สรุปมาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
(Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) จังหวัดน่าน ที่สาคัญ
..............................................................
ตามที่ นายกรัฐมนตรีได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร
ตั่งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 เพื่อกาหนดมาตรการในการปูองกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 หรื อ โรคโควิด 19 จั งหวัดน่านได้มีการประกาศ คาสั่ ง เพื่อกาหนดมาตรการเร่งด่ว นในการเฝู าระวัง
ปูองกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Corona Virus Disease 2019 (Covid19) ในพื้นที่จังหวัดน่านแล้ว สรุปดังนี้
1. มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
1.1 ให้ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 รายงานตัวต่อ เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ และกักตัวเองเพื่อเฝูาระวังอาการปุวยที่บ้าน/ที่พัก
เป็ น เวลา 14 วัน นั บ แต่วัน แรกที่เดิน ทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดน่าน หากปรากฏว่ามีอาการไข้มากกว่า 37.5
องศาเซลเซลเซียส ร่วมกับมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่ ง ได้แก่ มีน้ามูก เจ็บคอ ไอ หายใจเหนื่อยหอบ ให้เข้ารับการ
รักษาที่โรงพยาบาลทันที
1.2 ขอความร่วมมือข้าราชการ พนักงานของรัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ งดเดินทาง
ไปต่างประเทศ
1.3 ให้ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ผู้ปฏิบัติงานในส่วนราชการ และ
หน่วยงานของรัฐทุกแห่งที่ประจาอยู่ในเขตจังหวัดน่าน งดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดน่าน กรณี
มีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเดินทางข้ามเขตจังหวัด ให้ขออนุญาตหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดส่วนกลางที่ตั้งอยู่ใน
จังหวัด หัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาค นายอาเภอ หัวหน้าส่วนราชการประจาอาเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ องถิ่น แล้ ว แต่ ก รณี แล้ ว รายงานให้ ผู้ ว่า ราชการจัง หวั ดน่ า นทราบโดยด่ว น และเมื่ อกลั บ เข้ ามาในพื้ น ที่
ต้องแจ้งให้สานักงานสาธารณสุขในพื้นที่ตรวจสุขภาพ และเฝูาระวังเป็นเวลา 14 วัน ตามมาตรการ สาหรับกรณี
หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลางที่ตั่งอยู่ในจังหวัดน่าน หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาค นายอาเภอ หัวหน้า
ส่วนราชการประจาอาเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แจ้งเหตุผลความจาเป็นให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
น่านเพือ่ พิจารณาอนุญาตหรือเพื่อทราบตามที่กฎหมายกาหนด
1.4 ให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และชุมชน งดการจัด
กิจกรรมที่มีการชุมนุมของประชาชนเป็นจานวนมาก หากมีความจาเป็นที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ให้หน่วยงานที่จัด
กิจกรรมเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่านเพื่อพิจารณาเป็นรายกรณีไป และให้หน่วยงานที่จัด
กิจกรรมจัดให้มีมาตรการปูองกันโรคตามที่ราชการกาหนด (ปฏิบัติตามข้อกาหนดฯ ข้อ 11)
1.5 ให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ชุมชน
ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร ร้ านค้า ศาสนสถาน สถานศึกษา สถานประกอบการ โรงงาน โรงมหรสพ หรือ สถานที่
อื่นใด ที่มีการให้บริการบริการประชาชนจัดให้มีมาตรการปูองกันโรคตามที่ราชการกาหนด (ตามข้อกาหนดฯข้อ 11)
/ 1.6 ขอความร่วมมือ ...

-21.6 ขอความร่วมมือประชาชนที่อยู่อาศัยหรือประกอบอาชีพในพื้นที่จังหวัดน่านถือ
ปฏิบัติตามมาตรการปูองกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ฯ โดยสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง
ตลอดระยะเวลาที่เดินทางหรือปฏิบัติภารกิจนอกเคหะสถานของตน และให้ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิส าหกิจ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทั่วไปใช้หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าอย่างเพียงพอ
1.7 ขอความร่วมมือร้านสะดวกซื้อหรือร้านที่มีลักษณะเดียวกันที่เปิดให้บริการ 24
ชั่วโมง ทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดน่าน งดการให้บริการช่วงเวลา 22.00 น. ถึงเวลา 04.00 น. นาฬีกา ของวันรุ่ งขึ้น
2. มาตรการการปิดพื้นที่เสี่ยงการแพร่ระบาดของโรค
2.1 สถานบริการ หรือสถานประกอบการคล้ายสถานบริการ ผับ ร้านคาราโอเกะ
นวดแผนโบราณ
2.2 สถานออกกาลังกายภายในอาคาร (ฟิตเนต)
2.3 สนามมวย
2.4 สนามชนไก่ หรือสนามประลองไก่
2.5 ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ร้านค้าขนาดใหญ่ หรือห้างร้านที่มีร้านค้าย่อยใน
อาคารหรือบริเวณเดียวกัน เว้นแต่ ซุปเปอร์มาเก็ต ร้านขายยา แผนกเครื่องใช้ไฟฟูา หรือสินค้าเบ็ดเตล็ดที่จาเป็นต่อ
การดารงชีวิต สานักงานของห้างฯ และธนาคาร
2.6 ตลาด เว้นแต่พื้นที่จาหน่ายอาหารสด อาหารแห้ง อาหารปรุงสาเร็จ เพื่อนา
กลับไปบริโภคที่อื่น อาหารสัตว์ ร้ายขายยา และสินค้าเบ็ตเตล็ดที่จาเป็นต่อการดารงชีวิต
2.7 ถนนคนเดิน ตลาดนัด
2.8 ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม โรงมหรสพ และสถานที่จัดนิทรรศการ
2.9 ร้านอาหารและร้านเครื่องดื่มให้เปิดเฉพาะการจาหน่ายเพื่อนากลับไปบริโภคที่
อื่น กรณี ร้านอาหารหรือร้านเครื่องดื่มได้จัดให้มีที่นั่งเพื่อรับประทานอาหารให้ร้านอาหารและร้านเครื่องดื่มจัดพื้นที่
ให้บริหารแยกเป็นสัดส่วนมีระยะห่างกันไม่น้อยกว่า 2 เมตร ต่อ 1 คน
2.10
พื้นที่นั่งหรือยืนรับประทานอาหาร เครื่องดื่ม ในร้านสะดวกซื้อ
2.11
ศูนย์พระเครื่อง พระบูชา และสนามพระเครื่อง พระบูชา
2.12
สนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ
2.13
สนามยิงปืน
2.14
สนามกีฬาประเภทที่มีการสัมผัสร่างกาย หรือใช้อุปกรณ์กีฬาร่วมกัน
อาทิ สนามฟุตบอลฯลฯ
2.15
โต๊ะสนุกเกอร์ บิลเลียด และสถานที่โบว์ลิ่ง
2.16
สนามมวย โรงเรียนสอนมวย ค่ายมวย โรงเรียนสอน/ฝึกซ้อมศิลปะ
ปูองกันตัว
/ 2.17 สนามกีฬา ...

-32.17
สนามกีฬาในร่ม
2.18
แพขนานยนต์
2.19
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 อาทิ สปา ร้านนวดเพื่อสุขภาพ ร้านนวดเพื่อเสริมความงาม
2.20
สถานประกอบกิจการอาบน้า อบไอน้า อบสมุนไพร เว้นแต่ การ
รักษาพยาบาลดังกล่าวในสถานพยาบาล
2.21
ร้านเสริมสวย ร้านตัดผมหรือแต่งผม ร้าตัดแต่งเล็บ ที่มีจุดบริการ ตั่งแต่
2 จุดขึ้นไป เว้นแต่ ร้านสามารถจั ดพื้นที่ให้บริการแยกเป็นสัดส่ว นแยกต่างหากจากกัน ไม่น้อยกว่า 2 เมตร ก็
สามารถเปิดได้
2.22
สถานที่บริการสักผิวหนังหรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนในของร่างกาย
2.23
สถานที่ให้บริการควบคุมน้าหนัก คลินิกเสริมความงามและสถานเสริมความงาม
2.24
สระว่ายน้า
2.25
สถนที่เล่นสเกต หรือโรลเลอร์เบลด หรือการเล่นอื่นๆ ในทานองเดียวกัน
2.26
บ่อตกปลา/ตกกุ้ง หรือกิจกรรมประเภทเดียวกัน
2.27
ตลาดนัด โค/กระบือ
2.28
การให้บริการรถรางนาเที่ยว
2.29
โรงแรมที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรมพระราชบัญญัติ
โรงแรม พ.ศ.2547 รวมถึงสถานประกอบการที่ให้บริการที่พักที่มี ลักษณะเดียวกัน ยกเว้น ยกเว้น โรงแรมซึ่งทาง
ราชการใช้เป็นโรงพยาบาลสนาม หรือสถานที่พักเพื่อสังเกตอาการหรือใช้เพื่อประโยชน์อื่นใดในทางราชการ ในการ
แก้ไขปั ญหาตามมาตรการเฝูาระวัง ปูองกัน และควบคุมการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 สาหรับ
โรงแรมที่มีผู้เข้าพักอยู่ก่อนที่คาสั่งนี้มีผลใช้บังคับให้พักต่อไปจนกว่าผู้เข้าพักจะแจ้งออกจากห้องพักจนหมดแล้วให้
ปิดทันทีโดยไม่ให้มีการรับผู้เข้าพักเพิ่มอีก ทั้งนี้ ให้โรงแรมที่ยังมีนักท่องเที่ยวหรือผู้เดินทางเข้าพักอยู่ต้องแจ้งจานวน
และรายชื่อ ผู้ เ จ้ า พัก ให้ ส านั ก งานสาธารณสุ ขจั ง หวั ด /อ าเภอทราบ เพื่ อท าการตรวจคั ด กรองผู้ เ ข้า พั ก ทุ ก คน
หากปรากฎว่าผู้เข้าพักคนใดมีอาการเข้าข่ายที่ต้องเฝูาระวังการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 จะต้องถูกส่งตัว ไปเข้าสู่
กระบวนกักกัน หรือคุมตัวไว้เพื่อสังเกตอาการยังสถานที่ที่จังหวัดกาหนด
2.30
สถานที่ ร้านอาหาร หรือร้านค้าทั้งปลีกและส่งที่จาหน่ายสุราหรือ
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ให้ปิดพื้นที่หรือบริเวณแสดงสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และให้งดจาหน่ายสุราหรือ
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด
3. มาตรการบังคับ
หากผู้ใดฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อ 2 มีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ระวางโทษจาคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจาทั้งปรับ
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