タイ語（TH）

ประกาศยกเลิกแจ้งเตือนโควิด-19 จังหวัดฟูกโู อกะและมาตรการหลังยกเลิก
ประกาศวันจันทร์ที่ 11 ต.ค. 2021
วันนี้ (11 ต.ค.) จังหวัดได้จัดประชุมศูนย์บัญชาการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19
โดยมีมติให้ยกเลิก “ประกาศแจ้งเตือนโควิด-19 จังหวัดฟูกูโอกะ”
ซึ่งมีผลบังคับใช้ในปัจจุบน
ั ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 14 ต.ค. เป็นต้นไป
จึงขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน
ดังนั้นจังหวัดจะยกเลิกกา
รขอความร่วมมือร้านอาหารให้ลดเวลาทาการ รวมถึงงดใช้อุปกรณ์คาราโอเกะ
โดยมีผลถึงวันที่ 14 ต.ค.
ช่วงเวลาต่อจากนี้
พวกเราทุกคนต้องตระหนักในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดขั้นพื้นฐานอ
ย่างเคร่งครัด ไม่ประมาท
และพยายามป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดซ้าในสังคมโดยภาพรวม
จังหวัดฯจึงขอความร่วมมือประชาชนและผู้ประกอบการทุกท่านให้ปฏิบัติตามรายละเอียดด้
านล่างตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค. เป็นต้นไป
เพื่อป้องกันไม่ให้ต้องนามาตรการเข้มงวดกลับมาใช้อีกครั้ง
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【ขอความร่วมมือประชาชนในจังหวัด】

ไม่ขอให้ทก
ุ ท่านงดออกนอกเคหะสถาน
แต่โปรดปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด เช่น หลีกเลี่ยง 3Cs
สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือให้สะอาด ทากิจกรรมร่วมกับสมาชิกจานวนไม่มาก
หากมีไข้โปรดงดออกนอกเคหะสถานและงดเดินทาง

タイ語（TH）

“การรับประทานอาหาร”
โปรดเลือกใช้บริการร้านที่ผ่านการรับรองการป้องกันการแพร่ระบาด
หรือร้านที่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด
และโปรดงดใช้บริการร้านอาหารที่ไม่ให้ความร่วมมือในการลดเวลาทาการ
หากไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดให้ดีพอ
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แม้จะทานอาหารร่วมกับคนจานวนน้อยก็ยังมีความเสี่ยงติดเชื้อสูง
โดยเฉพาะงานเลี้ยงสังสรรค์ซึ่งมีผู้ร่วมงานจานวนมาก
รวมทั้งการส่งเสียงดังยังทาให้ละอองฝอยแพร่กระจายไปในอากาศได้ง่ายขึ้น
โปรดปฏิบัติตาม

“การใช้บริการร้านอาหารที่หลีกเลีย
่ งความเสีย
่ งติดเชือ
้”

ตามที่จังหวัดได้ระบุอย่างเคร่งครัด
โปรดหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารหากพบว่าร้านไม่ดาเนินมาตรการป้องกันที่เหมาะสม
(เอกสารอ้างอิงฉบับที่

1

“การใช้บริการร้านอาหารที่หลีกเลี่ยงความเสี่ยงติดเชือ
้ ”)

โปรดหลีกเลี่ยงงานเลี้ยงสังสรรค์ซึ่งใช้เวลาเกินกว่าสองชั่วโมงเนื่องจากมีความเป็นไปได้ม
ากว่าจะส่งเสียงดัง

้ การร ้านอาหารเลีย
ี่ งในการติดเชอ
ื้
การใชบริ
่ งความเสย

タイ語（TH）

เอกสารประกอบ１

้ การ
ข ้อพึงปฏิบัตข
ิ องผู ้ใชบริ

ข ้อพึงปฏิบัตข
ิ องร ้านอาหาร
ร ้านอาหาร
ร ้านอิซากายะ(ร ้านเหล ้า)

○รักษาระยะห่างระหว่างผู ้ใช ้บริการ
・เลีย
่ งการนั่งหันหน ้าเข ้าหากัน
รักษาระยะห่างอย่างน ้อยหนึง่ เมตร หรือวางแผงกัน
้ พลาสติกบนโต๊ะเพือ
่ เว ้นระยะห่าง
・ตัง้ โต๊ะห่างกันอย่างน ้อยหนึง่ เมตร หรือตัง้ ฉากกัน
้ ระหว่างโต๊ะ
・จัดทีน
่ ั่งบริเวณเคาน์เตอร์ให ้ห่างอย่างน ้อยหนึง่ เมตร
หรือวางฉากกัน
้ บนเคาน์เตอร์เพือ
่ รักษาระยะห่าง
○ระบายอากาศให ้เหมาะสม
・ระบายอากาศให ้เหมาะสมโดยเปิ ดหน ้าต่างทัง้ สองด ้านเป็ นเวลาห ้านาทีทก
ุ ครึง่ ชัว่ โมง
○การตกลงกับลูกค ้า
・แนะนาให ้ลูกค ้าสวมหน ้ากากตลอดเวลายกเว ้นระหว่างรับประทานอาหาร
้ โรคทีม
・แนะนาให ้ลูกค ้าวัดอุณหภูมริ ่างกายก่อนเข ้าร ้านและฆ่าเชือ
่ อ
ื
・แนะนาลูกค ้าให ้งดกิจกรรมดืม
่ เหล ้าจอกเดียวกัน
หรือเวียนแก ้วดืม
่ ร่วมกัน รวมทัง้ ขอความร่วมมืองดพูดคุยเสียงดัง
・แนะนาลูกค ้าให ้ไม่ใช ้เวลาในร ้านเป็ นเวลานาน (สองชัว่ โมงเป็ นต ้นไป)
・กรณีใช ้บริการเป็ นกลุม
่ โดยนั่งแยกหลายโต๊ะ แจ ้งให ้ลูกค ้างดเดินไปมาระหว่างโต๊ะ

〇เวลาจอง

〇ร้านที่ให้บริการคาราโอเกะ

・ฆ่าเชื้อไมโครโฟนทุกครั้งเมื่อเปลี่ยนผู้ใช้งาน

・ทาความสะอาดฆ่าเชื้อโรคไมโครโฟนและรีโมตคอนโทรลทุกครั้งหลังเปลี่ยนผู้ใช้บริการ

・เว้นระยะที่นั่งอย่างน้อยหนึ่งเมตร และไม่นั่งหันหน้าเข้าหากัน

・ใช้บริการร้านที่ติดสัญลักษณ์ได้รับการรับรองป้องกันการแพร่ระบาด
จัดพื้นที่รักษาระยะห่างระหว่างผู้ใช้บริการและระบายอากาศอย่างเหมาะสม
○ขณะใช ้บริการ
・ปฏิบต
ั แ
ิ ละให ้ความร่วมมือตามมาตรการป้ องกันการแพร่ระบาดของร ้านอาหารทีใ่ ช ้บริการ
・สวมหน ้ากากอนามัยตลอดเวลายกเว ้นระหว่างรับประทานอาหาร
้ โรคทีม
・วัดอุณหภูมริ า่ งกายและฆ่าเชือ
่ อ
ื ก่อนเข ้าร ้าน
่ งการแพร่ระบาด เช่น
・งดพฤติกรรมเพิม
่ ความเสีย
การดืม
่ เหล ้าจอกเดียวกับผู ้ทีใ่ ช ้บริการร่วมกันหรือดืม
่ เหล ้าโดยเวียนแก ้วเดียวกัน
งดพูดคุยเสียงดังในร ้าน
・งดใช ้บริการในร ้านเป็ นเวลานาน (สองชัว่ โมงเป็ นต ้นไป)
・กรณีใช ้บริการเป็ นกลุม
่ โดยนั่งแยกหลายโต๊ะ งดเดินไปมาระหว่างโต๊ะ
〇การใช้บริการคาราโอเกะ
・สวมหน้ากากอนามัยเวลาร้องเพลง รักษาระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อยสองเมตร

คาราโอเกะบ็อกซ์โปรดติดตั้งอุปกรณ์ฆ่าเชื้อโรคทุกห้อง
・ร้านที่เน้นกินดื่มเป็นหลัก(เช่นร้านสแน็ก คาราโอเกะคาเฟ)
มีผู้ใช้บริการจานวนหลากหลายและใช้อุปกรณ์คาราโอเกะร่วมกัน
โปรดระบายอากาศและรักษาระยะห่างระหว่างผู้ใช้บริการให้ดี

้ ง
่ ัดเลีย
สถานทีจ

○การรักษาระยะห่างระหว่างผู ้ใช ้บริการ
・กรณีเสิรฟ
์ อาหาร รับผู ้ใช ้บริการครึง่ หนึง่ ของทีร่ ับได ้ปรกติ
・รับประทานอาหารขณะนั่งโต๊ะเท่านัน
้ (ไม่เสิรฟ
์ อาหารให ้ยืนรับประทาน)
・งดจัดโต๊ะทีน
่ ั่งแบบหันหน ้าเข ้าหากัน
เว ้นระยะห่างระหว่างทีน
่ ั่งอย่างน ้อยหนึง่ เมตร หรือตัง้ แผงกัน
้ บนโต๊ะเพือ
่ รักษาระยะห่าง
・จัดโต๊ะให ้ห่างกันอย่างน ้อยหนึง่ เมตรหรือตัง้ ฉากกัน
้
・รักษาระยะห่างระหว่างผู ้กล่าวเปิ ดงาน (บนเวที)
กับผู ้เข ้าร่วมงานอย่างน ้อยสองเมตร หรือตัง้ ฉากกัน
้ เพือ
่ รักษาระยะห่าง
○ระบาดอากาศให ้เหมาะสม
・ระบายอากาศภายในสถานทีจ
่ ัดงานโดยติดตัง้ อุปกรณ์ระบานอากาศหรือเปิ ดประตูทงิ้ ไว ้
○การตกลงกับลูกค ้า
・แจ ้งผู ้จัดให ้ลงทะเบียนผู ้เข ้าร่วมงานล่วงหน ้าเพือ
่ ให ้รู ้จานวนทีแ
่ น่นอน
・ประกาศแจ ้งในงานว่าให ้สวมหน ้ากากตลอดเวลายกเว ้นช่วงรับประทานอาหาร

○ขณะจอง
・
ผู ้จัดเลือกสถานทีท
่ ส
ี่ ามารถจัดพืน
้ ทีใ่ ห ้ห่างกันอย่างน ้อยหนึง่ เมตรได ้เหมาะสมตามจานวนผู ้เข ้าร่ว
มจากการคาดการณ์
・กรณีเสิรฟ
์ อาหาร รับจองไม่เกินครึง่ หนึง่ ของจานวนทีร่ องรับได ้ปรกติ
・งดยืนรับประทานอาหาร
○ขณะใช ้บริการ
・ให ้ความร่วมมือปฏิบต
ั ต
ิ ามมาตรการป้ องกันการแพร่ระบาดของสถานทีจ
่ ัดงานทีใ่ ช ้บริการ
・สวมหน ้ากากตลอดเวลายกเว ้นช่วงรับประทานอาหาร
้ โรคทีม
・วัดอุณหภูมริ า่ งกายและทาความสะอาดฆ่าเชือ
่ อ
ื ก่อนเข ้าร ้าน
่ งติดเชือ
้ เช่นการดืม
・งดพฤติกรรมเสีย
่ เหล ้าจากจอกเดียวกันหรือดืม
่ เวียนดืม
่ เหล ้าจากแก ้วเดียวกัน
・งดใช ้บริการเป็ นเวลานาน (สองชัว่ โมง)
・งดเดินไปมาระหว่างโต๊ะ

้ โรคทีม
・ขอให ้วัดอุณหภูมริ ่างกายและทาความสะอาดฆ่าเชือ
่ อ
ื ก่อนเข ้าร ้าน
・ขอให ้งดการดืม
่ เหล ้าร่วมจอกหรือการดืม
่ เหล ้าเวียนจากแก ้วเดียวกันและงดพูดคุยเสียงดัง
・ขอให ้ไม่ใช ้เวลาในร ้านเป็ นเวลานาน (ไม่เกินสองชัว่ โมง)
・ขอให ้งดเดินไปมาระหว่างโต๊ะ

