คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน
ที่ ๓๕ / ๒๕๖๔
เรื่อง มาตรการในสถานประกอบการหรือแคมป์คนงาน และการเคลื่อนย้ายพนักงานหรือแรงงาน
------------------------------------------ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ได้มีคำสั่งที่ ๓๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการในสถานประกอบการหรือแคมป์คนงาน และการเคลื่อนย้ายพนักงานหรือแรงงาน
มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง นั้น
เพื ่ อ เป็ น การบั ง คั บ ใช้ บ รรดามาตรการตามข้ อ กำหนดที ่ ไ ด้ ป ระกาศไว้ แ ล้ ว ต่ อ เนื ่ อ งไป
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 ที่รัฐบาลและ
พนักงานเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนสามารถเข้าควบคุมและบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินให้คลี่คลายไปในทาง
ที่ดีขึ้น ฝ่ายสาธารณสุขและหน่วยงานที่รับผิดชอบจึงได้ประเมินผลและความเหมาะสมของมาตรการต่าง ๆ
เสนอต่อศูน ย์บ ริห ารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ศบค.)
เพื่อพิจารณา โดยพนักงานเจ้าหน้าที่คงจำเป็นต้องติดตามกำกับดูแลทั้งบุคคล สถานที่ การดำเนินกิจการและ
กิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขของการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่ าง
เคร่งครัด การดำเนิ นการเพื่อให้เป็นไปตามแผนบริการวัคซีน รวมทั้งการสร้างความรับรู้และความเข้าใจ
ให้ ป ระชาชน ผู ้ ป ระกอบการ และหน่ ว ยงานที ่ ร ั บ ผิ ด ชอบเตรี ยมความพร้ อ มเพื ่ อ การปฏิ บ ั ต ิต นสำหรับ
การดำเนินการตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรคในระยะยาว เช่น มาตรการควบคุมโรคโควิ ด 19 แนวใหม่
เพื ่ อ ฟื ้ น ฟู เ ศรษฐกิ จ อย่ า งปลอดภั ย (Smart Control and Living with COVID - 19) มาตรการป้ อ งกั น
การติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention for COVID - 19) หรือมาตรการปลอดภัยสำหรับ
องค์กร (COVID-Free Setting) ที่จะบังคับใช้ในอนาคต
อาศัยอำนาจตามความข้อ ๗(๑) ข้อกำหนด (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ข้อกำหนด (ฉบับที่ ๒๔) ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อกำหนด (ฉบับที่ ๒๘) ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อกำหนด (ฉบับที่ ๓๐) ลงวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อกำหนด (ฉบับที่ ๓๒) ลงวันที่
๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อกำหนด (ฉบับที่ ๓๓) ลงวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศ เรื่อง
การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๑๔) ลงวันที่
๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศ เรื่อง การให้ข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนด
ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบมาตรา ๒๒
มาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ในการประชุมครั้งที่ ๓๐/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงให้แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ที่ ๓๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๖๔ และมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิก...

-๒ข้ อ ๑ ให้ ย กเลิ ก ความในข้ อ ๑.๑.๒ แห่ ง คำสั ่ ง คณะกรรมการโรคติ ด ต่ อ จั ง หวั ด น่ า น
ที่ ๓๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“๑.๑.๒ กรณีพนักงานหรือแรงงาน มีประวัติเดินทางในช่วงเวลา ๑๔ วัน ก่อนเข้าพื้นที่
จังหวัดน่าน ไปในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดจันทบุรี
จังหวัดชลบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดตาก จังหวัดนครปฐม จังหวัดนครนายก จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดนราธิวาส จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดปัตตานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดยะลา จังหวัดระยอง จังหวัดราชบุรี จังหวัดสงขลา จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสระบุรี รวม ๒๓ จังหวัด และหรือตามประกาศปรับระดับ พื้นที่สถานการณ์
ในการเพิ่มหรือลดของผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน จะต้องกักกันตัวเองอยู่ภายในบ้าน ทีพ่ ักตนเอง โรงแรม สถานที่
พักเอกชน หรือสถานที่พักอื่น โดยแยกจากผู้อื่น และแจ้งให้ เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือ ผู้ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่านทราบทันที เพื่อให้ได้รับการกำกับติดตามและดูแลจาก
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายร่วมกับผู้ประกอบการ หรือนายจ้าง ระหว่างกักกันตัว
ต้องยินยอมรับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 จากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือ
บุคคลที่ได้รับมอบหมาย ยกเว้นได้รับวัคซีนชนิด Sinovac/Coronavac COVID-19 vaccine หรือ COVID-19
vaccine MODERNA หรือ COVID-19 vaccine (Vero Cell), Inactivated COVILO (BIBP) หรือ COMIRNATY
VACCINE ครบ ๒ เข็ม หรือได้รับวัคซีนชนิด COVID-19 vaccine Janssen จำนวน ๑ เข็ม หรือได้รับวัคซีน
ชนิด AstraZeneca/Oxford COVID-19 vaccine จำนวน ๑ เข็ม ไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน หรือได้รับวัคซีน ตาม
แนวทางการให้วัคซีนโควิด 19 ในสถานการณ์การระบาด ปี ๒๕๖๔ ของประเทศไทย หรือได้รับการรับรองจาก
องค์การอนามัยโลก และมีหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค แต่ทั้งนี้ให้เฝ้าสังเกตอาการตนเอง (selfmonitoring) เป็นเวลา ๑๔ วัน กรณีมีอาการผิดปกติ เช่น มีไข้ ไอแห้ง มีน้ำมูก ลิ้นไม่รับรส จมูกไม่ได้กลิ่น
ตาแดง ผื่น ขึ้น เป็น ต้น ให้ติดต่อสถานพยาบาลของรัฐ หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)
ในพื้นทีท่ ันที”
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
สั่ง ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน รักษาราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน
ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดน่าน

