ประกาศคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดนาน
เรื่อง รายชื่อจังหวัดและพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงในการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
---------------------------------------เนื่องจากสถานการณ การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ไดมีความคลี่คลายไป
ระดับหนึ่ง จำนวนผูติดเชื้อสะสม ผูติดเชื้อรายใหมในแตละวันและสถิติผูเสียชีวิตในประเทศลดลงหรืออยูในระดับ
ที่ควบคุมไดอยางตอเนื่อง ประกอบกับนายกรัฐมนตรีไดออกขอกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แหงพระราช
กำหนดการบริ ห ารราชการในสถานการณ ฉุ กเฉิ น พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบั บที่ ๙) ลงวั นที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓
ผอนคลายการเดินทางขามเขตพื้นที่จังหวัด ดังนั้น เพื่อเปนการลดผลกระทบตอประชาชนดานเศรษฐกิจ สังคม
และความมั่ น คง ตลอดจนเพื่ อ ผ อนคลายตามโอกาสเสี่ ย งของบุ ค คล ภายใตเงื่อนไขว ายังคงให ป ฏิ บั ติ ต าม
มาตรการปองกันโรคและคำแนะนำของทางราชการโดยเครงครัด และหากปรากฏวากลับมีจำนวนผูติดเชื้อเพิ่ม
หรือโอกาสเสี่ยงมีมากขึ้นก็อาจระงับหรือเปลี่ยนแปลงการผอนคลายบางสวนหรือทั้งหมดได
ดังนั้น เพื่อเปนการป องกันและเฝาระวังการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
หรื อ โรคโควิ ด ๑๙ ของจั งหวั ด น าน อาศั ย อำนาจตามความในมาตรา ๒๒ แห งพระราชบั ญ ญั ติ โรคติ ด ต อ
พ.ศ.๒๕๕๘ ประกอบมติคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดนาน เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม 2563 จึงใหประกาศ
รายชื่อจังหวัดที่และพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงในการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ประกอบดวย
กรุ ง เทพมหานคร เชี ย งใหม (เฉพาะอำเภอสั น กำแพง) นนทบุ รี นราธิ ว าส ปราจี น บุ รี ภู เก็ ต ยะลา และ
สมุทรปราการ
โดยผู เดิ น ทางมาจากจั งหวัด หรือพื้ น ที่ ขางต น จะตองเขารับ การคั ดกรองตามแบบคั ดกรอง
ผู เ ดิ น ทางเข า พื้ น ที่ จั ง หวั ด น า น กรณี มี ผ ลการประเมิ น อยู ในเกณฑ ม าตรฐานให เ ฝ า สั ง เกตอาการตนเอง
(self monitoring) หากมีผลการประเมินสูงกวาเกณฑมาตรฐานใหกักตัวอยูภายในบานหรือที่พักของตนเองหรือ
โรงแรม/สถานที่พักเอกชน เปนเวลา ๑๔ วัน
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายวรกิตติ ศรีทิพากร)
ผูวาราชการจังหวัดนาน
ประธานกรรมการโรคติดตอจังหวัดนาน

แผนผังแนวทางปฏิบัติในการเดินทางเขาพื้นที่จังหวัดนาน
คัดกรอง วัดอุณหภูมิ
อุณหภูมิ ≥ 37.5

อุณหภูมิ < 37.5
เขาพื้นที่จังหวัดนาน
พักภูมิลําเนา
มาจากจังหวัด
ไมเสี่ยง
ปฏิบัติตัวตาม
มาตรการ
ปองกันโรคของ
จังหวัดนาน

พบผูนํา/ อสม ในพื้นที่

จังหวัดเสี่ยงประเมินความเสี่ยง
เสี่ยงต่ํา

เฝาสังเกตอาการดวยตนเอง
(Self Monitoring)

เสี่ยงสูง
กักตัวที่บาน 14 วัน/ รายงาน
จนท.สธ ในพื้นที่ทันที

พักสถานประกอบการ
ลงทะเบียนไทยชนะหรือบันทึกขอมูลที่ ณ.ที่พกั
มาจากจังหวัด
ไมเสี่ยง
ปฏิบัติตัวตาม
มาตรการ
ปองกันโรคของ
จังหวัดนาน

อุณหภูมิ < 37.5

อุณหภูมิ ≥ 37.5

จังหวัดเสี่ยงประเมินความเสี่ยง
เสี่ยงต่ํา

เฝาสังเกตอาการดวยตนเอง
(Self Monitoring)

Tel 1669 /
ปรึกษา จนท.สธ.

เสี่ยงสูง
กักตัวที่บาน 14 วัน/ รายงาน
จนท.สธ ในพื้นที่ทันที

คำแนะนำ

สำหรับผูเดินทางเขามาในจังหวัดนาน เพื่อเฝาระวัง ปองกันโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
๑. กรอกเอกสารตามแบบคัดกรองผูเดินทางเขาจังหวัดนานและลงชื่อกำกับ
๒. นำเอกสารฉบับนี้ใหแก
๒.๑ ในชุมชน :
ยื่นที่กำนัน/ผูใหญบาน
๒.๒ ในเขตเทศบาล : ยื่นที่กองสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดลอม เทศบาลเมืองนาน
๒.๓ ในโรงแรมที่พัก : ยื่นที่พนักงานโรงแรมที่พัก

แบบคัดกรองผูเดินทางเขาจังหวัดนาน
ลำดับที่..........................
วันที่...........เดือน....................พ.ศ. ๒๕๖๓
สวนที่ ๑ขอมูลสวนบุคคล
ชื่อ-สกุล..........................................................อายุ..............ป หมายเลขบัตรประชาชน.......................................
เดินทางมาจากจังหวัด (โปรดระบุ)………..................................................................................................................
ทีอ่ ยู/ที่พักที่ทานกำลังจะไปพักภายใน ๑๔วัน (ระบุ ตำบล อำเภอ).....................................................................
๑.๑. ..............................................................................................................................................
๑.๒. ..............................................................................................................................................
๑.๓. ..............................................................................................................................................
เบอรโทรติดตอได……………………………..................................................................
มีขอสงสัย สอบถาม โทรศัพท เบอร ..................................................

ลำดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

สวนที่ ๒ขอมูลทั่วไป

ปจจัยเสี่ยงภายใน ๑๔ วันที่ผานมา
สัมผัสใกลชิด ผูสงสัยหรือผูติดเชื้อโรคโควิด 19
สัมผัสใกลชิดกับผูที่อยูใน ศูนยกักกัน ผูตองกัก
เดินทางกลับจากตางประเทศ/มาจากพื้นที่เสี่ยง
อาชีพเสี่ยงเชน ทำงานในสถานที่แออัด หรือทำงานใกลชิดสัมผัสชาวตางชาติ
เปนตน
ไปสถานที่เสี่ยง เชน สนามมวย สถานบันเทิง งานแฟร คอนเสิรต บอนไก
เปนตน
ไปรวมพิธีกรรมทางศาสนาที่มีการรวมกลุมคนแออัด
ไปสถานที่ชุมชนแออัด เชน ตลาดนัด สถานที่ทองเที่ยว
บุคลากรที่ทำงานใหบริการทางดานสาธารณสุข การรักษาพยาบาลดูแลผูปวย

ประเมินตนเอง จนท.ประเมิน
ใช ไมใช ใช ไมใช

ลายมือชื่อ..............................................................
ลายมือชื่อ .........................................................
(.............................................................)
(...............................................................)
ผูเดินทาง
ผูนำหมูบ าน/เจาหนาที่เทศบาล/พนักงานสถานประกอบการ/จพต.สาธารณสุข
*การแจงขอความอันเปนเท็จ เปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗
**การปกปดขอมูลอาจถือเปนการฝาฝนขอกำหนดประกาศหรือคำสั่งฯตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘

