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คณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดนาน
ศาลากลางจังหวัดนาน
ถนนนาน-พะเยา นน ๕๕๐๐๐
๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเดินทางเขาพื้นที่จังหวัดนาน
เรียน รองผูวาราชการจังหวัดนาน ผูบ ญ
ั ชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๘ ผูบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนาน
ปลัดจังหวัดนาน อัยการจังหวัด รองผูอำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนาน
หัวหนาสวนราชการ หัวหนาหนวยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ นายกองคการบริหาร
สวนจังหวัดนาน นายกเทศมนตรีเมืองนาน โฆษกศูนยบริหารสถานการณโควิด – ๑๙ จังหวัดนาน
หัวหนาชุดปฏิบัติการดานตรวจหรือจุดสกัดดูแลการเดินทางเขา - ออก พื้นที่จังหวัดนาน และ
หัวหนาชุดปฏิบัติการดานตรวจหรือจุดสกัดดูแลการเดินทางเขา - ออก พื้นที่จังหวัดนาน โดยชุมชน
อางถึง ๑. คำสั่งจังหวัดนาน ที่ ๖๓๘๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๓
๒. คำสั่งจังหวัดนาน ที่ ๖๙๖๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๓
๓. คำสั่งจังหวัดนาน ที่ ๗๕๒๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓
สิ่งที่สงมาดวย ประกาศคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดนาน ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓
เรื่อง รายชื่อจังหวัดที่ไมพบผูติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙
รายใหม เกินวา ๒๘ วัน และมีความเสี่ยงต่ำ
ตามที่จังหวัดนานไดมีคำสั่งใหระงับการเดินทางเขาจังหวัดนานเปนการชั่วคราว ยกเวนบุคคล
ใน ๕ ประเภท ซึ่งตองผานการตรวจคัดกรองตามมาตรฐานการปองกันโรคที่ทางราชการกำหนดและกักตั ว
อยูภ ายในบานหรือที่ พักของตน เปน เวลา ๑๔ วัน ตามมาตรฐานการปองกัน โรคที่ราชการกำหนด โดยตอง
รายงานการกักตัวใหเจาหนาที่ควบคุมโรคทราบตลอดระยะเวลาที่กักตัว ความแจงโดยละเอียดแลว นั้น
เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙
ของประเทศไทยในปจจุบั นเริ่มดีขึ้น มีจำนวนผูติดเชื้อรายใหมลดลงอยางตอเนื่อง และมีผูจำนวนผูติดเชื้อที่
รักษาหายเพิ่ม ขึ้ น นายกรัฐ มนตรีจึ งได ออกข อกำหนดเป น การทั่ วไปและข อปฏิ บั ติ แก ส วนราชการทั้ งหลาย
เพื่อผอนคลายการบังคับใชมาตรการในการปองกันการแพรระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ
โรคโควิ ด ๑๙ ประกอบกั บ จั งหวั ด น า นยั งไม พ บผู ติ ด เชื้ อ แต อ ย า งใด ดั งนั้ น เพื่ อ ให ก ารเดิ น ทางเข า พื้ น ที่
จังหวัดนานเปนไปดวยความเรียบรอยและยังคงเฝาระวังการแพรร ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙
หรือโรคโควิด ๑๙ ตอไป คณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดนานจึงมีมติเมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เห็นชอบ
ใหปรับปรุงแนวทางปฏิบัติในการเดินทางเขาพื้นที่จังหวัดนาน ดังนี้
/๑. ยกเลิก...
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๑. ยกเลิกขอกำหนด “ใหบุคคลที่ไดรับยกเวนใหเขาพื้นที่จังหวัดนาน ใน ๕ ประเภท ตองผาน
การตรวจคัดกรอง ตามมาตรฐานการปองกันโรคที่ทางราชการกำหนดและกักตัวอยูภายในบานหรือที่พักของ
ตนเปนเวลา ๑๔ วัน” และกำหนดใหบุคคลที่ไดรับยกเวนใหเขาพื้นที่จังหวัดนานใน ๕ ประเภท ซึ่งเดินทางจาก
จังหวัดตามประกาศคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดนาน ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง “รายชื่อจังหวัดที่
ไมพบผูติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ รายใหม เกินวา ๒๘ วัน และมีความเสี่ยงต่ำ”
ตองดำเนินการ ดังนี้
๑.๑ ผา นการตรวจคั ด กรองตามมาตรฐานการปอ งกั น โรคที่ ท างราชการกำหนด
ณ ด านตรวจ/จุดสกัดดูแลการเดินทางเขา - ออก พื้นที่ จังหวัดนาน หรือดานตรวจ/จุดสกัดดูแลการเดิน ทาง
เขา - ออก พื้นที่จังหวัดนาน โดยชุมชน
๑.๒ ไปรายงานตัวกับ เจาพนั กงานควบคุมโรคติด ตอ ณ สำนั กงานสาธารณสุขอำเภอ/
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลภูมิลำเนา หรือเปนที่ตั้งของบานหรือที่พัก ภายใน ๑๒ ชั่วโมง เพื่อจัดทำประวัติ
และสอบสวนโรค หากเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอตรวจและประเมินแลว มีความเห็นวา
๑.๒.๑ บุคคลนั้นมีความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙
หรือเป น ผูสั มผั สโรคหรือเป น พาหะ ใหสั่ งบุ คคลนั้น กักกัน ตนเอง ณ สถานที่ ที่เจาพนั กงานควบคุมโรคติดตอ
กำหนด เปนเวลา ๑๔ วัน
๑.๒.๒ บุคคลนัน้ มีความเสี่ยงต่ำในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙
หรื อไม เป น ผู สั ม ผั ส โรคหรื อเป น พาหะ อาจสั่งให บุ คคลนั้ น เฝ าสั งเกตอาการตนเอง (self monitoring) และ
ตองรายงานอาการตอเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอทุกวัน เปนเวลา ๑๔ วัน
๒. สำหรับบุคคลที่ไดรับยกเวนใหเขาพื้นที่จังหวัดนานใน ๕ ประเภท ซึ่งเดินทางจากจังหวัด
ที่ไมอยูในประกาศคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดนานลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง “รายชื่อจังหวัดที่
ไมพบผูติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ รายใหม เกินวา ๒๘ วัน และมีความเสี่ยงต่ำ”
ตองผานการตรวจคัดกรองตามมาตรฐานการปองกันโรคที่ทางราชการกำหนด และกักตัวอยูภายในบานหรือ
ที่พักของตน เปนเวลา ๑๔ วัน
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เปนตนไป อนึ่ง กรณี บุคคลซึ่งเจาพนักงานควบคุม
โรคติดตอสั่งใหกักกันตนเอง เปนเวลา ๑๔ วัน ตามขอ ๑.๒.๑ ขอ ๑.๒.๒ และขอ ๒ มีความจำเปนตองเดินทาง
ออกนอกพื้นที่จังหวัดนานกอนครบกำหนด ๑๔ วัน ใหยื่นคำขอออกนอกพื้นที่ตอเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอ
(สาธารณสุขอำเภอ หรือผูอำนวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลภูมิลำเนา) หากเจาพนักงานควบคุม
โรคติ ด ต อ ประเมิ น เบื้ องต น แลว เห็ น ว า ไม มีอ าการป วย อาจสั่ งให บุ คคลนั้ น สามารถเดิน ทางออกนอกพื้ น ที่
จังหวัดน านได โดยใหไปกักกัน ตัวเองยังสถานที่ที่จะเดิน ทางไป หรือใหไปดำเนิ นการตามมาตรการเฝาระวัง
ปองกันและควบคุมการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ ที่จังหวัดปลายทางกำหนด
ก็ได
/ในการนี้...
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ในการนี้ ขอให ส ว นราชการ หน ว ยงานรั ฐ วิ ส าหกิ จ อำเภอ องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น
ชุดปฏิบัติการดานตรวจหรือจุดสกัดดูแลการเดินทางเขา - ออก พื้นที่จังหวัดนาน และชุดปฏิบัติการดานตรวจ
หรือจุด สกั ดดู แลการเดิ น ทางเขา - ออก พื้ น ที่ จังหวัดน านโดยชุ มชน ปฏิบัติใหเปน ไปตามมติคณะกรรมการ
โรคติ ด ตอจั งหวั ด นา นดั งกล าว รวมทั้ งให โฆษกศูน ยบ ริห ารสถานการณ โควิด – ๑๙ จังหวัด นานชี้ แจงและ
สรางความเขาใจแกประชาชนดวย
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการโดยเครงครัด
ขอแสดงความนับถือ

(นายวรกิตติ ศรีทิพากร)
ผูวาราชการจังหวัดนาน
ประธานคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดนาน

สำนักงานฝายเลขานุการคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดนาน
สำนักงานจังหวัดนาน
กลุมงานอำนวยการ
โทร./โทรสาร ๐ ๕๔๗๑ ๖๓๙๙

ประกาศคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดนาน
เรื่อง รายชื่อจังหวัดที่ไมพบผูติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ รายใหม
เกินวา ๒๘ วัน และมีความเสี่ยงต่ำ
---------------------------------------ดวยศูนยบริหารสถานการณโควิด-๑๙ (ศบค.) ไดสถานการณ การแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ ณ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ วามีจังหวัดที่ไมพบผูติดเชื้อโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ รายใหม เกินวา ๒๘ วัน จำนวน ๕๒ จังหวัด
เพื่ อเป น การป องกัน และเฝาระวังการแพรระบาดของโรคติด เชื้ อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ หรือ
โรคโควิด ๑๙ ของจังหวัดนาน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒ แหงพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ.๒๕๕๘
ประกอบมติคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดนาน เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม 2563 จึงใหประกาศรายชื่อจังหวัด
ที่ไมพบผูติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ รายใหม เกินวา ๒๘ วัน และมีความเสี่ยงต่ำ
จำนวน ๕๒ จังหวัด ประกอบดวย
๑. ภาคกลาง : กาญจนบุ รี ชั ย นาท นครนายก ประจวบคีรีขัน ธ เพชรบุ รี ราชบุ รี ลพบุ รี
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระบุรี สิงหบุรี และอางทอง
๒. ภาคตะวันออก : จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด ระยอง และสระแกว
๓. ภาคตะวัน ออกเฉียงเหนื อ : กาฬสิน ธุ ชัย ภูมิ บึงกาฬ บุรีรัมย มหาสารคาม มุกดาหาร
ยโสธร รอยเอ็ด ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร หนองคาย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุดรธานี และอุบลราชธานี
๔. ภาคใต : ตรัง พัทลุง และสุราษฎรธานี
๕. ภาคเหนือ : กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม ตาก นครสวรรค พะเยา พิจิตร พิษณุโลก
เพชรบูรณ แพร แมฮองสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ และอุทัยธานี
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓

(นายวรกิตติ ศรีทิพากร)
ผูวาราชการจังหวัดนาน
ประธานกรรมการโรคติดตอจังหวัดนาน

