค
ภายหลังจากการใช้บริการได้
10) จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดีรวมทั้งบริเวณห้องสุขาและห้องอาบน้า ทั้งนี้ให้ทาความสะอาดเครื่องปรับอากาศอย่างสม่าเสมอ
11) จัดให้มีระบบคิวและมีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร
12) ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่และระบบจองคิวแบบออนไลน์เพื่อให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว

6
มาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกาหนดเพื่อป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)
แนบท้ายประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ ๑๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ 22 มกราคม 256๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว
กิจการ/กิจกรรม

มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดฯ

1.6 สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
สปา และสถานประกอบการนวด
แผนไทย ให้เปิดบริการเฉพาะ
นวดฝ่าเท้า

1) ทาความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อยๆ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ รวมทั้งห้องสุขา รวมถึงดูแล ความสะอาดของผ้าเครื่องแต่งกาย
อุปกรณ์สาหรับผู้ใช้บริการและกาจัดขยะมูลฝอยให้ได้ตามมาตรฐาน
2) ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลายกเว้นขณะอบตัวอบสมุนไพรอบไอน้า
ซึ่งให้จัดบริการแยกเป็นรายบุคคล
3) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลหรือน้ายาฆ่าเชื้อโรคที่เพียงพอ
4) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร และเว้นระยะห่างระหว่างเตียงอย่างน้อย 1.5 เมตร
5) ให้ควบคุมจานวนผู้ใช้บริการ มิให้แออัด และจากัดระยะเวลาการใช้บริการไม่เกิน 2 ชั่วโมง
6) ให้กิจการลงทะเบียนและยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกาหนด
7) ให้มีลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่และเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการกาหนดเช่น หมอชนะ ไทยชนะ หรือใช้
มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้
8) มีมาตรการคัดกรองไข้และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือเป็นหวัด สาหรับผู้ประกอบการพนักงานบริการ และผู้ใช้บริการก่อนเข้าสถานที่
ทั้งนี้ ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ตามแนวทางที่กาหนด
9) จัดให้มีระบบคิว และมีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร
10) จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี รวมทั้งบริเวณห้องสุขา และห้องอาบน้า ทั้งนี้ ให้ทาความสะอาดเครื่องปรับอากาศ อย่างสม่าเสมอ
11) จัดให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตามผู้ใช้บริการได้ทุกคน หากพบผู้ป่วยหรือผู้ที่มีอาการเข้าได้กับเกณฑ์สอบสวนโรคภายหลังจาก การใช้บริการ
12) จัดให้มีการแนะนาผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ใช้บริการ รวมถึงให้มีการตรวจตราควบคุมกากับการให้บริการและการใช้บริการ
ให้เป็นไปตามมาตรการอย่างเคร่งครัด
13) ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกสถานที่และระบบจองคิวแบบออนไลน์เพื่อให้บริการรูปแบบใหม่ ในระยะยาว

