วันที่ 16 มีนาคม 2565
เรื่อง ขอยื่นแผนการจัดงานและมาตรการควบคุมโรคเพื่อจัดงาน Thailand Baby and Kids Best Buy
เรียน ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อ (สาธารณะสุข จังหวัดนนทบุรี)
ตามที่บริษัท เอซ คอน (ไทยแลนด์) จากัด ได้มีกาหนดจัดงาน Thailand Baby and Kids Best Buy ระหว่างวันที่ 5 – 8
พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี ชาเลนเจอร์ 3 เปิ ดแสดงในเวลา 10.00 – 20.00 น. เพื่อ
เป็ นงานแสดงขายสินค้าแม่และเด็ก
บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการให้ความสาคัญการวางแผนและป้องกันการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัส โควิด-19 ของผูเ้ ข้าร่วม
งาน และเด็กที่มีอายุต่ากว่า 11 ปี ทางบริษัทฯจึงได้วางมาตรการภายในงาน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
มาตรการสาหรับผู้จัดงาน Thailand baby and kids best buy
1.

วิธีการคัดกรอง
1.1 การคัดกรองสาหรับผู้จัดงาน
1.1.1. จัดทาแบบสอบถามเกี่ยวกับสุขภาพล่วงหน้าก่อนเข้างาน 14 วัน ให้บุคลากรที่เข้ามาปฏิบตั ิหน้าที่ในสถานที่
หรือกิจกรรมที่จะมีขึน้ ทุกคน ในระยะเวลา 14 วัน เพื่อสามารถตรวจสอบประวัติการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ใน
ระยะเวลาก่อนที่ปฏิบตั ิหน้าที่ในกิจการ โดยแบบประเมินสุขภาพนี ้ ทางผูจ้ ดั งานจะเก็บไว้เพื่อเป็ นข้อมูลอ้างอิงอย่าง
น้อย 1 เดือน หลังจากจบกิจกรรมนัน้ ๆไปแล้ว หากทางภาครัฐขอข้อมูล สามารถดาเนินการส่งข้อมูลให้ได้ทนั ที
1.1.2 จัดให้พนักงานทุกคนที่เข้าปฏิบัติงานภายในพืน้ ที่ ได้รบั การฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือมีหลักฐานกรณี มี
ประวัติการติดเชือ้ มาก่อนแล้ว อยู่ในช่วง 1 - 3 เดือน โดยจะต้องแสดงใบรับรองแพทย์สาหรับผูป้ ่ วยที่หายจาก COVID19 ไม่เกิน 3 เดือน
1.1.3 ผูจ้ ดั งานทุกคนจะต้องให้มีผลตรวจคัดกรอง Antigen Test Kit (ATK) ก่อนเข้าร่วมงาน ไม่เกิน 72 ชั่วโมง
1.1.4 ตลอดเวลาที่อยู่ในพืน้ ที่การจัดงานจะต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา
้ ทีก่ ารจัดงาน
1.2 การคัดกรอง สาหรับผู้ประกอบการ พนักงานและบุคลากรทีเ่ ข้ามาปฏิบัติงานในพืน
1.2.1 จัดทาแบบสอบถามเกี่ยวกับสุขภาพล่วงหน้าก่อนเข้างาน 14 วัน ให้บุคลากรที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในสถานที่
หรือกิจกรรมที่จะมีขนึ ้ ทุกคน ในระยะเวลา 14 วัน ก่อนวันที่จะเริ่มเข้าปฏิบตั ิหน้าที่ โดยแบบประเมินสุขภาพนี ้ โดยทาง
ผูจ้ ดั งานจะเก็บข้อมูลเอาไว้เพื่ อเป็ นข้อมูลอ้างอิงอย่างน้อย 1 เดือน หลังจากจบกิจกรรมนัน้ ๆไปแล้ว หากทางภาครัฐ
ขอข้อมูล สามารถดาเนินการส่งข้อมูลให้ได้ทนั ที
1.2.2 เน้นยา้ ผูแ้ สดงสินค้า ผูป้ ระกอบการ และพนักงานทุกคนที่เข้าปฏิบตั ิงานภายในพืน้ ที่ ได้รบั การฉีดวัคซีนครบตาม
เกณฑ์ หรือมีหลักฐานกรณี มีประวัติการติดเชือ้ มาก่อนแล้ว อยู่ในช่วง 1 - 3 เดือน โดยจะต้องแสดงใบรับรองแพทย์
สาหรับผูป้ ่ วยที่หายจาก COVID-19 ไม่เกิน 3 เดือน
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1.2.3 ให้ผูป้ ระกอบการ พนักงานและบุคลากรที่เข้ามาปฏิบัติงานในพืน้ ที่การจัดงาน ต้องมีผล Antigen Test Kit
(ATK) ก่อนเข้าปฏิบต
ั ิงานในพืน้ ที่ ไม่เกิน 72 ชั่วโมง
1.2.4 ตลอดเวลาที่อยู่ในพืน้ ที่การจัดงานจะต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา
การคัดกรองผู้เข้าชมงานแสดงสินค้า
1.3.1 ผูจ้ ดั งานแสดงสินค้าจัดให้มีการลงทะเบียนเพื่อจัดกิจกรรมตามมาตรการผ่อนปรนด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่ตาม
แพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” และแอพพลิเคชั่นอื่นๆ ที่ทางราชการกาหนดเพื่อเก็บข้อมูลผูเ้ ข้างานทั้งหมดพร้อมทัง้ ชีแ้ จง
พนักงานและในคาแนะนากับผูใ้ ช้บริการสามารถลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ได้ ( Check in – out)
1.3.2 สาหรับเด็กอายุต่ากว่า 5 ปี หากผูป้ กครองต้องการเข้าร่วมงานด้วย สามารถดูผลตรวจ ATK จากพ่อแม่ หรือ
ผูป้ กครอง ที่ตอ้ งการพาเด็กเข้างาน ถ้ามีผลเป็ นลบ สามารถพาเข้างานได้
1.3.3 สาหรับเด็กที่มีอายุ 5 - 11 ปี ต้องมีผลตรวจ ATK ของตนเอง ไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนเข้าร่วมงาน ถ้ามีผลเป็ นลบ
สามารถพาเข้างานได้
1.3.4 สาหรับเด็กทุกคน ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย ตลอดเวลา และต้องเว้นระยะห่างตามมาตรการ DMHTTA
ในขณะที่อยู่ในงาน Thailand Baby and Kids Best Buy
1.3.5 หากผูเ้ ข้าชมงานแสดงสินค้า ต้องการตรวจ ATK ผูจ้ ัดงานได้จดั เตรียมจุดตรวจ ATK โดยคิดค่าชุดตรวจ 150
บาท/คน บริเวณด้านหน้าก่อนเข้างาน
1.3.6 ประชาสัมพันธ์สาหรับผู้เข้าชมงานแสดงสินค้า ได้รับการฉี ดวัคซีนครบตามเกณฑ์ท่ี กระทรวงสาธารณะสุข
กาหนด
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การคัดกรองก่อนเข้าพืน้ ทีจ่ ดั แสดงงาน
1. ผูจ้ ดั งาน ผูแ้ สดงงาน และผูเ้ ข้าชมงาน รวมถึงเจ้าหน้าที่ ที่จะต้องปฏิบตั ิงานภายในพืน้ ที่การจัดแสดงงาน จะต้องวัด
อุณหภูมิก่อนเข้าอาคารทุกครัง้ โดยหลักการวัดอุณหภูมิ มีดงั นี ้
วัดครัง้ ที่ 1 หากอุณหภูมิรา่ งกายต่ากว่า 37.5 องศาเซลเซียส สามารถเข้าอาคารได้ทนั ที แต่หากมีอณ
ุ หภูมิรา่ งกาย
มากกว่าหรือเท่ากับ ≥37.5 องศาเซลเซียส โดยไม่มีอาการอื่นๆ ให้แยกพักในร่มเป็ นเวลา 5 นาทีและทาการวัดซา้ ครัง้ ที่
2. หากอุณหภูมยิ งั เกินให้พกั อีก 15 นาที วัดซา้ ครัง้ ที่ 3 โดยจะต้องมีอณ
ุ หภูมิรา่ งกายน้อยกว่า <37.5 องศาเซลเซียส
และไม่มีอาการระบบทางเดินหายใจจึงจะสามารถ“ผ่าน”เข้าอาคารและงานได้
3. ปฏิบตั ิตามมาตรการ DMHTTA อย่างเคร่งครัด

1.5

ควบคุมความหนาแน่นพืน้ ทีจ่ ดั แสดงงานที่ 4 ตารางเมตร ต่อ 1 คนเพื่อลดความแออัด

การเตรียมสถานทีแ่ ละอุปกรณ์ป้องกัน
2.1 จัดแนวเว้นระยะสาหรับคิวรอรับบริการ โดยมีระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร ด้วยรูปสัญลักษณ์เพื่อการสังเกตและปฏิบต
ัิ
ได้ชดั เจน
2.2 กาหนดจุดและจัดให้มีแอลกอฮอล์หรือเจลแอลกอฮอล์ในพืน
้ ที่อาคาร ด้านนอกห้องแสดงสินค้า หรือ การประชุม
2.3 กาหนดช่องทางเข้าและออกแยกกัน ในบริเวณงาน ให้กว้างเพียงพอกับจานวนผูใ้ ช้บริการ ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
2.4 จัดให้มีพน
ื ้ ที่พกั คอยที่เพียงพอกับจานวนผูท้ ่เี ข้ามาในศูนย์ฯ ในระหว่างการนั่งรอการลงทะเบียน หรือ ระหว่างที่รอคิว
เข้าสู่จดุ คัดกรอง โดยเก้าอีจ้ ะต้องเว้นระยะห่างไม่ต่ากว่า 1 เมตร

ผูแ้ สดงสินค้าจะต้องทาความสะอาดสินค้า หรือ ผลิตภัณฑ์ ทุกครัง้ หลังจากที่มกี ารสัมผัส จับต้องด้วย แอลกอฮอล์ หรือ
เจลแอลกอฮอล์ 70% หรือ นา้ ยาฆ่าเชือ้
3. แนวทางการทาความสะอาดภายในศูนย์การแสดงสินค้า โดยผู้ให้บริการสถานที่
3.1 การทาความสะอาดพืน
้ ผิวอาคารแสดงก่อนวันงานแสดงทุกวัน อย่างน้อย 2 ครัง้ ต่อวัน ด้วยนา้ ยาฆ่าเชือ้ ในช่วงเวลา
ก่อนเปิ ดงาน และหลังจบงานในบริเวณส่วนกลางและห้องแสดงสินค้า
3.2 การทาความสะอาดห้องนา้ พืน
้ ห้อง เคาน์เตอร์ลา้ งมือ พร้อมทัง้ สุขภัณฑ์ อย่างน้อยทุก 1 ชั่วโมง
3.3 การทาความสะอาดพืน
้ ผิวสัมผัสที่มีการสัมผัสทุก 1 ชั่วโมง ตลอดระยะเวลาเปิ ดงาน เช่น ราวบันไดเลื่อน มือจับประตู
เป็ นต้น
3.4 การทาความสะอาดพืน
้ ในห้องแสดงสินค้าเป็ นประจาด้วยนา้ ยาฆ่าเชือ้ ก่อนงานเปิ ด และหลังจากจบงานในแต่ละวัน
3.5 จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารและห้องประชุมที่เหมาะสมในกรณีใช้เครื่องปรับอากาศอาจพิจารณาให้มี
ช่องทางระบายอากาศหรือใช้พดั ลมระบายอากาศ เพื่อการหมุนเวียนอากาศที่เพียงพอ รวมถึงการระบายอากาศภาย
และบริเวณห้องสุขา
3.6 เพิ่มรอบความถี่ในการล้างระบบปรับอากาศ ของทุกพืน
้ ที่จดั แสดงงาน
3.7 จัดเตรียมถังขยะสาหรับทิง้ หน้ากากอนามัยโดยเฉพาะ ทุกจุดทางออกอาคารพร้อมทัง้ ระบุขอ
้ ความชัดเจน “ถังขยะ
สาหรับทิง้ หน้ากากอนามัย”
3.8 ผูใ้ ห้บริการสถานที่จด
ั ทาความสะอาดอุปกรณ์ หรือ เฟอร์นเิ จอร์ ทุกครัง้ หลังจากที่มีการสัมผัส จับต้องด้วยนา้ ยาฆ่าเชือ้
3.9 หลีกเลี่ยงการหยิบจับ สัมผัส สิ่งจัดแสดง ยกเว้นสวมถุงมือที่ใช้ครัง้ เดียวทิง้
3.10 ขอความร่วมมือ รณรงค์ลดการแจกใบปลิว แผ่นพับ นามบัตร ภายในงาน โดยเลี่ยงไปใช้วธิ ีการ Scan QR Code แทน
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แนวทางควบคุมระยะห่าง Physical Distancing
4.1 ทาสัญลักษณ์บนพืน
้ อย่างชัดเจน เช่น ทางเดิน หรือ หน้าคูหาจัดแสดงเพื่อกาหนดจุดยืนและระยะห่าง เช่น รูปรองเท้า
รูปเท้า รูปจุดยืนคอย เป็ นต้น
4.2 มีเจ้าหน้าที่ของผูใ้ ห้บริการสถานที่ และ ผูจ
้ ดั งาน คอยตรวจตราและกากับดูแล ให้คาแนะนาในการเว้นระยะห่างอย่าง
เคร่งครัดตลอดระยะเวลาการจัดงาน
4.3 จัดให้มีการประกาศสาธารณะ แจ้งเตือนการเว้นระยะห่างทุก 1 ชั่วโมง สาหรับงานแสดงสินค้า และทุกครัง้ ก่อนการเริม
่
และจบงาน
4.4 จัดให้มีป้ายประชาสัมพันธ์ในงาน เกี่ยวกับการลดความแออัด ในพืน
้ ที่แสดงงานหรือพืน้ ที่อาคาร การเว้นระยะห่างและ
การใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในพืน้ ที่แสดงงาน
4.5 ในการปฏิบต
ั งิ านของเจ้าหน้าที่ ควรจัดให้มกี ารใช้อปุ กรณ์สื่อสารระหว่างผูป้ ฏิบตั งิ าน แทนการสื่อสารแบบเผชิญหน้า
4.6 กรณีพบผูท
้ ่ไี ม่ปฏิบตั ิตามมาตรการการป้องกันนัน้ ผูจ้ ดั งาน หรือ ผูด้ แู ลสถานที่ตอ้ งจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดาเนินการเข้าแจ้ง
ผูท้ ่ไี ม่ปฏิบตั ินนั้ ๆได้ทนั ที
4.7 ในการจัดพืน
้ ที่การเจรจาทางธุรกิจ ผูจ้ ดั งานจะต้องจัดให้มีฉากกัน้ ระหว่างคูเ่ จรจา และคู่เจรจาต้องสวมหน้ากาก
อนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาการเจรจา
4.8 ในส่วนของ Food zone ผูแ้ สดงสินค้าจะต้องใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาและมีฉากกัน
้ ร้านค้า
4.9 ในส่วนของ Food Zone มีโต๊ะรับประทานอาหาร โดยทางผูจ้ ด
ั งานทาฉากกัน้ (table shield) ระหว่างผูร้ บั ประทาน
อาหาร

5.

แนวทางควบคุมความหนาแน่น
5.1 ผูป
้ ระกอบการศูนย์แสดงสินค้า ผูจ้ ดั งานต้องลงทะเบียนในหมวดร้านค้าบนแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” และ/หรือ
แพลตฟอร์มอื่นๆของรัฐ
5.2 ติดรหัส คิวอาร์ (QR Code) หน้าจุดคัดกรอง หน้าประตูทางเข้างานอย่างชัดเจน เพื่อให้ผเู้ ข้าชมงาน เจ้าหน้าที่ ผูท
้ ่มี ี
ส่วนเกี่ยวข้อง ที่จะต้องเข้าสู่อาคาร และในงานได้สแกน เพื่อเก็บข้อมูลการเข้า – ออกทุกครัง้ (Check in – out)
5.3 ผูจ
้ ดั งานควรประชาสัมพันธ์รายละเอียดของสินค้าและบริการที่จดั แสดงล่วงหน้า ทัง้ Online และสือ่ ต่างๆ เพื่อให้ผเู้ ข้า
ชมงานสามารถวางแผนในการเดินชมเข้าล่วงหน้าซึง่ สามารถช่วยลดเวลาที่จะอยูใ่ นงานให้นอ้ ยลงอย่างมี
ประสิทธิภาพ ตามมาตรการลดความแออัดที่อยูใ่ นงาน
5.4 ผูป
้ ระกอบการศูนย์แสดงสินค้า ผูจ้ ดั งาน จะต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ ควบคุมให้มกี ารสแกนเข้า – ออก อย่างเข้มงวด ณ จุด
คัดกรองตลอดเวลา (ผูเ้ ข้าชมงาน 4 ตารางเมตร ต่อ 1 คน)
5.5 นอกจากประกาศสาธารณะเพื่อการประชาสัมพันธ์เว้นระยะห่างของผูเ้ ข้าชมงาน 4 ตารางเมตร ต่อ 1คน ผูจ
้ ดั งานจะจัด
เจ้าหน้าที่คอยตรวจตราพืน้ ที่ ช่องทางเดิน และแจ้งเตือนทันที เมื่อพบเห็นบริเวณที่มกี ารแออัดของผูเ้ ข้าชมงาน
5.6 จัดให้มีป้ายประชาสัมพันธ์ในงาน เกี่ยวกับการลดความแออัดในพืน
้ ที่แสดงในงาน การเว้นระยะห่าง และการใส่
หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ตลอดระยะเวลาที่อยูใ่ นพืน้ ที่จดั แสดงงาน หรือในอาคาร
5.7 ควบคุมมิให้มีการจัดกิจกรรมที่ใช้เสียงดังภายในสถานที่ รวมถึงงดจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและงดกิจกรรมที่ทาให้
เกิดความแออัดหรือมีการรวมกลุม่ คน
5.8 ในกรณีมีผรู้ อคิวในการเข้าชมงาน ผูจ
้ ดั งานจัดพืน้ ที่ จุดพักรอคิว ตามมาตรการเว้นระยะห่าง 1 เมตร และใช้การบริหาร
จัดงาน เพื่อลดปริมาณคนรอที่หน้าประตูทางเข้า

6.

แนวทางการประชาสัมพันธ์ PR
6.1 ก่อนการจัดงาน จัดให้มีช่องทางการสอบถามผ่าน Facebook Page: Thailandbabybestbuy เพื่อให้ขอ
้ มูลกับผูเ้ ข้า
ชมงาน ประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารมาตรการป้องกันโควิดสาหรับผูเ้ ข้าชมงาน ผ่านทาง Facebook Pageและ ให้
ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ www.babybbb.com ก่อนเดินทางมางานเพื่อลดความแออัดก่อนเข้างาน
6.2 ทางผูจ
้ ดั งานทาการประชาสัมพันธ์ให้ผูแ้ สดงสินค้า ผูป้ ระกอบการ และพนักงานทุกคนที่เข้าปฏิบตั ิงานภายในพืน้ ที่
ได้รบั การฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือมีหลักฐานกรณีมีประวัตกิ ารติดเชือ้ มาก่อนแล้ว อยู่ในช่วง 1 - 3 เดือน โดย
จะต้องแสดงใบรับรองแพทย์สาหรับผูป้ ่ วยที่หายจาก COVID-19 ไม่เกิน 3 เดือน
6.3 ทางผูจ
้ ดั งานทาการประชาสัมพันธ์ให้ผปู้ ระกอบการพนักงานและบุคลากรที่เข้ามาปฏิบตั ิงานในพืน้ ที่การจัดงาน
ตรวจแบบ Antigen Test Kit (ATK) ทุก 7 วัน
6.4 ในระหว่างการจัดงาน ผูจ
้ ดั งาน และผูป้ ระกอบการศูนย์แสดงสินค้า จะต้องจัดให้มีป้ายประชาสัมพันธ์ มาตรการ
ป้องกันโรค 5 ประการ (การสวมหน้ากาก, การล้างมือ, การเว้นระยะห่าง, การลดความแออัด และการหลีกเลี่ยงการ
สัมผัส เช่น การทักทายแบบสัมผัสมือ การแลกนามบัตร) ทั่วทัง้ บริเวณงาน
6.5 จัดให้มีการประชาสัมพันธ์เน้นยา้ การเว้นระยะห่างตลอดเวลาทั่วงานทัง้ เสียงประกาศ
ป้ายประชาสัมพันธ์ และ
เจ้าหน้าที่ในการกวดขัน เพื่อขอความร่วมมือ

6.6

6.7

ในอาคารแสดงสินค้า ผูจ้ ดั งานได้จดั ให้มีหอ้ งพยาบาล และ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่ทางการสาธารณสุข ที่ผ่านการ
อบรมด้านการควบคุมโรค ประจาตลอดระยะเวลาการจัดงาน ตัง้ แต่วนั ก่อสร้าง วันจัดงาน และวันรือ้ ถอน และมีหน้าที่
บริหารพืน้ ที่ควบคุมพิเศษ
เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ผูจ้ ดั งานขอความร่วมมือในการถ่ายภาพ หรือบันทึกภาพเคลือ่ นไหว ให้เน้นที่ตวั
สินค้า โดยไม่เน้นเรื่องความหนาแน่นและแออัดของคนภายในบูธ เพื่อความปลอดภัย และรักษาระยะห่าง
Social Distancing

* งดการจัดกิจกรรมในข้อ7 ตามคาสั่งของจังหวัดนนทบุรี
7.

การจัดกิจกรรมในบริเวณพืน้ ทีจ่ ัดงาน ภายในการจัดงาน มีการกิจกรรมต่างๆในแต่ละลาน ดังนี้
7.1 ยกเลิกกิจกรรมที่มีความสีย
่ งสูง เช่น กิจกรรมแข่งคลาน, แข่ง Baby Walker, แข่งรถขาไถ และกิจกรรมประชาสัมพันธ์
เวทีกลาง รวมถึงลานกิจกรรมต่างๆภายในงาน เพื่อลดการรวมกลุ่ม และลดการแออัดภายในพืน้ ที่

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
สุชาดา เตชะเชี่ยวณรงค์
ผูจ้ ดั ทา
บริษัท เอซ คอน(ไทยแลนด์) จากัด

