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คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬา
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การแข่งขันกีฬาบริดจ์
(แบบไม่มีผู้ชมในสนามแข่งขัน)
แนวทางปฏิบัติสาหรับผู้จดั การแข่งขัน
1. การเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ป้องกันโรค
1.1 ลงทะเบียนเพื่อจัดกิจกรรม และยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคผ่านแอปพลิเคชัน
“ไทยชนะ” และแพลตฟอร์ม “สปิริต” ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
1.2 จัดให้มีระบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ โดยใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” พร้อมทั้ง
ชี้แจงพนักงานและให้คาแนะนากับผู้เข้าร่วมกิจกรรมลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ หรือใช้มาตรการ
ควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูล และรายงานทดแทน เช่น แบบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่กรณีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมไม่มีสมาร์ทโฟน เพื่อประโยชน์ต่อการติดตามกรณีพบผู้ป่วยและผู้สัมผัสที่เข้าร่วมกิจกรรม
1.๓ จากัดทางเข้าและออกเพียงช่องทางเดียว และจัดให้มีจุดตรวจคัดกรองอาการไข้ ไอ หอบเหนื่อย
เป็นหวัด สาหรับผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ฝึกสอน นักกีฬา และผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน ก่อนเข้าปฏิบัติงานและ
เข้ าร่ ว มกิ จ กรรมพร้ อ มจั ด เตรี ย มอุ ป กรณ์ ส าหรับ การคั ด กรอง เช่ น เครื่ อ งวั ด อุ ณ หภู มิ สติ๊ ก เกอร์สั ญ ลั ก ษณ์
แสดงการคัดกรองผ่าน
1.๔ จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 70% หรือน้ายาฆ่าเชื้อโรค ในบริเวณพื้นที่
บริการต่าง ๆ รวมทั้งห้องสุขา ห้องอาบน้า และห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ในปริมาณที่เพียงพอต่อจานวนผู้มาเข้าร่วม
กิจกรรม
1.๕ ทาสัญลักษณ์เว้นระยะห่างของจุดบริการที่มีที่นั่งหรือยืนต่อคิว เช่น จุดรอเข้าห้องน้า จุดชาระเงิน
รอรั บ บริ ก าร พื้ น ที่ นั่ งส่ ว นกลาง บริ เวณที่ นั่ งพั ก และระยะห่ างระหว่างการเดิ น อย่างน้ อ ย ๑ เมตร รวมทั้ ง
ระยะห่างของพื้นที่การออกกาลังกาย/ฝึกซ้อม ที่นั่ง อุปกรณ์ และเครื่องออกกาลังกาย อย่างน้อย 2 เมตร หรือ
อย่างน้อย 1 เมตรในกรณีมีฉากกั้น
๑.๖ มีการตรวจสอบและจัดการพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อคานวณจานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้เป็นไป
ตามมาตรการลดความแออัด
๑.7 จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันโรคส่วนบุคคล เช่น หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า หรือ Face Shield
ให้พนักงานทุกคน
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๑.8 จัดให้มีการระบายอากาศที่เพียงพอกรณีใช้เครื่องปรับอากาศ อาจพิจารณาให้มีช่องทางระบาย
อากาศหรือใช้พัดลมระบายอากาศ เพื่อการหมุนเวียนอากาศที่เพียงพอ โดยระบายอากาศหรือปรับอากาศให้มี
อัต ราการหมุน เวีย นของอากาศอย่ างน้ อ ย 10 เท่ าต่อ ชั่ว โมง (ACH≥10) รวมทั้ งภายในและบริเ วณห้ อ งสุ ข า
ห้องอาบน้า และห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า
1.9 พิจารณาจัดให้มีกล้องวงจรปิด เพื่อใช้ในการบันทึกภาพการให้และเข้าร่วมกิจกรรม บริเวณต่าง ๆ
รอบสถานที่ เพื่ อติ ดตามการปฏิ บั ติต ามมาตรการป้ อ งกัน โรคส่ ว นบุ ค คลของผู้ เข้าร่วมกิจ กรรมและพนั กงาน
หรือมีระบบแจ้งเตือน (Alert) กรณีพบผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ สามารถจัดให้มีเจ้าหน้าที่แจ้งผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ได้ทันที
2. การเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรม
2.1 มาตรการคัดกรองอาการป่วย
(1) จัดให้มีการตรวจคัดกรอง อาการไข้ ไอ หอบเหนื่อย เป็นหวัด สาหรับผู้ประกอบการ พนักงาน
ผู้ ฝึ ก สอน นั ก กี ฬ า และผู้ เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมทุ ก คนก่ อ นเข้ าสถานที่ ทั้ ง นี้ ควรมี อุ ณ หภู มิ ร่ า งกายไม่ เกิ น 37.5
องศาเซลเซีย ส และไม่มีอาการระบบทางเดินหายใจ พร้อมติดสั ญ ลั กษณ์ แสดงการคัดกรอง “ผ่ าน” กรณี พ บ
ผู้ที่ เข้าเกณฑ์ส อบสวนโรคให้ มีแนวทางปฏิบัติในการดูแล หรือแนวทางการส่ งต่อผู้ ที่มีอาการป่ วยที่เหมาะสม
รวมทั้งพิจารณาให้มีห้องแยกหรือบริเวณแยก พร้อมรายงานให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ
(2) พิจารณาจัดทาแบบสอบถามประวัติเสี่ยง ทะเบียนบันทึกผู้มีอาการป่วย ประกอบการปฏิบัติ
ตามมาตรการฯ สาหรับผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ฝึกสอน นักกีฬา และผู้เข้าร่วมกิจกรรม
2.2 มาตรการในการป้องกันโรค
(1) พิจารณาจัดให้มีแผนบริหารจัดการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 เช่น การเหลื่อมเวลา
การควบคุม จานวนผู้ร่วมกิจกรรมไม่ให้แออัด การทาความสะอาดพื้นที่ส่วนรวมและพื้นผิวสัมผัสร่วม
(2) มี ระบบจั ดการ ควบคุม เพื่ อจากัดจานวนผู้ เข้าร่ว มกิจกรรมไม่ให้ แออัด โดยจากัดจ านวน
ผู้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมหรื อ นั ก กี ฬ าที่ อ อกก าลั ง กายหรื อ ฝึ ก ซ้ อ ม ตามเกณฑ์ ข นาดพื้ น ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารอย่ า งน้ อ ย
5 ตารางเมตร ต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1 คน และผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือนักกีฬาที่ไม่ได้ ออกกาลังกายหรือฝึกซ้อม
ตามเกณฑ์ขนาดพื้นที่ให้บริการ อย่างน้อย 4 ตารางเมตร ต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1 คน โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการ
ติดต่อสัมผัสระหว่างกัน
(3) พนักงาน ผู้ฝึกสอน ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย หรือ Face Shield ตลอดเวลา
ลดการพูดคุยที่ไม่จาเป็น โดยใช้น้าเสียงปกติและไม่ตะโกน ไม่เปิดหรือจับหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า โดย
รักษาระยะห่างระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรม และพนักงานคนอื่น อย่างน้อย 1 เมตร
(4) พนักงาน ผู้ฝึกสอน ต้องล้างมือบ่อยครั้งด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 70% หรือน้ายาฆ่าเชื้อโรค
รวมทั้งก่อนและหลังการให้บริการ หรือหยิบจับของใช้ส่วนตัว
(5) พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และระบบจองคิวแบบ
ออนไลน์ เพื่อให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว
(6) การจาหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในบริเวณที่จัดการแข่งขัน ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค
ตามที่ราชการกาหนด
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(7) จั ด ให้ มี ก ารช าระเงิ น ค่ า บ ริ ก ารผ่ า น ระบบ ออน ไลน์ (e-Payment) ห รื อ QR Code
ผ่านแอปพลิ เคชัน หากช าระด้วยเงิน สด ต้องไม่สัมผัส มือโดยตรง เช่น การมีถาดรับชาระเงินหรือบัตรเครดิต
โดยที่พนักงานรับเงินต้องสวมถุงมืออยู่ตลอดเวลา และต้องมีการล้างมือบ่อยครั้งด้วยแอลกอฮอล์เจล 70%
(8) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจตรา ควบคุม กากับการให้บริการและการเข้าร่วมกิจกรรม ให้เป็นไปตาม
มาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด
(9) จัดให้มีการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจ และแนะนาแนวทาง การปฏิบัติ
ตามมาตรการป้ อ งกั น ควบคุ ม โรค ผ่ า นสื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ รู ป แบบต่ า ง ๆ เช่ น ป้ า ยประชาสั ม พั น ธ์
เสียงประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งมีการอบรมพนักงาน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม พนักงาน ผู้ฝึกสอน ปฏิบัติตามอย่าง
เคร่งครัด
2.3 มาตรการทาความสะอาด
(1) พนักงานทาความสะอาด ทุกคนต้องสวมเครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ หมวกคลุมผม
หน้ า กากอนามั ย หรื อ หน้ า กากผ้ า Face Shield ถุ ง มื อ ยาง ผ้ า ยางกั น เปื้ อ น รองเท้ า พื้ น ยางหุ้ ม แข้ ง ขณะ
ทาความสะอาด
(2) ทาความสะอาดอุปกรณ์กีฬาเช่น ไพ่ และบริเวณพื้นผิวที่มี การสัมผัสบ่อย ๆ เช่น ลูกบิดประตู
เคาน์เตอร์ รับบริการ ราวบันได อ่างล้างมือ โต๊ะ ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ด้วยน้ายาทาความสะอาด เช่น แอลกอฮอล์
70% หรือ โซเดียมไฮโปคลอไรด์ 0.1% ทั้ งก่อนและหลังให้บริการ รวมทั้ง ซักเสื้อผ้าที่ใช้ในการฝึกซ้อมทุกครั้ง
หลังให้บริการ
(3) ทาความสะอาดห้องอาบน้า ห้ องสุขา โดยเน้นจุดเสี่ยงที่มีผู้สัมผัสมาก เช่น ที่จับ สายชาระ
โถปัสสาวะ ลูกบิด กลอนประตู ก๊อกน้า ด้วยน้ายาทาความสะอาด เช่น โซเดียมไฮโปคลอไรด์ 0.1% แล้วล้างออก
ด้วยน้าสะอาด อย่างน้อยทุก 2 ชั่วโมง
(๔) เพิ่มความถี่ในการทาความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยกาหนดให้มีการล้างทาความสะอาด
เครื่องปรับอากาศหรือแผ่นกรองอากาศ อย่างน้อยวันละ ๑ ครั้ง
(๕) จั ด ให้ มี ถั ง ขยะชนิ ด มี ฝ าปิ ด เพื่ อ รวบรวมขยะต่ า ง ๆ โดยคั ด แยกขยะ ได้ แ ก่ ขยะทั่ ว ไป
ขยะอันตราย และขยะติดเชื้อ และมัดปากถุงให้แน่นก่อนรวบรวมส่งกาจัดตามหลักสุขาภิบาลทุกวัน

แนวทางปฏิบัติสาหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม
(นักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง)
1. การเตรียมตัวก่อนเข้าร่วมกิจกรรม
1.1 หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด ให้งดการไปเข้าร่วมกิจกรรม
1.2 พิจารณาลงทะเบี ยนเพื่อสมัครเข้าร่วมการแข่งขันหรือจองคิวล่วงหน้าด้วยระบบออนไลน์ หรือ
โทรศัพท์ และควรเว้นช่วงที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจานวนมาก เพื่อลดความแออัด รวมทั้งการชาระเงินค่าบริการผ่าน
ระบบออนไลน์ (e-Payment) หรือ QR Code ผ่านแอปพลิเคชัน หากชาระด้วยเงินสด ต้องไม่สัมผัสมือโดยตรง
1.๓ พิจารณาลดการใช้ขนส่งสาธารณะในช่วงเวลาที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมหนาแน่น เพื่อลดความเสี่ยงจาก
การโดยสารขนส่งสาธารณะระยะเวลานาน รวมทั้งสวมหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้าตลอดเวลา การโดยสาร
ขนส่งสาธารณะ
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1.๔ ศึกษาคู่มือใช้งานและดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ที่สามารถใช้สแกน QR Code ก่อนเข้าและออกจาก
สถานที่ ผ่านแอปพลิเคชันที่ทางราชการกาหนด “ไทยชนะ”
1.๕ อาจพกแอลกอฮอล์เจล 70% สาหรับทาความสะอาดมือ เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ
2. ระหว่างและหลังการเข้าร่วมกิจกรรม
๒.๑ ลงทะเบียนเข้าและออกจากสถานที่ โดยใช้แอปพลิ เคชัน “ไทยชนะ” ด้วยการสแกน QR Code
หรือจดบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน
2.2 ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่กาหนด
2.3 ควรตรวจสอบความสะอาดของสถานที่ อุปกรณ์ และการจัดพื้นที่และที่นั่งก่อนเข้าร่วมกิจกรรม
เพื่อให้เข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างปลอดภัย
2.๔ ขณะรอคิวเข้าร่วมกิจกรรมให้เว้นระยะห่างตามจุดหรือสัญลักษณ์ที่สถานประกอบการกาหนด
2.๕ นักกีฬาสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าก่อนและหลังการแข่งขัน และล้างมือด้วยสบู่ หรือ
แอลกอฮอล์เจล 70% บ่อยครั้ง ทั้งก่อนและหลังการแข่งขัน ส่วนผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือ
หน้ากากผ้าตลอดเวลาและล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์ ๗๐% บ่อยครั้ง
2.๖ ลดการพูดคุยที่ไม่จาเป็นระหว่างเข้าร่วมกิจกรรม หากจาเป็นควรพูดโดยใช้ระดับเสียงปกติและ
ไม่ตะโกน งดเว้นการจับมือ โอบกอดแสดงความดีใจ และเลี่ยงไอหรือจามใกล้ผู้อื่น หากมีการไอหรือจามให้ปิดปาก
และจมูกให้สนิท ทั้งนี้ ไม่บ้วนน้าลายหรือเสมหะ และหลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้าโดยไม่จาเป็น
2.๗ นักกีฬาทาความสะอาดอุปกรณ์กีฬาส่วนบุคคล ด้วยน้ายาทาความสะอาดก่อนและหลังใช้งาน
2.๘ ผู้ เข้ าร่ วมกิจ กรรมควรแจ้ งหน่ ว ยงานที่ รับ ผิ ดชอบ หากพบว่าการจัดการแข่งขั นไม่เ ป็น ไปตาม
มาตรการป้องกันควบคุมโรค
------------------------------------------------------------------------------
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