A NEW NORMAL
HAPPY HANDBOOK

TOGETHER WE CARE
เราจะกาวไปดวยกัน

การแพรระบาดของโรคติดตอครัง� ใหญในรอบศตวรรษนี้ นับเปนว�กฤตการณทร่ี นุ แรง
และสงผลกระทบในวงกวาง ไมเพียงแคนำมาซ�่งความวุนวายโกลาหลทั�งยังสราง
ความตื่นตระหนกใหกับผูคนทั�วโลก ความรายแรงของการแพรระบาดครั�งนี้ทำให
ตองมีการปดประเทศ หามไมใหมีการเดินทางโยกยายหร�อทำกิจกรรมที่มีการ
รวมตัวกัน เพื่อปองกันการแพรระบาดของเช�้อ แตการหยุดชะงักของทุกสิ�งเพื่อ
หยุดยั�งการแพรระบาด ยอมสรางความเสียหายทั�งตอการดำเนินช�ว�ตรวมไปถึง
การดำเนินธุรกิจอยางหลีกเลี่ยงไมได
แมจะมีการอนุญาตใหผอนคลายมาตรการปองกันการแพรระบาดที่ดำเนินการมา
ตัง� แตตน แลวก็ตาม แตการปกปองผูค นจากการติดเช�อ้ คือหัวใจหลักทีเ่ ราใหความ
สำคัญเปนลำดับแรก ความปลอดภัยดานสุขอนามัยของพนักงาน กลุมธุรกิจคูคา
และลูกคาทุกคน คือเปาหมายสูงสุด หลายๆ ธุรกิจทยอยกลับมาดำเนินกิจการ
แบบคอยเปนคอยไป
ในขณะเดียวกันที่ว�ถีช�ว�ตแบบใหม NEW NORMAL ไดเขามามีบทบาทสำคัญ
ในการดำเนินช�วต� ใหม เราไดปรับขบวนการดำเนินธุรกิจใหตอบสนองโดยยังคงรักษา
และเพิม� ประสบการณความสุขของลูกคา พนักงานและกลุม ธุรกิจคูค า ไมเปลีย่ นแปลง
ทัง� นี้ เรายังเช�อ่ มัน� วาว�กฤติการณครัง� นีไ้ มอาจปดกัน� พลังแหงการสรางสรรค เพราะ
เราเช�อ่ เสมอวา พลังของความรัก ความศรัทธาและความสามัคคี รวมมือรวมใจกัน
ของทุกคนจะนำพาพวกเราไปสูวันที่สดใสไดในที่สุด
ดวยพลังแหงรัก เราจะจับมือฟนฝาไปดวยกัน
ดวยพลังแหงศรัทธา เราจะยืนหยัดเพื่อวันพรุงนี้ที่ดีกวา
ดวยพลังแหงเรา ยอมเอาชนะทุกสิง� ไมวา วันขางหนาจะเปนเชนไร
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A NEW NORMAL
TOUCHLESS RETAIL
ธุรกิจรูปแบบใหม ลดการสัมผัสโดยตรง

โจทยของการทำธุรกิจในชวงเวลานี้คือ การพยายามรักษาระยะหางแตคงความใกลช�ด
ระหวางกันและกันเอาไวใหมากที่สุด เราจ�งขอนำเสนอทางเลือกภายใตสถานการณ
เชนนี้ดวย รูปแบบธุรกิจที่ลดการสัมผัสโดยตรง (TOUCHLESS RETAIL) ซ�่งเปน
การผสมผสานระหวางการรักษาสภาพรูปลักษณภายนอกและว�ธ�การประมวลผล
โดยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยเขาไวดวยกัน ทำทุกอยางใหเปนเร�่องงายและปลอดภัย
ใสใจในทุกรายละเอียด เพื่อใหสามารถตอบสนองตอทุกความตองการ

TOUCHLESS SERVICES
เราไดจัดเตร�ยมที่จอดรถผานระบบ QR CODE รวมถึง
มีเจาหนาที่ประจำลิฟตและประตูเขาออกใหบร�การ และมี
บร�การ WORRY-FREE WAITING AREA
ในหางสรรพสินคา เพื่อใหยังคงรักษาระยะหางทางสังคมเอาไว

K.HUNG

หัวใจหลัก 3 ประการในการทำธุรกิจลดการสัมผัสโดยตรง ไดแก ว�ธ�การเขาถึงสินคา
และบร�การ การอำนวยความสะดวกเพื่อลดการสัมผัส และการชำระเง�นแบบไมตอง
ใชเง�นสด

STORE CHECK-IN
ลูกคาทุกคนของเราสามารถลงทะเบียนติดตามผูใชบร�การ
ตามมาตรการรัฐฯ กอนเขาใชบร�การไดงา ยๆ ผาน M CARD MOBILE
APPLICATION หร�อจะลงทะเบียนผาน LINE OFFICIAL
THE MALL GROUP หร�อสแกน QR CODE ที่หนาเวป
หร�อลงทะเบียน ณ จ�ดคัดกรองบร�เวณทางเขา
ศูนยการคาและหางสรรพสินคา

K.HUNG
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TOUCHLESS PAYMENT
ดวยบร�การรับชำระเง�นหลากหลายรูปแบบ ไมวา จะเปนการชำระผานระบบคิวอาร (THAI QR PAYMENT)
ชำระผานโทรศัพทมือถือ (MOBILE PAYMENT) ผานอ�ปกรณสวมใส (WEARABLE PAYMENT)
หร�อ ชำระดวยว�ธ� SCAN-TO PAYMENT ทีส่ ามารถเลือกใชบร�การไดในทุกพืน้ ทีห่ า งราน การชำระสินคา
ดวยว�ธ�เหลานี้สามารถทำไดงายและปลอดภัย ลดการสัมผัสสิ�งที่ไมจำเปนโดยตรงลงไปอีกดวย

K.HUNG
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SHOPPING SERVICES
บร�การซ�้อสินคาผานชองทางออนไลน
• M CHAT & SHOP : “แชทมา ชอปให จัดสงถึงที่” เปนบร�การชอปป�งออนไลน
ที่เหมือนไดมาเลือกสินคาดวยตัวเองผาน LINE APPLICATION
• CALL TO ORDER : บร�การใหมเพียงโทรศัพท ก็สามารถเลือกซ�้อสินคาใน
หางสรรพสินคาไดครบทุกชั�นทุกแผนก (เฉพาะสาขาที่กำหนด) และยังสามารถ
เลือกรับการรับสงสินคา 3 ชองทาง ไดแก บร�การสงของถึงรถ (DRIVE THRU)
บร�การนัดรับ (PICK UP) และบร�การจัดสงถึงบาน (HOME DELIVERY)
เมื่อเลือกซ�้อครบ 1,500 บาทข��นไป

FOOD DELIVERY

THE MALL+EMPORIUM+EMQUATIER
บร�การจัดสงอาหารถึงบาน โดยการรวมกันระหวางเดอะมอลล เอ็มโพเร�ยม
เอ็มควอเทียร และบร�ษัทไลนแมน ที่ถือเปนบร�ษัทอันดับหนึ่งในดานการบร�การ
จัดสงอาหาร สามารถใหคณ
ุ สัง� อาหารจากหลากหลายรานคาในการสัง� เพียงครัง� เดียวได

VALUE-ADDED
SERVICES
365 DAY PROMOTION
ENJOYMENT
โปรโมชั�นพิเศษทุกวันตลอดป เพื่อเปนการตอนรับการกลับมา เดอะมอลล
ไดจัดใหมีโปรโมชั�นพิเศษทั�งสินคาและบร�การ ตลอดจนรานอาหารตางๆ
เพื่อใหไดสัมผัสบรรยากาศในการชอปป�งที่สนุกสนานอีกครั�ง โดยไดรับ
ความรวมมือทัง� จากธนาคารและผูใ หบร�การดานการเง�นระดับชัน� นำของประเทศ
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THE MALL
DINING @HOME

SEASONAL VIBE
แม ว  า การจั ด กิ จ กรรมทางการตลาด ยั ง ไม
สามารถทำไดในทันที เรายังคงตกแตงสถานที่
สรางบรรยากาศเขากับเทศกาลตางๆ เพื่อให
ลูกคาเกิดความเพลิดเพลิน เมื่อชอปป�งในหาง
ของเราอยูเสมอ
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LOVE & EXTRA CARE
TO OUR PEOPLE,
TENANTS, PARTNERS
& CUSTOMERS
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เดอะมอลลกรุป
ปลอดภัย
ใสใจสุขอนามัย

1

5 มาตรการหลักเพื่อความปลอดภัย ขั�นสูงสุด

INTENSIVE SCREENING
คัดกรองเขมงวด

LOVE & EXTRA CARE
TO OUR PEOPLE,
TENANTS, PARTNERS
& CUSTOMERS

ตรวจวัดอ�ณหภูมิ
ไมเกิน 37.5 C
o

5 INTENSIVE
HYGIENIC
STANDARD

สวมหนากากอนามัย
ตลอดเวลา

ลงทะเบียนกอนเขาพื้นที่
เพื่อติดตาม ติดตอได
เมื่อมีความจำเปน
M CARD APP
@LINE THE MALL GROUP
SCAN QR CODE

บร�การจำหนาย
หนากากอนามัย
ในกรณีไมไดเตร�ยมมา

พรมเช�ดเทาฆาเช�้อ
ที่ประตูเขาออก

WE

M
LCO

E
10
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เดอะมอลลกรุป
ปลอดภัย
ใสใจสุขอนามัย

2

5 มาตรการหลักเพื่อความปลอดภัย ขั�นสูงสุด

PHYSICAL DISTANCING
ลดความแออัด
กำหนด
ทางเขา-ออก
อาคาร

IN

โซนเฉพาะสำหรับ
DELIVERY

เดอะมอลลกรุป
ปลอดภัย
ใสใจสุขอนามัย

3

5 มาตรการหลักเพื่อความปลอดภัย ขั�นสูงสุด

TOUCHLESS EXPERIENCE
ลดการสัมผัส
พนักงานบร�การ
เปด–ปดประตู

บร�การกดลิฟต
ฉีดพนน้ำยาฆาเช�้อ
ทุก 10 นาที

OUT
บร�การ
DRIVE THRU
& PICK UP

จำกัดจำนวนคน
1 คน ตอ
5 ตารางเมตร

บร�การ
HANDS-FREE
SHOPPING

ชองแคชเช�ยรพิเศษ
PRIORITY สำหรับ
ผูส งู อายุ ผูพิการ
และสตร�มีครรภ

*มีบร�การเฉพาะที่
เอ็มโพเร�ยม

ใชบันไดเลื่อน
เวนหางกัน 2 ขั�น

รักษาระยะหาง
1 - 1.5 เมตร

WORRY-FREE
WAITING AREA

1.5 ES
1 ETR
M
12

สงเสร�มใหลูกคา
ใชว�ธ�การชำระเง�นแบบ
TOUCHLESS
PAYMENT

งดกิจกรรมที่มี
ปร�มาณคนตอคิวมาก
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เดอะมอลลกรุป
ปลอดภัย
ใสใจสุขอนามัย

4

5 มาตรการหลักเพื่อความปลอดภัย ขั�นสูงสุด

HYGIENIC CLEANING
สุขอนามัยเช�งรุก

ทำความสะอาดจ�ดสัมผัสรวม
ดวยน้ำยาฆาเช�้อทุก 30 นาที

เดอะมอลลกรุป
ปลอดภัย
ใสใจสุขอนามัย

5

5 มาตรการหลักเพื่อความปลอดภัย ขั�นสูงสุด

COMPREHENSIVE

INFORMATION TRACKING
เฝาระวังติดตาม

5

TRACKING INFORMATION

ฉีดพนยาฆาเช�้อ
อัตโนมัติทุก
ลูกบิด กลอนประตู กอกน้ำ ปุม กดภายในลิฟต ราวบันไดเลือ่ น 5 นาทีในหองน้ำ

โตะเกาอีศ้ นู ยอาหาร จ�ดแลกคูปอง
MENU

บร�การ
เจลแอลกอฮอล
ลางมือ
F
P RU L L
S H OT E
IEL CT
D

บัตรจอดรถ บัตรศูนยอาหาร
เมนูอาหาร

รถเข�นซูเปอรมารเก็ต
รถเข�นเด็ก รถเข�นคนพิการ

พนน้ำยาฆาเช�้อ
ในพื้นที่จอดรถ DELIVERY

จัดทำประวัติขอมูล
สุขภาพของพนักงาน
ทุกคน

ทำความสะอาด
พื้นศูนยการคา
ทุก 30 นาที

ติดตั�ง
GUARD SHIELD
ทุกเคานเตอร
บร�การ

HEALTH

ลงทะเบียน CHECK IN
เพื่อติดตาม ติดตอได
เมื่อมีความจำเปน

PLATINUM

เพิ�มมาตรการทำความสะอาด
หองบร�การตางๆ

มีถังขยะแยก
เฉพาะทิ�ง
“หนากากอนามัย”
อบฆาเช�้อ
ถุงสินคาและ
สินคาที่ผานการลอง
ดวยรังสี UV

AIR

CHANGE SYSTEM
TIMES
/ HOUR

>10

TRAINING

อบรมและเนนว�ธ�
ปฏิบัติเพื่อรักษา
สุขอนามัย

BIG CLEANING

ฉีดพนยาฆาเช�้อทุกสัปดาห
พืน้ ทีข่ ายและพืน้ ทีส่ ำนักงาน
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LOVE & EXTRA CARE
TO OUR PEOPLE,
TENANTS, PARTNERS
& CUSTOMERS

INTENSIVE
HYGIENIC
STANDARD OF
GOURMET
MARKET

มาตรการสำหรับ ซูเปอรมารเก็ต และ DINE-IN COUNTER
(YOU HUNT WE COOK / THE DOCK / NIPPON KAI / IMURI / THE BEEF MASTER / FAT LAMB / PETIT PLAISIR / SHIMANTO GOLD)

BIG CLEANING สัปดาหละ 1 ครั�ง
และทำความสะอาดในพื้นที่ใหบร�การและ
จ�ดสัมผัสสาธารณะ ดวยน้ำยาฆาเช�้อ
ทุก 1 ชั�วโมง

พนักงานวัดอ�ณหภูมริ า งกาย วันละ 2 ครัง�
กอนเขาพื้นที่และระหวางวัน
ลูกคาวัดอ�ณหภูมิรางกาย
กอนเขาพื้นที่ทุกครั�ง

จำกัดจำนวนคนในพื้นที่
เพื่อลดความแออัด
(1 คนตอ 2 ตารางเมตร)

ติดตั�งเจลลางมือ และถุงมือพลาสติก
สำหรับบร�การลูกคา

ลูกคาตองสวมหนากากอนามัยตลอดเวลา
พนักงานที่ปฏิบัติงานตองสวมหนากากอนามัยและ
FACE SHIELD ตลอดเวลาและทำความสะอาดทุกวัน

ทำความสะอาดรถเข�น และตะกรา
ทุกครั�งกอนใหบร�การลูกคา

มีพนักงานบร�การตักซุป สลัด
เพื่อลดจ�ดสัมผัสรวม

ติดตั�ง FOOD SHIELD ที่โซนอาหารสด
อาหารปรุงสุก เพื่อสุขอนามัยที่ดี

1-1.5
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ติดตั�ง COUNTER SHIELD ที่จ�ดแคชเช�ยร
พรอมทั�งจัดทำชองแคชเช�ยรพิเศษ
PRIORITY LANE สำหรับคนชรา สตร�มีครรภ
และผูที่ตองการความชวยเหลือ

TOUCHLESS PAYMENT

จัดทำ TABLE SHIELD ฉากกั�นบนโตะ
สำหรับโตะขนาดใหญและ
ที่นั�งแบบเคานเตอรบาร

กำหนดจ�ดเวนระยะหางทางสังคม
1-1.5 เมตร

จำกัดเวลารับประทานไมเกิน 1 ชม.

อ�ปกรณการรับประทานอาหาร
1 ชุด ตอ 1 คน

งดวางอ�ปกรณบนโตะอาหารไวลวงหนา
หร�อหากวางตองมีวัสดุหอหุม
ใหถูกสุขอนามัย

งดวางเคร�่องปรุงและเคร�่องเคียงหนาราน
เปลี่ยนไปใชแบบบรรจ�ซองสำเร�จ
หร�อใหพนักงานรานคาตักให

เขมงวดในการจัดเก็บอาหารและ
อ�ปกรณทำอาหาร ใหถูกสุขอนามัย

สำหรับอาหาร TAKE AWAY
ตองใชบรรจ�ภัณฑที่มีฝาปดมิดช�ด
ระบุช�่อราน สาขา วันที่ผลิต
พรอมช�่อพนักงานที่ประกอบอาหาร
และจัดบรรจ�ภัณฑ

ทำความสะอาดฆาเช�้อโตะและ
ที่นั�งดวยน้ำยาฆาเช�้อกอน
และหลังใหบร�การลูกคา
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มาตรการสำหรับ รานอาหาร และ TAKE HOME

ติดตัง� เจลแอลกอฮอลลา งมือ
บร�เวณ จ�ดตางๆ อยางทัว� ถึง เชน
ประตูทางเขา - ออกรานคา

ทำความสะอาดฆาเช�อ้ โตะและ
ทีน่ ง�ั ดวยน้ำยาฆาเช�อ้ กอน
และหลังใหบร�การลูกคา

จัดโตะทีน่ ง�ั เวนระยะหาง
อยางนอย 1.5 เมตร

มาตรการสำหรับ FOOD COURT

ติดตัง� เจลแอลกอฮอลลา งมือ
บร�เวณ จ�ดตางๆ อยางทัว� ถึง เชน
บร�เวณ จ�ดแลก FOOD CARD

จัดโตะทีน่ ง�ั เวนระยะหาง
อยางนอย 1.5 เมตร

ติดตัง� TABLE SHIELD
บนโตะรับประทานอาหาร

FOOD
CARD

รานอาหารบุฟเฟต
ตองใหพนักงานเสิรฟอาหารที่โตะ
งดการบร�การตัวเอง

ชอน สอม ทิชชู และชุดเคร�อ่ งปรุง
ไดรบั การบรรจ�ใสบรรจ�ภณ
ั ฑทม่ี ดิ ช�ด
ถูกสุขอนามัย

ติดตัง� GUARD SHIELD
ทีร่ า นคา

ทำความสะอาด จ�ดแลก FOOD CARD
ทุกๆ 30 นาที และทำความสะอาด FOOD CARD
กอนและหลังการใชงานทุกครัง�

ติดตัง� GUARD SHIELD
ที่ จ�ดแลก FOOD CARD และรานคา

TOUCHLESS PAYMENT

สำหรับอาหาร TAKE AWAY ตองใชบรรจ�ภัณฑ
ที่มีฝาปดมิดช�ด ระบุช�่อราน สาขา วันที่ผลิต
พรอมช�่อพนักงาน ที่ประกอบอาหาร
และจัดบรรจ�ภัณฑ

พนักงานตอง รับ และทอนเง�น ผานถาดรับเง�นเทานั�น
และทำความสะอาดถาดดวยน้ำยาฆาเช�้อ
ทุกครั�งหลังจากใหบร�การ

อ�ปกรณและภาชนะตางๆ ไดรับการฆาเช�้อ
ผานเคร�่องลางจานที่มีอ�ณหภูมิสูง
มากกวา 80 องศาเซลเซ�ยส
และจัดใหมีจ�ดบร�การเคร�่องฆาเช�้อ
แบบ UV สําหรับฆาเช�้ออ�ปกรณ ชอนสอม

ชอน สอม ทิชชู และชุดเคร�อ่ งปรุง
ไดรบั การบรรจ�ใสบรรจ�ภณ
ั ฑทม่ี ดิ ช�ด
ถูกสุขอนามัย

สำหรับอาหาร TAKE AWAY ตองใชบรรจ�ภัณฑ
ที่มีฝาปดมิดช�ด ระบุช�่อราน สาขา วันที่ผลิต
พรอมช�่อพนักงาน ที่ประกอบอาหาร
และจัดบรรจ�ภัณฑ

1-1.5
กำหนดจ�ดเวนระยะหางทางสังคม
1-1.5 เมตร

TOUCHLESS PAYMENT
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ขอความรวมมือลูกคาใชบร�การในพืน้ ที่
ทานละไมเกิน 1 ชัว� โมง

ขอความรวมมือลูกคาใชบร�การในพืน้ ที่
ทานละไมเกิน 1 ชัว� โมง
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LOVE & EXTRA CARE
TO OUR PEOPLE,
TENANTS, PARTNERS
& CUSTOMERS

INTENSIVE
HYGIENIC
STANDARD OF
DEPARTMENT
STORE

01
02

มาตรการสำหรับ ดีพารทเมนทสโตร
STAFF POLICY

มาตรการสำหรับ พนักงานขาย

พนักงานสวมหนากากอนามัย
และ FACE SHIELD ตลอดเวลา

พนักงานสวมถุงมือ
ทุกครั�งที่ใหบร�การ

พนักงานตรวจวัด
อ�ณหภูมิ 2 ครั�ง/วัน

COUNTER BRAND & SHOP

มาตรการสำหรับ COUNTER BRAND และ SHOP

ทำความสะอาดหองลอง
ดวยน้ำยาฆาเช�้อทุกครั�ง
หลังการใชงาน หร�อทุกๆ 30 นาที

SOCIAL DISTANCE
1-1.5 M

แผนก BEAUTY HALL
บร�การลูกคาไมเกิน
2 ทาน/เคานเตอร

แผนก FASHION
บร�การลูกคาไมเกิน
1 ทาน/ราวเสื้อผา

WORKSHOP

SAMPLE

03

งดกิจกรรมเว�รคชอป

งดช�ม/ลองอาหารและเคร�่องดื่ม

PRODUCT CLEANING BEFORE & AFTER TESTING
มาตรการสำหรับ การดูแลความสะอาดสินคา

บร�การถุงเทาและ
ผาคลุมหนา สำหรับลองสินคา

บร�การเจลแอลกอฮอล
ลางมือกอนใหบร�การ

บร�การฆาเช�้อดวย
เตาร�ดไอน้ำ

บร�การหองอบฆาเช�้อสินคา
ดวยแสง UV-C

เช�ดทำความสะอาด และพนน้ำยาฆาเช�้อ
หลังลูกคาทดลองสินคาทุกครั�ง

04

SERVICES

มาตรการสำหรับ งานบร�การ

WORRY-FREE WAITING AREA
บร�การที่นั�งรอชำระเง�น

20

งดลองสินคา
ความงามและเคร�่องสำอางค

งดใหบร�การ
แตงหนา/นวดหนา

งดกิจกรรมในแผนกเด็ก
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มาตรการสำหรับ รานอาหาร

LOVE & EXTRA CARE
TO OUR PEOPLE,
TENANTS, PARTNERS
& CUSTOMERS
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INTENSIVE
HYGIENIC
STANDARD OF
RESTAURANT

ใชระบบการจองคิวลวงหนา
(เลี่ยงการนั�งรอ)

จำกัดจำนวนคนในราน โดยจัดโตะ
เวนระยะหางอยางนอย 1.5 เมตร

ติดตั�ง TABLE SHIELD
ที่โตะรับประทานอาหาร

อาหารตองปรุงสุกสะอาด
เปลี่ยนชอนสำหรับช�มทุกครั�ง
และเขมงวดในการจัดเก็บอาหารและ
อ�ปกรณทำอาหารใหถูกสุขอนามัย

งดวางอ�ปกรณ และชุดเคร�่องปรุง
ทิ�งไวบนโตะ โดยจัดใหมี
เคร�่องปรุงชนิดซองแทนการใชรวมกัน

จัดเตร�ยมจ�ดวัดอ�ณหภูมิ, เจลลางมือ
สำหรับบร�การลูกคา
และพนักงานในรานคา

แยกหมอตม เตาป�งยาง
และอ�ปกรณ
การรับประทาน 1 ชุดตอ 1 คน

รานอาหารบุฟเฟตตอง
ใหพนักงานเสิรฟอาหารที่โตะ
งดบร�การตัวเอง

สำหรับอาหาร TAKE AWAY
ตองใชบรรจ�ภัณฑที่มีฝาปดมิดช�ด
ระบุช�่อราน สาขา วันที่ผลิต พรอม
ช�่อพนักงานประกอบอาหารและบรรจ�ภัณฑ

ทำความสะอาดฆาเช�้อโตะ
และที่นั�งกอนและหลังใหบร�การ

ฆาเช�้อภาชนะตางๆ และ
อ�ปกรณดวยเคร�่อง UV และติดตั�ง
เคร�่องฟอกอากาศ เพื่อฆาเช�้อโรค

ใชบร�การไมเกิน 1 ชั�วโมง

กำหนดจ�ดเวนระยะหางทางสังคม
1-1.5 เมตร

TOUCHLESS PAYMENT
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SAFETY MANUAL CHECK LIST

RESTAURANTS / รานอาหาร
• รานคา หนวยงานตนสังกัด ตองจัดทำประวัติขอมูลสุขภาพของพนักงานทุกคน
โดยตองแสดงใบรับรองแพทย กอนกลับมาปฏิบัติงาน กรณีเดินทางจากตางจังหวัด
สถานที่สุมเสี่ยงหร�อใกลช�ดผูติดเช�้อ ตองหยุดพักสังเกตอาการ (SELF-QUARANTINE) 14 วัน
• พนักงานที่ปฏิบัติงาน ตองลงทะเบียนผาน APPLICATION กอนเขาพื้นที่ศูนยการคา
เพื่อสามารถติดตามในกรณีที่มีความจำเปน
• หากพนักงานมีไข ไอ จาม หายใจลำบาก และออนเพลีย ใหหยุดปฏิบัติงาน และพบแพทยทันที
โดยใหแจงฝายบร�หารศูนยการคาเพื่อรับทราบขอปฏิบัติที่ถูกตอง
• พนักงานที่ปฏิบัติงาน ตองผานการตรวจวัดอ�ณหภูมิรางกายทุกวันดวย THERMO SCAN และ
THERMOMETER ณ ประตูทางเขาศูนยการคา และหางสรรพสินคา โดยอ�ณหภูมิรางกาย
ตองไมเกิน 37.5 องศาเซลเซ�ยสจ�งจะอนุญาตใหเขาพื้นที่ได
• พนักงานที่ปฏิบัติงาน ตองวัดอ�ณหภูมิรางกายวันละ 2 ครั�ง กอนเขาพื้นที่ศูนยการคา
และระหวางวัน หร�อทุก 6 ชั�วโมง
• พนักงานที่ปฏิบัติงาน ตองสวมหนากากอนามัย, FACE SHIELD ตลอดเวลา
และทำความสะอาดทุกวัน
• พนักงานที่ปฏิบัติงาน ตองสวมถุงมือยางขณะปฏิบัติหนาที่
• พนักงานที่ปฏิบัติงาน ตองลางมืออยางสม่ำเสมอ กอนและหลังบร�การลูกคา
• รานคา ตองมีบร�การลงทะเบียนจองลวงหนา เพื่อลดการแออัด และลดการใชเสียง
หร�อแจกบัตรคิว และโทรแจงลูกคาเมื่อพรอมใหบร�การ (กรณีหนารานไมมีพื้นที่)
• รานคา ตองจำกัดจำนวนคนในราน ใหเหมาะสมกับขนาดพื้นที่
• รานคา ตองมีบร�การ เปด - ปด ประตูรานคา เพื่อลดการสัมผัส
• รานคา ตองตรวจวัดอ�ณหภูมิรางกายลูกคากอนใหบร�การโดยอ�ณหภูมิรางกาย
ตองไมเกิน 37.5 องศาเซลเซ�ยส จ�งจะอนุญาตใหเขาพื้นที่ได
• ลูกคาผูใชบร�การ ตองสวมหนากากอนามัย
• รานคา ตองมีเจลแอลกอฮอล / สเปรยฆาเช�้อ สำหรับบร�การลูกคาและพนักงานในรานคา
• รานคา ตองจำกัดเวลาในการรับประทานอาหาร ไมเกิน 1 ชั�วโมง
• รานคา ตองกำหนดจ�ดเวนระยะหาง โดยเวนระยะหาง 1 - 1.5 เมตร (PHYSICAL DISTANCING)
ในการการรอคิวเขารับบร�การ การเขาคิวชำระเง�น และจ�ดบร�การตางๆ ภายในรานคา
พรอมทำสัญลักษณใหชัดเจนและจัดระเบียบอยางเขมงวด
• รานคา ตองกำหนดเสนทางการเดินของลูกคาภายในรานคา เพื่อลดความเสี่ยง
จากการเดินสวน
• รานคา ตองจัดที่นั�งเวนระยะหางอยางนอย 1.5 เมตร พรอมทำสัญลักษณใหชัดเจน
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• รานคา ตองติดตั�ง TABLE SHIELD ที่โตะรับประทานอาหาร
สงเสร�มใหรานคา มีบร�การดาวนโหลด DIGITAL MENU เพื่อลดการสัมผัส
• รานคา ตองทำความสะอาดฆาเช�้อ โตะและที่นั�ง รวมทั�งเมนูอาหาร กอนและหลังใหบร�การ
• รานคา ตองฆาเช�้อภาชนะตาง ๆ ดวยเคร�่องอบความรอนสูง กอนนำมาใหบร�การ
• รานคา ตองงดวางอ�ปกรณและชุดเคร�่องปรุงทิ�งไวบนโตะ โดยจัดมีเคร�่องปรุงชนิดซองแทนการใชรวมกัน
• รานคาตองแยกหมอตม เตาป�ง และอ�ปกรณรับประทาน 1 ชุด ตอ 1 คน แตหากหมอสามารถ
แยกแบงคร�่งไดสามารถใชไดโดยตองกำชับลูกคาใหใชหมอแยกหนึ่งคนตอหนึ่งหมอแยกเทานั�น
• รานคา ตองใหบร�การอาหารที่ปรุงสุกสะอาด เปลี่ยนชอนสำหรับช�มทุกครั�ง
พรอมเขมงวดในการจัดเก็บอาหาร และอ�ปกรณทำอาหารใหถูกสุขอนามัย
• รานอาหารบุฟเฟต ตองใหพนักงานเสิรฟอาหารที่โตะ งดการบร�การตนเอง
• รานคา ตองวางโชวสินคาอาหาร ในตูปดมิดช�ดหร�อในบรรจ�ภัณฑ เชน เชน ขนมและเบเกอร�่
• งดจำหนายเคร�่องดื่มแอลกอฮอลภายในราน อนุญาตใหเฉพาะสั�งกลับบานได
โดยใหเปนไปตามชวงเวลาที่กฎหมายกำหนด
• สำหรับอาหาร TAKE AWAY ตองใชบรรจ�ภัณฑที่มีฝาปดมิดช�ด และระบุช�่อราน สาขา
วันที่ผลิต พรอมช�่อพนักงานประกอบอาหารและจัดบรรจ�ภัณฑ
• รานคา ตองจัดสงอาหารสำหรับบร�การ DELIVERY ณ บร�เวณที่ศูนยการคาเตร�ยมไวใหเทานั�น
• รานคา ตองมีบร�การและสงเสร�มใหลูกคาใช ว�ธ�การชำระเง�นแบบ TOUCHLESS PAYMENT
แตหากตองมีการชำระโดนเง�นสดรานคาตองจัดเตร�ยมถาดรับเง�นเพื่อลดการสัมผัส
และตองทำความสะอาดฆาเช�้อถาดเง�นทอนทุกครั�ง
• รานคา ตองติดตั�ง COUNTER SHIELD ณ จ�ดชำระเง�น พรอมบร�การเจลแอลกอฮอล
• รานคา ตองทำความสะอาดใหญภายในรานคา โดยพนสเปรยฆาเช�้ออบโอโซน
อยางนอยสัปดาหละ 1 ครั�ง
• สงเสร�มใหรานคา มีการติดตั�งเคร�่องฟอกอากาศ เพื่อการถายเทและรักษาคุณภาพ
ของอากาศภายในรานคา
• งดกิจกรรมทางการตลาด ที่มีปร�มาณคนตอคิวมาก โดยยึดมาตรการ
SOCIAL DISTANCING อยางเครงครัด
• อบรมสรางการตระหนักรับรูและเนนย้ำว�ธ�ปฏิบัติกับพนักงาน เพื่อการดูแลรักษาสุขอนามัย
และปองกันตนเอง
• ติดตั�งสื่อประชาสัมพันธใหลูกคาผูรับบร�การทราบถึงมาตรการ และขอปฏิบัติความปลอดภัย
ที่บร�เวณทางเขารานคา
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มาตรการสำหรับรานตัดผม

LOVE & EXTRA CARE
TO OUR PEOPLE,
TENANTS, PARTNERS
& CUSTOMERS

INTENSIVE
HYGIENIC
STANDARD OF
SALON &
BARBER

จดบันทึกขอมูลผูใชบร�การ
และระบบการจองคิว
(ไมอนุญาตนั�งรอในราน)

วัดอ�ณหภูมิ สอบถามประวัติ
การเดินทางเพื่อประเมินความเสี่ยง
กอนใหบร�การ

ใหบร�การไมเกิน 1 ชั�วโมง
เชน ตัด สระ ไดร เทานั�น

พนักงานที่ปฏิบัติงานตอง
สวมถุงมือยางขณะปฏิบัติหนาที่
และทิ�งทันทีหลังใหบร�การ

งดการสนทนาขณะใหบร�การ

จัดที่นั�งหร�อเตียงสระ
มีระยะหางอยางนอย 1.5 เมตร

ตองแยกทำความสะอาดผาคลุมตัดผม
ทันทีหลังใชเสร�จ (ไมใชซำ้ )
พรอมทำความสะอาดและฆาเช�้อ เตียงสระ
อ�ปกรณ กอนและหลังใชบร�การทุกครั�ง

ทำความสะอาดฆาเช�้อ
พื้นที่ใหบร�การ
และจ�ดสัมผัสสาธารณะ
ทุก 2 ชั�วโมง

ติดตั�งเคร�่องฟอกอากาศ
และอบโอโซนฆาเช�้อโรค
ภายในรานทุกสัปดาห

TOUCHLESS PAYMENT

อ�ปกรณตองฆาเช�้อและ
บรรจ�ในซองปลอดเช�้อ
กอนนำมาใชงาน

งดเวนบร�การที่ตอง
ใชอ�ปกรณรวมกัน
ที่ไมสามารถทำความสะอาดได
เชน อ�ปกรณแตงหนา

กำหนดจ�ดเวนระยะหางทางสังคม
1-1.5 เมตร
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SAFETY MANUAL CHECK LIST

HAIR SALON / รานตัดผม
• รานคา หนวยงานตนสังกัด ตองจัดทำประวัติขอมูลสุขภาพของพนักงานทุกคน
โดยตองแสดงใบรับรองแพทย กอนกลับมาปฏิบัติงาน กรณีเดินทางจากตางจังหวัด
สถานที่สุมเสี่ยงหร�อใกลช�ดผูติดเช�้อ ตองหยุดพักสังเกตอาการ (SELF-QUARANTINE) 14 วัน
• พนักงานที่ปฏิบัติงาน ตองลงทะเบียนผาน APPLICATION กอนเขาพื้นที่ศูนยการคา
เพื่อสามารถติดตามในกรณีที่มีความจำเปน
• หากพนักงานมีไข ไอ จาม หายใจลำบาก และออนเพลีย ใหหยุดปฏิบัติงานและพบแพทยทันที
โดยใหแจงฝายบร�หารศูนยการคาเพื่อรับทราบขอปฏิบัติที่ถูกตอง
• พนักงานที่ปฏิบัติงาน ตองผานการตรวจวัดอ�ณหภูมิรางกายทุกวันดวย THERMO SCAN และ
THERMOMETER ณ ประตูทางเขาศูนยการคาและหางสรรพสินคา
โดยอ�ณหภูมิรางกายตองไมเกิน 37.5 องศาเซลเซ�ยส จ�งจะอนุญาตใหเขาพื้นที่ได
• พนักงานที่ปฏิบัติงาน ตองวัดอ�ณหภูมิรางกายวันละ 2 ครั�ง กอนเขาพื้นที่ศูนยการคา
และระหวางวัน หร�อทุก 6 ชั�วโมง
• พนักงานที่ปฏิบัติงาน ตองสวมหนากากอนามัย, FACE SHIELD ตลอดเวลา
และทำความสะอาดทุกวัน
• พนักงานที่ปฏิบัติงาน ตองสวมถุงมือยางขณะปฏิบัติหนาที่ และควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหนา
โดยใชกับลูกคา 1 คน ตอการบร�การ 1 ครั�ง และทิ�งทันทีหลังใหบร�การเสร�จ
• พนักงานที่ปฏิบัติงาน ตองลางมืออยางสม่ำเสมอ กอนและหลังบร�การลูกคา
• รานคา ตองมีบร�การลงทะเบียนนัดหมายลวงหนา เพื่อควบคุมปร�มาณที่ลูกคาเขารับบร�การ
หร�อแจกบัตรคิวใหบร�การ และโทรแจงลูกคาเมื่อพรอมใหบร�การ (ไมอนุญาตใหนั�งรอในราน)
• รานคา ตองมีการบันทึกขอมูลผูใชบร�การ และสอบถามประวัติการเดินทาง
เพื่อประเมินความเสี่ยงลูกคาที่เขารับบร�การ
• รานคา ตองตรวจวัดอ�ณหภูมิรางกายลูกคากอนใหบร�การ โดยอ�ณหภูมิรางกาย
ตองไมเกิน 37.5 องศาเซลเซ�ยส จ�งสามารถเขารับบร�การได
• ลูกคาผูใชบร�การ ตองสวมหนากากอนามัย
• รานคา ตองจำกัดจำนวนคนในราน ใหเหมาะสมกับขนาดพื้นที่
• รานคา ตองมีเจลแอลกอฮอล / สเปรยฆาเช�้อ สำหรับบร�การลูกคาและพนักงานในรานคา
• รานคา ตองมีบร�การ เปด - ปด ประตูรานคา เพื่อลดการสัมผัส
• รานคา ตองใหบร�การที่ใชเวลาไมเกิน 1 ชั�วโมง เชน ตัด สระ ไดร เทานั�น
• รานคา ตองกำหนดจ�ดเวนระยะหาง โดยเวนระยะหาง 1 - 1.5 เมตร
(PHYSICAL DISTANCING) ในการเขาคิวชำระเง�น และจ�ดบร�การตางๆ ภายในรานคา
พรอมทำสัญลักษณใหชัดเจนและจัดระเบียบอยางเขมงวดงเขารานคา
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• รานคา ตองกำหนดเสนทางการเดินของลูกคาภายในรานคา เพื่อลดความเสี่ยงจากการเดินสวน
• รานคา ตองจัดที่นั�งรับบร�การหร�อเตียงสระ เวนระยะหางอยางนอย 1.5 เมตร
พรอมทำสัญลักษณใหชัดเจน
• รานคา ตองทำความสะอาดฆาเช�้ออ�ปกรณและบรรจ�ในซองปลอดเช�้อ กอนนำมาใชงาน
• รานคา ตองแยกทำความสะอาดผาคลุมตัดผมทันทีหลังใชเสร�จ (ไมใชซ้ำ)
• รานคา ตองทำความสะอาดและฆาเช�้อ เตียงสระ อ�ปกรณ กอนและหลังใหบร�การทุกครั�ง
• รานคา ตองหยุดใหบร�การเพื่อทำความสะอาดฆาเช�้อ พื้นที่ใหบร�การ และจ�ดสัมผัสสาธารณะ
ทุก 2 ชั�วโมง
• งดการสนทนาขณะใหบร�การ
• งดเวนบร�การที่ตองใชอ�ปกรณรวมกัน ที่ไมสามารถทำความสะอาดได เชน อ�ปกรณแตงหนา
• รานคา ตองมีบร�การและสงเสร�มใหลูกคาใช ว�ธ�การชำระเง�นแบบ TOUCHLESS PAYMENT
แตหากตองมีการชำระโดนเง�นสดรานคาตองจัดเตร�ยมถาดรับเง�น เพื่อลดการสัมผัส
และตองทำความสะอาดฆาเช�้อถาดเง�นทอนทุกครั�ง
• รานคา ตองติดตั�ง COUNTER SHIELD ณ จ�ดชำระเง�น พรอมบร�การเจลแอลกอฮอล
• รานคา ตองทำความสะอาดใหญภายในรานคา โดยพนสเปรยฆาเช�้ออบโอโซน
อยางนอยสัปดาหละ 1 ครั�ง
• สงเสร�มใหรานคา มีการติดตั�งเคร�่องฟอกอากาศ เพื่อการถายเทและรักษาคุณภาพ
ของอากาศภายในรานคา
• งดกิจกรรมทางการตลาด ที่มีปร�มาณคนตอคิวมาก โดยยึดมาตรการ
SOCIAL DISTANCING อยางเครงครัด
• อบรมสรางการตระหนักรับรูและเนนย้ำว�ธ�ปฏิบัติกับพนักงาน เพื่อการดูแลรักษาสุขอนามัย
และปองกันตนเอง
• ติดตั�งสื่อประชาสัมพันธใหลูกคาผูรับบร�การทราบถึงมาตรการและขอปฏิบัติความปลอดภัย
ที่บร�เวณทางเขารานคา
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มาตรการสำหรับรานเสื้อผาแฟชั�น

จำกัดจำนวนคนในราน
(1 คน ตอ 2 ตารางเมตร)

บร�การถุงมือพลาสติก
เพื่อเลือกซ�้อสินคา

กำหนดจ�ดเวนระยะหางทางสังคม
1-1.5 เมตร

มีผาคลุมใบหนา
สำหรับการลองเสื้อผา
มีถุงเทาสำหรับการลองรองเทา
และเปลี่ยนใหมทุกครั�ง

AR VISUAL APPLICATION
เพื่อลดการลองสินคา

ทำความสะอาดและฆาเช�้อสินคา
ที่มีการลองดวยรังสี UV ทุกครั�ง
กอนนำกลับไปที่ SHELF

ทำความสะอาดหองลอง
ดวยน้ำยาฆาเช�้อทุกครั�งหลังการใชงาน
หร�อทุก 1 ชั�วโมง

ติดตั�ง COUNTER SHIELD
ณ จ�ดชำระเง�น

ทำความสะอาดและฆาเช�้อ
สินคาและถุงสินคา ดวยรังสี UV

ติดตั�งเคร�่องฟอกอากาศ
และอบโอโซนเพื่อฆาเช�้อโรค
ภายในรานทุกสัปดาห

TOUCHLESS PAYMENT

31

SAFETY MANUAL CHECK LIST

FASHION / รานเสื้อผาแฟชั�น
• รานคา หนวยงานตนสังกัด ตองจัดทำประวัติขอมูลสุขภาพของพนักงานทุกคน
โดยตองแสดงใบรับรองแพทย กอนกลับมาปฏิบัติงาน กรณีเดินทางจากตางจังหวัด
สถานที่สุมเสี่ยงหร�อใกลช�ดผูติดเช�้อ ตองหยุดพักสังเกตอาการ (SELF-QUARANTINE) 14 วัน
• พนักงานที่ปฏิบัติงาน ตองลงทะเบียนผาน APPLICATION กอนเขาพื้นที่ศูนยการคา
เพื่อสามารถติดตามในกรณีที่มีความจำเปน
• หากพนักงานมีไข ไอ จาม หายใจลำบาก และออนเพลีย ใหหยุดปฏิบัติงานและพบแพทยทันที
โดยใหแจงฝายบร�หารศูนยการคาเพื่อรับทราบขอปฏิบัติที่ถูกตอง
• พนักงานที่ปฏิบัติงาน ตองผานการตรวจวัดอ�ณหภูมิรางกายทุกวันดวย THERMO SCAN และ
THERMOMETER ณ ประตูทางเขาศูนยการคาและหางสรรพสินคา โดยอ�ณหภูมิรางกาย
ตองไมเกิน 37.5 องศาเซลเซ�ยส จ�งจะอนุญาตใหเขาพื้นที่ได
• พนักงานที่ปฏิบัติงาน ตองวัดอ�ณหภูมิรางกายวันละ 2 ครั�ง กอนเขาพื้นที่ศูนยการคา
และระหวางวัน หร�อทุก 6 ชั�วโมง
• พนักงานที่ปฏิบัติงาน ตองสวมหนากากอนามัย, FACE SHIELD ตลอดเวลา
และทำความสะอาดทุกวัน
• พนักงานที่ปฏิบัติงาน ตองลางมืออยางสม่ำเสมอ กอนและหลังบร�การลูกคา
• รานคา ตองมีบร�การ เปด - ปด ประตูรานคา เพื่อลดการสัมผัส
• รานคา ตองตรวจวัดอ�ณหภูมิรางกายลูกคากอนใหบร�การโดยอ�ณหภูมิรางกาย
ตองไมเกิน 37.5 องศาเซลเซ�ยส จ�งจะอนุญาตใหเขาพื้นที่ได
• ลูกคาผูใชบร�การ ตองสวมหนากากอนามัยตลอดเวลา
• รานคา ตองมีเจลแอลกอฮอล / สเปรยฆาเช�้อ สำหรับบร�การลูกคาและพนักงานในรานคา
• รานคา ตองมีบร�การถุงมือพลาสติกสาหรับลูกคาเพื่อเลือกซ�้อสินคา
• รานคา ตองจำกัดจำนวนคนในราน 1 คน ตอ 2 ตารางเมตร
• รานคา ตองกำหนดจ�ดเวนระยะหาง (PHYSICAL DISTANCING) โดยเวนระยะหาง
1 - 1.5 เมตรในการยืนเลือกซ�้อสินคา การเขาคิวชำระเง�น และจ�ดบร�การตางๆ ภายในรานคา
พรอมทำสัญลักษณใหชัดเจน และจัดระเบียบอยางเขมงวด
• รานคา ตองกำหนดเสนทางเดินของลูกคาภายในรานคา เพื่อลดความเสี่ยงจากการเดินสวน
• สงเสร�มใหรานคามี AR VISUAL APPLICATION เพื่อลดการลองสินคา
• สงเสร�มใหรานคามี ผูชวยเเนะนำและหาสินคา (เพื่อความรวดเร�วและลดการสัมผัส)
• รานคา ตองมีมาตรการความปลอดภัยเพื่อสุขอนามัยในการลองเสื้อผา และสินคา
เชน การใชผาคลุมใบหนา การใชถุงเทาสำหรับการลองรองเทา
โดยตองนำไปทำความสะอาดทันทีหลังใชเสร�จ
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• รานคา ตองทำความสะอาดและฆาเช�้อ หองลองสินคา ทุกครั�งหลังการใชงาน หร�อทุก 1 ชั�วโมง
• รานคา ตองทำความสะอาดและฆาเช�้อ สินคาที่มีการลองดวยรังสี UV
ทุกครั�งกอนนำกลับไปที่ SHELF
• สงเสร�มใหรานคาวางสินคาในลักษณะการโชวแขวน หร�อการตั�งวาง แบบละ 1 ช��น
และไมควรจัดวางสินคาในกระบะเซลลเพื่อลดการหยิบจับสินคาพรอมกัน
และลดการสะสมเช�้อโรคในสินคาที่กองรวมกัน
• รานคา ตองมีบร�การและสงเสร�มใหลูกคาใช ว�ธ�การชำระเง�นแบบ TOUCHLESS PAYMENT
แตหากตองมีการชำระโดนเง�นสดรานคาตองจัดเตร�ยมถาดรับเง�นเพื่อลดการสัมผัส
และตองทำความสะอาดฆาเช�้อถาดเง�นทอนทุกครั�ง
• รานคา ตองติดตั�ง COUNTER SHIELD ณ จ�ดชำระเง�น พรอมบร�การเจลแอลกอฮอล
• รานคา ตองทำความสะอาดและฆาเช�้อ สินคาและถุงสินคา ดวยรังสี UV
• รานคา ตองทำความสะอาดพื้นที่ใหบร�การและจ�ดสัมผัสสาธารณะ ดวยน้ำยาฆาเช�้อทุก 1 ชั�วโมง
• รานคา ตองทำความสะอาดใหญภายในรานคา โดยพนสเปรยฆาเช�้ออบโอโซน
อยางนอยสัปดาหละ 1 ครั�ง
• สงเสร�มใหรานคามี การติดตั�งเคร�่องฟอกอากาศ เพื่อการถายเทและรักษาคุณภาพ
ของอากาศภายในรานคา
• งดกิจกรรมทางการตลาด ที่มีปร�มาณคนตอคิวมาก โดยยึดมาตรการ
SOCIAL DISTANCING อยางเครงครัด
• อบรมสรางการตระหนักรับรูและเนนย้ำว�ธ�ปฏิบัติกับพนักงาน เพื่อการดูแลรักษาสุขอนามัย
และปองกันตนเอง
• ติดตั�งสื่อประชาสัมพันธใหลูกคาผูรับบร�การทราบถึงมาตรการและขอปฏิบัติความปลอดภัย
ที่บร�เวณทางเขารานคา

33

มาตรการสำหรับรานไลฟสไตล และธนาคาร

จำกัดจำนวนคนในราน
(1 คน ตอ 2 ตารางเมตร)

จัดใหมีชวยเเนะนำและหาสินคา
(เพื่อความรวดเร�วและลดการสัมผัส)

AR VISUAL APPLICATION
เพื่อลดการลองสินคา

มีบร�การถุงมือพลาสติก
เพื่อเลือกซ�้อสินคา

กำหนดจ�ดเวนระยะหางทางสังคม
1-1.5 เมตร

ทำความสะอาดและฆาเช�้อ
อ�ปกรณ สินคา ที่มีการลอง
หร�อสัมผัสทุกครั�ง

ติดตั�ง COUNTER SHIELD
ณ จ�ดชำระเง�น

ทำความสะอาดและฆาเช�้อ
สินคาและถุงสินคา ดวยรังสี UV

ติดตั�งเคร�่องฟอกอากาศ
และอบโอโซนเพื่อฆาเช�้อโรค
ภายในรานทุกสัปดาห

ธนาคาร เพิ�มชองใหบร�การ
สำหรับผูสูงอายุ สตร�มีครรภ ผูพิการ
หร�อกลุมที่มีความเสี่ยงติดเช�้องาย

ธนาคาร ทำความสะอาด
และฆาเช�้อ ปุมสัมผัสตู ATM
ทุก 30 นาที

TOUCHLESS PAYMENT

LOVE & EXTRA CARE
TO OUR PEOPLE,
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STANDARD OF
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SAFETY MANUAL CHECK LIST

LIFESTYLE & BANKS / ไลฟสไตล
• รานคา หนวยงานตนสังกัด ตองจัดทำประวัติขอมูลสุขภาพของพนักงานทุกคน
โดยตองแสดงใบรับรองแพทย กอนกลับมาปฏิบัติงาน กรณีเดินทางจากตางจังหวัด
สถานที่สุมเสี่ยงหร�อใกลช�ดผูติดเช�้อ ตองหยุดพักสังเกตอาการ (SELF-QUARANTINE) 14 วัน
• พนักงานที่ปฏิบัติงาน ตองลงทะเบียนผาน APPLICATION กอนเขาพื้นที่ศูนยการคา
เพื่อสามารถติดตามในกรณีที่มีความจำเปน
• หากพนักงานมีไข ไอ จาม หายใจลำบาก และออนเพลีย ใหหยุดปฏิบัติงานและพบแพทยทันที
โดยใหแจงฝายบร�หารศูนยการคาเพื่อรับทราบขอปฏิบัติที่ถูกตอง
• พนักงานที่ปฏิบัติงาน ตองผานการตรวจวัดอ�ณหภูมิรางกายทุกวันดวย THERMO SCAN และ
THERMOMETER ณ ประตูทางเขาศูนยการคาและหางสรรพสินคา
โดยอ�ณหภูมิรางกายตองไมเกิน 37.5 องศาเซลเซ�ยส จ�งจะอนุญาตใหเขาพื้นที่ได
• พนักงานที่ปฏิบัติงาน ตองวัดอ�ณหภูมิรางกายวันละ 2 ครั�ง กอนเขาพื้นที่ศูนยการคา
และระหวางวัน หร�อทุก 6 ชั�วโมง
• พนักงานที่ปฏิบัติงาน ตองสวมหนากากอนามัย, FACE SHIELD ตลอดเวลา
และทำความสะอาดทุกวัน
• พนักงานที่ปฏิบัติงาน ตองลางมืออยางสม่ำเสมอ กอนและหลังบร�การลูกคา
• รานคา ตองมีบร�การ เปด - ปด ประตูรานคา เพื่อลดการสัมผัส
• รานคา ตองตรวจวัดอ�ณหภูมิรางกายลูกคากอนใหบร�การโดยอ�ณหภูมิรางกาย
ตองไมเกิน 37.5 องศาเซลเซ�ยส จ�งจะอนุญาตใหเขาพื้นที่ได
• ลูกคาผูใชบร�การ ตองสวมหนากากอนามัยตลอดเวลา
• รานคา ตองมีเจลแอลกอฮอล / สเปรยฆาเช�้อ สำหรับบร�การลูกคาและพนักงานในรานคา
• รานคา ตองมีบร�การถุงมือพลาสติกสาหรับลูกคาเพื่อเลือกซ�้อสินคา
• รานคา ตองจำกัดจำนวนคนในราน 1 คน ตอ 2 ตารางเมตร
• รานคา ตองกำหนดจ�ดเวนระยะหาง (PHYSICAL DISTANCING) โดยเวนระยะหาง
1 - 1.5 เมตร ในการยืนเลือกซ�้อสินคา การเขาคิวชำระเง�น และจ�ดบร�การตางๆ ภายในรานคา
พรอมทำสัญลักษณใหชัดเจน และจัดระเบียบอยางเขมงวด
• รานคา ตองกำหนดเสนทางการเดินของลูกคาภายในรานคา เพื่อลดความเสี่ยงจากการเดินสวน
• สงเสร�มใหรานคา มี AR VISUAL APPLICATION เพื่อลดการลองสินคา
• สงเสร�มใหรานคา มีผูชวยเเนะนำและหาสินคา (เพื่อความรวดเร�วและลดการสัมผัส)
• รานคา ตองมีมาตรการความปลอดภัยเพื่อสุขอนามัยในการลองสินคา สินคาสาธ�ต
และอ�ปกรณสาธ�ต โดยนำไปทำความสะอาดทันทีหลังสัมผัสหร�อใชงานเสร�จ
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และธนาคาร

• รานคา ตองมีบร�การและสงเสร�มใหลูกคาใช ว�ธ�การชำระเง�นแบบ TOUCHLESS PAYMENT
แตหากตองมีการชำระโดนเง�นสดรานคาตองจัดเตร�ยมถาดรับเง�น เพื่อลดการสัมผัส
และตองทำความสะอาดฆาเช�้อถาดเง�นทอนทุกครั�ง
• รานคา ตองติดตั�ง COUNTER SHIELD ณ จ�ดชำระเง�น พรอมบร�การเจลแอลกอฮอล
• รานคา ตองทำความสะอาดและฆาเช�้อ สินคาและถุงสินคา ดวยรังสี UV
• รานคา ตองทำความสะอาดพื้นที่ใหบร�การและจ�ดสัมผัสสาธารณะ ดวยน้ำยาฆาเช�้อทุก 1 ชั�วโมง
• สำหรับธนาคาร ตองเพิ�มชองใหบร�การสำหรับผูสูงอายุ สตร�มีครรภ ผูพิการ หร�อกลุมที่มีความเสี่ยง
• สำหรับธนาคาร ตองทำความสะอาดและฆาเช�้อ ปุมสัมผัสตู ATM ทุก 30 นาที
• รานคา ตองทำความสะอาดใหญภายในรานคา โดยพนสเปรยฆาเช�้ออบโอโซน
อยางนอยสัปดาหละ 1 ครั�ง
• สงเสร�มใหรานคา มีการติดตั�งเคร�่องฟอกอากาศ เพื่อการถายเทและรักษาคุณภาพ
ของอากาศภายในรานคา
• งดกิจกรรมทางการตลาด ที่มีปร�มาณคนตอคิวมาก โดยยึดมาตรการ
SOCIAL DISTANCING อยางเครงครัด
• อบรมสรางการตระหนักรับรูและเนนย้ำว�ธ�ปฏิบัติกับพนักงาน เพื่อการดูแลรักษาสุขอนามัย
และปองกันตนเอง
• ติดตั�งสื่อประชาสัมพันธใหลูกคาผูรับบร�การทราบถึงมาตรการและขอปฏิบัติความปลอดภัย
ที่บร�เวณทางเขารานคา
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มาตรการสำหรับคลินิก และสถาบันเสร�มความงาม

จดบันทึกขอมูลผูใชบร�การ
และระบบการจองคิว
(เลี่ยงการนั�งรอ)

มี ONLINE CONSULTATION
หร�อเหลื่อมเวลาการนัดหมาย

วัดอ�ณหภูมิ สอบถามประวัติ
การเดินทางเพื่อประเมินความเสี่ยง
กอนใหบร�การ

อ�ปกรณตองฆาเช�้อดวยเคร�่องรังสี UV
และทำความสะอาดพื้นผิวหลังสัมผัสดวย
น้ำยาฆาเช�้อ กอนและหลังใหบร�การทุกครั�ง

พนักงานที่ปฏิบัติงานตอง
สวมถุงมือยางขณะปฏิบัติหนาที่
และทิ�งทันทีหลังใหบร�การ

งดการสนทนาขณะใหบร�การ

งดเวนบร�การนวด
และหัตถการบางประเภท

งดเวนบร�การที่ตองใชอ�ปกรณรวมกัน
เชนอ�ปกรณแตงหนา

ติดตั�งเคร�่องฟอกอากาศ และอบโอโซน
ฆาเช�้อโรคภายในรานทุกสัปดาห

กำหนดจ�ดเวนระยะหางทางสังคม
1-1.5 เมตร

ใชบร�การไมเกิน 1 ชั�วโมง

TOUCHLESS PAYMENT
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SAFETY MANUAL CHECK LIST

CLINIC & BEAUTY SERVICE / คลินิก และสถาบันเสร�มความงาม
• รานคา หนวยงานตนสังกัด ตองจัดทำประวัติขอมูลสุขภาพของพนักงานทุกคน
โดยตองแสดงใบรับรองแพทย กอนกลับมาปฏิบัติงาน กรณีเดินทางจากตางจังหวัด
สถานที่สุมเสี่ยงหร�อใกลช�ดผูติดเช�้อ ตองหยุดพักสังเกตอาการ (SELF-QUARANTINE) 14 วัน
• พนักงานที่ปฏิบัติงาน ตองลงทะเบียนผาน APPLICATION กอนเขาพื้นที่ศูนยการคา
เพื่อสามารถติดตามในกรณีที่มีความจำเปน
• หากพนักงานมีไข ไอ จาม หายใจลำบาก และออนเพลีย ใหหยุดปฏิบัติงานและพบแพทยทันที
โดยใหแจงฝายบร�หารศูนยการคาเพื่อรับทราบขอปฏิบัติที่ถูกตอง
• พนักงานที่ปฏิบัติงาน ตองผานการตรวจวัดอ�ณหภูมิรางกายทุกวันดวย THERMO SCAN และ
THERMOMETER ณ ประตูทางเขาศูนยการคาและหางสรรพสินคา โดยอ�ณหภูมิรางกาย
ตองไมเกิน 37.5 องศาเซลเซ�ยส จ�งจะอนุญาตใหเขาพื้นที่ได
• พนักงานที่ปฏิบัติงาน ตองวัดอ�ณหภูมิรางกายวันละ 2 ครั�ง กอนเขาพื้นที่ศูนยการคา
และระหวางวัน หร�อทุก 6 ชั�วโมง
• พนักงานที่ปฏิบัติงาน ตองสวมหนากากอนามัย, FACE SHIELD ตลอดเวลา
และทำความสะอาดทุกวัน
• พนักงานที่ปฏิบัติงาน ตองสวมถุงมือยางขณะปฏิบัติหนาที่ และควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหนา
โดยใชกับลูกคา 1 คน ตอการบร�การ 1 ครั�ง และทิ�งทันทีหลังใหบร�การเสร�จ
แยกทิ�งรวมขยะติดเช�้อและอ�ปกรณที่ใชแลว ในถังปดมิดช�ดและนำไปทิ�งทุกชั�วโมง
• พนักงานที่ปฏิบัติงาน ตองลางมืออยางสม่ำเสมอ กอนและหลังบร�การลูกคา
• รานคา ตองมีบร�การลงทะเบียนนัดหมายลวงหนา และ ONLINE CONSULTATION
เพื่อบร�หารคิวการใหบร�การและควบคุมปร�มาณที่ลูกคาเขารับบร�การ หร�อแจกบัตรคิวใหบร�การ
และโทรแจงลูกคาเมื่อพรอมใหบร�การ (ไมอนุญาตใหนั�งรอในราน)
• รานคา ตองจัดใหมีการบันทึกขอมูลผูใชบร�การ และสอบถามประวัติการเดินทาง
เพื่อประเมินความเสี่ยงลูกคาที่เขารับบร�การ
• รานคา ตองตรวจวัดอ�ณหภูมิรางกายลูกคากอนใหบร�การ โดยอ�ณหภูมิรางกาย
ตองไมเกิน 37.5 องศาเซลเซ�ยส จ�งสามารถเขารับบร�การได
• รานคา ตองจำกัดจำนวนคนในราน ใหเหมาะสมกับขนาดพื้นที่
• รานคา ตองมีบร�การ เปด - ปด ประตูรานคา เพื่อลดการสัมผัส
• ลูกคาผูใชบร�การ ตองสวมหนากากอนามัย
• รานคา ตองมีเจลแอลกอฮอล / สเปรยฆาเช�้อ สำหรับบร�การลูกคาและพนักงานในรานคา
• รานคา ตองใหบร�การที่ใชเวลาไมเกิน 1 ชั�วโมง
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• รานคา ตองกำหนดจ�ดเวนระยะหาง โดยเวนระยะหาง 1 - 1.5 เมตร (PHYSICAL DISTANCING)
ในการเขาคิวชำระเง�น และจ�ดบร�การตางๆ ภายในรานคา พรอมทำสัญลักษณใหชัดเจน
และจัดระเบียบอยางเขมงวด
• รานคา ตองกำหนดเสนทางการเดินของลูกคาภายในรานคา เพื่อลดความเสี่ยงจากการเดินสวน
• รานคา ตองจัดที่นั�งรับบร�การหร�อเตียงสระ เวนระยะหางอยางนอย 1.5 เมตร
พรอมทำสัญลักษณใหชัดเจน
• รานคา ตองฆาเช�้ออ�ปกรณดวยเคร�่องรังสี UV และทำความสะอาดพื้นผิวหลังสัมผัส
ดวยน้ำยาฆาเช�้อ กอนและหลังใหบร�การทุกครั�ง
• งดการสนทนาขณะใหบร�การ
• งดเวนบร�การนวด และหัตถการบางประเภท ที่อาจใกลช�ดลูกคามากเกินไป
• งดเวนบร�การที่ตองใชอ�ปกรณรวมกัน ที่ไมสามารถทำความสะอาดได เชน อ�ปกรณแตงหนา
• รานคา ตองมีบร�การและสงเสร�มใหลูกคาใช ว�ธ�การชำระเง�นแบบ TOUCHLESS PAYMENT
แตหากตองมีการชำระโดนเง�นสดรานคาตองจัดเตร�ยมถาดรับเง�นเพื่อลดการสัมผัส
และตองทำความสะอาดฆาเช�้อถาดเง�นทอนทุกครั�ง
• รานคา ตองติดตั�ง COUNTER SHIELD ณ จ�ดชำระเง�น พรอมบร�การเจลแอลกอฮอล
• รานคา ตองทำความสะอาดใหญภายในรานคา โดยพนสเปรยฆาเช�้ออบโอโซน
อยางนอยสัปดาหละ 1 ครั�ง
• สงเสร�มใหรานคา มีการติดตั�งเคร�่องฟอกอากาศ เพื่อการถายเทและรักษาคุณภาพ
ของอากาศภายในรานคา
• งดกิจกรรมทางการตลาด ที่มีปร�มาณคนตอคิวมาก โดยยึดมาตรการ
SOCIAL DISTANCING อยางเครงครัด
• อบรมสรางการตระหนักรับรูและเนนย้ำว�ธ�ปฏิบัติกับพนักงาน เพื่อการดูแลรักษาสุขอนามัย
และปองกันตนเอง
• ติดตั�งสื่อประชาสัมพันธใหลูกคาผูรับบร�การทราบถึงมาตรการและขอปฏิบัติความปลอดภัย
ที่บร�เวณทางเขารานคา
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LOVE & EXTRA CARE
TO OUR PEOPLE,
TENANTS, PARTNERS
& CUSTOMERS

INTENSIVE
HYGIENIC
STANDARD OF
EDUCATION

มาตรการสำหรับสถาบันกวดว�ชา

ใชระบบการจองคิวลวงหนา
(เลี่ยงการนั�งรอ)

วัดอ�ณหภูมิ สอบถามประวัติ
การเดินทางเพื่อประเมินความเสี่ยง
กอนใหบร�การ

จัดเตร�ยมจ�ดวัดอ�ณหภูมิ, เจลลางมือ
สำหรับบร�การลูกคา
และพนักงานในสถาบัน

จำกัดจำนวนคนในราน
(1 คน ตอ 2 ตารางเมตร)

ทำความสะอาดฆาเช�้อโตะ
และที่นั�งกอนและหลังใหบร�การ

กำหนดจ�ดเวนระยะหางทางสังคม
1-1.5 เมตร

ติดตั�ง TABLE SHIELD
ที่โตะเร�ยน

จำกัดจำนวนคนในสถาบัน โดยจัดโตะ
เวนระยะหางอยางนอย 1.5 เมตร

ทำความสะอาดฆาเช�้อ พื้นที่ใหบร�การ
อ�ปกรณการเร�ยน และจ�ดสัมผัสสาธารณะ
ทุก 1 ชั�วโมง และหลังจบการเร�ยนการสอน

ติดตั�งเคร�่องฟอกอากาศ
และอบโอโซนฆาเช�้อโรค
ภายในสถาบันทุกสัปดาห

งดการสนทนาขณะใหบร�การ

ผูสอน และพนักงานที่ปฏิบัติงานตอง
สวมถุงมือยางขณะปฏิบัติหนาที่
และทิ�งทันทีหลังใหบร�การ

TOUCHLESS PAYMENT
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SAFETY MANUAL CHECK LIST
EDUCATION / สถาบันกวดว�ชา

• สถาบัน/โรงเร�ยน ตองจัดทำประวัติขอมูลสุขภาพของพนักงานทุกคน
โดยตองแสดงใบรับรองแพทย กอนกลับมาปฏิบัติงาน กรณีเดินทางจากตางจังหวัด
สถานที่สุมเสี่ยงหร�อใกลช�ดผูติดเช�้อ ตองหยุดพักสังเกตอาการ (SELF-QUARANTINE) 14 วัน
• พนักงานที่ปฏิบัติงาน ตองลงทะเบียนผาน APPLICATION กอนเขาพื้นที่ศูนยการคา
เพื่อสามารถติดตามในกรณีที่มีความจำเปน
• หากพนักงานมีไข ไอ จาม หายใจลำบาก และออนเพลีย ใหหยุดปฏิบัติงานและพบแพทยทันที
โดยใหแจงฝายบร�หารศูนยการคาเพื่อรับทราบขอปฏิบัติที่ถูกตอง
• หากพนักงานมีไข ไอ จาม หายใจลำบาก และออนเพลีย ใหหยุดปฏิบัติงานและพบแพทยทันที
โดยใหแจงฝายบร�หารศูนยการคาเพื่อรับทราบขอปฏิบัติที่ถูกตอง
• พนักงานที่ปฏิบัติงาน ตองผานการตรวจวัดอ�ณหภูมิรางกายทุกวันดวย THERMO SCAN และ
THERMOMETER ณ ประตูทางเขาศูนยการคาและหางสรรพสินคา โดยอ�ณหภูมิรางกาย
ตองไมเกิน 37.5 องศาเซลเซ�ยส จ�งจะอนุญาตใหเขาพื้นที่ได
• พนักงานที่ปฏิบัติงาน ตองวัดอ�ณหภูมิรางกายวันละ 2 ครั�ง กอนเขาพื้นที่ศูนยการคา
และระหวางวัน หร�อทุก 6 ชั�วโมง
• ผูสอน พนักงานที่ปฏิบัติงาน ตองสวมหนากากอนามัย FACE SHIELD ตลอดเวลา
และทำความสะอาดทุกวัน
• ผูสอน พนักงานที่ปฏิบัติงาน ตองสวมถุงมือยางขณะปฏิบัติหนาที่
• ผูสอน พนักงานที่ปฏิบัติงาน ตองลางมืออยางสม่ำเสมอ กอนและหลังจบชั�นเร�ยน
• สถาบัน/โรงเร�ยน ตองใหมีบร�การจองคิวเขาใชบร�การลวงหนา
และจัดรอบเวลาระหวางชั�นเร�ยนใหเหมาะสม เพื่อควบคุมปร�มาณผูเร�ยน
และโทรแจงผูปกครองเมื่อจบการเร�ยนการสอน (ไมอนุญาตใหนั�งรอ)
• สถาบัน/โรงเร�ยน ตองตรวจวัดอ�ณหภูมิรางกายผูเร�ยน/ผูปกครอง กอนเขาพื้นที่
โดยอ�ณหภูมิรางกายตองไมเกิน 37.5 องศาเซลเซ�ยส และสอบถามประวัติการเดินทาง
เพื่อประเมินความเสี่ยงผูเร�ยน
• สถาบัน/โรงเร�ยน ตองจำกัดจำนวนคนในพื้นที่และจำนวนผูเร�ยน
ใหเหมาะสมกับขนาดพื้นที่และหองเร�ยน
• สถาบัน/โรงเร�ยน ตองมีเจลแอลกอฮอล / สเปรยฆาเช�้อ สำหรับบร�การลูกคา
และพนักงานในรานคาอยางทั�วถึง เชน จ�ดบร�การ หองเร�ยน หองน้ำ
• สถาบัน/โรงเร�ยน ตองมีบร�การ เปด - ปด ประตูรานคา เพื่อลดการสัมผัส
• สถาบัน/โรงเร�ยน ตองกำหนดเสนทางการเดินภายในพื้นที่ เพื่อลดความเสี่ยงจากการเดินสวน
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• สถาบัน/โรงเร�ยน ตองกำหนดจ�ดเวนระยะหาง (PHYSICAL DISTANCING)
1 - 1.5 เมตร สำหรับผูเร�ยน/ผูปกครอง ในการใชบร�การในพื้นที่ตาง ๆ ของสถาบัน
พรอมทำสัญลักษณใหชัดเจนและจัดระเบียบอยางเขมงวด ดังนี้
- ชั�นเร�ยนทั�วไป
เวนระยะหางอยางนอย 1.5 เมตร
- ชั�นเร�ยนเตน รองเพลง
เวนระยะหางอยางนอย 2.5 เมตร
- จ�ดบร�การ หองน้ำ
เวนระยะหางอยางนอย 1 เมตร
• สถาบัน/โรงเร�ยน ตองติดตั�ง TABLE SHIELD ในพื้นที่หองเร�ยนเฉพาะคน
• สถาบัน/โรงเร�ยน ตองเลี่ยงการสัมผัสผูเร�ยนระหวางการสอน ทุกประเภท หร�อพิจารณา
ใหงดสอนในบางชั�นเร�ยนที่ไมสามารถเลี่ยงได
• สถาบัน/โรงเร�ยน ตองงดใหบร�การอ�ปกรณการเร�ยนและอื่น ๆ เชน เคร�่องเข�ยน
อ�ปกรณการเร�ยน ในลักษณะใชรวมกัน โดยจัดใหมีบร�การแบบ 1 คน ตอ 1 ชุด
• สถาบัน/โรงเร�ยน ตองหมั�นตรวจสอบความสะอาดและทำความสะอาด สื่อการสอน
อ�ปกรณการเร�ยนการสอน และอื่น ๆ ดวยน้ำยาฆาเช�้อ หลังจบชั�นเร�ยนทุกครั�ง
• สถาบัน/โรงเร�ยน ตองทำความสะอาดพื้นที่ใหบร�การ และจ�ดสัมผัสสาธารณะ เชน หองน้ำ
ประตู ราวบันได พื้น โตะ เกาอี้ ดวยน้ำยาฆาเช�้อหลังจบชั�นเร�ยนทุกครั�ง หร�อทุก 1 ชั�วโมง
• สถาบัน/โรงเร�ยน ตองมีบร�การและสงเสร�มใหผูปกครองใช ว�ธ�การชำระเง�นแบบ
TOUCHLESS PAYMENT แตหากตองมีการชำระโดนเง�นสดรานคาตองจัดเตร�ยม
ถาดรับเง�นเพื่อลดการสัมผัส และตองทำความสะอาดฆาเช�้อถาดเง�นทอนทุกครั�ง
• สถาบัน/โรงเร�ยน ตองติดตั�ง COUNTER SHIELD ณ จ�ดบร�การตาง ๆ
• สถาบัน/โรงเร�ยน ตองทำความสะอาดหองเร�ยนทุกครั�งหลังจบชั�นเร�ยน
• สถาบัน/โรงเร�ยน ตองทำความสะอาดใหญ โดยพนสเปรยฆาเช�้ออบโอโซน
อยางนอยสัปดาหละ 1 ครั�ง
• สงเสร�มใหสถาบัน/โรงเร�ยน มีการติดตั�งเคร�่องฟอกอากาศ เพื่อการถายเท
และรักษาคุณภาพของอากาศ
• งดกิจกรรมทางการตลาด ที่มีปร�มาณคนตอคิวมาก โดยยึดมาตรการ
SOCIAL DISTANCING อยางเครงครัด
• อบรมสรางการตระหนักรับรูและเนนย้ำว�ธ�ปฏิบัติกับผูสอน พนักงาน เพื่อการดูแลรักษา
สุขอนามัย และปองกันตนเอง
• ติดตั�งสื่อประชาสัมพันธใหผูเร�ยน/ผูปกครอง ทราบถึงมาตรการและขอปฏิบัติความปลอดภัย
ที่บร�เวณทางเขารานคา
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มาตรการสำหรับฟตเนส

LOVE & EXTRA CARE
TO OUR PEOPLE,
TENANTS, PARTNERS
& CUSTOMERS

INTENSIVE
HYGIENIC
STANDARD
OF
FITNESS

จัดใหมีการใชระบบจองคิวลวงหนา
(เลี่ยงการนั�งรอ)

เตร�ยมเคร�่องวัดอ�ณหภูมิ
และเจลลางมือสำหรับ
ลูกคาและพนักงาน

ทำความสะอาดและฆาเช�้อ
อ�ปกรณทุกครั�งทั�งกอนและหลังใช

จัดที่นั�งใหมีระยะหาง
อยางนอย 1.5 เมตร

วัดอ�ณหภูมิ สอบถามประวัติ
การเดินทางเพื่อประเมินความเสี่ยง
กอนใหบร�การ

ติดตั�งเคร�่องฟอกอากาศ
และอบโอโซนเพื่อฆาเช�้อโรค
ภายในรานทุกสัปดาห

จำกัดจำนวนลูกคาในฟตเนส
สตูดิโอคลาส 1 คน ตอ 2.5 ตารางเมตร
โซนคารดิโอ 1 คน ตอ 4 ตารางเมตร
ฟร�เวท 1 คน ตอ 2.25 ตารางเมตร

กำหนดจ�ดเวนระยะหางทางสังคม
1-1.5 เมตร

ติดตั�ง COUNTER SHIELD
ณ จ�ดชำระเง�น

TOUCHLESS PAYMENT
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SAFETY MANUAL CHECK LIST

FITNESS / ฟตเนส

• ฟตเนสตองจัดทำประวัติขอมูลสุขภาพของพนักงานทุกคน โดยตองแสดงใบรับรองแพทย
กอนกลับมาปฏิบัติงาน กรณีเดินทางจากตางจังหวัด สถานที่สุมเสี่ยงหร�อใกลช�ดผูติดเช�้อ
ตองหยุดพักสังเกตอาการ (SELF-QUARANTINE) 14 วัน
• พนักงานที่ปฏิบัติงาน ตองลงทะเบียนผาน APPLICATION กอนเขาพื้นที่ศูนยการคา
เพื่อสามารถติดตามในกรณีที่มีความจำเปน
• หากพนักงานมีไข ไอ จาม หายใจลำบาก และออนเพลีย ใหหยุดปฏิบัติงานและพบแพทยทันที
โดยใหแจงฝายบร�หารศูนยการคาเพื่อรับทราบขอปฏิบัติที่ถูกตอง
• พนักงานที่ปฏิบัติงาน ตองผานการตรวจวัดอ�ณหภูมิรางกายทุกวันดวย THERMO SCAN
และ THERMOMETER ณ ประตูทางเขาศูนยการคาและหางสรรพสินคา โดยอ�ณหภูมิรางกาย
ตองไมเกิน 37.5 องศาเซลเซ�ยส จ�งจะอนุญาตใหเขาพื้นที่ได
• พนักงานที่ปฏิบัติงาน ตองวัดอ�ณหภูมิรางกายวันละ 2 ครั�ง กอนเขาพื้นที่ศูนยการคา
และระหวางวัน หร�อทุก 6 ชั�วโมง
• พนักงานที่ปฏิบัติงาน ตองสวมหนากากอนามัย, FACE SHIELD ตลอดเวลา
และทำความสะอาดทุกวัน และควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหนา
• พนักงานที่ปฏิบัติงาน ตองลางมืออยางสม่ำเสมอ กอนและหลังบร�การลูกคา
• พนักงานที่ปฏิบัติงาน ตองสวมถุงมือยางขณะปฏิบัติหนาที่
• ทางฟตเนสตองกำหนดใหลูกคาสแกนบัตรสมาช�กเขาพื้นที่ดวยตนเอง
• ทางฟตเนสตองตรวจวัดอ�ณหภูมิรางกายลูกคากอนใหบร�การ
• โดยอ�ณหภูมิรางกายตองไมเกิน 37.5 องศาเซลเซ�ยส จ�งสามารถเขารับบร�การได
• และสอบถามประวัติการเดินทางเพื่อประเมินความเสี่ยงลูกคาที่เขารับบร�การ
• ทางฟตเนส ตองใหมีบร�การจองคิวเขาใชบร�การลวงหนา และจัดรอบเวลาในการเขาใชบร�การ
ใหเหมาะสมเพื่อควบคุมปร�มาณที่ลูกคาเขารับบร�การ
• ทางฟตเนสตองจำกัดจำนวนคนในราน ใหเหมาะสมกับขนาดพื้นที่
• ทางฟตเนสตองมีเจลแอลกอฮอล / สเปรยฆาเช�้อ สำหรับบร�การลูกคาและพนักงานในรานคา
อยางทั�วถึงทุกโซน เชน ทางเขา เคร�่องออกกำลังกาย หองสตูดิโอ หองน้ำ และหองเปลี่ยนเคร�่องแตงกาย
• ทางฟตเนสตองมีบร�การ เปด - ปด ประตูฟตเนส เพื่อลดการสัมผัส
• ทางฟตเนสตองใหบร�การที่ใชเวลาไมเกิน 1 ชั�วโมง
• ทางฟตเนสตองกำหนดเสนทางการเดินของลูกคาภายในรานคา เพื่อลดความเสี่ยงจากการเดินสวน
• พนักงานที่ปฏิบัติงาน ตองเลี่ยงการสัมผัสสมาช�กระหวางการสอน ทุกประเภท หากมีความจำเปน
ขอใหยึกมาตรการ PHYSICAL DISTANCING เวนระยะหาง 1 -1.5 เมตร ในการสอน
• งดหบร�การเทรนเนอรออกกำลังกายแบบ 1 ตอ 1
• งดใหบร�การคลาสตาง ๆ ที่มีความแออัด และเกิดการรวมตัวกันมากกวา 1 ชั�วโมง
• งดเวนบร�การ หองสตร�ม หองซาวนา และสระวายน้ำ (ในสาขาที่มีใหบร�การ) หนังสือพิมพ นิตยสาร
• ทางฟตเนสตองหมั�นตรวจสอบความสะอาดและทำความสะอาด อ�ปกรณ เคร�่องออกกำลัง
ดวยน้ำยาฆาเช�้อ หลังสมาช�กฟตเนสใชงานเสร�จทุกครั�ง
• ทางฟตเนสตองทำความสะอาดพื้นที่ใหบร�การ และจ�ดสัมผัสสาธารณะ เชน หองน้ำ ประตู ราวบันได
พื้น โตะ เกาอี้ อ�ปกรณ เคร�่องออกกำลัง ไดรเปาผม ดวยน้ำยาฆาเช�้อทุก 1 ชั�วโมง
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• ทางฟตเนสตองกำหนดจ�ดเวนระยะหาง (PHYSICAL DISTANCING) 1 - 1.5 เมตรสำหรับสมาช�ก
• ในการใชบร�การในพื้นที่ตาง ๆ ของคลับ พรอมทำสัญลักษณใหชัดเจนและจัดระเบียบอยางเขมงวด ดังนี้
- คลาสสอนในสตูดิโอปด
เวนระยะหางอยางนอย 2.5 เมตร
- โซนคารดิโอ โซนฟร�เวท
เวนระยะหางอยางนอย 2 เมตร
- โซนเมมเบอรเลานจ
เวนระยะหางอยางนอย 1.5 เมตร
- หองเปลี่ยนเคร�่องแตงกาย อางลางหนา
เวนระยะหางอยางนอย 1 เมตร
- จ�ดบร�การสมาช�ก ลิฟต บันได
เวนระยะหางอยางนอย 1 เมตร
• ทางฟตเนสตองดูแลบร�การชุดออกกำลังและผาขนหนู ใหถูกตองตามสุขลักษณะอยางเขมงวด เชน
- จัดเก็บอยางมิดช�ดกอนนำใหบร�การ ไมวางทิ�งไว
- จัดเตร�ยมถุงพลาสติกใหสมาช�กใสเมื่อใชเสร�จแลวแลวกอนนำสงคืน พรอมเก็บไปทำความสะอาด
ดวยน้ำยาฆาเช�้อ ทุกชั�วโมง
• สงเสร�มใหสมาช�กฟตเนส รักษาและใสใจสุขอนามัยสวนรวม เชน
- งดมาใชบร�การฟตเนส หากมีอาการ ไอ จาม หายใจลำบาก และออนเพลีย
- ใสหนากากอนามัย/ FACE SHIELD โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของกิจกรรม
- การลางมืออยางสม่ำเสมอ กอนและหลังใชบร�การจ�ดสัมผัสรวม เชน อ�ปกรณ เคร�อ่ งออกกำลัง จ�ดบร�การน้ำดืม่
- นำผาเช�ดตัว ชุดออกกำลัง ของใชสวนตัวมาเอง เมื่อมาใชบร�การคลับ และเก็บของใชสวนตัว
ในล็อกเกอรตลอดเวลา
- ทำความสะอาดอ�ปกรณทุกชนิด กอนและหลังใช
• ทางฟตเนสตองงดใหบร�การอ�ปกรณทำความสะอาดและอื่น ๆ เชน แชมพ� สบู สำลี และกานสำลีเช�ดหู
คร�ม ในลักษณะใชรวมกัน โดยจัดใหมีบร�การแบบบรรจ�ในซอง 1 คน ตอ 1 ชุด
• ทางฟตเนสตองมีบร�การและสงเสร�มใหสมาช�กใช ว�ธ�การชำระเง�นแบบ TOUCHLESS PAYMENT
• แตหากตองมีการชำระโดนเง�นสดรานคาตองจัดเตร�ยมถาดรับเง�น และ ถุงใสเง�นทอนใหเร�ยบรอย
เพื่อลดการสัมผัส และตองทำความสะอาดฆาเช�้อถาดเง�นทอนทุกครั�ง
• ทางฟตเนสตองติดตั�ง COUNTER SHIELD ณ จ�ดบร�การตาง ๆ
• ทางฟตเนสตองทำความสะอาดหองสตูดิโอหลังจบคลาส ดวยน้ำยาฆาเช�้อทุกครั�ง
• ทางฟตเนสตองทำความสะอาดใหญ ทุกวันหลังปดใหบร�การ
• ทางฟตเนสตองทำความสะอาดใหญ โดยพนสเปรยฆาเช�้ออบโอโซน อยางนอยสัปดาหละ 1 ครั�ง
• สงเสร�มใหทางฟตเนสมีการติดตั�งเคร�่องฟอกอากาศ เพื่อการถายเทและรักษาคุณภาพของอากาศ
• งดกิจกรรมทางการตลาด ทีม่ ปี ร�มาณคนตอคิวมาก โดยยึดมาตรการ SOCIAL DISTANCING อยางเครงครัด
• อบรมสรางการตระหนักรับรูและเนนย้ำว�ธ�ปฏิบัติกับพนักงาน เพื่อการดูแลรักษาสุขอนามัย และปองกันตนเอง
• ติดตั�งสื่อประชาสัมพันธใหสมาช�กผูใชบร�การทราบถึงมาตรการและขอปฏิบัติความปลอดภัย
ที่บร�เวณทางเขารานคา
• งดกิจกรรมทางการตลาด ทีม่ ปี ร�มาณคนตอคิวมาก โดยยึดมาตรการ SOCIAL DISTANCING อยางเครงครัด
• อบรมสรางการตระหนักรับรูและเนนย้ำว�ธ�ปฏิบัติกับพนักงาน เพื่อการดูแลรักษาสุขอนามัย และปองกันตนเอง
• ติดตั�งสื่อประชาสัมพันธใหสมาช�กผูใชบร�การทราบถึงมาตรการและขอปฏิบัติความปลอดภัย
ที่บร�เวณทางเขารานคา
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มาตรการสำหรับศูนยบร�การโทรศัพทและรานมือถือ

จำกัดจำนวนคนในราน
(1 คน ตอ 2 ตารางเมตร)

มีพนักงานชวยแนะนำและหาสินคา
(เพื่อความรวดเร�วและลดการสัมผัส)

กำหนดจ�ดเวนระยะหางทางสังคม
1-1.5 เมตร

ทำความสะอาดและฆาเช�้อสินคา
ที่มีการสัมผัสทุกครั�ง

ทำความสะอาดและฆาเช�้อ
สินคาและถุงสินคา ดวยรังสี UV

ติดตั�งเคร�่องฟอกอากาศ
และอบโอโซนเพื่อฆาเช�้อโรค
ภายในรานทุกสัปดาห

บร�การถุงมือพลาสติก
เพื่อเลือกซ�้อสินคา

ติดตั�ง COUNTER SHIELD
ณ จ�ดชำระเง�น

TOUCHLESS PAYMENT
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SAFETY MANUAL CHECK LIST

RMU / ผูประกอบการรานคาเชา

ศูนยบร�การโทรศัพท และรานมือถือ

• รานคา หนวยงานตนสังกัด ตองจัดทำประวัติขอมูลสุขภาพของพนักงานทุกคน
โดยตองแสดงใบรับรองแพทย กอนกลับมาปฏิบัติงาน กรณีเดินทางจากตางจังหวัด
สถานที่สุมเสี่ยงหร�อใกลช�ดผูติดเช�้อ ตองหยุดพักสังเกตอาการ (SELF-QUARANTINE) 14 วัน
• พนักงานที่ปฏิบัติงาน ตองลงทะเบียนผาน APPLICATION กอนเขาพื้นที่ศูนยการคา
เพื่อสามารถติดตามในกรณีที่มีความจำเปน
• หากพนักงานมีไข ไอ จาม หายใจลำบาก และออนเพลีย ใหหยุดปฏิบัติงานและพบแพทยทันที
โดยใหแจงฝายบร�หารศูนยการคาเพื่อรับทราบขอปฏิบัติที่ถูกตอง
• หากพนักงานมีไข ไอ จาม หายใจลำบาก และออนเพลีย ใหหยุดปฏิบัติงานและพบแพทยทันที
โดยใหแจงฝายบร�หารศูนยการคาเพื่อรับทราบขอปฏิบัติที่ถูกตอง
• พนักงานที่ปฏิบัติงาน ตองผานการตรวจวัดอ�ณหภูมิรางกายทุกวันดวย THERMO SCAN
และ THERMOMETER ณ ประตูทางเขาศูนยการคาและหางสรรพสินคา โดยอ�ณหภูมิรางกาย
ตองไมเกิน 37.5 องศาเซลเซ�ยส จ�งจะอนุญาตใหเขาพื้นที่ได
• พนักงานที่ปฏิบัติงาน ตองวัดอ�ณหภูมิรางกายวันละ 2 ครั�ง กอนเขาพื้นที่ศูนยการคา
และระหวางวัน หร�อทุก 6 ชั�วโมง
• พนักงานที่ปฏิบัติงาน ตองสวมหนากากอนามัย, FACE SHIELD ตลอดเวลา
และทำความสะอาดทุกวัน
• พนักงานที่ปฏิบัติงาน ตองลางมืออยางสม่ำเสมอ กอนและหลังบร�การลูกคา
• รานคาควรตองมีบร�การลงทะเบียนพรอมแจกบัตรคิว และโทรแจงลูกคาเมื่อพรอมใหบร�การ
โดยแนะนำใหลูกคานั�งรอในพื้นที่ที่ทางศูนยการคาจัดให (กรณีหนารานไมมีพื้นที่)
เพื่อลดการความแออัด
• รานคา ตองติดตั�ง COUNTER SHIELD
• ลูกคาผูใชบร�การ ตองสวมหนากากอนามัยตลอดเวลา
• รานคา ตองมีเจลแอลกอฮอล / สเปรยฆาเช�้อ สำหรับบร�การลูกคา
• รานคา ตองมีบร�การถุงมือพลาสติกสาหรับลูกคาเพื่อเลือกซ�้อสินคา
• รานคา ประเภทสินคาอาหาร ตองวางโชวในตูปดมิดช�ดหร�อในบรรจ�ภัณฑ เชน ขนม และเบเกอร�่
• รานคา ตองกำหนดจ�ดเวนระยะหาง (PHYSICAL DISTANCING)
โดยเวนระยะหาง 1 - 1.5 เมตรในการยืนเลือกซ�้อสินคาและจ�ดบร�การตางๆ
พรอมทำสัญลักษณใหชัดเจน และจัดระเบียบอยางเขมงวด
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• รานคา ตองมีมาตรการความปลอดภัยเพื่อสุขอนามัยในการลองสินคา สินคาสาธ�ต
และอ�ปกรณสาธ�ตโดยตองนำไปทำความสะอาดทันทีหลังสัมผัสหร�อใชงานเสร�จ
• งดเวนบร�การที่ตองใชอ�ปกรณรวมกัน ที่ไมสามารถทำความสะอาดได เชน อ�ปกรณแตงหนา
• รานคา ตองมีบร�การและสงเสร�มใหลูกคาใช ว�ธ�การชำระเง�นแบบ TOUCHLESS PAYMENT
แตหากตองมีการชำระโดนเง�นสดรานคาตองจัดเตร�ยมถาดรับเง�นเพื่อลดการสัมผัส
และตองทำความสะอาดฆาเช�้อถาดเง�นทอนทุกครั�ง
• รานคา ตองทำความสะอาดพื้นที่ใหบร�การและจ�ดสัมผัสสาธารณะ ดวยน้ำยาฆาเช�้อทุก 1 ชั�วโมง
• รานคา ตองทำความสะอาดใหญ โดยพนสเปรยฆาเช�้ออยางนอยสัปดาหละ 1 ครั�ง
• งดกิจกรรมทางการตลาด ที่มีปร�มาณคนตอคิวมาก โดยยึดมาตรการ
SOCIAL DISTANCING อยางเครงครัด
• ตระหนักรับรูและเนนย้ำว�ธ�ปฏิบัติ เพื่อการดูแลรักษาสุขอนามัยและปองกันตนเอง
• ติดตั�งสื่อประชาสัมพันธใหลูกคาผูรับบร�การทราบถึงมาตรการและขอปฏิบัติความปลอดภัย
ที่บร�เวณรานคา
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มาตรการสำหรับสวนสนุก
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จำกัดจำนวนคนในราน
(1 คน ตอ 2 ตารางเมตร)

ตองเตร�ยมเจลลางมือ
สำหรับบร�การลูกคา
และพนักงาน ภายในสวนสนุก

วัดอ�ณหภูมิ สอบถามประวัติ
การเดินทางเพื่อประเมินความเสี่ยง
กอนใหบร�การ

กำหนดจ�ดเวนระยะหางทางสังคม
1-1.5 เมตร

ติดตั�งเคร�่องฟอกอากาศ
และอบโอโซนฆาเช�้อโรค
ภายในรานทุกสัปดาห

พนักงานที่ปฎิบัติงาน ตองสวม
หนากากอนามัย และ
FACE SHIELD (เฉพาะเด็กเล็ก)
ตลอดเวลาและทำความสะอาดทุกวัน

ใชบร�การไมเกิน 1 ชั�วโมง

อ�ปกรณ ทั�งหมดตองฆาเช�้อ
กอนนำมาใชงาน

TOUCHLESS PAYMENT

ติดตั�ง TABLE SHIELD
ที่จ�ดบร�การ

ติดตั�ง COUNTER SHIELD
ณ จ�ดชำระเง�น
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SAFETY MANUAL CHECK LIST
ATTRACTIONS

(FUN SPACE, GAME ARCADE,
KID’S PLAYGROUND, KARAOKE)

/ สวนสนุก, เกมอาเขต และคาราโอเกะ

• ผูใหบร�การ หนวยงานตนสังกัด ตองจัดทำประวัติขอมูลสุขภาพของพนักงานทุกคน
โดยตองแสดงใบรับรองแพทย กอนกลับมาปฏิบัติงาน กรณีเดินทางจากตางจังหวัด
สถานที่สุมเสี่ยงหร�อใกลช�ดผูติดเช�้อ ตองหยุดพักสังเกตอาการ (SELF-QUARANTINE) 14 วัน
• พนักงานที่ปฏิบัติงาน ตองลงทะเบียนผาน APPLICATION กอนเขาพื้นที่ศูนยการคา
เพื่อสามารถติดตามในกรณีที่มีความจำเปน
• หากพนักงานมีไข ไอ จาม หายใจลำบาก และออนเพลีย ใหหยุดปฏิบัติงานและพบแพทยทันที
โดยใหแจงฝายบร�หารศูนยการคาเพื่อรับทราบขอปฏิบัติที่ถูกตอง
• พนักงานที่ปฏิบัติงาน ตองผานการตรวจวัดอ�ณหภูมิรางกายทุกวันดวย THERMO SCAN
และ THERMOMETER ณ ประตูทางเขาศูนยการคาและหางสรรพสินคา โดยอ�ณหภูมิรางกาย
ตองไมเกิน 37.5 องศาเซลเซ�ยส จ�งจะอนุญาตใหเขาพื้นที่ได
• พนักงานที่ปฏิบัติงาน ตองวัดอ�ณหภูมิรางกายวันละ 2 ครั�ง กอนเขาพื้นที่ศูนยการคา
และระหวางวัน หร�อทุก 6 ชั�วโมง
• พนักงานที่ปฏิบัติงาน ตองสวมหนากากอนามัย, FACE SHIELD ตลอดเวลา
และทำความสะอาดทุกวันควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหนา
• พนักงานที่ปฏิบัติงาน ตองลางมืออยางสม่ำเสมอ กอนและหลังบร�การลูกคา
• พนักงานตองตรวจวัดอ�ณหภูมิรางกายลูกคาผูใชบร�การ กอนเขาพื้นที่โดยอ�ณหภูมิรางกาย
ตองไมเกิน 37.5 องศาเซลเซ�ยส
• ลูกคาผูใชบร�การ ตองสวมหนากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยูในพื้นที่
และใส FACE SHIELD เฉพาะเด็กเล็ก
• ผูใหบร�การ ตองจัดรอบเวลาในการเขาใชบร�การแตละจ�ดใหเหมาะสมเพื่อลดความแออัด
และควบคุมปร�มาณที่ลูกคาเขารับบร�การ จำกัดพื้นที่ 1 คน ตอ 2 ตารางเมตร
• ผูใหบร�การ ตองกำหนดจ�ดเวนระยะของผูใชบร�การอยางนอย 1 - 1.5 เมตร
(PHYSICAL DISTANCING) ในการตอแถวใหบร�การ ที่นั�ง จ�ดบร�การ หนาเคร�่องเลน
ภายในหองคาราโอเกะ และเพิ�มจ�ดนั�งรอสำหรับผูสูงอายุ สตร�มีครรภ ผูพิการพรอมทำ
สัญลักษณใหชัดเจนและจัดระเบียบอยางเขมงวด
• ผูใหบร�การ ตองมีเจลแอลกอฮอล / สเปรยฆาเช�้อ สำหรับบร�การลูกคา และพนักงานในรานคา
อยางทั�วถึงทุกโซน เชน ทางเขาออกเคร�่องเลน จ�ดแลกเหร�ยญ หองน้ำ หองคาราโอเกะ
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• ผูปกครองควรดูแลบุตรหลานอยางใกลช�ด โดยยึดมาตรการ
SOCIAL DISTANCING อยางเครงครัด
• ผูใหบร�การ ตองกำหนดเสนทางการเดินของลูกคาภายในพื้นที่ เพื่อลดความเสี่ยงจากการเดินสวน
• ผูใหบร�การ ตองติดตั�ง COUNTER SHIELD ณ จ�ดบร�การตาง ๆ
• ผูใหบร�การ ตองทำความสะอาดเคร�่องเลน ตูเกมส อ�ปกรณเลนเกมส จ�ดฝากรองเทา
จ�ดสัมผัสรวมดวยน้ำยาฆาเช�้อหลังจากลูกคาเขารับบร�การ หร�อทุก 1 ชั�วโมง
• ผูใหบร�การ ตองทำความสะอาด เหร�ยญที่ใชแลก บัตรเกมสตาง ๆ กอนและหลังใหบร�การทุกครั�ง
• จำกัดเวลาในการใชบร�การในพื้นที่ไมเกิน 1 ชั�วโมง
• งดเวนกิจกรรมทางการตลาด ที่มีปร�มาณคนตอคิวมาก โดยยึดมาตรการ
SOCIAL DISTANCING อยางเครงครัด
• สำหรับบานบอล สงเสร�มใหมีการงดบร�การบานบอล แตหากตองเปดบร�การ
ตองใหลูกคาใสหนากากอนามัยและมีบร�การจำหนายถุงเทาที่ใชแลวทิ�ง
• สงเสร�มใหลูกคาใชว�ธ�การแลกเหร�ยญหร�อชำระเง�นแบบ TOUCHLESS PAYMENT
แตหากตองมีการชำระโดนเง�นสดรานคาตองจัดเตร�ยมถาดรับเง�นเพื่อลดการสัมผัส
และตองทำความสะอาดฆาเช�้อถาดเง�นทอนทุกครั�ง
• ผูใหบร�การ ตองทำความสะอาดใหญ โดยพนสเปรยฆาเช�้ออบโอโซน
อยางนอยสัปดาหละ 1 ครั�ง
• สงเสร�มใหมีการติดตั�งเคร�่องฟอกอากาศ เพื่อการถายเทและรักษาคุณภาพของอากาศภายในพื้นที่
• อบรมสรางการตระหนักรับรูและเนนย้ำว�ธ�ปฏิบัติกับผูสอน พนักงาน
เพื่อการดูแลรักษาสุขอนามัยและปองกันตนเอง
• ติดตั�งสื่อประชาสัมพันธใหลูกคาทราบถึงมาตรการและขอปฏิบัติความปลอดภัย
ที่บร�เวณทางเขาพื้นที่ใหบร�การ
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มาตรการสำหรับสวนน้ำ แฟนตาเซ�ย ลากูน

ติดตั�งเจลแอลกอฮอลลางมือ
บร�เวณ จ�ดตางๆ อยางทั�วถึง
สำหรับลูกคา และเจาหนาที่

วัดอ�ณหภูมิ สอบถามประวัติ
การเดินทางเพื่อประเมินความเสี่ยง
กอนใหบร�การ

พนักงานตอง รับ และทอนเง�น
ผานถาดรับเง�นเทานั�น
และทำความสะอาดถาดดวยน้ำยาฆาเช�้อ
ทุกครั�งหลังจากใหบร�การ

จำกัดจำนวนคนในพื้นที่ เพื่อลดความแออัด
(1 คน ตอ 5 ตารางเมตร)

ติดตั�ง COUNTER SHIELD
ณ จ�ดชำระเง�น

มีสัญลักษณกำหนดจ�ดเวนระยะ
เลือกซ�้อสินคาและบร�การอยางชัดเจน

TWO
HOUR
ONLY

ขอความรวมมือลูกคา ใชบร�การในพื้นที่
ทานละไมเกิน 2 ชั�วโมง

ทำความสะอาดฆาเช�้ออ�ปกรณเชาตางๆ
อาทิ หวงยาง ตูล็อกเกอร กุญแจ และอื่นๆ

ทำความสะอาดและฆาเช�้อชุดวายน้ำ
ผาเช�ดตัว หมวกวายน้ำ แวนตาวายน้ำ
ดวยการป�น อบแหงดวยความรอนสูง ทุกครั�ง

งดการสนทนาขณะใหบร�การ

ทำความสะอาดฆาเช�้อโตะ
และที่นั�งกอนและหลังใหบร�การ

จำกัดจำนวนคนในราน โดยจัดโตะ
เวนระยะหางอยางนอย 1.5 เมตร

LOVE & EXTRA CARE
TO OUR PEOPLE,
TENANTS, PARTNERS
& CUSTOMERS
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INTENSIVE
HYGIENIC
STANDARD OF
FANTASIA
LAGOON

ทำความสะอาดพื้นที่ใหบร�การและ
จ�ดสัมผัสสาธารณะ
ดวยน้ำยาฆาเช�้อทุก 1 ชั�วโมง

ตรวจวัดคุณภาพน้ำในสระวายน้ำใหไดมาตรฐาน
เช�คคาคลอร�น วันละ 3 รอบ พรอมสงตัวอยางน้ำ
ทุกสระ ใหกับกระทรวงสาธารณสุข
เพื่อตรวจคุณภาพน้ำเดือนละ 1 ครั�ง

TOUCHLESS PAYMENT
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SAFETY MANUAL CHECK LIST
FANTASIA LAGOON / สวนน้ำแฟนตาเซ�ย ลากูน
• หนวยงานตนสังกัด ตองจัดทำประวัติขอมูลสุขภาพของพนักงานทุกคน โดยตองแสดงใบรับรองแพทย
กอนกลับมาปฏิบัติงาน กรณีเดินทางจากตางจังหวัด สถานที่สุมเสี่ยงหร�อใกลช�ดผูติดเช�้อ
ตองหยุดพักสังเกตอาการ (SELF-QUARANTINE) 14 วัน
• พนักงานที่ปฏิบัติงาน ตองลงทะเบียนผาน APPLICATION กอนเขาพื้นที่ศูนยการคา
เพื่อสามารถติดตามในกรณีที่มีความจำเปน
• หากพนักงานมีไข ไอ จาม หายใจลำบาก และออนเพลีย ใหหยุดปฏิบัติงานและพบแพทยทันที
โดยใหแจงฝายบร�หารศูนยการคาเพื่อรับทราบขอปฏิบัติที่ถูกตอง
• หากพนักงานมีไข ไอ จาม หายใจลำบาก และออนเพลีย ใหหยุดปฏิบัติงานและพบแพทยทันที
โดยใหแจงฝายบร�หารศูนยการคาเพื่อรับทราบขอปฏิบัติที่ถูกตอง
• พนักงานที่ปฏิบัติงาน ตองผานการตรวจวัดอ�ณหภูมิรางกายทุกวันดวย THERMO SCAN
และ THERMOMETER ณ ประตูทางเขาศูนยการคาและหางสรรพสินคา โดยอ�ณหภูมิรางกาย
ตองไมเกิน 37.5 องศาเซลเซ�ยส จ�งจะอนุญาตใหเขาพื้นที่ได
• พนักงานที่ปฏิบัติงาน ตองวัดอ�ณหภูมิรางกายวันละ 2 ครั�ง กอนเขาพื้นที่ศูนยการคา
และระหวางวัน หร�อทุก 6 ชั�วโมง
• พนักงานที่ปฏิบัติงาน ตองสวมหนากากอนามัย, FACE SHIELD ตลอดเวลา ทำความสะอาดทุกวัน
และควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหนา
• พนักงานที่ปฏิบัติงาน ตองลางมืออยางสม่ำเสมอ กอนและหลังบร�การลูกคา
• ลูกคาตองตรวจวัดอ�ณหภูมิรางกายลูกคากอนใหบร�การ โดยอ�ณหภูมิรางกาย
ตองไมเกิน 37.5 องศาเซลเซ�ยส จ�งสามารถเขารับบร�การไดและสอบถามประวัติการเดินทาง
เพื่อประเมินความเสี่ยงลูกคาที่เขารับบร�การ
• สงเสร�มใหมี ใหมีบร�การจองคิวเขาใชบร�การลวงหนา และจัดรอบเวลาในการเขาใชบร�การใหเหมาะสม
เพื่อควบคุมปร�มาณที่ลูกคาเขารับบร�การ โดยไมควรเกิน 2 ชั�วโมงตอคน
• ลูกคาผูใชบร�การที่ไมไดลงเลนน้ำตองสวมหนากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยูในพื้นที่
• ตองกำหนดจ�ดเวนระยะของผูใชบร�การอยางนอย 1 - 1.5 เมตร (PHYSICAL DISTANCING)
ในการจัดลำดับคิวการตอแถวคิวไลน เวนระยะหางของที่นั�ง และการยืนตอคิว
พรอมทำสัญลักษณใหชัดเจนและจัดระเบียบอยางเขมงวด
• ตองติดตั�ง COUNTER SHIELD ณ จ�ดบร�การตาง ๆ ทุกจ�ด ที่ตองมีการ CONTACT หร�อสนทนา
• ควบคุมปร�มาณลูกคาผูใชบร�การ ไมใหแนนจนเกินไป จำกัดพื้นที่ 1 คน ตอ 5 ตารางเมตร
• ตองมีเจลแอลกอฮอล / สเปรยฆาเช�้อ สำหรับบร�การลูกคาและพนักงานอยางทั�วถึง เชน จ�ดจายบร�การ
จ�ด COUNTER จายเง�น หองน้ำ จ�ดเชาหวงยาง ชุดวายน้ำ และจ�ดอื่นๆ ที่กอใหเกิดการสัมผัสสิ�งของ
• ตองกำหนดเสนทางการเดินของลูกคาผูใชบร�การ เพื่อลดความเสี่ยงจากการเดินสวน
• ตองมีบร�การ เปด - ปด ประตูสวนน้ำ เพื่อลดการสัมผัส
• ตองจัดโตะที่นั�งโดยเวนระยะหางของโตะ 1.5 เมตร ระหวางโตะและระยะหางระหวางที่นั�งอยางนอย 1 เมตร
(PHYSICAL DISTANCING) พรอมทำสัญลักษณใหชัดเจนและจัดระเบียบอยางเขมงวด
• พนักงานที่ปฏิบัติงาน ตองเลี่ยงการสัมผัสสมาช�กระหวางการสอนวายน้ำ ทุกประเภท
• ตองทำความสะอาดพื้นที่ใหบร�การและจ�ดสัมผัสสาธารณะ ดวยน้ำยาฆาเช�้อทุก 1 ชั�วโมง
• แตหากตองมีการชำระโดนเง�นสดรานคาตองจัดเตร�ยมถาดรับเง�น และ ถุงใสเง�นทอนใหเร�ยบรอย
เพื่อลดการสัมผัส และตองทำความสะอาดฆาเช�้อถาดเง�นทอนทุกครั�ง
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• ตองตรวจวัดคุณภาพน้ำไดตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข
• ตองตรวจเช�คสภาพน้ำในสระวายน้ำ / คาคลอร�น 1.5 / คา PH. 7.2 วันละ 3 รอบ
ไดแก เวลา 09.00 น., 15.30 น., 18.00น.
• ตองสงตัวอยางน้ำทุกสระวายน้ำ ใหกับกระทรวงสาธารณสุขตรวจคุณภาพน้ำ เดือนละ 1 ครั�ง
• ตองทำความสะอาด จ�ดบร�การเชากุญแจตูล็อกเกอรสวนน้ำทำความสะอาดกุญแจดวยน้ำยาฆาเช�้อ
พรอมจัดเก็บในกลองพลาสติกปดฝามิดช�ด
• ตองทำความสะอาด กุญแจดวยแอลกอฮอล หลังจากที่ลูกคาใชบร�การทุกครั�ง
• ตองทำความสะอาด จ�ดติดตั�งตูล็อกเกอรสวนน้ำ เช�ดทำความสะอาดตูล็อกเกอรสวนน้ำทั�งภายใน
และภายนอกตูดวยน้ำยาฆาเช�้อ บ.ซันนี่ จำกัด ทุก 1 ชั�วโมง ตอครั�ง
• จ�ดบร�การเชาชุดวายน้ำสวนน้ำ ตองทำการซักชุดวายน้ำ, ผาเช�ดตัว, เสื้อคลุม, หมวกวายน้ำ
ดวยเคร�่องซักผา และใชน้ำยาซักผาทุกครั�งที่ลูกคานำมาสงคืนทำการป�นและอบแหงดวยเคร�่องอบความรอนสูง
จัดเก็บใสถุงพลาสติกพรอมปดปากถุงอยางมิดช�ดจัดเก็บภายในหองสต็อกเชาชุด
• จ�ดบร�การเชาหวงยางสวนน้ำ ตองทำความสะอาดหวงยางดวยน้ำยาฆาเช�้อกอนเปดใหบร�การ
เวลา 9.00 น. ทุกวัน และทำความสะอาดหวงยางดวยน้ำยาฆาเช�้อหลังจากที่ลูกคาใชบร�การทุกครั�ง
• ตองทำความสะอาดพื้นที่ใหบร�การ และจ�ดสัมผัสสาธารณะ เชน หองน้ำ ประตู ราวบันได พื้น โตะ เกาอี้
• ตองทำความสะอาด อ�ปกรณ ไดรเปาผม ดวยน้ำยาฆาเช�้อทุก 1 ชั�วโมง
• งดนำอาหารและเคร�่องดื่มจากภายนอกมารับประทาน
• ตองทำความสะอาดใหญ โดยพนสเปรยฆาเช�้ออบโอโซน อยางนอยสัปดาหละ 1 ครั�ง
• งดกิจกรรมทางการตลาด ที่มีปร�มาณคนตอคิวมาก โดยยึดมาตรการ SOCIAL DISTANCING อยางเครงครัด
• อบรมสรางการตระหนักรับรูและเนนย้ำว�ธ�ปฏิบัติกับพนักงาน เพื่อการดูแลรักษาสุขอนามัยและปองกันตนเอง
• ติดตัง� สือ่ ประชาสัมพันธใหสมาช�กผูใ ชบร�การทราบถึงมาตรการและขอปฏิบตั คิ วามปลอดภัยทีบ่ ร�เวณทางเขาสวนน้ำ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

สำหรับรานอาหารในสวนน้ำ

รานคา ตองทำความสะอาดฆาเช�้อ โตะและที่นั�ง รวมทั�งเมนูอาหาร กอนและหลังใหบร�การ
รานคา ตองฆาเช�้อภาชนะตาง ๆ ดวยเคร�่องรังสี UV กอนนำมาใหบร�การ
รานคา ตองงดวางอ�ปกรณและชุดเคร�่องปรุงทิ�งไวบนโตะ โดยจัดมีเคร�่องปรุงชนิดซองแทนการใชรวมกัน
รานคา ตองใหบร�การอาหารที่ปรุงสุกสะอาด เปลี่ยนชอนสำหรับช�มทุกครั�ง พรอมเขมงวดในการจัดเก็บอาหาร
และอ�ปกรณทำอาหารใหถูกสุขอนามัย
รานคา ตองวางโชวสินคาอาหาร ในตูปดมิดช�ดหร�อในบรรจ�ภัณฑ
สำหรับอาหาร TAKE AWAY ตองใชบรรจ�ภัณฑที่มีฝาปดมิดช�ด และระบุช�่อราน สาขา วันที่ผลิต
พรอมช�่อพนักงานประกอบอาหารและจัดบรรจ�ภัณฑ
รานคา ตองมีเจลแอลกอฮอล / สเปรยฆาเช�้อ สำหรับบร�การลูกคาและพนักงานในรานคา
รานคา ตองกำหนดจ�ดเวนระยะหาง โดยเวนระยะหาง 1 เมตร (PHYSICAL DISTANCING)
ในการเขาคิวชำระเง�น และจ�ดบร�การตางๆ ภายในรานคา พรอมทำสัญลักษณใหชัดเจนและจัดระเบียบอยางเขมงวด
รานคา ตองกำหนดเสนทางการเดินของลูกคาภายในรานคา เพื่อลดความเสี่ยงจากการเดินสวน
รานคาตองจัดเตร�ยมถาดรับเง�น เพื่อลดการสัมผัส และตองทำความสะอาดฆาเช�้อถาดเง�นทอนทุกครั�ง
อบรมสรางการตระหนักรับรูและเนนย้ำว�ธ�ปฏิบัติกับพนักงาน เพื่อการดูแลรักษาสุขอนามัยและปองกันตนเอง
ติดตั�งสื่อประชาสัมพันธใหสมาช�กผูใชบร�การทราบถึงมาตรการและขอปฏิบัติความปลอดภัยบร�เวณจ�ดขายอาหาร
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LOVE & EXTRA CARE
TO OUR PEOPLE,
TENANTS, PARTNERS
& CUSTOMERS

INTENSIVE
HYGIENIC
STANDARD OF
EVENT SPACE &
MCC HALL

มาตรการสำหรับพื้นที่อีเวนทฮอลล และสถานที่จัดงาน เอ็มซ�ซ� ฮอลล

วัดอ�ณหภูมิ สอบถามประวัติ
การเดินทางเพื่อประเมินความเสี่ยง
กอนใหบร�การ

ผูประกอบการ และพนักงาน ตองสวมใส
หนากากอนามัย, FACE SHIELD, ถุงมือ
ขณะปฏิบัติหนาที่ตลอดเวลา
และหมั�นทำความสะอาดอยูเสมอ

จำกัดจำนวนคนในพื้นที่
(1 คน ตอ 5 ตารางเมตร)

เตร�ยมเจลลางมือ
สำหรับบร�การลูกคา
และพนักงาน

2

กำหนดจ�ดเวนระยะหางทางสังคม
1-1.5 เมตร

กำหนดจำนวนรานคาและระยะหาง
ระหวางบูตหร�อซุมอยางนอย 2 เมตร

ติดตั�ง TABLE SHIELD
ที่จ�ดบร�การและโตะอาหาร

ทำความสะอาดฆาเช�้อโตะ
และที่นั�งกอนและหลังใหบร�การ

สำหรับอาหาร TAKE AWAY
ตองใชบรรจ�ภัณฑที่มีฝาปดมิดช�ด
ระบุช�่อราน สาขา วันที่ผลิต พรอม
ช�่อพนักงานประกอบอาหารและบรรจ�ภัณฑ

ติดตั�ง FOOD SHIELD ที่โซนอาหารสด
อาหารปรุงสุก เพื่อสุขอนามัยที่ดี

มีผาคลุมใบหนา
สำหรับการลองเสื้อผา
มีถุงเทาสำหรับการลองรองเทา
และเปลี่ยนใหมทุกครั�ง

ทำความสะอาดและฆาเช�้อ
อ�ปกรณ สินคา ที่มีการลอง
หร�อสัมผัสทุกครั�ง

มีบร�การถุงมือพลาสติก
เพื่อเลือกซ�้อสินคา

TOUCHLESS PAYMENT

BIG CLEANING
ทุกวันหลังจบกิจกรรม

ทำความสะอาดจ�ดสัมผัส
และพื้นที่สวนกลางดวยน้ำยาฆาเช�้อ
ทุก 1 ชั�วโมง และหลังลูกคา
ใชบร�การทุกครั�ง

ผูประกอบการตองสงแบบ LAYOUT พื้นที่การจัดงานโดยระบุระยะหาง
โดยแนวทางเดินภายในพื้นที่จัดงานตองมีความกวางไมนอยกวา 2 เมตร,
ระบุจำนวนพนักงานขายและรายละเอียดสินคา โดยตองสงขอมูลทั�งหมดให
ทางฝายการตลาดศูนยการคาฯ พิจารณาลวงหนากอนวันจัดงานอยางนอย 15 วัน
AR VISUAL APPLICATION
เพื่อลดการลองสินคา
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ติดตั�ง COUNTER SHIELD
ณ จ�ดชำระเง�น
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SAFETY MANUAL CHECK LIST

EVENT SPACE & MCC HALL /

พื้นที่อีเวนทฮอลล และสถานที่จัดงาน เอ็มซ�ซ� ฮอลล
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มาตรการการคัดกรองเบื้องตน

มาตรการดานสุขอนามัย : สำหรับการจัดงานประเภทอาหาร (FOOD)

• ผูประกอบการตองสงรายช�่อพนักงานขายพรอมประวัติยอนหลัง 14 วันเพื่อคัดกรองเบื้องตน
กอนวันเขาปฏิบัติงาน ลวงหนา 3 วัน และตองหมั�นตรวจสอบสุขภาพของตนเอง
ในระหวางปฏิบัติงานในพื้นที่
• พนักงานที่ปฏิบัติงาน ตองลงทะเบียนผาน APPLICATION กอนเขาพื้นที่ศูนยการคา
เพื่อสามารถติดตามในกรณีที่มีความจำเปน
• ผูประกอบการ และพนักงาน ตองผานการคัดกรองวัดอ�ณหภูมิรางกายวันละ 2 ครั�งกอนเขาพื้นที่
และระหวางวัน พรอมติดสัญลักษณผานการคัดกรองบร�เวณอกใหสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน
ตลอดเวลาการปฏิบัติงาน
• กรณีหากตรวจพบวามีไขเกิน 37.5 องศา ไอ จาม ศูนยการคา ขออนุญาตไมใหเขาในพื้นที่
ตลอดระยะชวงเวลาของการใชพื้นที่ โดยใหแจงฝายการตลาดศูนยการคาเพื่อรับทราบขอปฏิบัติ
ที่ถูกตองทั�งนี้หามเผยแพรขอมูลขาวสารกอนไดรับอนุญาตโดยเด็ดขาด
• ผูประกอบการ และพนักงาน ตองสวมใส หนากากอนามัย, FACE SHIELD, ถุงมือ
ขณะปฏิบัติหนาที่ตลอดเวลา และหมั�นทำความสะอาดอยูเสมอ
• ผูประกอบการ และพนักงาน ตองตรวจสอบลูกคาที่เขามาใชบร�การ
โดยอนุญาตใหลูกคาที่สวมใสหนากากอนามัยเขาพื้นที่ไดเทานั�น

•
•
•
•
•
•

•
•
•

ผูประกอบการ และพนักงาน ตองทำความสะอาดรานคา/พื้นที่ กอนเปด-ปด ใหบร�การ
ทำความสะอาดจ�ดสัมผัส และพืน้ ทีส่ ว นกลางดวยน้ำยาฆาเช�อ้ ทุก 1 ชัว� โมงและหลังลูกคาใชบร�การทุกครัง�
ผูป ระกอบการจะตองติดตัง� COUNTER SHIELD หร�อ FOOD SHIELD ใหเหมาะสมแกประเภทสินคา
ผูประกอบการตองวางโชวสินคาอาหาร ในตูปดมิดช�ดหร�อในบรรจ�ภัณฑ เชน ขนมและเบเกอร�่
กรณีเปนงานจำหนายอาหารประเภท TAKE AWAY ตองใชบรรจ�ภัณฑที่มีฝาปดมิดช�ด
ระบุขอมูลอาหาร รานคาและวันหมดอายุที่ชัดเจน งดเวนการใหช�มอาหาร
หากจำเปนตองมีการเปลี่ยนชอนสำหรับช�มทุกครั�ง
งดเวนการตั�งโตะสำหรับใหลูกคานั�งรับประทานอาหาร หากจำเปนตองมีโตะสำหรับนั�งรับประทาน
จะตองจัดที่นั�งเวนระยะหางอยางนอย 1.5 เมตร พรอมทำสัญลักษณใหชัดเจน และตองติดตั�ง
TABLE SHIELD ที่โตะรับประทานอาหารและทำความ สะอาดฆาเช�้อ โตะและที่นั�ง
กอน และหลังใหบร�การ โดยจำกัดเวลาในการนั�งรับประทานอาหาร ไมเกิน 1 ชั�วโมง
ผูประกอบการตองเขมงวดในการจัดเก็บอาหาร และอ�ปกรณทำอาหารใหถูกสุขอนามัย
จัดเตร�ยมเจลแอลกอฮอล / สเปรยฆาเช�้อ เพื่อใหบร�การแกลูกคาทุกบูท
หร�อทุกตำแหนงที่มีการจัดวางขายสินคา
ติดตั�ง COUNTER SHIELD ณ จ�ดชำระเง�น พรอมบร�การเจลแอลกอฮอล และสนับสนุนการใชว�ธ�การ
ชำระเง�นแบบ TOUCHLESS PAYMENT แตหากตองมีการชำระโดยเง�นสดรานคาตองจัดเตร�ยม
ถาดรับเง�น และถุงใสเง�นทอนใหเร�ยบรอยเพื่อลดการสัมผัส และตองทำความสะอาดฆาเช�้อ
ถาดเง�นทอนทุกครั�ง

65

SAFETY MANUAL CHECK LIST
EVENT SPACE & MCC HALL /

พื้นที่อีเวนทฮอลล และสถานที่จัดงาน เอ็มซ�ซ� ฮอลล
มาตรการดานสุขอนามัย : สำหรับการจัดงานประเภทแฟชั�น,
รถยนต, งานอื่นๆ (NON-FOOD)
• ผูประกอบการ และพนักงาน ตองทำความสะอาดรานคา/พื้นที่ กอนเปด-ปด ใหบร�การ
• ทำความสะอาดจ�ดสัมผัส และพื้นที่สวนกลางดวยน้ำยาฆาเช�้อทุก 1 ชั�วโมง
และหลังลูกคาใชบร�การทุกครั�ง
• ผูประกอบการจะตองติดตั�ง COUNTER SHIELD ใหเหมาะสมแกประเภทสินคา
• ผูประกอบตองมีบร�การถุงมือพลาสติกสำหรับลูกคาเพื่อเลือกซ�้อสินคา
• กรณีเปนงานจำหนายสินคาประเภทเสื้อผา สินคาแฟชั�น สงเสร�มใหวางสินคาในลักษณะการ
โชวแขวน หร�อการตั�งวางแบบละ 1 ช��น และงดเวนการจัดวางสินคาในกระบะเซลลเพื่อลด
การหยิบจับสินคาพรอมกัน และลดการสะสมเช�้อโรคในสินคาที่กองรวมกัน
• งดการใหลองสินคาทุกกรณี หากจำเปนตองมีการลองสินคา จะตองจัดเตร�ยมผาคลุมใบหนา
สำหรับการลองเสื้อผา จัดเตร�ยมถุงเทาสำหรับการลองรองเทา โดยตองนำไปทำความสะอาดทันที่
หลังใชเสร�จ และตองทำความสะอาดพรอมฆาเช�้อ สินคาที่มีการลองดวยรังสี UV
ทุกครั�งกอนนำไปที่ SHELF
• ผูประกอบการตองทำความสะอาดและฆาเช�้อ หองลองสินคา ทุกครั�งหลังการใชงาน หร�อทุก 1 ชั�วโมง
• สงเสร�มใหมี AR VISUAL APPLICATION เพื่อลดการลองสินคา หร�อมีผูชวยเเนะนำ
และหาสินคา (เพื่อความรวดเร�วและลด การสัมผัส)
• ผูประกอบการตองมีมาตรการความปลอดภัยเพื่อสุขอนามัยในการลองสินคา สินคาสาธ�ต
และอ�ปกรณสาธ�ต โดยนำไปทำความ สะอาดทันทีหลังสัมผัสหร�อใชงานเสร�จ และงดเวนบร�การ
ที่ตองใชอ�ปกรณรวมกัน ที่ไมสามารถทำความสะอาดได เชน อ�ปกรณแตงหนา
• จัดเตร�ยมเจลแอลกอฮอล / สเปรยฆาเช�้อ เพื่อใหบร�การแกลูกคาทุกบูท
หร�อทุกตำแหนงที่มีการจัดวางขายสินคา
• ติดตั�ง COUNTER SHIELD ณ จ�ดชำระเง�น พรอมบร�การเจลแอลกอฮอล
และสนับสนุนการใชว�ธ�การ ชำระเง�นแบบ TOUCHLESS PAYMENT แตหากตองมีการชำระ
โดยเง�นสดรานคาตองจัดเตร�ยมถาดรับเง�น และถุงใสเง�นทอนใหเร�ยบรอยเพื่อลดการสัมผัส
และตองทำความสะอาดฆาเช�้อถาดเง�นทอนทุกครั�ง
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มาตรการลดความแออัด
• กำหนดและแยกทางเขา - ออก ภายในพื้นที่จัดงานใหชัดเจน
• กำหนดจำนวนรานคาและตำแหนงสำหรับจัดวางสินคาใหเหมาะสมกับขนาดพื้นที่
โดยตองเวนระยะหางระหวางแตละซุมหร�อบูท อยางนอย 2 เมตร
• กำหนดจำนวนพนักงานและลูกคาที่เขาใชบร�การ ใหเหมาะสมกับขนาดพื้นที่
ในอัตรา 1 คน / 5 ตารางเมตร
• กำหนดสัญลักษณระยะหางบร�เวณจ�ดจำหนายสินคา หร�อหนาบูทจำหนายสินคา
สำหรับลูกคาที่มารอใชบร�การ โดยเวนระยะหางสำหรับลูกคาที่มาตอคิวใชบร�การ
อยางนอย 1.5 เมตร พรอมทำสัญลักษณใหชัดเจน และจัดระเบียบอยางเขมงวด
• กำหนดระยะระหวาง ผูประกอบการหร�อพนักงานขาย และลูกคา ในระหวางใหบร�การ
ตามมาตรการ ระยะหางไมนอยกวา 1.5 เมตร
• งดการจำหนายสินคาโปรโมชั�นนาทีทอง และการจัดกิจกรรมทางการตลาดที่มีปร�มาณคนตอคิวมาก
กรณีมีคิวใหจัดระบบการตอคิวโดยยึดมาตรฐาน SOCIAL DISTANCING อยางเครงครัด
โดยเวนระยะไมนอยกวา 1.5 เมตร และมีพนักงานควบคุม ตลอดเวลา โดยศูนยการคา
ขอสงวนสิทธ�์ในการยกเลิกการเขาคิวในกรณีที่มีการพิจารณาวาอาจเกิดความเสี่ยง
• ผูประกอบการตองสงแบบ LAYOUT พื้นที่การจัดงานโดยระบุระยะหาง โดยแนวทางเดิน
ภายในพื้นที่จัดงานตองมีความกวางไมนอยกวา 2 เมตร, ระบุจำนวนพนักงานขาย
และรายละเอียดสินคา โดยตองสงขอมูลทั�งหมดใหทางฝายการตลาดศูนยการคา
พิจารณาลวงหนากอนวันจัดงานอยางนอย 15 วัน
• หากตรวจพบปญหาระหวางการจัดงานที่ไมเปนไปตามมาตรฐาน
ผูประกอบการจะตองปรับแกไขใหถูกตองในทันที
*** ผูประกอบการตองปฏิบัติตามขอกำหนดของบร�ษัทอยางเครงครัด และบร�ษัทขอสงวนสิทธ�์
ในการยกเลิกสัญญา โดยไมคืนเง�นประกันกรณีตรวจพบวาผูขอใชพื้นที่ไมปฏิบัติตามขอกำหนดมาตรการ

67

COMMUNICATION
AT STORE
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COMMUNICATION
AT STORE
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COMMUNICATION
AT STORE
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COMMUNICATION
AT STORE
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COMMUNICATION
CUSTOMER JOURNEY
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THE MALL GROUP 5 INTENSIVE HYGIENIC STANDARD

1

2

COMPREHENSIVE
INFORMATION
TRACKING

INTENSIVE
SCREENING
36.5°C

DELIVERY

1 - 1.5 M.
1 - 1.5 M.

1 - 1.5 M.

3

PHYSICAL
DISTANCING
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4

นั�ง

หาม

1 - 1.5 M.

2-Step distance
at escalators.

HYGIENIC
CLEANING
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ER
BAGITIZ
SAN

CASHIER

5

TOUCHLESS EXPERIENCE

M

80

81

THANK YOU !
AND STAY SAFE.
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