แนะนำมำตรกำรป้องกันควำมปลอดภัย จำกโรคโควิด-19 ในช่ วงวันหยุดพักร้ อน
□ สรุป

◦ แนะนำ ให้ใช้วนั หยุดช่วงวันหยุดพักร้อน กำรรวมตัวกับครอบครัวหรื อกลุ่มเล็กๆเพื่อหลีกเลี่ยงช่วงพีคของกำรท่องเที่ยว
ในช่วงต้นเดือนกรกฏำคมถึงปรำยเดือนสิ งหำคม โดยแบ่งใช้วนั หยุด มำกกว่ำ 2ครั้ง
□ มำตรกำร

◦ แบ่งเวลำและสถำนที่พกั ร้อน
- แนะนำให้สถำนประกอบกำรที่มีพนักงำน 100คนขึ้นไป ขยำยระยะเวลำพักร้อนออกเป็ น 2สัปดำห์ และแบ่งใช้ วันหยุดตั้งแต่ สัปดำห์ที่
3ของเดือนมิถุนำยนจนถึงสัปดำห์ที่ 3ของเดือนกันยำยน
* ขอให้ใช้วนั หยุดพักร้อน เฉพำะในช่วงระยะเวลำที่กำหนด ในอัตรำส่วนไม่เกิน 13%
- แจ้งผลคำดกำรณ์ว่ำ จะมีควำมแออัด ตำมสถำนที่พกั ผ่อน และสถำนที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ อยูใ่ นระดับ 5
* นูรีจิบ ‘ทุกซอกทุกมุมของเกำหลี’ : เวปไซค์ ขององค์กำรส่งเสริ มกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศเกำหลี
แนะนำแผนที่กำรเดินทำงท่องเที่ยวกลำงแจ้ง ที่ปลอดภัย กับครอบครัว และเหมำะสมตำมฤดูกำล 25แห่ง รวมทั้งหมด 100แห่ง
- แนะนำ ทรัพยำกรกำรท่องเที่ยวที่จดั สรรไว้ สำหรับพำกับครอบครัวไปได้ เช่น
ท่องเที่ยวโดยกำรเดินเท้ำ,กำรรักษำด้วยธรรมชำติ(ต้นไม้) เป็ นต้น โดยเน้นกำรท่องเที่ยวส่งเสริ มเพือ่ สุ ขภำพ
กำหนด กฏกำรป้องกันกำรระบำด ที่ตรงตำมลักษณะของสถำนทีท่ ่ องเที่ยวที่สำคัญ
- ชำยหำดสำหรับว่ำยน้ ำ : ให้ปฏิบตั ิ โดยใช้ระบบกำรจองล่วงหน้ำ ขยำยเป็ น 50 (13 → 50)
․ใช้สัญญำณไฟเตือน แสดงควำมแออัดของชำยหำดทั้งหมด, ส่วนบริ เวณของหำดทรำยที่มีนกั ท่องเที่ยวพลุกพล่ำน,
ให้รักษำระยะห่ำง ระหว่ำงร่ มกันแดด
- สวนน้ ำและสวนสนุกต่ำงๆ: จำกัดจำนวนคน ในกำรใช้ห้องเปลี่ยนเสื้ อผ้ำ เป็ นต้น
- จำกัดจำนวน ในกำรจองสถำนที่พกั ได้ไม่เกิน 4คน กรณี ที่เป็ นเครื อญำติสำยตรงในครอบครัวเดียวกัน ได้ 8คน

◦ ตรวจวินิจฉัย โคโรน่ ำ 19 อย่ำงรวดเร็ว เมื่อมีอำกำรน่ ำสงสัย ในระหว่ำงพักร้ อน
- แนะนำ ที่ต้งั เวลำทำกำรของคลินิกตรวจคัดกรองและศูนย์ตรวจคัดกรองชัว่ ครำว
- เพิ่มคลินิกตรวจคัดกรองชัว่ ครำวแบบเคลื่อนที่ ในสถำนที่ท่องเที่ยว, เตรี ยมติดตั้งชุดตรวจร่ ำงกำยด้วยตัวเอง (kit)
ในร้ำนขำยยำและร้ำนสะดวกซื้อตำมสถำนที่ใกล้เคียง เป็ นต้น
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< มำตรกำรป้องกันกำรระบำด โดยระเอียด สำหรับ แต่ ละสถำนที่ >
กำรแบ่ งประเภทสถำนที่

มำตรกำรโดยระเอียด แต่ละสถำนที่

1. สถำนที่พกั ผ่อน หรื อ สถำนทีอ่ ำนวยควำมสะดวก เป็ นต้ น
① ชำยหำดสำหรับว่ำย ·แจ้ งข้ อมูลแบบเรียลไทม์ (ระบบแจ้ งควำมแออัดด้ วย สัญญำณไฟ) ระดับควำมแออัด
ตำมชำยหำดสำหรับว่ำยน้ ำ ทัว่ ประเทศ แออัด (สี แดง) คำดว่ำจะแออัด (สี เหลือง) ปำนกลำง
น้ ำ
(สี น้ ำเงิน)
·ติดสติ๊กเกอร์ อณ
ุ หภูมิร่ำงกำย, ตรวจวัดอุณหภูมิ สวมสำยรัดข้ อมือ นิรภัย
·ระบบจองล่วงหน้ ำ (50 แห่งทัว่ ประเทศ), ระบบจัดสรรพื้นทีแ่ บ่ งเขตชำยหำดทรำย,
ส่ งเสริมและเลือกชำยหำดสำหรับว่ำยน้ำที่เงียบสงบ
·ห้ำมดื่มสุ รำหรื อทำนอำหำรในยำมวิกำล
② สถำนที่พกั ผ่อน และ ·ติดประกำศและแจ้ง จำนวนผูใ้ ช้บริ กำร แสดงเครื่ องหมำย กำรเว้นระยะห่ ำง
สถำนที่สำหรับรอ
สวนน้ ำ
·จำกัดจำนวนคน ในกำรใช้ พื้นทีส่ ำธำรณะ, เว้นช่ วงห่ ำงหนึง่ ตู้ ในกำรใช้ ต้ เู ก็บของ
·กำรใช้ พื้นสำหรับพักชั่วครำวกลำงแจ้ ง
③ ลำธำรในหุบเขำ·ลำ ·รักษำระยะห่ ำง กำรกำงเตนท์ , ปูเสื่ อ (2mขึ้นไป)
·กำหนดจำนวนคน ในกำรใช้สถำนที่สำธำรณะหรื อสถำนที่อำนวยควำมสะดวกอเนกประสงค์
ธำรเล็กๆ
·จำกัดจำนวนคนขึน้ เคเบิล้ คำร์ (ไม่ เกิน50%)
④ สถำนที่ท่องเที่ยวที่
·จำกัดจำนวนผู้ใช้ บริกำร, แสดงเครื่ องหมำย กำรเว้นระยะห่ ำง ตรงช่ องทำงจำหน่ ำยตั๋ว เป็ นต้ น
สำคัญ
·จัดกำรให้ใช้ ถนนเส้ นทำงเดียว
·ให้รถบัสขนำดใหญ่หลีกเลี่ยงกำรใช้ที่จอด หรื อห้ำมจอดรถ ใกล้สถำนที่ท่องเที่ยว
⑤ อุทยำนแห่ งชำติ เป็ น ·แนะนำให้ จำกัดจำนวนคน ขึน้ เคเบิล้ คำร์ (ไม่ เกิน50%)
·จำกัดกำรเข้ ำชมเป็ นกลุ่ม, ควบคุมควำมแออัด กำรใช้ สถำนทีอ่ ำนวยควำมสะดวกในร่ ม
ต้ น
อย่ำงเหมำะสม
⑥ สถำนที่สำคัญทั่วไป ·(สวนสัตว์) กำหนดแจ้ งให้ ทรำบ, จำนวนผู้เข้ ำชม สถำนอำนวยควำมสะดวกในร่ ม
·(สถำบันนิเวศวิทยำแห่ งชำติ)
จำกัดจำนวนผู้เข้ ำชม สถำนที่จัดแสดงนิทรรศกำรในร่ มตลอดเวลำ,
ส่งเสริ มกำรจัดงำนอีเว้นท์ ชักชวนให้ ใช้ สถำนอำนวยควำมสะดวกกลำงแจ้ ง เป็ นต้น
·(สถำบันทรัพยำกรชีววิทยำ) จองล่วงหน้ ำทำงอินเตอร์ เน็ต, จำกัดจำนวนคนไม่ เกิน100คนต่ อ
ชั่วโมง, ปิ ดห้องแสดงนิทรรศกำรเมื่อจำเป็ น
⑦ เทศกำลหน้ ำร้ อน

·หลีกเลี่ยงงำนที่ต้องเผชิญหน้ ำกัน
·หำกจัดงำนที่ตอ้ งเผชิญหน้ำกัน ให้ เน้ นกำรจัดกิจกรรมกลำงแจ้ ง และกำรจองล่วงหน้ ำ
ผ่ำนทำงออนไลน์ จำกัดจำนวนผู้เข้ ำร่ วมงำน, แยกทำงเข้ำทำงออก, ใช้ เส้ นทำงเดียว

หลีกเลี่ยงกำรจัดงำนอีเว้นท์ และกำรทำนอำหำรร่ วมกันในกลุ่ม
2. สถำนที่พกั แรม·สถำนบันเทิง·สถำนที่ขนส่ ง
จำกัด จำนวนกำรจอง ได้ ไม่ เกิน 5 คน (เครือญำติสำยตรงในครอบครัวเดียวกัน 8 คน)
① สถำนที่พกั แรม
·ปฏิบัติตำมเวลำทำกำร, จำกัดจำนวนผู้ใช้ , จดรำยชื่ อผู้เข้ ำออก, ตรวจวัดอุณหภูมิ ผูม้ ีอำกำร
② สถำนบันเทิง อื่นๆ
(ผู้ปฏิบตั ิงำน) ตรวจอย่ำงจริงจัง
③ สถำนที่ขนส่ ง

·สถำนีรถไฟ สถำนีขนส่ ง, สนำมบิน : ติดตั้งกล้องถ่ ำยภำพควำมร้ อน แยกเส้ นทำงเดินสำหรับผู้โดยสำร
เปิ ดใช้งำนระบบเช็คอินทีไ่ ม่ ต้องเผชิญหน้ ำกัน ด้วยกำรเช็คอินด้วยตนเอง, จัดวำงเจลล้ำงมือฆ่ำเชื้อ
เป็ นต้น
·จุดหยุดพักรถ : ติดตั้งฉำกกั้นโปร่ งใสสำหรับโต๊ะในร้ำนอำหำร ร้ำนกำแฟ, จดรำยชื่ อผู้เข้ ำออก
แยกเส้ นทำงเดินสำหรับลูกค้ำ จัดวำงเจลล้ำงมือฆ่ำเชื้อ ใช้ เวลำอยู่ในร้ ำนให้ น้อยที่สุด

3. ชมกีฬำกลำงแจ้ ง·สถำนที่พกั ผ่อนใจกลำงเมือง
·ติดประกำศแจ้งจำนวนผูใ้ ช้ และ ดำเนินกำรจองล่วงหน้ ำ
① พิพธิ ภัณฑ์ ·หอศิลป์
② เวทีกำรแสดง

·หำกเป็ นไปได้แนะนำให้จองล่วงหน้ ำผ่ำนออนไลน์ , แบ่งให้ ผ้เู ข้ ำชมในเวลำที่ต่ำงกัน
·ชักจูงให้ใช้พ้นื ที่อเนกประสงค์แบบกระจำยกัน, งดนำอำหำรเข้ ำ·รับประทำน
·ชักจูงให้เว้นระยะห่ำง โดย ติดสติ๊กเกอร์ ทพี่ นื้ เป็ นต้ น
·แนะนำให้ใช้ห้องสู บบุหรี กลำงแจ้ง

③ โรงภำพยนต์

·สวมหน้ำกำกอนำมัย, หำกเป็ นได้ จองล่วงหน้ ำ ผ่ำนทำงออนไลน์
·แบ่ งเวลำให้ ผ้เู ข้ ำชมในเวลำที่ต่ำงกัน

④ เบสบอล ·ฟุตบอล
อื่นๆ

·แนะนำให้ จองล่วงหน้ ำผ่ำนทำงออนไลน์ , ใช้อุปกรณ์กำรเชียร์ ของส่วนตัวเอง
·เพิม่ พื้นทีเ่ ฉพำะ ให้ สำหรับผู้ป่วยที่มีอำกำร สำมำรรอได้ โดยอิสระ
·หลีกเลี่ยงกิจกรรมหรื อเทศกำลที่อำจก่อให้ เกิดกำรสัมผัสซึ่งกันและกัน
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