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เราจะก�าวไปด�วยกัน
การแพร�ระบาดของโรคติดต�อครั�งใหญ�ในรอบศตวรรษน้ี นับเป�นว�กฤตการณ�ท่ีรุนแรง
และส�งผลกระทบในวงกว�าง ไม�เพียงแค�นำมาซ�่งความวุ�นวายโกลาหลทั�งยังสร�าง
ความตื่นตระหนกให�กับผู�คนทั�วโลก ความร�ายแรงของการแพร�ระบาดครั�งนี้ทำให�
ต�องมีการป�ดประเทศ ห�ามไม�ให�มีการเดินทางโยกย�ายหร�อทำกิจกรรมที่มีการ
รวมตัวกัน เพื่อป�องกันการแพร�ระบาดของเช�้อ แต�การหยุดชะงักของทุกสิ�งเพื่อ
หยุดยั�งการแพร�ระบาด ย�อมสร�างความเสียหายทั�งต�อการดำเนินช�ว�ตรวมไปถึง
การดำเนินธุรกิจอย�างหลีกเลี่ยงไม�ได�

แม�จะมีการอนุญาตให�ผ�อนคลายมาตรการป�องกันการแพร�ระบาดที่ดำเนินการมา
ตั�งแต�ต�นแล�วก็ตาม แต�การปกป�องผู�คนจากการติดเช�อ้ คือหัวใจหลักท่ีเราให�ความ
สำคัญเป�นลำดับแรก ความปลอดภัยด�านสุขอนามัยของพนักงาน กลุ�มธุรกิจคู�ค�า
และลูกค�าทุกคน คือเป�าหมายสูงสุด หลายๆ ธุรกิจทยอยกลับมาดำเนินกิจการ
แบบค�อยเป�นค�อยไป 

ในขณะเดียวกันที่ว�ถีช�ว�ตแบบใหม� NEW NORMAL ได�เข�ามามีบทบาทสำคัญ
ในการดำเนินช�ว�ตใหม� เราได�ปรับขบวนการดำเนินธุรกิจให�ตอบสนองโดยยังคงรักษา
และเพิ�มประสบการณ�ความสุขของลูกค�า พนักงานและกลุ�มธุรกิจคู�ค�าไม�เปล่ียนแปลง

ทั�งน้ี เรายังเช�อ่มั�นว�าว�กฤติการณ�ครั�งน้ีไม�อาจป�ดกั�นพลังแห�งการสร�างสรรค� เพราะ
เราเช�อ่เสมอว�า พลังของความรัก ความศรัทธาและความสามัคคี ร�วมมือร�วมใจกัน
ของทุกคนจะนำพาพวกเราไปสู�วันที่สดใสได�ในที่สุด

ด�วยพลังแห�งรัก เราจะจับมือฟ�นฝ�าไปด�วยกัน
ด�วยพลังแห�งศรัทธา เราจะยืนหยัดเพื่อวันพรุ�งนี้ที่ดีกว�า
ด�วยพลังแห�งเรา ย�อมเอาชนะทุกสิ�ง ไม�ว�าวันข�างหน�าจะเป�นเช�นไร

TOGETHER WE CARE
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STORE CHECK-IN

TOUCHLESS SERVICES

TOUCHLESS PAYMENT
ด�วยบร�การรับชำระเง�นหลากหลายรูปแบบ ไม�ว�าจะเป�นการชำระผ�านระบบคิวอาร� (THAI QR PAYMENT)
ชำระผ�านโทรศัพท�มือถือ (MOBILE PAYMENT) ผ�านอ�ปกรณ�สวมใส� (WEARABLE PAYMENT)
หร�อ ชำระด�วยว�ธ� SCAN-TO PAYMENT ท่ีสามารถเลือกใช�บร�การได�ในทุกพ้ืนท่ีห�างร�าน การชำระสินค�า
ด�วยว�ธ�เหล�านี้สามารถทำได�ง�ายและปลอดภัย ลดการสัมผัสสิ�งที่ไม�จำเป�นโดยตรงลงไปอีกด�วย

เราได�จัดเตร�ยมที่จอดรถผ�านระบบ QR CODE รวมถึง
มีเจ�าหน�าที่ประจำลิฟต�และประตูเข�าออกให�บร�การ และมี
บร�การ WORRY-FREE WAITING AREA
ในห�างสรรพสินค�า เพื่อให�ยังคงรักษาระยะห�างทางสังคมเอาไว�

ลูกค�าทุกคนของเราสามารถลงทะเบียนติดตามผู�ใช�บร�การ
ตามมาตรการรัฐฯ ก�อนเข�าใช�บร�การได�ง�ายๆ ผ�าน M CARD MOBILE
APPLICATION หร�อจะลงทะเบียนผ�าน LINE OFFICIAL
THE MALL GROUP หร�อสแกน QR CODE ที่หน�าเวป
หร�อลงทะเบียน ณ จ�ดคัดกรองบร�เวณทางเข�า
ศูนย�การค�าและห�างสรรพสินค�า

ธุรกิจรูปแบบใหม� ลดการสัมผัสโดยตรง
โจทย�ของการทำธุรกิจในช�วงเวลานี้คือ การพยายามรักษาระยะห�างแต�คงความใกล�ช�ด
ระหว�างกันและกันเอาไว�ให�มากที่สุด เราจ�งขอนำเสนอทางเลือกภายใต�สถานการณ�
เช�นนี้ด�วย รูปแบบธุรกิจที่ลดการสัมผัสโดยตรง (TOUCHLESS RETAIL) ซ�่งเป�น
การผสมผสานระหว�างการรักษาสภาพรูปลักษณ�ภายนอกและว�ธ�การประมวลผล
โดยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข�าไว�ด�วยกัน ทำทุกอย�างให�เป�นเร�่องง�ายและปลอดภัย 
ใส�ใจในทุกรายละเอียด เพื่อให�สามารถตอบสนองต�อทุกความต�องการ

หัวใจหลัก 3 ประการในการทำธุรกิจลดการสัมผัสโดยตรง ได�แก� ว�ธ�การเข�าถึงสินค�า
และบร�การ การอำนวยความสะดวกเพื่อลดการสัมผัส และการชำระเง�นแบบไม�ต�อง
ใช�เง�นสด

A NEW NORMAL
TOUCHLESS RETAIL
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VALUE-ADDED
SERVICES

SHOPPING SERVICES
บร�การซ�้อสินค�าผ�านช�องทางออนไลน�  
• M CHAT & SHOP : “แชทมา ช�อปให� จัดส�งถึงที่” เป�นบร�การช�อปป��งออนไลน�
  ที่เหมือนได�มาเลือกสินค�าด�วยตัวเองผ�าน LINE APPLICATION 
• CALL TO ORDER : บร�การใหม�เพียงโทรศัพท� ก็สามารถเลือกซ�้อสินค�าใน
  ห�างสรรพสินค�าได�ครบทุกชั�นทุกแผนก (เฉพาะสาขาที่กำหนด) และยังสามารถ
  เลือกรับการรับส�งสินค�า 3 ช�องทาง ได�แก� บร�การส�งของถึงรถ (DRIVE THRU)
  บร�การนัดรับ (PICK UP) และบร�การจัดส�งถึงบ�าน (HOME DELIVERY)
  เม่ือเลือกซ�้อครบ 1,500 บาทข��นไป 

FOOD DELIVERY
THE MALL+EMPORIUM+EMQUATIER

โปรโมชั�นพิเศษทุกวันตลอดป� เพื่อเป�นการต�อนรับการกลับมา เดอะมอลล�
ได�จัดให�มีโปรโมชั�นพิเศษทั�งสินค�าและบร�การ ตลอดจนร�านอาหารต�างๆ
เพื่อให�ได�สัมผัสบรรยากาศในการช�อปป��งที่สนุกสนานอีกครั�ง โดยได�รับ
ความร�วมมือทั�งจากธนาคารและผู�ให�บร�การด�านการเง�นระดับชั�นนำของประเทศ

365 DAY PROMOTION
ENJOYMENT

บร�การจัดส�งอาหารถึงบ�าน โดยการร�วมกันระหว�างเดอะมอลล� เอ็มโพเร�ยม
เอ็มควอเทียร� และบร�ษัทไลน�แมน ที่ถือเป�นบร�ษัทอันดับหนึ่งในด�านการบร�การ
จัดส�งอาหาร สามารถให�คุณสั�งอาหารจากหลากหลายร�านค�าในการสั�งเพียงครั�งเดียวได�

THE MALL
DINING @HOME

แม�ว�าการจัดกิจกรรมทางการตลาด ยังไม�
สามารถทำได�ในทันที เรายังคงตกแต�งสถานที่
สร�างบรรยากาศเข�ากับเทศกาลต�างๆ เพื่อให�
ลูกค�าเกิดความเพลิดเพลิน เมื่อช�อปป��งในห�าง
ของเราอยู�เสมอ

SEASONAL VIBE
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LOVE & EXTRA CARE
TO OUR PEOPLE,
TENANTS, PARTNERS 
& CUSTOMERS
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5 INTENSIVE
HYGIENIC
STANDARD

LOVE & EXTRA CARE
TO OUR PEOPLE,
TENANTS, PARTNERS 
& CUSTOMERS

WELCOME

คัดกรองเข�มงวด

5 มาตรการหลักเพื่อความปลอดภัย ขั�นสูงสุด
เดอะมอลล�กรุ�ป

ปลอดภัย
ใส�ใจสุขอนามัย

1 INTENSIVE SCREENING

ลงทะเบียนก�อนเข�าพื้นที่
เพื่อติดตาม ติดต�อได� 

เมื่อมีความจำเป�น

สวมหน�ากากอนามัย
ตลอดเวลา

ตรวจวัดอ�ณหภูมิ
ไม�เกิน 37.5 oC

พรมเช�ดเท�าฆ�าเช�้อ
ที่ประตูเข�าออก

บร�การจำหน�าย
 หน�ากากอนามัย 

ในกรณีไม�ได�เตร�ยมมา

M CARD APP

@LINE THE MALL GROUP

SCAN QR CODE
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IN
OUT

1 -
 1.

5

METR
ES

5 มาตรการหลักเพื่อความปลอดภัย ขั�นสูงสุด
เดอะมอลล�กรุ�ป

ปลอดภัย
ใส�ใจสุขอนามัย

2 PHYSICAL DISTANCING
โซนเฉพาะสำหรับ

DELIVERY

บร�การ
DRIVE THRU
& PICK UP

จำกัดจำนวนคน
 1 คน ต�อ

5 ตารางเมตร

กำหนด
ทางเข�า-ออก

อาคาร

งดกิจกรรมที่มี
ปร�มาณคนต�อคิวมาก

ช�องแคชเช�ยร�พิเศษ
PRIORITY สำหรับ
ผู�สูงอายุ ผู�พิการ
และสตร�มีครรภ� 

รักษาระยะห�าง
1 - 1.5 เมตร

ใช�บันไดเลื่อน
เว�นห�างกัน 2 ขั�น 

ลดความแออัด
TOUCHLESS EXPERIENCE3 ลดการสัมผัส

5 มาตรการหลักเพื่อความปลอดภัย ขั�นสูงสุด
เดอะมอลล�กรุ�ป

ปลอดภัย
ใส�ใจสุขอนามัย

บร�การ
HANDS-FREE

SHOPPING

พนักงานบร�การ
เป�ด–ป�ดประตู

ส�งเสร�มให�ลูกค�า
ใช�ว�ธ�การชำระเง�นแบบ

TOUCHLESS
PAYMENT

บร�การกดลิฟต�
ฉีดพ�นน้ำยาฆ�าเช�้อ

ทุก 10 นาที

WORRY-FREE 
WAITING AREA

*มีบร�การเฉพาะที่
เอ็มโพเร�ยม
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5

ฉีดพ�นยาฆ�าเช�้อ
อัตโนมัติทุก 

5 นาทีในห�องน้ำลูกบิด กลอนประตู ก�อกน้ำ ปุ�มกดภายในลิฟต� ราวบันไดเล่ือน

ทำความสะอาดจ�ดสัมผัสร�วม
ด�วยน้ำยาฆ�าเช�้อทุก  30 นาที

โต�ะเก�าอ้ีศูนย�อาหาร จ�ดแลกคูปอง

บัตรจอดรถ บัตรศูนย�อาหาร
เมนูอาหาร

MENU

รถเข�นซูเปอร�มาร�เก็ต
รถเข�นเด็ก รถเข�นคนพิการ

พ�นน้ำยาฆ�าเช�้อ
ในพื้นที่จอดรถ DELIVERY 

เพิ�มมาตรการทำความสะอาด
ห�องบร�การต�างๆ

PLATINUM

BIG CLEANING
ฉีดพ�นยาฆ�าเช�้อทุกสัปดาห�
พ้ืนท่ีขายและพ้ืนท่ีสำนักงาน

อบฆ�าเช�้อ
ถุงสินค�าและ

สินค�าที่ผ�านการลอง
ด�วยรังสี UV

10
AIRAIR
CHANGE SYSTEM

 TIMES
/ HOUR>

FULLPROTECT
SHIELD

สุขอนามัยเช�งรุก
HYGIENIC CLEANING4

5 มาตรการหลักเพื่อความปลอดภัย ขั�นสูงสุด
เดอะมอลล�กรุ�ป

ปลอดภัย
ใส�ใจสุขอนามัย

มีถังขยะแยก 
เฉพาะทิ�ง 

“หน�ากากอนามัย” 

บร�การ
เจลแอลกอฮอล�

ล�างมือ

ติดตั�ง 
GUARD SHIELD 

ทุกเคาน�เตอร�
บร�การทำความสะอาด

พื้นศูนย�การค�า
ทุก 30 นาที

TRACKING INFORMATION

TRAINING

HEALTH

5 มาตรการหลักเพื่อความปลอดภัย ขั�นสูงสุด
เดอะมอลล�กรุ�ป

ปลอดภัย
ใส�ใจสุขอนามัย

5 INFORMATION TRACKING
COMPREHENSIVE

ลงทะเบียน CHECK IN
เพื่อติดตาม ติดต�อได� 

เมื่อมีความจำเป�น

จัดทำประวัติข�อมูล
สุขภาพของพนักงาน

ทุกคน

อบรมและเน�นว�ธ�
ปฏิบัติเพื่อรักษา

สุขอนามัย

เฝ�าระวังติดตาม
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INTENSIVE
HYGIENIC
STANDARD OF
GOURMET
MARKET

LOVE & EXTRA CARE
TO OUR PEOPLE,
TENANTS, PARTNERS 
& CUSTOMERS

มาตรการสำหรับ ซูเปอร�มาร�เก็ต และ DINE-IN COUNTER
(YOU HUNT WE COOK / THE DOCK / NIPPON KAI / IMURI / THE BEEF MASTER / FAT LAMB / PETIT PLAISIR / SHIMANTO GOLD)

BIG CLEANING สัปดาห�ละ 1 ครั�ง
และทำความสะอาดในพื้นที่ให�บร�การและ

จ�ดสัมผัสสาธารณะ ด�วยน้ำยาฆ�าเช�้อ
ทุก 1 ชั�วโมง

พนักงานวัดอ�ณหภูมิร�างกาย วันละ 2 ครั�ง
ก�อนเข�าพื้นที่และระหว�างวัน
ลูกค�าวัดอ�ณหภูมิร�างกาย

ก�อนเข�าพื้นที่ทุกครั�ง

จำกัดจำนวนคนในพื้นที่
เพื่อลดความแออัด

(1 คนต�อ 2 ตารางเมตร)

ติดตั�งเจลล�างมือ และถุงมือพลาสติก
สำหรับบร�การลูกค�า

จำกัดเวลารับประทานไม�เกิน 1 ชม. อ�ปกรณ�การรับประทานอาหาร
1 ชุด ต�อ 1 คน

งดวางอ�ปกรณ�บนโต�ะอาหารไว�ล�วงหน�า
หร�อหากวางต�องมีวัสดุห�อหุ�ม

ให�ถูกสุขอนามัย

งดวางเคร�่องปรุงและเคร�่องเคียงหน�าร�าน
เปลี่ยนไปใช�แบบบรรจ�ซองสำเร�จ

หร�อให�พนักงานร�านค�าตักให�

เข�มงวดในการจัดเก็บอาหารและ
อ�ปกรณ�ทำอาหาร ให�ถูกสุขอนามัย

สำหรับอาหาร TAKE AWAY
ต�องใช�บรรจ�ภัณฑ�ที่มีฝาป�ดมิดช�ด

ระบุช�่อร�าน สาขา วันที่ผลิต
พร�อมช�่อพนักงานที่ประกอบอาหาร

และจัดบรรจ�ภัณฑ�

ทำความสะอาดฆ�าเช�้อโต�ะและ
ที่นั�งด�วยน้ำยาฆ�าเช�้อก�อน
และหลังให�บร�การลูกค�า

ลูกค�าต�องสวมหน�ากากอนามัยตลอดเวลา 
พนักงานที่ปฏิบัติงานต�องสวมหน�ากากอนามัยและ

FACE SHIELD ตลอดเวลาและทำความสะอาดทุกวัน

ทำความสะอาดรถเข�น และตะกร�า
ทุกครั�งก�อนให�บร�การลูกค�า

มีพนักงานบร�การตักซุป สลัด
เพื่อลดจ�ดสัมผัสร�วม

ติดตั�ง FOOD SHIELD ที่โซนอาหารสด
อาหารปรุงสุก เพื่อสุขอนามัยที่ดี

ติดตั�ง COUNTER SHIELD ที่จ�ดแคชเช�ยร�
พร�อมทั�งจัดทำช�องแคชเช�ยร�พิเศษ

PRIORITY LANE สำหรับคนชรา สตร�มีครรภ�
และผู�ที่ต�องการความช�วยเหลือ

TOUCHLESS PAYMENT จัดทำ TABLE SHIELD ฉากกั�นบนโต�ะ
สำหรับโต�ะขนาดใหญ�และ
ที่นั�งแบบเคาน�เตอร�บาร�

กำหนดจ�ดเว�นระยะห�างทางสังคม
1-1.5 เมตร

1-1.5
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มาตรการสำหรับ ร�านอาหาร และ TAKE HOME มาตรการสำหรับ FOOD COURT

ช�อน ส�อม ทิชชู� และชุดเคร�อ่งปรุง
ได�รับการบรรจ�ใส�บรรจ�ภัณฑ�ท่ีมิดช�ด

ถูกสุขอนามัย

TOUCHLESS PAYMENTทำความสะอาด จ�ดแลก FOOD CARD
ทุกๆ 30 นาที และทำความสะอาด FOOD CARD

ก�อนและหลังการใช�งานทุกครั�ง

FOOD
CARD

ติดตั�ง GUARD SHIELD
ท่ี จ�ดแลก FOOD CARD และร�านค�า

ร�านอาหารบุฟเฟต�
ต�องให�พนักงานเสิร�ฟอาหารที่โต�ะ

งดการบร�การตัวเอง

TOUCHLESS PAYMENT

สำหรับอาหาร TAKE AWAY ต�องใช�บรรจ�ภัณฑ�
ที่มีฝาป�ดมิดช�ด ระบุช�่อร�าน สาขา วันที่ผลิต

พร�อมช�่อพนักงาน ท่ีประกอบอาหาร
และจัดบรรจ�ภัณฑ�

สำหรับอาหาร TAKE AWAY ต�องใช�บรรจ�ภัณฑ�
ที่มีฝาป�ดมิดช�ด ระบุช�่อร�าน สาขา วันที่ผลิต

พร�อมช�่อพนักงาน ท่ีประกอบอาหาร
และจัดบรรจ�ภัณฑ�

ทำความสะอาดฆ�าเช�อ้โต�ะและ
ท่ีนั�งด�วยน้ำยาฆ�าเช�อ้ก�อน
และหลังให�บร�การลูกค�า

ติดตั�ง TABLE SHIELD
บนโต�ะรับประทานอาหาร

จัดโต�ะท่ีนั�งเว�นระยะห�าง
อย�างน�อย 1.5 เมตร

ติดตั�งเจลแอลกอฮอล�ล�างมือ
บร�เวณ จ�ดต�างๆ อย�างทั�วถึง เช�น
บร�เวณ จ�ดแลก FOOD CARD

จัดโต�ะท่ีนั�งเว�นระยะห�าง
อย�างน�อย 1.5 เมตร

ติดตั�งเจลแอลกอฮอล�ล�างมือ
บร�เวณ จ�ดต�างๆ อย�างทั�วถึง เช�น

ประตูทางเข�า - ออกร�านค�า

กำหนดจ�ดเว�นระยะห�างทางสังคม
1-1.5 เมตร

1-1.5

ขอความร�วมมือลูกค�าใช�บร�การในพ้ืนท่ี
ท�านละไม�เกิน 1 ชั�วโมง

พนักงานต�อง รับ และทอนเง�น ผ�านถาดรับเง�นเท�านั�น
และทำความสะอาดถาดด�วยน้ำยาฆ�าเช�้อ

ทุกครั�งหลังจากให�บร�การ

ขอความร�วมมือลูกค�าใช�บร�การในพ้ืนท่ี
ท�านละไม�เกิน 1 ชั�วโมง

อ�ปกรณ�และภาชนะต�างๆ ได�รับการฆ�าเช�้อ
ผ�านเคร�่องล�างจานที่มีอ�ณหภูมิสูง

มากกว�า 80 องศาเซลเซ�ยส
และจัดให�มีจ�ดบร�การเคร�่องฆ�าเช�้อ

แบบ UV สําหรับฆ�าเช�้ออ�ปกรณ� ช�อนส�อม

ช�อน ส�อม ทิชชู� และชุดเคร�อ่งปรุง
ได�รับการบรรจ�ใส�บรรจ�ภัณฑ�ท่ีมิดช�ด

ถูกสุขอนามัย

ติดตั�ง GUARD SHIELD
ท่ีร�านค�า
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INTENSIVE
HYGIENIC
STANDARD OF
DEPARTMENT
STORE

LOVE & EXTRA CARE
TO OUR PEOPLE,
TENANTS, PARTNERS 
& CUSTOMERS

มาตรการสำหรับ ดีพาร�ทเม�นท�สโตร�

01 STAFF POLICY
มาตรการสำหรับ พนักงานขาย

02 COUNTER BRAND & SHOP
มาตรการสำหรับ COUNTER BRAND และ SHOP

พนักงานสวมถุงมือ 
ทุกครั�งที่ให�บร�การ

พนักงานตรวจวัด
อ�ณหภูมิ 2 ครั�ง/วัน

พนักงานสวมหน�ากากอนามัย
และ FACE SHIELD ตลอดเวลา

WORKSHOP

งดกิจกรรมเว�ร�คช�อป

SAMPLE

งดช�ม/ลองอาหารและเคร�่องดื่ม

แผนก FASHION
บร�การลูกค�าไม�เกิน
1 ท�าน/ราวเส้ือผ�า

แผนก BEAUTY HALL
บร�การลูกค�าไม�เกิน
2 ท�าน/เคาน�เตอร�

ทำความสะอาดห�องลอง
ด�วยน้ำยาฆ�าเช�้อทุกครั�ง

หลังการใช�งาน หร�อทุกๆ 30 นาที

SOCIAL DISTANCE
1-1.5 M

04 SERVICES
มาตรการสำหรับ งานบร�การ

งดกิจกรรมในแผนกเด็กงดลองสินค�า
ความงามและเคร�่องสำอางค�

WORRY-FREE WAITING AREA
บร�การที่นั�งรอชำระเง�น

งดให�บร�การ
แต�งหน�า/นวดหน�า

03 PRODUCT CLEANING BEFORE & AFTER TESTING
มาตรการสำหรับ การดูแลความสะอาดสินค�า

บร�การห�องอบฆ�าเช�้อสินค�า
ด�วยแสง UV-C

บร�การเจลแอลกอฮอล�
ล�างมือก�อนให�บร�การ

บร�การถุงเท�าและ
ผ�าคลุมหน�า สำหรับลองสินค�า

บร�การฆ�าเช�้อด�วย
เตาร�ดไอน้ำ

เช�ดทำความสะอาด และพ�นน้ำยาฆ�าเช�้อ
หลังลูกค�าทดลองสินค�าทุกครั�ง
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INTENSIVE
HYGIENIC
STANDARD OF
RESTAURANT

LOVE & EXTRA CARE
TO OUR PEOPLE,
TENANTS, PARTNERS 
& CUSTOMERS

มาตรการสำหรับ ร�านอาหาร

ฆ�าเช�้อภาชนะต�างๆ และ
อ�ปกรณ�ด�วยเคร�่อง UV และติดตั�ง
เคร�่องฟอกอากาศ เพื่อฆ�าเช�้อโรค

ใช�บร�การไม�เกิน 1 ชั�วโมงสำหรับอาหาร TAKE AWAY
ต�องใช�บรรจ�ภัณฑ�ที่มีฝาป�ดมิดช�ด
ระบุช�่อร�าน สาขา วันที่ผลิต พร�อม

ช�่อพนักงานประกอบอาหารและบรรจ�ภัณฑ�

ทำความสะอาดฆ�าเช�้อโต�ะ
และที่นั�งก�อนและหลังให�บร�การ

อาหารต�องปรุงสุกสะอาด
เปลี่ยนช�อนสำหรับช�มทุกครั�ง

และเข�มงวดในการจัดเก็บอาหารและ
อ�ปกรณ�ทำอาหารให�ถูกสุขอนามัย

ติดตั�ง TABLE SHIELD 
ที่โต�ะรับประทานอาหาร

ใช�ระบบการจองคิวล�วงหน�า
(เล่ียงการนั�งรอ)

จำกัดจำนวนคนในร�าน โดยจัดโต�ะ
เว�นระยะห�างอย�างน�อย 1.5 เมตร

ร�านอาหารบุฟเฟต�ต�อง
ให�พนักงานเสิร�ฟอาหารที่โต�ะ 

งดบร�การตัวเอง

แยกหม�อต�ม เตาป��งย�าง
และอ�ปกรณ�

การรับประทาน 1 ชุดต�อ 1 คน

งดวางอ�ปกรณ� และชุดเคร�่องปรุง
ทิ�งไว�บนโต�ะ โดยจัดให�มี

เคร�่องปรุงชนิดซองแทนการใช�ร�วมกัน

จัดเตร�ยมจ�ดวัดอ�ณหภูมิ, เจลล�างมือ
สำหรับบร�การลูกค�า

และพนักงานในร�านค�า

กำหนดจ�ดเว�นระยะห�างทางสังคม
1-1.5 เมตร

TOUCHLESS PAYMENT
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SAFETY MANUAL CHECK LIST
RESTAURANTS / ร�านอาหาร

• ร�านค�า ต�องติดตั�ง TABLE SHIELD ที่โต�ะรับประทานอาหาร
 ส�งเสร�มให�ร�านค�า มีบร�การดาวน�โหลด DIGITAL MENU เพื่อลดการสัมผัส
• ร�านค�า ต�องทำความสะอาดฆ�าเช�้อ โต�ะและที่นั�ง รวมทั�งเมนูอาหาร ก�อนและหลังให�บร�การ
• ร�านค�า ต�องฆ�าเช�้อภาชนะต�าง ๆ ด�วยเคร�่องอบความร�อนสูง ก�อนนำมาให�บร�การ
• ร�านค�า ต�องงดวางอ�ปกรณ�และชุดเคร�่องปรุงทิ�งไว�บนโต�ะ โดยจัดมีเคร�่องปรุงชนิดซองแทนการใช�ร�วมกัน
• ร�านค�าต�องแยกหม�อต�ม เตาป��ง และอ�ปกรณ�รับประทาน 1 ชุด ต�อ 1 คน แต�หากหม�อสามารถ
 แยกแบ�งคร�่งได�สามารถใช�ได�โดยต�องกำชับลูกค�าให�ใช�หม�อแยกหนึ่งคนต�อหนึ่งหม�อแยกเท�านั�น
• ร�านค�า ต�องให�บร�การอาหารที่ปรุงสุกสะอาด เปลี่ยนช�อนสำหรับช�มทุกครั�ง
 พร�อมเข�มงวดในการจัดเก็บอาหาร และอ�ปกรณ�ทำอาหารให�ถูกสุขอนามัย
• ร�านอาหารบุฟเฟต� ต�องให�พนักงานเสิร�ฟอาหารที่โต�ะ งดการบร�การตนเอง
• ร�านค�า ต�องวางโชว�สินค�าอาหาร ในตู�ป�ดมิดช�ดหร�อในบรรจ�ภัณฑ� เช�น เช�น ขนมและเบเกอร�่
• งดจำหน�ายเคร�่องดื่มแอลกอฮอล�ภายในร�าน อนุญาตให�เฉพาะสั�งกลับบ�านได�
 โดยให�เป�นไปตามช�วงเวลาที่กฎหมายกำหนด
• สำหรับอาหาร TAKE AWAY ต�องใช�บรรจ�ภัณฑ�ที่มีฝาป�ดมิดช�ด และระบุช�่อร�าน สาขา
 วันที่ผลิต พร�อมช�่อพนักงานประกอบอาหารและจัดบรรจ�ภัณฑ�
• ร�านค�า ต�องจัดส�งอาหารสำหรับบร�การ DELIVERY ณ บร�เวณที่ศูนย�การค�าเตร�ยมไว�ให�เท�านั�น
• ร�านค�า ต�องมีบร�การและส�งเสร�มให�ลูกค�าใช� ว�ธ�การชำระเง�นแบบ TOUCHLESS PAYMENT
 แต�หากต�องมีการชำระโดนเง�นสดร�านค�าต�องจัดเตร�ยมถาดรับเง�นเพื่อลดการสัมผัส
 และต�องทำความสะอาดฆ�าเช�้อถาดเง�นทอนทุกครั�ง
• ร�านค�า ต�องติดตั�ง COUNTER SHIELD ณ จ�ดชำระเง�น พร�อมบร�การเจลแอลกอฮอล�
• ร�านค�า ต�องทำความสะอาดใหญ�ภายในร�านค�า โดยพ�นสเปรย�ฆ�าเช�้ออบโอโซน
 อย�างน�อยสัปดาห�ละ 1 ครั�ง
• ส�งเสร�มให�ร�านค�า มีการติดตั�งเคร�่องฟอกอากาศ เพื่อการถ�ายเทและรักษาคุณภาพ
 ของอากาศภายในร�านค�า
• งดกิจกรรมทางการตลาด ที่มีปร�มาณคนต�อคิวมาก โดยยึดมาตรการ
 SOCIAL DISTANCING อย�างเคร�งครัด
• อบรมสร�างการตระหนักรับรู�และเน�นย้ำว�ธ�ปฏิบัติกับพนักงาน เพื่อการดูแลรักษาสุขอนามัย
 และป�องกันตนเอง
• ติดตั�งสื่อประชาสัมพันธ�ให�ลูกค�าผู�รับบร�การทราบถึงมาตรการ และข�อปฏิบัติความปลอดภัย
 ที่บร�เวณทางเข�าร�านค�า

• ร�านค�า หน�วยงานต�นสังกัด ต�องจัดทำประวัติข�อมูลสุขภาพของพนักงานทุกคน
 โดยต�องแสดงใบรับรองแพทย� ก�อนกลับมาปฏิบัติงาน กรณีเดินทางจากต�างจังหวัด
 สถานที่สุ�มเสี่ยงหร�อใกล�ช�ดผู�ติดเช�้อ ต�องหยุดพักสังเกตอาการ (SELF-QUARANTINE) 14 วัน
• พนักงานที่ปฏิบัติงาน ต�องลงทะเบียนผ�าน APPLICATION ก�อนเข�าพื้นที่ศูนย�การค�า
 เพื่อสามารถติดตามในกรณีที่มีความจำเป�น
• หากพนักงานมีไข� ไอ จาม หายใจลำบาก และอ�อนเพลีย ให�หยุดปฏิบัติงาน และพบแพทย�ทันที
 โดยให�แจ�งฝ�ายบร�หารศูนย�การค�าเพื่อรับทราบข�อปฏิบัติที่ถูกต�อง
• พนักงานที่ปฏิบัติงาน ต�องผ�านการตรวจวัดอ�ณหภูมิร�างกายทุกวันด�วย THERMO SCAN และ
 THERMOMETER ณ ประตูทางเข�าศูนย�การค�า และห�างสรรพสินค�า โดยอ�ณหภูมิร�างกาย
 ต�องไม�เกิน 37.5 องศาเซลเซ�ยสจ�งจะอนุญาตให�เข�าพื้นที่ได�
• พนักงานที่ปฏิบัติงาน ต�องวัดอ�ณหภูมิร�างกายวันละ 2 ครั�ง ก�อนเข�าพื้นที่ศูนย�การค�า
 และระหว�างวัน หร�อทุก 6 ชั�วโมง
• พนักงานที่ปฏิบัติงาน ต�องสวมหน�ากากอนามัย, FACE SHIELD ตลอดเวลา
 และทำความสะอาดทุกวัน
• พนักงานที่ปฏิบัติงาน ต�องสวมถุงมือยางขณะปฏิบัติหน�าที่ 
• พนักงานที่ปฏิบัติงาน ต�องล�างมืออย�างสม่ำเสมอ ก�อนและหลังบร�การลูกค�า
• ร�านค�า ต�องมีบร�การลงทะเบียนจองล�วงหน�า เพื่อลดการแออัด และลดการใช�เสียง
 หร�อแจกบัตรคิว และโทรแจ�งลูกค�าเมื่อพร�อมให�บร�การ (กรณีหน�าร�านไม�มีพื้นที่) 
• ร�านค�า ต�องจำกัดจำนวนคนในร�าน ให�เหมาะสมกับขนาดพื้นที่
• ร�านค�า ต�องมีบร�การ เป�ด - ป�ด ประตูร�านค�า เพื่อลดการสัมผัส
• ร�านค�า ต�องตรวจวัดอ�ณหภูมิร�างกายลูกค�าก�อนให�บร�การโดยอ�ณหภูมิร�างกาย
 ต�องไม�เกิน 37.5 องศาเซลเซ�ยส จ�งจะอนุญาตให�เข�าพื้นที่ได�
• ลูกค�าผู�ใช�บร�การ ต�องส�วมหน�ากากอนามัย
• ร�านค�า ต�องมีเจลแอลกอฮอล� / สเปรย�ฆ�าเช�้อ สำหรับบร�การลูกค�าและพนักงานในร�านค�า
• ร�านค�า ต�องจำกัดเวลาในการรับประทานอาหาร ไม�เกิน 1 ชั�วโมง
• ร�านค�า ต�องกำหนดจ�ดเว�นระยะห�าง โดยเว�นระยะห�าง 1 - 1.5 เมตร (PHYSICAL DISTANCING)
 ในการการรอคิวเข�ารับบร�การ การเข�าคิวชำระเง�น และจ�ดบร�การต�างๆ ภายในร�านค�า
 พร�อมทำสัญลักษณ�ให�ชัดเจนและจัดระเบียบอย�างเข�มงวด
• ร�านค�า ต�องกำหนดเส�นทางการเดินของลูกค�าภายในร�านค�า เพื่อลดความเสี่ยง
 จากการเดินสวน
• ร�านค�า ต�องจัดที่นั�งเว�นระยะห�างอย�างน�อย 1.5 เมตร พร�อมทำสัญลักษณ�ให�ชัดเจน
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INTENSIVE
HYGIENIC
STANDARD OF
SALON & 
BARBER

LOVE & EXTRA CARE
TO OUR PEOPLE,
TENANTS, PARTNERS 
& CUSTOMERS

มาตรการสำหรับร�านตัดผม

ติดตั�งเคร�่องฟอกอากาศ 
และอบโอโซนฆ�าเช�้อโรค
ภายในร�านทุกสัปดาห�

TOUCHLESS PAYMENTงดเว�นบร�การที่ต�อง
ใช�อ�ปกรณ�ร�วมกัน

ที่ไม�สามารถทำความสะอาดได� 
เช�น อ�ปกรณ�แต�งหน�า

วัดอ�ณหภูมิ สอบถามประวัติ
การเดินทางเพื่อประเมินความเสี่ยง 

ก�อนให�บร�การ

จดบันทึกข�อมูลผู�ใช�บร�การ
และระบบการจองคิว

(ไม�อนุญาตนั�งรอในร�าน)

ให�บร�การไม�เกิน 1 ชั�วโมง 
เช�น ตัด สระ ไดร� เท�านั�น

จัดที่นั�งหร�อเตียงสระ 
มีระยะห�างอย�างน�อย 1.5 เมตร 

งดการสนทนาขณะให�บร�การพนักงานที่ปฏิบัติงานต�อง 
สวมถุงมือยางขณะปฏิบัติหน�าที่ 

และทิ�งทันทีหลังให�บร�การ

อ�ปกรณ�ต�องฆ�าเช�้อและ
บรรจ�ในซองปลอดเช�้อ 

ก�อนนำมาใช�งาน

ทำความสะอาดฆ�าเช�้อ 
พื้นที่ให�บร�การ

และจ�ดสัมผัสสาธารณะ
ทุก 2 ชั�วโมง

ต�องแยกทำความสะอาดผ�าคลุมตัดผม
ทันทีหลังใช�เสร�จ (ไม�ใช�ซ้ำ) 

พร�อมทำความสะอาดและฆ�าเช�้อ เตียงสระ
อ�ปกรณ� ก�อนและหลังใช�บร�การทุกครั�ง

กำหนดจ�ดเว�นระยะห�างทางสังคม
1-1.5 เมตร
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SAFETY MANUAL CHECK LIST
HAIR SALON / ร�านตัดผม

• ร�านค�า ต�องกำหนดเส�นทางการเดินของลูกค�าภายในร�านค�า เพื่อลดความเสี่ยงจากการเดินสวน
• ร�านค�า ต�องจัดที่นั�งรับบร�การหร�อเตียงสระ เว�นระยะห�างอย�างน�อย 1.5 เมตร
 พร�อมทำสัญลักษณ�ให�ชัดเจน
• ร�านค�า ต�องทำความสะอาดฆ�าเช�้ออ�ปกรณ�และบรรจ�ในซองปลอดเช�้อ ก�อนนำมาใช�งาน
• ร�านค�า ต�องแยกทำความสะอาดผ�าคลุมตัดผมทันทีหลังใช�เสร�จ (ไม�ใช�ซ้ำ) 
• ร�านค�า ต�องทำความสะอาดและฆ�าเช�้อ เตียงสระ อ�ปกรณ� ก�อนและหลังให�บร�การทุกครั�ง
• ร�านค�า ต�องหยุดให�บร�การเพื่อทำความสะอาดฆ�าเช�้อ พื้นที่ให�บร�การ และจ�ดสัมผัสสาธารณะ
 ทุก 2 ชั�วโมง
• งดการสนทนาขณะให�บร�การ
• งดเว�นบร�การที่ต�องใช�อ�ปกรณ�ร�วมกัน ที่ไม�สามารถทำความสะอาดได� เช�น อ�ปกรณ�แต�งหน�า
• ร�านค�า ต�องมีบร�การและส�งเสร�มให�ลูกค�าใช� ว�ธ�การชำระเง�นแบบ TOUCHLESS PAYMENT
 แต�หากต�องมีการชำระโดนเง�นสดร�านค�าต�องจัดเตร�ยมถาดรับเง�น เพื่อลดการสัมผัส
 และต�องทำความสะอาดฆ�าเช�้อถาดเง�นทอนทุกครั�ง
• ร�านค�า ต�องติดตั�ง COUNTER SHIELD ณ จ�ดชำระเง�น พร�อมบร�การเจลแอลกอฮอล�
• ร�านค�า ต�องทำความสะอาดใหญ�ภายในร�านค�า โดยพ�นสเปรย�ฆ�าเช�้ออบโอโซน
 อย�างน�อยสัปดาห�ละ 1 ครั�ง
• ส�งเสร�มให�ร�านค�า มีการติดตั�งเคร�่องฟอกอากาศ เพื่อการถ�ายเทและรักษาคุณภาพ
 ของอากาศภายในร�านค�า
• งดกิจกรรมทางการตลาด ที่มีปร�มาณคนต�อคิวมาก โดยยึดมาตรการ
 SOCIAL DISTANCING อย�างเคร�งครัด
• อบรมสร�างการตระหนักรับรู�และเน�นย้ำว�ธ�ปฏิบัติกับพนักงาน เพื่อการดูแลรักษาสุขอนามัย
 และป�องกันตนเอง
• ติดตั�งสื่อประชาสัมพันธ�ให�ลูกค�าผู�รับบร�การทราบถึงมาตรการและข�อปฏิบัติความปลอดภัย
 ที่บร�เวณทางเข�าร�านค�า

• ร�านค�า หน�วยงานต�นสังกัด ต�องจัดทำประวัติข�อมูลสุขภาพของพนักงานทุกคน
 โดยต�องแสดงใบรับรองแพทย� ก�อนกลับมาปฏิบัติงาน กรณีเดินทางจากต�างจังหวัด
 สถานที่สุ�มเสี่ยงหร�อใกล�ช�ดผู�ติดเช�้อ ต�องหยุดพักสังเกตอาการ (SELF-QUARANTINE) 14 วัน
• พนักงานที่ปฏิบัติงาน ต�องลงทะเบียนผ�าน APPLICATION ก�อนเข�าพื้นที่ศูนย�การค�า
 เพื่อสามารถติดตามในกรณีที่มีความจำเป�น
• หากพนักงานมีไข� ไอ จาม หายใจลำบาก และอ�อนเพลีย ให�หยุดปฏิบัติงานและพบแพทย�ทันที
 โดยให�แจ�งฝ�ายบร�หารศูนย�การค�าเพื่อรับทราบข�อปฏิบัติที่ถูกต�อง
• พนักงานที่ปฏิบัติงาน ต�องผ�านการตรวจวัดอ�ณหภูมิร�างกายทุกวันด�วย THERMO SCAN และ
 THERMOMETER ณ ประตูทางเข�าศูนย�การค�าและห�างสรรพสินค�า 
   โดยอ�ณหภูมิร�างกายต�องไม�เกิน 37.5 องศาเซลเซ�ยส จ�งจะอนุญาตให�เข�าพื้นที่ได�
• พนักงานที่ปฏิบัติงาน ต�องวัดอ�ณหภูมิร�างกายวันละ 2 ครั�ง ก�อนเข�าพื้นที่ศูนย�การค�า
 และระหว�างวัน หร�อทุก 6 ชั�วโมง
• พนักงานที่ปฏิบัติงาน ต�องสวมหน�ากากอนามัย, FACE SHIELD ตลอดเวลา
 และทำความสะอาดทุกวัน
• พนักงานที่ปฏิบัติงาน ต�องสวมถุงมือยางขณะปฏิบัติหน�าที่ และควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน�า
 โดยใช�กับลูกค�า 1 คน ต�อการบร�การ 1 ครั�ง และทิ�งทันทีหลังให�บร�การเสร�จ
• พนักงานที่ปฏิบัติงาน ต�องล�างมืออย�างสม่ำเสมอ ก�อนและหลังบร�การลูกค�า
• ร�านค�า ต�องมีบร�การลงทะเบียนนัดหมายล�วงหน�า เพื่อควบคุมปร�มาณที่ลูกค�าเข�ารับบร�การ
 หร�อแจกบัตรคิวให�บร�การ และโทรแจ�งลูกค�าเมื่อพร�อมให�บร�การ (ไม�อนุญาตให�นั�งรอในร�าน) 
• ร�านค�า ต�องมีการบันทึกข�อมูลผู�ใช�บร�การ และสอบถามประวัติการเดินทาง
 เพื่อประเมินความเสี่ยงลูกค�าที่เข�ารับบร�การ
• ร�านค�า ต�องตรวจวัดอ�ณหภูมิร�างกายลูกค�าก�อนให�บร�การ โดยอ�ณหภูมิร�างกาย
 ต�องไม�เกิน 37.5 องศาเซลเซ�ยส จ�งสามารถเข�ารับบร�การได�
• ลูกค�าผู�ใช�บร�การ ต�องส�วมหน�ากากอนามัย
• ร�านค�า ต�องจำกัดจำนวนคนในร�าน ให�เหมาะสมกับขนาดพื้นที่
• ร�านค�า ต�องมีเจลแอลกอฮอล� / สเปรย�ฆ�าเช�้อ สำหรับบร�การลูกค�าและพนักงานในร�านค�า
• ร�านค�า ต�องมีบร�การ เป�ด - ป�ด ประตูร�านค�า เพื่อลดการสัมผัส
• ร�านค�า ต�องให�บร�การที่ใช�เวลาไม�เกิน 1 ชั�วโมง เช�น ตัด สระ ไดร� เท�านั�น
• ร�านค�า ต�องกำหนดจ�ดเว�นระยะห�าง โดยเว�นระยะห�าง 1 - 1.5 เมตร
 (PHYSICAL DISTANCING) ในการเข�าคิวชำระเง�น และจ�ดบร�การต�างๆ ภายในร�านค�า
 พร�อมทำสัญลักษณ�ให�ชัดเจนและจัดระเบียบอย�างเข�มงวดงเข�าร�านค�า
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INTENSIVE
HYGIENIC
STANDARD OF
FASHION

LOVE & EXTRA CARE
TO OUR PEOPLE,
TENANTS, PARTNERS 
& CUSTOMERS

มาตรการสำหรับร�านเสื้อผ�าแฟชั�น

ทำความสะอาดและฆ�าเช�้อ 
สินค�าและถุงสินค�า ด�วยรังสี UV

ทำความสะอาดห�องลอง 
ด�วยน้ำยาฆ�าเช�้อทุกครั�งหลังการใช�งาน 

หร�อทุก 1 ชั�วโมง

ติดตั�ง COUNTER SHIELD
 ณ จ�ดชำระเง�น

AR VISUAL APPLICATION 
เพื่อลดการลองสินค�า

ทำความสะอาดและฆ�าเช�้อสินค�า 
ที่มีการลองด�วยรังสี UV ทุกครั�ง

ก�อนนำกลับไปที่ SHELF

มีผ�าคลุมใบหน�า
สำหรับการลองเสื้อผ�า

มีถุงเท�าสำหรับการลองรองเท�า 
และเปลี่ยนใหม�ทุกครั�ง

ติดตั�งเคร�่องฟอกอากาศ 
และอบโอโซนเพื่อฆ�าเช�้อโรค

ภายในร�านทุกสัปดาห�

TOUCHLESS PAYMENT

จำกัดจำนวนคนในร�าน
(1 คน ต�อ 2 ตารางเมตร)

กำหนดจ�ดเว�นระยะห�างทางสังคม
1-1.5 เมตร

บร�การถุงมือพลาสติก
เพื่อเลือกซ�้อสินค�า
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SAFETY MANUAL CHECK LIST
FASHION / ร�านเสื้อผ�าแฟชั�น

• ร�านค�า ต�องทำความสะอาดและฆ�าเช�้อ ห�องลองสินค�า ทุกครั�งหลังการใช�งาน หร�อทุก 1 ชั�วโมง
• ร�านค�า ต�องทำความสะอาดและฆ�าเช�้อ สินค�าที่มีการลองด�วยรังสี UV
 ทุกครั�งก�อนนำกลับไปที่ SHELF
• ส�งเสร�มให�ร�านค�าวางสินค�าในลักษณะการโชว�แขวน หร�อการตั�งวาง แบบละ 1 ช��น
 และไม�ควรจัดวางสินค�าในกระบะเซลล�เพื่อลดการหยิบจับสินค�าพร�อมกัน
 และลดการสะสมเช�้อโรคในสินค�าที่กองรวมกัน
• ร�านค�า ต�องมีบร�การและส�งเสร�มให�ลูกค�าใช� ว�ธ�การชำระเง�นแบบ TOUCHLESS PAYMENT
 แต�หากต�องมีการชำระโดนเง�นสดร�านค�าต�องจัดเตร�ยมถาดรับเง�นเพื่อลดการสัมผัส
 และต�องทำความสะอาดฆ�าเช�้อถาดเง�นทอนทุกครั�ง
• ร�านค�า ต�องติดตั�ง COUNTER SHIELD ณ จ�ดชำระเง�น พร�อมบร�การเจลแอลกอฮอล�
• ร�านค�า ต�องทำความสะอาดและฆ�าเช�้อ สินค�าและถุงสินค�า ด�วยรังสี UV 
• ร�านค�า ต�องทำความสะอาดพื้นที่ให�บร�การและจ�ดสัมผัสสาธารณะ ด�วยน้ำยาฆ�าเช�้อทุก 1 ชั�วโมง
• ร�านค�า ต�องทำความสะอาดใหญ�ภายในร�านค�า โดยพ�นสเปรย�ฆ�าเช�้ออบโอโซน
 อย�างน�อยสัปดาห�ละ 1 ครั�ง
• ส�งเสร�มให�ร�านค�ามี การติดตั�งเคร�่องฟอกอากาศ เพื่อการถ�ายเทและรักษาคุณภาพ
 ของอากาศภายในร�านค�า
• งดกิจกรรมทางการตลาด ที่มีปร�มาณคนต�อคิวมาก โดยยึดมาตรการ
 SOCIAL DISTANCING อย�างเคร�งครัด
• อบรมสร�างการตระหนักรับรู�และเน�นย้ำว�ธ�ปฏิบัติกับพนักงาน เพื่อการดูแลรักษาสุขอนามัย
 และป�องกันตนเอง
• ติดตั�งสื่อประชาสัมพันธ�ให�ลูกค�าผู�รับบร�การทราบถึงมาตรการและข�อปฏิบัติความปลอดภัย
 ที่บร�เวณทางเข�าร�านค�า

• ร�านค�า หน�วยงานต�นสังกัด ต�องจัดทำประวัติข�อมูลสุขภาพของพนักงานทุกคน
 โดยต�องแสดงใบรับรองแพทย� ก�อนกลับมาปฏิบัติงาน กรณีเดินทางจากต�างจังหวัด
 สถานที่สุ�มเสี่ยงหร�อใกล�ช�ดผู�ติดเช�้อ ต�องหยุดพักสังเกตอาการ (SELF-QUARANTINE) 14 วัน
• พนักงานที่ปฏิบัติงาน ต�องลงทะเบียนผ�าน APPLICATION ก�อนเข�าพื้นที่ศูนย�การค�า
 เพื่อสามารถติดตามในกรณีที่มีความจำเป�น
• หากพนักงานมีไข� ไอ จาม หายใจลำบาก และอ�อนเพลีย ให�หยุดปฏิบัติงานและพบแพทย�ทันที
 โดยให�แจ�งฝ�ายบร�หารศูนย�การค�าเพื่อรับทราบข�อปฏิบัติที่ถูกต�อง
• พนักงานที่ปฏิบัติงาน ต�องผ�านการตรวจวัดอ�ณหภูมิร�างกายทุกวันด�วย THERMO SCAN และ
 THERMOMETER ณ ประตูทางเข�าศูนย�การค�าและห�างสรรพสินค�า โดยอ�ณหภูมิร�างกาย
 ต�องไม�เกิน 37.5 องศาเซลเซ�ยส จ�งจะอนุญาตให�เข�าพื้นที่ได�
• พนักงานที่ปฏิบัติงาน ต�องวัดอ�ณหภูมิร�างกายวันละ 2 ครั�ง ก�อนเข�าพื้นที่ศูนย�การค�า
 และระหว�างวัน หร�อทุก 6 ชั�วโมง
• พนักงานที่ปฏิบัติงาน ต�องสวมหน�ากากอนามัย, FACE SHIELD ตลอดเวลา
 และทำความสะอาดทุกวัน
• พนักงานที่ปฏิบัติงาน ต�องล�างมืออย�างสม่ำเสมอ ก�อนและหลังบร�การลูกค�า
• ร�านค�า ต�องมีบร�การ เป�ด - ป�ด ประตูร�านค�า เพื่อลดการสัมผัส
• ร�านค�า ต�องตรวจวัดอ�ณหภูมิร�างกายลูกค�าก�อนให�บร�การโดยอ�ณหภูมิร�างกาย
 ต�องไม�เกิน 37.5 องศาเซลเซ�ยส จ�งจะอนุญาตให�เข�าพื้นที่ได�
• ลูกค�าผู�ใช�บร�การ ต�องส�วมหน�ากากอนามัยตลอดเวลา
• ร�านค�า ต�องมีเจลแอลกอฮอล� / สเปรย�ฆ�าเช�้อ สำหรับบร�การลูกค�าและพนักงานในร�านค�า
• ร�านค�า ต�องมีบร�การถุงมือพลาสติกสาหรับลูกค�าเพื่อเลือกซ�้อสินค�า
• ร�านค�า ต�องจำกัดจำนวนคนในร�าน 1 คน ต�อ 2 ตารางเมตร
• ร�านค�า ต�องกำหนดจ�ดเว�นระยะห�าง (PHYSICAL DISTANCING) โดยเว�นระยะห�าง
 1 - 1.5 เมตรในการยืนเลือกซ�้อสินค�า การเข�าคิวชำระเง�น และจ�ดบร�การต�างๆ ภายในร�านค�า
 พร�อมทำสัญลักษณ�ให�ชัดเจน และจัดระเบียบอย�างเข�มงวด 
• ร�านค�า ต�องกำหนดเส�นทางเดินของลูกค�าภายในร�านค�า เพื่อลดความเสี่ยงจากการเดินสวน
• ส�งเสร�มให�ร�านค�ามี AR VISUAL APPLICATION เพื่อลดการลองสินค�า
• ส�งเสร�มให�ร�านค�ามี ผู�ช�วยเเนะนำและหาสินค�า (เพื่อความรวดเร�วและลดการสัมผัส)
• ร�านค�า ต�องมีมาตรการความปลอดภัยเพื่อสุขอนามัยในการลองเสื้อผ�า และสินค�า
 เช�น การใช�ผ�าคลุมใบหน�า การใช�ถุงเท�าสำหรับการลองรองเท�า
 โดยต�องนำไปทำความสะอาดทันทีหลังใช�เสร�จ
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ธนาคาร เพิ�มช�องให�บร�การ
สำหรับผู�สูงอายุ สตร�มีครรภ� ผู�พิการ 

หร�อกลุ�มที่มีความเสี่ยงติดเช�้อง�าย

ธนาคาร ทำความสะอาด
และฆ�าเช�้อ ปุ�มสัมผัสตู� ATM 

ทุก 30 นาที

ติดตั�ง COUNTER SHIELD
 ณ จ�ดชำระเง�น

ทำความสะอาดและฆ�าเช�้อ 
สินค�าและถุงสินค�า ด�วยรังสี UV

ติดตั�งเคร�่องฟอกอากาศ 
และอบโอโซนเพื่อฆ�าเช�้อโรค

ภายในร�านทุกสัปดาห�

TOUCHLESS PAYMENT

ทำความสะอาดและฆ�าเช�้อ 
อ�ปกรณ� สินค�า ที่มีการลอง

หร�อสัมผัสทุกครั�ง

กำหนดจ�ดเว�นระยะห�างทางสังคม
1-1.5 เมตร

มีบร�การถุงมือพลาสติก
เพื่อเลือกซ�้อสินค�า

จัดให�มีช�วยเเนะนำและหาสินค�า 
(เพื่อความรวดเร�วและลดการสัมผัส)

จำกัดจำนวนคนในร�าน
(1 คน ต�อ 2 ตารางเมตร) 

AR VISUAL APPLICATION 
เพื่อลดการลองสินค�า

มาตรการสำหรับร�านไลฟ�สไตล� และธนาคาร
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SAFETY MANUAL CHECK LIST
LIFESTYLE & BANKS / ไลฟ�สไตล� และธนาคาร

• ร�านค�า ต�องมีบร�การและส�งเสร�มให�ลูกค�าใช� ว�ธ�การชำระเง�นแบบ TOUCHLESS PAYMENT
 แต�หากต�องมีการชำระโดนเง�นสดร�านค�าต�องจัดเตร�ยมถาดรับเง�น เพื่อลดการสัมผัส
 และต�องทำความสะอาดฆ�าเช�้อถาดเง�นทอนทุกครั�ง
• ร�านค�า ต�องติดตั�ง COUNTER SHIELD ณ จ�ดชำระเง�น พร�อมบร�การเจลแอลกอฮอล�
• ร�านค�า ต�องทำความสะอาดและฆ�าเช�้อ สินค�าและถุงสินค�า ด�วยรังสี UV 
• ร�านค�า ต�องทำความสะอาดพื้นที่ให�บร�การและจ�ดสัมผัสสาธารณะ ด�วยน้ำยาฆ�าเช�้อทุก 1 ชั�วโมง
• สำหรับธนาคาร ต�องเพิ�มช�องให�บร�การสำหรับผู�สูงอายุ สตร�มีครรภ� ผู�พิการ หร�อกลุ�มที่มีความเสี่ยง
• สำหรับธนาคาร ต�องทำความสะอาดและฆ�าเช�้อ ปุ�มสัมผัสตู� ATM ทุก 30 นาที
• ร�านค�า ต�องทำความสะอาดใหญ�ภายในร�านค�า โดยพ�นสเปรย�ฆ�าเช�้ออบโอโซน
 อย�างน�อยสัปดาห�ละ 1 ครั�ง
• ส�งเสร�มให�ร�านค�า มีการติดตั�งเคร�่องฟอกอากาศ เพื่อการถ�ายเทและรักษาคุณภาพ
 ของอากาศภายในร�านค�า
• งดกิจกรรมทางการตลาด ที่มีปร�มาณคนต�อคิวมาก โดยยึดมาตรการ
 SOCIAL DISTANCING อย�างเคร�งครัด
• อบรมสร�างการตระหนักรับรู�และเน�นย้ำว�ธ�ปฏิบัติกับพนักงาน เพื่อการดูแลรักษาสุขอนามัย
 และป�องกันตนเอง
• ติดตั�งสื่อประชาสัมพันธ�ให�ลูกค�าผู�รับบร�การทราบถึงมาตรการและข�อปฏิบัติความปลอดภัย
 ที่บร�เวณทางเข�าร�านค�า

• ร�านค�า หน�วยงานต�นสังกัด ต�องจัดทำประวัติข�อมูลสุขภาพของพนักงานทุกคน
 โดยต�องแสดงใบรับรองแพทย� ก�อนกลับมาปฏิบัติงาน กรณีเดินทางจากต�างจังหวัด
 สถานที่สุ�มเสี่ยงหร�อใกล�ช�ดผู�ติดเช�้อ ต�องหยุดพักสังเกตอาการ (SELF-QUARANTINE) 14 วัน
• พนักงานที่ปฏิบัติงาน ต�องลงทะเบียนผ�าน APPLICATION ก�อนเข�าพื้นที่ศูนย�การค�า
 เพื่อสามารถติดตามในกรณีที่มีความจำเป�น
• หากพนักงานมีไข� ไอ จาม หายใจลำบาก และอ�อนเพลีย ให�หยุดปฏิบัติงานและพบแพทย�ทันที
 โดยให�แจ�งฝ�ายบร�หารศูนย�การค�าเพื่อรับทราบข�อปฏิบัติที่ถูกต�อง
• พนักงานที่ปฏิบัติงาน ต�องผ�านการตรวจวัดอ�ณหภูมิร�างกายทุกวันด�วย THERMO SCAN และ
 THERMOMETER ณ ประตูทางเข�าศูนย�การค�าและห�างสรรพสินค�า
 โดยอ�ณหภูมิร�างกายต�องไม�เกิน 37.5 องศาเซลเซ�ยส จ�งจะอนุญาตให�เข�าพื้นที่ได�
• พนักงานที่ปฏิบัติงาน ต�องวัดอ�ณหภูมิร�างกายวันละ 2 ครั�ง ก�อนเข�าพื้นที่ศูนย�การค�า
 และระหว�างวัน หร�อทุก 6 ชั�วโมง
• พนักงานที่ปฏิบัติงาน ต�องสวมหน�ากากอนามัย, FACE SHIELD ตลอดเวลา
 และทำความสะอาดทุกวัน
• พนักงานที่ปฏิบัติงาน ต�องล�างมืออย�างสม่ำเสมอ ก�อนและหลังบร�การลูกค�า
• ร�านค�า ต�องมีบร�การ เป�ด - ป�ด ประตูร�านค�า เพื่อลดการสัมผัส
• ร�านค�า ต�องตรวจวัดอ�ณหภูมิร�างกายลูกค�าก�อนให�บร�การโดยอ�ณหภูมิร�างกาย
 ต�องไม�เกิน 37.5 องศาเซลเซ�ยส จ�งจะอนุญาตให�เข�าพื้นที่ได�
• ลูกค�าผู�ใช�บร�การ ต�องส�วมหน�ากากอนามัยตลอดเวลา
• ร�านค�า ต�องมีเจลแอลกอฮอล� / สเปรย�ฆ�าเช�้อ สำหรับบร�การลูกค�าและพนักงานในร�านค�า
• ร�านค�า ต�องมีบร�การถุงมือพลาสติกสาหรับลูกค�าเพื่อเลือกซ�้อสินค�า
• ร�านค�า ต�องจำกัดจำนวนคนในร�าน 1 คน ต�อ 2 ตารางเมตร
• ร�านค�า ต�องกำหนดจ�ดเว�นระยะห�าง (PHYSICAL DISTANCING) โดยเว�นระยะห�าง
 1 - 1.5 เมตร ในการยืนเลือกซ�้อสินค�า การเข�าคิวชำระเง�น และจ�ดบร�การต�างๆ ภายในร�านค�า
 พร�อมทำสัญลักษณ�ให�ชัดเจน และจัดระเบียบอย�างเข�มงวด 
• ร�านค�า ต�องกำหนดเส�นทางการเดินของลูกค�าภายในร�านค�า เพื่อลดความเสี่ยงจากการเดินสวน
• ส�งเสร�มให�ร�านค�า มี AR VISUAL APPLICATION เพื่อลดการลองสินค�า
• ส�งเสร�มให�ร�านค�า มีผู�ช�วยเเนะนำและหาสินค�า (เพื่อความรวดเร�วและลดการสัมผัส)
• ร�านค�า ต�องมีมาตรการความปลอดภัยเพื่อสุขอนามัยในการลองสินค�า สินค�าสาธ�ต
 และอ�ปกรณ�สาธ�ต โดยนำไปทำความสะอาดทันทีหลังสัมผัสหร�อใช�งานเสร�จ
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มี ONLINE CONSULTATION 
หร�อเหลื่อมเวลาการนัดหมาย

จดบันทึกข�อมูลผู�ใช�บร�การ
และระบบการจองคิว
(เลี่ยงการนั�งรอ)

วัดอ�ณหภูมิ สอบถามประวัติ
การเดินทางเพื่อประเมินความเสี่ยง 

ก�อนให�บร�การ

มาตรการสำหรับคลินิก และสถาบันเสร�มความงาม

อ�ปกรณ�ต�องฆ�าเช�้อด�วยเคร�่องรังสี UV
และทำความสะอาดพื้นผิวหลังสัมผัสด�วย
น้ำยาฆ�าเช�้อ ก�อนและหลังให�บร�การทุกครั�ง

งดเว�นบร�การที่ต�องใช�อ�ปกรณ�ร�วมกัน
เช�นอ�ปกรณ�แต�งหน�า

งดการสนทนาขณะให�บร�การพนักงานที่ปฏิบัติงานต�อง 
สวมถุงมือยางขณะปฏิบัติหน�าที่ 

และทิ�งทันทีหลังให�บร�การ

งดเว�นบร�การนวด
และหัตถการบางประเภท

ติดตั�งเคร�่องฟอกอากาศ และอบโอโซน
ฆ�าเช�้อโรคภายในร�านทุกสัปดาห�

TOUCHLESS PAYMENTกำหนดจ�ดเว�นระยะห�างทางสังคม
1-1.5 เมตร

ใช�บร�การไม�เกิน 1 ชั�วโมง
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SAFETY MANUAL CHECK LIST
CLINIC & BEAUTY SERVICE / คลินิก และสถาบันเสร�มความงาม

• ร�านค�า หน�วยงานต�นสังกัด ต�องจัดทำประวัติข�อมูลสุขภาพของพนักงานทุกคน
 โดยต�องแสดงใบรับรองแพทย� ก�อนกลับมาปฏิบัติงาน กรณีเดินทางจากต�างจังหวัด
 สถานที่สุ�มเสี่ยงหร�อใกล�ช�ดผู�ติดเช�้อ ต�องหยุดพักสังเกตอาการ (SELF-QUARANTINE) 14 วัน
• พนักงานที่ปฏิบัติงาน ต�องลงทะเบียนผ�าน APPLICATION ก�อนเข�าพื้นที่ศูนย�การค�า
 เพื่อสามารถติดตามในกรณีที่มีความจำเป�น
• หากพนักงานมีไข� ไอ จาม หายใจลำบาก และอ�อนเพลีย ให�หยุดปฏิบัติงานและพบแพทย�ทันที
 โดยให�แจ�งฝ�ายบร�หารศูนย�การค�าเพื่อรับทราบข�อปฏิบัติที่ถูกต�อง
• พนักงานที่ปฏิบัติงาน ต�องผ�านการตรวจวัดอ�ณหภูมิร�างกายทุกวันด�วย THERMO SCAN และ
 THERMOMETER ณ ประตูทางเข�าศูนย�การค�าและห�างสรรพสินค�า โดยอ�ณหภูมิร�างกาย
 ต�องไม�เกิน 37.5 องศาเซลเซ�ยส จ�งจะอนุญาตให�เข�าพื้นที่ได�
• พนักงานที่ปฏิบัติงาน ต�องวัดอ�ณหภูมิร�างกายวันละ 2 ครั�ง ก�อนเข�าพื้นที่ศูนย�การค�า
 และระหว�างวัน หร�อทุก 6 ชั�วโมง
• พนักงานที่ปฏิบัติงาน ต�องสวมหน�ากากอนามัย, FACE SHIELD ตลอดเวลา
 และทำความสะอาดทุกวัน
• พนักงานที่ปฏิบัติงาน ต�องสวมถุงมือยางขณะปฏิบัติหน�าที่ และควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน�า
 โดยใช�กับลูกค�า 1 คน ต�อการบร�การ 1 ครั�ง และทิ�งทันทีหลังให�บร�การเสร�จ
 แยกทิ�งรวมขยะติดเช�้อและอ�ปกรณ�ที่ใช�แล�ว ในถังป�ดมิดช�ดและนำไปทิ�งทุกชั�วโมง
• พนักงานที่ปฏิบัติงาน ต�องล�างมืออย�างสม่ำเสมอ ก�อนและหลังบร�การลูกค�า
• ร�านค�า ต�องมีบร�การลงทะเบียนนัดหมายล�วงหน�า และ ONLINE CONSULTATION
 เพื่อบร�หารคิวการให�บร�การและควบคุมปร�มาณที่ลูกค�าเข�ารับบร�การ หร�อแจกบัตรคิวให�บร�การ
 และโทรแจ�งลูกค�าเมื่อพร�อมให�บร�การ (ไม�อนุญาตให�นั�งรอในร�าน) 
• ร�านค�า ต�องจัดให�มีการบันทึกข�อมูลผู�ใช�บร�การ และสอบถามประวัติการเดินทาง
 เพื่อประเมินความเสี่ยงลูกค�าที่เข�ารับบร�การ
• ร�านค�า ต�องตรวจวัดอ�ณหภูมิร�างกายลูกค�าก�อนให�บร�การ โดยอ�ณหภูมิร�างกาย
 ต�องไม�เกิน 37.5 องศาเซลเซ�ยส จ�งสามารถเข�ารับบร�การได�
• ร�านค�า ต�องจำกัดจำนวนคนในร�าน ให�เหมาะสมกับขนาดพื้นที่
• ร�านค�า ต�องมีบร�การ เป�ด - ป�ด ประตูร�านค�า เพื่อลดการสัมผัส
• ลูกค�าผู�ใช�บร�การ ต�องสวมหน�ากากอนามัย
• ร�านค�า ต�องมีเจลแอลกอฮอล� / สเปรย�ฆ�าเช�้อ สำหรับบร�การลูกค�าและพนักงานในร�านค�า
• ร�านค�า ต�องให�บร�การที่ใช�เวลาไม�เกิน 1 ชั�วโมง

• ร�านค�า ต�องกำหนดจ�ดเว�นระยะห�าง โดยเว�นระยะห�าง 1 - 1.5 เมตร (PHYSICAL DISTANCING)
 ในการเข�าคิวชำระเง�น และจ�ดบร�การต�างๆ ภายในร�านค�า พร�อมทำสัญลักษณ�ให�ชัดเจน
 และจัดระเบียบอย�างเข�มงวด
• ร�านค�า ต�องกำหนดเส�นทางการเดินของลูกค�าภายในร�านค�า เพื่อลดความเสี่ยงจากการเดินสวน
• ร�านค�า ต�องจัดที่นั�งรับบร�การหร�อเตียงสระ เว�นระยะห�างอย�างน�อย 1.5 เมตร
 พร�อมทำสัญลักษณ�ให�ชัดเจน
• ร�านค�า ต�องฆ�าเช�้ออ�ปกรณ�ด�วยเคร�่องรังสี UV และทำความสะอาดพื้นผิวหลังสัมผัส
 ด�วยน้ำยาฆ�าเช�้อ ก�อนและหลังให�บร�การทุกครั�ง
• งดการสนทนาขณะให�บร�การ
• งดเว�นบร�การนวด และหัตถการบางประเภท ที่อาจใกล�ช�ดลูกค�ามากเกินไป
• งดเว�นบร�การที่ต�องใช�อ�ปกรณ�ร�วมกัน ที่ไม�สามารถทำความสะอาดได� เช�น อ�ปกรณ�แต�งหน�า
• ร�านค�า ต�องมีบร�การและส�งเสร�มให�ลูกค�าใช� ว�ธ�การชำระเง�นแบบ TOUCHLESS PAYMENT
 แต�หากต�องมีการชำระโดนเง�นสดร�านค�าต�องจัดเตร�ยมถาดรับเง�นเพื่อลดการสัมผัส
 และต�องทำความสะอาดฆ�าเช�้อถาดเง�นทอนทุกครั�ง
• ร�านค�า ต�องติดตั�ง COUNTER SHIELD ณ จ�ดชำระเง�น พร�อมบร�การเจลแอลกอฮอล�
• ร�านค�า ต�องทำความสะอาดใหญ�ภายในร�านค�า โดยพ�นสเปรย�ฆ�าเช�้ออบโอโซน
 อย�างน�อยสัปดาห�ละ 1 ครั�ง
• ส�งเสร�มให�ร�านค�า มีการติดตั�งเคร�่องฟอกอากาศ เพื่อการถ�ายเทและรักษาคุณภาพ
 ของอากาศภายในร�านค�า
• งดกิจกรรมทางการตลาด ที่มีปร�มาณคนต�อคิวมาก โดยยึดมาตรการ
 SOCIAL DISTANCING อย�างเคร�งครัด
• อบรมสร�างการตระหนักรับรู�และเน�นย้ำว�ธ�ปฏิบัติกับพนักงาน เพื่อการดูแลรักษาสุขอนามัย
 และป�องกันตนเอง
• ติดตั�งสื่อประชาสัมพันธ�ให�ลูกค�าผู�รับบร�การทราบถึงมาตรการและข�อปฏิบัติความปลอดภัย
 ที่บร�เวณทางเข�าร�านค�า
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จำกัดจำนวนคนในร�าน
(1 คน ต�อ 2 ตารางเมตร)

ทำความสะอาดฆ�าเช�้อ พื้นที่ให�บร�การ
อ�ปกรณ�การเร�ยน และจ�ดสัมผัสสาธารณะ
ทุก 1 ชั�วโมง และหลังจบการเร�ยนการสอน

วัดอ�ณหภูมิ สอบถามประวัติ
การเดินทางเพื่อประเมินความเสี่ยง 

ก�อนให�บร�การ

ทำความสะอาดฆ�าเช�้อโต�ะ
และที่นั�งก�อนและหลังให�บร�การ

ติดตั�ง TABLE SHIELD 
ที่โต�ะเร�ยน

งดการสนทนาขณะให�บร�การ ผู�สอน และพนักงานที่ปฏิบัติงานต�อง 
สวมถุงมือยางขณะปฏิบัติหน�าที่ 

และทิ�งทันทีหลังให�บร�การ

ใช�ระบบการจองคิวล�วงหน�า
(เลี่ยงการนั�งรอ)

TOUCHLESS PAYMENT

กำหนดจ�ดเว�นระยะห�างทางสังคม
1-1.5 เมตร

ติดตั�งเคร�่องฟอกอากาศ 
และอบโอโซนฆ�าเช�้อโรค

ภายในสถาบันทุกสัปดาห�

จำกัดจำนวนคนในสถาบัน โดยจัดโต�ะ
เว�นระยะห�างอย�างน�อย 1.5 เมตร

จัดเตร�ยมจ�ดวัดอ�ณหภูมิ, เจลล�างมือ
สำหรับบร�การลูกค�า

และพนักงานในสถาบัน

มาตรการสำหรับสถาบันกวดว�ชา
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SAFETY MANUAL CHECK LIST
EDUCATION / สถาบันกวดว�ชา

• สถาบัน/โรงเร�ยน ต�องกำหนดจ�ดเว�นระยะห�าง (PHYSICAL DISTANCING)
 1 - 1.5 เมตร สำหรับผู�เร�ยน/ผู�ปกครอง ในการใช�บร�การในพื้นที่ต�าง ๆ ของสถาบัน
 พร�อมทำสัญลักษณ�ให�ชัดเจนและจัดระเบียบอย�างเข�มงวด ดังนี้
 - ชั�นเร�ยนทั�วไป เว�นระยะห�างอย�างน�อย 1.5 เมตร
 - ชั�นเร�ยนเต�น ร�องเพลง เว�นระยะห�างอย�างน�อย 2.5 เมตร
 - จ�ดบร�การ ห�องน้ำ เว�นระยะห�างอย�างน�อย 1 เมตร
• สถาบัน/โรงเร�ยน ต�องติดตั�ง TABLE SHIELD ในพื้นที่ห�องเร�ยนเฉพาะคน
• สถาบัน/โรงเร�ยน ต�องเลี่ยงการสัมผัสผู�เร�ยนระหว�างการสอน ทุกประเภท หร�อพิจารณา
 ให�งดสอนในบางชั�นเร�ยนที่ไม�สามารถเลี่ยงได�
• สถาบัน/โรงเร�ยน ต�องงดให�บร�การอ�ปกรณ�การเร�ยนและอื่น ๆ เช�น เคร�่องเข�ยน
 อ�ปกรณ�การเร�ยน ในลักษณะใช�ร�วมกัน โดยจัดให�มีบร�การแบบ 1 คน ต�อ 1 ชุด 
• สถาบัน/โรงเร�ยน ต�องหมั�นตรวจสอบความสะอาดและทำความสะอาด สื่อการสอน
 อ�ปกรณ�การเร�ยนการสอน และอื่น ๆ ด�วยน้ำยาฆ�าเช�้อ หลังจบชั�นเร�ยนทุกครั�ง
• สถาบัน/โรงเร�ยน ต�องทำความสะอาดพื้นที่ให�บร�การ และจ�ดสัมผัสสาธารณะ เช�น ห�องน้ำ
 ประตู ราวบันได พื้น โต�ะ เก�าอี้ ด�วยน้ำยาฆ�าเช�้อหลังจบชั�นเร�ยนทุกครั�ง หร�อทุก 1 ชั�วโมง
• สถาบัน/โรงเร�ยน ต�องมีบร�การและส�งเสร�มให�ผู�ปกครองใช� ว�ธ�การชำระเง�นแบบ
 TOUCHLESS PAYMENT แต�หากต�องมีการชำระโดนเง�นสดร�านค�าต�องจัดเตร�ยม
 ถาดรับเง�นเพื่อลดการสัมผัส และต�องทำความสะอาดฆ�าเช�้อถาดเง�นทอนทุกครั�ง
• สถาบัน/โรงเร�ยน ต�องติดตั�ง COUNTER SHIELD ณ จ�ดบร�การต�าง ๆ
• สถาบัน/โรงเร�ยน ต�องทำความสะอาดห�องเร�ยนทุกครั�งหลังจบชั�นเร�ยน
• สถาบัน/โรงเร�ยน ต�องทำความสะอาดใหญ� โดยพ�นสเปรย�ฆ�าเช�้ออบโอโซน
 อย�างน�อยสัปดาห�ละ 1 ครั�ง
• ส�งเสร�มให�สถาบัน/โรงเร�ยน มีการติดตั�งเคร�่องฟอกอากาศ เพื่อการถ�ายเท
 และรักษาคุณภาพของอากาศ
• งดกิจกรรมทางการตลาด ที่มีปร�มาณคนต�อคิวมาก โดยยึดมาตรการ
 SOCIAL DISTANCING อย�างเคร�งครัด
• อบรมสร�างการตระหนักรับรู�และเน�นย้ำว�ธ�ปฏิบัติกับผู�สอน พนักงาน เพื่อการดูแลรักษา
 สุขอนามัย และป�องกันตนเอง
• ติดตั�งสื่อประชาสัมพันธ�ให�ผู�เร�ยน/ผู�ปกครอง ทราบถึงมาตรการและข�อปฏิบัติความปลอดภัย
 ที่บร�เวณทางเข�าร�านค�า

• สถาบัน/โรงเร�ยน ต�องจัดทำประวัติข�อมูลสุขภาพของพนักงานทุกคน
 โดยต�องแสดงใบรับรองแพทย� ก�อนกลับมาปฏิบัติงาน กรณีเดินทางจากต�างจังหวัด
 สถานที่สุ�มเสี่ยงหร�อใกล�ช�ดผู�ติดเช�้อ ต�องหยุดพักสังเกตอาการ (SELF-QUARANTINE) 14 วัน
• พนักงานที่ปฏิบัติงาน ต�องลงทะเบียนผ�าน APPLICATION ก�อนเข�าพื้นที่ศูนย�การค�า
 เพื่อสามารถติดตามในกรณีที่มีความจำเป�น
• หากพนักงานมีไข� ไอ จาม หายใจลำบาก และอ�อนเพลีย ให�หยุดปฏิบัติงานและพบแพทย�ทันที
 โดยให�แจ�งฝ�ายบร�หารศูนย�การค�าเพื่อรับทราบข�อปฏิบัติที่ถูกต�อง
• หากพนักงานมีไข� ไอ จาม หายใจลำบาก และอ�อนเพลีย ให�หยุดปฏิบัติงานและพบแพทย�ทันที
 โดยให�แจ�งฝ�ายบร�หารศูนย�การค�าเพื่อรับทราบข�อปฏิบัติที่ถูกต�อง
• พนักงานที่ปฏิบัติงาน ต�องผ�านการตรวจวัดอ�ณหภูมิร�างกายทุกวันด�วย THERMO SCAN และ
 THERMOMETER ณ ประตูทางเข�าศูนย�การค�าและห�างสรรพสินค�า โดยอ�ณหภูมิร�างกาย
 ต�องไม�เกิน 37.5 องศาเซลเซ�ยส จ�งจะอนุญาตให�เข�าพื้นที่ได�
• พนักงานที่ปฏิบัติงาน ต�องวัดอ�ณหภูมิร�างกายวันละ 2 ครั�ง ก�อนเข�าพื้นที่ศูนย�การค�า
 และระหว�างวัน หร�อทุก 6 ชั�วโมง
• ผู�สอน พนักงานที่ปฏิบัติงาน ต�องสวมหน�ากากอนามัย FACE SHIELD ตลอดเวลา
 และทำความสะอาดทุกวัน 
• ผู�สอน พนักงานที่ปฏิบัติงาน ต�องสวมถุงมือยางขณะปฏิบัติหน�าที่ 
• ผู�สอน พนักงานที่ปฏิบัติงาน ต�องล�างมืออย�างสม่ำเสมอ ก�อนและหลังจบชั�นเร�ยน
• สถาบัน/โรงเร�ยน ต�องให�มีบร�การจองคิวเข�าใช�บร�การล�วงหน�า
 และจัดรอบเวลาระหว�างชั�นเร�ยนให�เหมาะสม เพื่อควบคุมปร�มาณผู�เร�ยน
 และโทรแจ�งผู�ปกครองเมื่อจบการเร�ยนการสอน (ไม�อนุญาตให�นั�งรอ) 
• สถาบัน/โรงเร�ยน ต�องตรวจวัดอ�ณหภูมิร�างกายผู�เร�ยน/ผู�ปกครอง ก�อนเข�าพื้นที่
 โดยอ�ณหภูมิร�างกายต�องไม�เกิน 37.5 องศาเซลเซ�ยส และสอบถามประวัติการเดินทาง
 เพื่อประเมินความเสี่ยงผู�เร�ยน
• สถาบัน/โรงเร�ยน ต�องจำกัดจำนวนคนในพื้นที่และจำนวนผู�เร�ยน
 ให�เหมาะสมกับขนาดพื้นที่และห�องเร�ยน
• สถาบัน/โรงเร�ยน ต�องมีเจลแอลกอฮอล� / สเปรย�ฆ�าเช�้อ สำหรับบร�การลูกค�า
 และพนักงานในร�านค�าอย�างทั�วถึง เช�น จ�ดบร�การ ห�องเร�ยน ห�องน้ำ
• สถาบัน/โรงเร�ยน ต�องมีบร�การ เป�ด - ป�ด ประตูร�านค�า เพื่อลดการสัมผัส
• สถาบัน/โรงเร�ยน ต�องกำหนดเส�นทางการเดินภายในพื้นที่ เพื่อลดความเสี่ยงจากการเดินสวน
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มาตรการสำหรับฟ�ตเนส

จัดให�มีการใช�ระบบจองคิวล�วงหน�า
(เลี่ยงการนั�งรอ)

ทำความสะอาดและฆ�าเช�้อ
อ�ปกรณ�ทุกครั�งทั�งก�อนและหลังใช�

ติดตั�ง COUNTER SHIELD
ณ จ�ดชำระเง�น

วัดอ�ณหภูมิ สอบถามประวัติ
การเดินทางเพื่อประเมินความเสี่ยง

ก�อนให�บร�การ

เตร�ยมเคร�่องวัดอ�ณหภูมิ
และเจลล�างมือสำหรับ
ลูกค�าและพนักงาน

กำหนดจ�ดเว�นระยะห�างทางสังคม
1-1.5 เมตร

TOUCHLESS PAYMENT

จัดที่นั�งให�มีระยะห�าง
อย�างน�อย 1.5 เมตร

ติดตั�งเคร�่องฟอกอากาศ
และอบโอโซนเพื่อฆ�าเช�้อโรค

ภายในร�านทุกสัปดาห�

จำกัดจำนวนลูกค�าในฟ�ตเนส
สตูดิโอคลาส 1 คน ต�อ 2.5 ตารางเมตร

โซนคาร�ดิโอ 1 คน ต�อ 4 ตารางเมตร
ฟร�เวท 1 คน ต�อ 2.25 ตารางเมตร
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SAFETY MANUAL CHECK LIST
FITNESS / ฟ�ตเนส

• ทางฟ�ตเนสต�องกำหนดจ�ดเว�นระยะห�าง (PHYSICAL DISTANCING) 1 - 1.5 เมตรสำหรับสมาช�ก
• ในการใช�บร�การในพื้นที่ต�าง ๆ ของคลับ พร�อมทำสัญลักษณ�ให�ชัดเจนและจัดระเบียบอย�างเข�มงวด ดังนี้
 - คลาสสอนในสตูดิโอป�ด  เว�นระยะห�างอย�างน�อย 2.5 เมตร
 - โซนคาร�ดิโอ โซนฟร�เวท  เว�นระยะห�างอย�างน�อย 2 เมตร
 - โซนเมมเบอร�เลานจ�                        เว�นระยะห�างอย�างน�อย 1.5 เมตร
 - ห�องเปลี่ยนเคร�่องแต�งกาย อ�างล�างหน�า เว�นระยะห�างอย�างน�อย 1 เมตร
 - จ�ดบร�การสมาช�ก ลิฟต� บันได            เว�นระยะห�างอย�างน�อย 1 เมตร
• ทางฟ�ตเนสต�องดูแลบร�การชุดออกกำลังและผ�าขนหนู ให�ถูกต�องตามสุขลักษณะอย�างเข�มงวด เช�น 
 - จัดเก็บอย�างมิดช�ดก�อนนำให�บร�การ ไม�วางทิ�งไว� 
 - จัดเตร�ยมถุงพลาสติกให�สมาช�กใส�เมื่อใช�เสร�จแล�วแล�วก�อนนำส�งคืน พร�อมเก็บไปทำความสะอาด
 ด�วยน้ำยาฆ�าเช�้อ ทุกชั�วโมง
• ส�งเสร�มให�สมาช�กฟ�ตเนส รักษาและใส�ใจสุขอนามัยส�วนรวม เช�น
 - งดมาใช�บร�การฟ�ตเนส หากมีอาการ ไอ จาม หายใจลำบาก และอ�อนเพลีย
 - ใส�หน�ากากอนามัย/ FACE SHIELD โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของกิจกรรม
 - การล�างมืออย�างสม่ำเสมอ ก�อนและหลังใช�บร�การจ�ดสัมผัสร�วม เช�น อ�ปกรณ� เคร�อ่งออกกำลัง จ�ดบร�การน้ำด่ืม
 - นำผ�าเช�ดตัว ชุดออกกำลัง ของใช�ส�วนตัวมาเอง เมื่อมาใช�บร�การคลับ และเก็บของใช�ส�วนตัว

ในล็อกเกอร�ตลอดเวลา
 - ทำความสะอาดอ�ปกรณ�ทุกชนิด ก�อนและหลังใช�
• ทางฟ�ตเนสต�องงดให�บร�การอ�ปกรณ�ทำความสะอาดและอื่น ๆ เช�น แชมพ� สบู� สำลี และก�านสำลีเช�ดหู
 คร�ม ในลักษณะใช�ร�วมกัน โดยจัดให�มีบร�การแบบบรรจ�ในซอง 1 คน ต�อ 1 ชุด
• ทางฟ�ตเนสต�องมีบร�การและส�งเสร�มให�สมาช�กใช� ว�ธ�การชำระเง�นแบบ TOUCHLESS PAYMENT
• แต�หากต�องมีการชำระโดนเง�นสดร�านค�าต�องจัดเตร�ยมถาดรับเง�น และ ถุงใส�เง�นทอนให�เร�ยบร�อย
 เพื่อลดการสัมผัส และต�องทำความสะอาดฆ�าเช�้อถาดเง�นทอนทุกครั�ง
• ทางฟ�ตเนสต�องติดตั�ง COUNTER SHIELD ณ จ�ดบร�การต�าง ๆ
• ทางฟ�ตเนสต�องทำความสะอาดห�องสตูดิโอหลังจบคลาส ด�วยน้ำยาฆ�าเช�้อทุกครั�ง
• ทางฟ�ตเนสต�องทำความสะอาดใหญ� ทุกวันหลังป�ดให�บร�การ
• ทางฟ�ตเนสต�องทำความสะอาดใหญ� โดยพ�นสเปรย�ฆ�าเช�้ออบโอโซน อย�างน�อยสัปดาห�ละ 1 ครั�ง
• ส�งเสร�มให�ทางฟ�ตเนสมีการติดตั�งเคร�่องฟอกอากาศ เพื่อการถ�ายเทและรักษาคุณภาพของอากาศ
• งดกิจกรรมทางการตลาด ท่ีมีปร�มาณคนต�อคิวมาก โดยยึดมาตรการ SOCIAL DISTANCING อย�างเคร�งครัด
• อบรมสร�างการตระหนักรับรู�และเน�นย้ำว�ธ�ปฏิบัติกับพนักงาน เพื่อการดูแลรักษาสุขอนามัย และป�องกันตนเอง
• ติดตั�งสื่อประชาสัมพันธ�ให�สมาช�กผู�ใช�บร�การทราบถึงมาตรการและข�อปฏิบัติความปลอดภัย
 ที่บร�เวณทางเข�าร�านค�า
• งดกิจกรรมทางการตลาด ท่ีมีปร�มาณคนต�อคิวมาก โดยยึดมาตรการ SOCIAL DISTANCING อย�างเคร�งครัด
• อบรมสร�างการตระหนักรับรู�และเน�นย้ำว�ธ�ปฏิบัติกับพนักงาน เพื่อการดูแลรักษาสุขอนามัย และป�องกันตนเอง
• ติดตั�งสื่อประชาสัมพันธ�ให�สมาช�กผู�ใช�บร�การทราบถึงมาตรการและข�อปฏิบัติความปลอดภัย
 ที่บร�เวณทางเข�าร�านค�า

• ฟ�ตเนสต�องจัดทำประวัติข�อมูลสุขภาพของพนักงานทุกคน โดยต�องแสดงใบรับรองแพทย�
 ก�อนกลับมาปฏิบัติงาน กรณีเดินทางจากต�างจังหวัด สถานที่สุ�มเสี่ยงหร�อใกล�ช�ดผู�ติดเช�้อ
 ต�องหยุดพักสังเกตอาการ (SELF-QUARANTINE) 14 วัน
• พนักงานที่ปฏิบัติงาน ต�องลงทะเบียนผ�าน APPLICATION ก�อนเข�าพื้นที่ศูนย�การค�า 
 เพื่อสามารถติดตามในกรณีที่มีความจำเป�น
• หากพนักงานมีไข� ไอ จาม หายใจลำบาก และอ�อนเพลีย ให�หยุดปฏิบัติงานและพบแพทย�ทันที
 โดยให�แจ�งฝ�ายบร�หารศูนย�การค�าเพื่อรับทราบข�อปฏิบัติที่ถูกต�อง
• พนักงานที่ปฏิบัติงาน ต�องผ�านการตรวจวัดอ�ณหภูมิร�างกายทุกวันด�วย THERMO SCAN
 และ THERMOMETER ณ ประตูทางเข�าศูนย�การค�าและห�างสรรพสินค�า โดยอ�ณหภูมิร�างกาย
 ต�องไม�เกิน 37.5 องศาเซลเซ�ยส จ�งจะอนุญาตให�เข�าพื้นที่ได�
• พนักงานที่ปฏิบัติงาน ต�องวัดอ�ณหภูมิร�างกายวันละ 2 ครั�ง ก�อนเข�าพื้นที่ศูนย�การค�า
 และระหว�างวัน หร�อทุก 6 ชั�วโมง
• พนักงานที่ปฏิบัติงาน ต�องสวมหน�ากากอนามัย, FACE SHIELD ตลอดเวลา
 และทำความสะอาดทุกวัน และควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน�า
• พนักงานที่ปฏิบัติงาน ต�องล�างมืออย�างสม่ำเสมอ ก�อนและหลังบร�การลูกค�า
• พนักงานที่ปฏิบัติงาน ต�องสวมถุงมือยางขณะปฏิบัติหน�าที่ 
• ทางฟ�ตเนสต�องกำหนดให�ลูกค�าสแกนบัตรสมาช�กเข�าพื้นที่ด�วยตนเอง
• ทางฟ�ตเนสต�องตรวจวัดอ�ณหภูมิร�างกายลูกค�าก�อนให�บร�การ 
• โดยอ�ณหภูมิร�างกายต�องไม�เกิน 37.5 องศาเซลเซ�ยส จ�งสามารถเข�ารับบร�การได�
• และสอบถามประวัติการเดินทางเพื่อประเมินความเสี่ยงลูกค�าที่เข�ารับบร�การ
• ทางฟ�ตเนส ต�องให�มีบร�การจองคิวเข�าใช�บร�การล�วงหน�า และจัดรอบเวลาในการเข�าใช�บร�การ
 ให�เหมาะสมเพื่อควบคุมปร�มาณที่ลูกค�าเข�ารับบร�การ 
• ทางฟ�ตเนสต�องจำกัดจำนวนคนในร�าน ให�เหมาะสมกับขนาดพื้นที่
• ทางฟ�ตเนสต�องมีเจลแอลกอฮอล� / สเปรย�ฆ�าเช�้อ สำหรับบร�การลูกค�าและพนักงานในร�านค�า
 อย�างทั�วถึงทุกโซน เช�น ทางเข�า เคร�่องออกกำลังกาย ห�องสตูดิโอ ห�องน้ำ และห�องเปลี่ยนเคร�่องแต�งกาย
• ทางฟ�ตเนสต�องมีบร�การ เป�ด - ป�ด ประตูฟ�ตเนส เพื่อลดการสัมผัส
• ทางฟ�ตเนสต�องให�บร�การที่ใช�เวลาไม�เกิน 1 ชั�วโมง
• ทางฟ�ตเนสต�องกำหนดเส�นทางการเดินของลูกค�าภายในร�านค�า เพื่อลดความเสี่ยงจากการเดินสวน
• พนักงานที่ปฏิบัติงาน ต�องเลี่ยงการสัมผัสสมาช�กระหว�างการสอน ทุกประเภท หากมีความจำเป�น
 ขอให�ยึกมาตรการ PHYSICAL DISTANCING เว�นระยะห�าง 1 -1.5 เมตร ในการสอน
• งดห�บร�การเทรนเนอร�ออกกำลังกายแบบ 1 ต�อ 1
• งดให�บร�การคลาสต�าง ๆ ที่มีความแออัด และเกิดการรวมตัวกันมากกว�า 1 ชั�วโมง 
• งดเว�นบร�การ ห�องสตร�ม ห�องซาวน�า และสระว�ายน้ำ (ในสาขาที่มีให�บร�การ) หนังสือพิมพ� นิตยสาร
• ทางฟ�ตเนสต�องหมั�นตรวจสอบความสะอาดและทำความสะอาด อ�ปกรณ� เคร�่องออกกำลัง
 ด�วยน้ำยาฆ�าเช�้อ หลังสมาช�กฟ�ตเนสใช�งานเสร�จทุกครั�ง
• ทางฟ�ตเนสต�องทำความสะอาดพื้นที่ให�บร�การ และจ�ดสัมผัสสาธารณะ เช�น ห�องน้ำ ประตู ราวบันได
 พื้น โต�ะ เก�าอี้ อ�ปกรณ� เคร�่องออกกำลัง ไดร�เป�าผม ด�วยน้ำยาฆ�าเช�้อทุก 1 ชั�วโมง 
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INTENSIVE
HYGIENIC
STANDARD
OF
TELEPHONE
SERVICE
CENTER
& MOBILE
PHONE
SHOP

LOVE & EXTRA CARE
TO OUR PEOPLE,
TENANTS, PARTNERS 
& CUSTOMERS

มาตรการสำหรับศูนย�บร�การโทรศัพท�และร�านมือถือ

จำกัดจำนวนคนในร�าน
(1 คน ต�อ 2 ตารางเมตร)

มีพนักงานช�วยแนะนำและหาสินค�า
(เพื่อความรวดเร�วและลดการสัมผัส)

ติดตั�งเคร�่องฟอกอากาศ
และอบโอโซนเพื่อฆ�าเช�้อโรค

ภายในร�านทุกสัปดาห�

บร�การถุงมือพลาสติก
เพื่อเลือกซ�้อสินค�า

ติดตั�ง COUNTER SHIELD
ณ จ�ดชำระเง�น

ทำความสะอาดและฆ�าเช�้อสินค�า
ที่มีการสัมผัสทุกครั�ง

ทำความสะอาดและฆ�าเช�้อ
สินค�าและถุงสินค�า ด�วยรังสี UV

TOUCHLESS PAYMENT

กำหนดจ�ดเว�นระยะห�างทางสังคม
1-1.5 เมตร
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SAFETY MANUAL CHECK LIST
/ ผู�ประกอบการร�านค�าเช�า
  ศูนย�บร�การโทรศัพท� และร�านมือถือ

• ร�านค�า ต�องมีมาตรการความปลอดภัยเพื่อสุขอนามัยในการลองสินค�า สินค�าสาธ�ต
 และอ�ปกรณ�สาธ�ตโดยต�องนำไปทำความสะอาดทันทีหลังสัมผัสหร�อใช�งานเสร�จ
• งดเว�นบร�การที่ต�องใช�อ�ปกรณ�ร�วมกัน ที่ไม�สามารถทำความสะอาดได� เช�น อ�ปกรณ�แต�งหน�า
• ร�านค�า ต�องมีบร�การและส�งเสร�มให�ลูกค�าใช� ว�ธ�การชำระเง�นแบบ TOUCHLESS PAYMENT
 แต�หากต�องมีการชำระโดนเง�นสดร�านค�าต�องจัดเตร�ยมถาดรับเง�นเพื่อลดการสัมผัส
 และต�องทำความสะอาดฆ�าเช�้อถาดเง�นทอนทุกครั�ง
• ร�านค�า ต�องทำความสะอาดพื้นที่ให�บร�การและจ�ดสัมผัสสาธารณะ ด�วยน้ำยาฆ�าเช�้อทุก 1 ชั�วโมง
• ร�านค�า ต�องทำความสะอาดใหญ� โดยพ�นสเปรย�ฆ�าเช�้ออย�างน�อยสัปดาห�ละ 1 ครั�ง
• งดกิจกรรมทางการตลาด ที่มีปร�มาณคนต�อคิวมาก โดยยึดมาตรการ
 SOCIAL DISTANCING อย�างเคร�งครัด
• ตระหนักรับรู�และเน�นย้ำว�ธ�ปฏิบัติ เพื่อการดูแลรักษาสุขอนามัยและป�องกันตนเอง
• ติดตั�งสื่อประชาสัมพันธ�ให�ลูกค�าผู�รับบร�การทราบถึงมาตรการและข�อปฏิบัติความปลอดภัย
 ที่บร�เวณร�านค�า

• ร�านค�า หน�วยงานต�นสังกัด ต�องจัดทำประวัติข�อมูลสุขภาพของพนักงานทุกคน
 โดยต�องแสดงใบรับรองแพทย� ก�อนกลับมาปฏิบัติงาน กรณีเดินทางจากต�างจังหวัด
 สถานที่สุ�มเสี่ยงหร�อใกล�ช�ดผู�ติดเช�้อ ต�องหยุดพักสังเกตอาการ (SELF-QUARANTINE) 14 วัน
• พนักงานที่ปฏิบัติงาน ต�องลงทะเบียนผ�าน APPLICATION ก�อนเข�าพื้นที่ศูนย�การค�า
 เพื่อสามารถติดตามในกรณีที่มีความจำเป�น
• หากพนักงานมีไข� ไอ จาม หายใจลำบาก และอ�อนเพลีย ให�หยุดปฏิบัติงานและพบแพทย�ทันที
 โดยให�แจ�งฝ�ายบร�หารศูนย�การค�าเพื่อรับทราบข�อปฏิบัติที่ถูกต�อง
• หากพนักงานมีไข� ไอ จาม หายใจลำบาก และอ�อนเพลีย ให�หยุดปฏิบัติงานและพบแพทย�ทันที
 โดยให�แจ�งฝ�ายบร�หารศูนย�การค�าเพื่อรับทราบข�อปฏิบัติที่ถูกต�อง
• พนักงานที่ปฏิบัติงาน ต�องผ�านการตรวจวัดอ�ณหภูมิร�างกายทุกวันด�วย THERMO SCAN
 และ THERMOMETER ณ ประตูทางเข�าศูนย�การค�าและห�างสรรพสินค�า โดยอ�ณหภูมิร�างกาย
 ต�องไม�เกิน 37.5 องศาเซลเซ�ยส จ�งจะอนุญาตให�เข�าพื้นที่ได�
• พนักงานที่ปฏิบัติงาน ต�องวัดอ�ณหภูมิร�างกายวันละ 2 ครั�ง ก�อนเข�าพื้นที่ศูนย�การค�า
 และระหว�างวัน หร�อทุก 6 ชั�วโมง
• พนักงานที่ปฏิบัติงาน ต�องสวมหน�ากากอนามัย, FACE SHIELD ตลอดเวลา
 และทำความสะอาดทุกวัน
• พนักงานที่ปฏิบัติงาน ต�องล�างมืออย�างสม่ำเสมอ ก�อนและหลังบร�การลูกค�า
• ร�านค�าควรต�องมีบร�การลงทะเบียนพร�อมแจกบัตรคิว และโทรแจ�งลูกค�าเมื่อพร�อมให�บร�การ
 โดยแนะนำให�ลูกค�านั�งรอในพื้นที่ที่ทางศูนย�การค�าจัดให� (กรณีหน�าร�านไม�มีพื้นที่)
 เพื่อลดการความแออัด 
• ร�านค�า ต�องติดตั�ง COUNTER SHIELD 
• ลูกค�าผู�ใช�บร�การ ต�องส�วมหน�ากากอนามัยตลอดเวลา
• ร�านค�า ต�องมีเจลแอลกอฮอล� / สเปรย�ฆ�าเช�้อ สำหรับบร�การลูกค�า
• ร�านค�า ต�องมีบร�การถุงมือพลาสติกสาหรับลูกค�าเพื่อเลือกซ�้อสินค�า
• ร�านค�า ประเภทสินค�าอาหาร ต�องวางโชว�ในตู�ป�ดมิดช�ดหร�อในบรรจ�ภัณฑ� เช�น ขนม และเบเกอร�่ 
• ร�านค�า ต�องกำหนดจ�ดเว�นระยะห�าง (PHYSICAL DISTANCING)
 โดยเว�นระยะห�าง 1 - 1.5  เมตรในการยืนเลือกซ�้อสินค�าและจ�ดบร�การต�างๆ
 พร�อมทำสัญลักษณ�ให�ชัดเจน และจัดระเบียบอย�างเข�มงวด

RMU 
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TO OUR PEOPLE,
TENANTS, PARTNERS 
& CUSTOMERS

มาตรการสำหรับสวนสนุก

 TOUCHLESS PAYMENTอ�ปกรณ� ทั�งหมดต�องฆ�าเช�้อ 
ก�อนนำมาใช�งาน

ต�องเตร�ยมเจลล�างมือ
สำหรับบร�การลูกค�า

และพนักงาน ภายในสวนสนุก

วัดอ�ณหภูมิ สอบถามประวัติ
การเดินทางเพื่อประเมินความเสี่ยง 

ก�อนให�บร�การ

กำหนดจ�ดเว�นระยะห�างทางสังคม
1-1.5 เมตร

ติดตั�งเคร�่องฟอกอากาศ 
และอบโอโซนฆ�าเช�้อโรค
ภายในร�านทุกสัปดาห�

ใช�บร�การไม�เกิน 1 ชั�วโมง

ติดตั�ง TABLE SHIELD 
ที่จ�ดบร�การ

ติดตั�ง COUNTER SHIELD
 ณ จ�ดชำระเง�น

จำกัดจำนวนคนในร�าน
(1 คน ต�อ 2 ตารางเมตร)

พนักงานที่ปฎิบัติงาน ต�องสวม
หน�ากากอนามัย และ  

FACE SHIELD (เฉพาะเด็กเล็ก) 
ตลอดเวลาและทำความสะอาดทุกวัน 
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SAFETY MANUAL CHECK LIST

• ผู�ปกครองควรดูแลบุตรหลานอย�างใกล�ช�ด โดยยึดมาตรการ
 SOCIAL DISTANCING อย�างเคร�งครัด
• ผู�ให�บร�การ ต�องกำหนดเส�นทางการเดินของลูกค�าภายในพื้นที่ เพื่อลดความเสี่ยงจากการเดินสวน
• ผู�ให�บร�การ ต�องติดตั�ง COUNTER SHIELD ณ จ�ดบร�การต�าง ๆ
• ผู�ให�บร�การ ต�องทำความสะอาดเคร�่องเล�น ตู�เกมส� อ�ปกรณ�เล�นเกมส� จ�ดฝากรองเท�า
 จ�ดสัมผัสร�วมด�วยน้ำยาฆ�าเช�้อหลังจากลูกค�าเข�ารับบร�การ หร�อทุก 1 ชั�วโมง
• ผู�ให�บร�การ ต�องทำความสะอาด เหร�ยญที่ใช�แลก บัตรเกมส�ต�าง ๆ ก�อนและหลังให�บร�การทุกครั�ง 
• จำกัดเวลาในการใช�บร�การในพื้นที่ไม�เกิน 1 ชั�วโมง 
• งดเว�นกิจกรรมทางการตลาด ที่มีปร�มาณคนต�อคิวมาก โดยยึดมาตรการ
 SOCIAL DISTANCING อย�างเคร�งครัด
• สำหรับบ�านบอล ส�งเสร�มให�มีการงดบร�การบ�านบอล แต�หากต�องเป�ดบร�การ
 ต�องให�ลูกค�าใส�หน�ากากอนามัยและมีบร�การจำหน�ายถุงเท�าที่ใช�แล�วทิ�ง 
• ส�งเสร�มให�ลูกค�าใช�ว�ธ�การแลกเหร�ยญหร�อชำระเง�นแบบ TOUCHLESS PAYMENT
 แต�หากต�องมีการชำระโดนเง�นสดร�านค�าต�องจัดเตร�ยมถาดรับเง�นเพื่อลดการสัมผัส
 และต�องทำความสะอาดฆ�าเช�้อถาดเง�นทอนทุกครั�ง
• ผู�ให�บร�การ ต�องทำความสะอาดใหญ� โดยพ�นสเปรย�ฆ�าเช�้ออบโอโซน
 อย�างน�อยสัปดาห�ละ 1 ครั�ง
• ส�งเสร�มให�มีการติดตั�งเคร�่องฟอกอากาศ เพื่อการถ�ายเทและรักษาคุณภาพของอากาศภายในพื้นที่
• อบรมสร�างการตระหนักรับรู�และเน�นย้ำว�ธ�ปฏิบัติกับผู�สอน พนักงาน
 เพื่อการดูแลรักษาสุขอนามัยและป�องกันตนเอง
• ติดตั�งสื่อประชาสัมพันธ�ให�ลูกค�าทราบถึงมาตรการและข�อปฏิบัติความปลอดภัย
 ที่บร�เวณทางเข�าพื้นที่ให�บร�การ

ATTRACTIONS
(FUN SPACE, GAME ARCADE, 
KID’S PLAYGROUND, KARAOKE)
/ สวนสนุก, เกมอาเขต และคาราโอเกะ

• ผู�ให�บร�การ หน�วยงานต�นสังกัด ต�องจัดทำประวัติข�อมูลสุขภาพของพนักงานทุกคน
 โดยต�องแสดงใบรับรองแพทย� ก�อนกลับมาปฏิบัติงาน กรณีเดินทางจากต�างจังหวัด
 สถานที่สุ�มเสี่ยงหร�อใกล�ช�ดผู�ติดเช�้อ ต�องหยุดพักสังเกตอาการ (SELF-QUARANTINE) 14 วัน
• พนักงานที่ปฏิบัติงาน ต�องลงทะเบียนผ�าน APPLICATION ก�อนเข�าพื้นที่ศูนย�การค�า
 เพื่อสามารถติดตามในกรณีที่มีความจำเป�น
• หากพนักงานมีไข� ไอ จาม หายใจลำบาก และอ�อนเพลีย ให�หยุดปฏิบัติงานและพบแพทย�ทันที
 โดยให�แจ�งฝ�ายบร�หารศูนย�การค�าเพื่อรับทราบข�อปฏิบัติที่ถูกต�อง
• พนักงานที่ปฏิบัติงาน ต�องผ�านการตรวจวัดอ�ณหภูมิร�างกายทุกวันด�วย THERMO SCAN
 และ THERMOMETER ณ ประตูทางเข�าศูนย�การค�าและห�างสรรพสินค�า โดยอ�ณหภูมิร�างกาย
 ต�องไม�เกิน 37.5 องศาเซลเซ�ยส จ�งจะอนุญาตให�เข�าพื้นที่ได�
• พนักงานที่ปฏิบัติงาน ต�องวัดอ�ณหภูมิร�างกายวันละ 2 ครั�ง ก�อนเข�าพื้นที่ศูนย�การค�า
 และระหว�างวัน หร�อทุก 6 ชั�วโมง
• พนักงานที่ปฏิบัติงาน ต�องสวมหน�ากากอนามัย, FACE SHIELD ตลอดเวลา
 และทำความสะอาดทุกวันควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน�า
• พนักงานที่ปฏิบัติงาน ต�องล�างมืออย�างสม่ำเสมอ ก�อนและหลังบร�การลูกค�า
• พนักงานต�องตรวจวัดอ�ณหภูมิร�างกายลูกค�าผู�ใช�บร�การ ก�อนเข�าพื้นที่โดยอ�ณหภูมิร�างกาย
 ต�องไม�เกิน 37.5 องศาเซลเซ�ยส 
• ลูกค�าผู�ใช�บร�การ ต�องสวมหน�ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู�ในพื้นที่
 และใส� FACE SHIELD เฉพาะเด็กเล็ก
• ผู�ให�บร�การ ต�องจัดรอบเวลาในการเข�าใช�บร�การแต�ละจ�ดให�เหมาะสมเพื่อลดความแออัด
 และควบคุมปร�มาณที่ลูกค�าเข�ารับบร�การ จำกัดพื้นที่ 1 คน ต�อ 2 ตารางเมตร 
• ผู�ให�บร�การ ต�องกำหนดจ�ดเว�นระยะของผู�ใช�บร�การอย�างน�อย 1 - 1.5 เมตร
 (PHYSICAL DISTANCING) ในการต�อแถวให�บร�การ ที่นั�ง จ�ดบร�การ หน�าเคร�่องเล�น
 ภายในห�องคาราโอเกะ และเพิ�มจ�ดนั�งรอสำหรับผู�สูงอายุ สตร�มีครรภ� ผู�พิการพร�อมทำ
 สัญลักษณ�ให�ชัดเจนและจัดระเบียบอย�างเข�มงวด
• ผู�ให�บร�การ ต�องมีเจลแอลกอฮอล� / สเปรย�ฆ�าเช�้อ สำหรับบร�การลูกค�า และพนักงานในร�านค�า
 อย�างทั�วถึงทุกโซน เช�น ทางเข�าออกเคร�่องเล�น จ�ดแลกเหร�ยญ ห�องน้ำ ห�องคาราโอเกะ 
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มาตรการสำหรับสวนน้ำ แฟนตาเซ�ย ลากูน

ติดตั�งเจลแอลกอฮอล�ล�างมือ
บร�เวณ จ�ดต�างๆ อย�างทั�วถึง
สำหรับลูกค�า และเจ�าหน�าที่

ทำความสะอาดฆ�าเช�้อโต�ะ
และที่นั�งก�อนและหลังให�บร�การ

ทำความสะอาดฆ�าเช�้ออ�ปกรณ�เช�าต�างๆ
อาทิ ห�วงยาง ตู�ล็อกเกอร� กุญแจ และอื่นๆ 

งดการสนทนาขณะให�บร�การ

TWO
HOUR
ONLY

ขอความร�วมมือลูกค�า ใช�บร�การในพื้นที่
ท�านละไม�เกิน 2 ชั�วโมง

วัดอ�ณหภูมิ สอบถามประวัติ
การเดินทางเพื่อประเมินความเสี่ยง

ก�อนให�บร�การ

ติดตั�ง COUNTER SHIELD
ณ จ�ดชำระเง�น

ทำความสะอาดและฆ�าเช�้อชุดว�ายน้ำ 
ผ�าเช�ดตัว หมวกว�ายน้ำ แว�นตาว�ายน้ำ

ด�วยการป��น อบแห�งด�วยความร�อนสูง ทุกครั�ง

ตรวจวัดคุณภาพน้ำในสระว�ายน้ำให�ได�มาตรฐาน
เช�คค�าคลอร�น วันละ 3 รอบ พร�อมส�งตัวอย�างน้ำ

ทุกสระ ให�กับกระทรวงสาธารณสุข
เพื่อตรวจคุณภาพน้ำเดือนละ 1 ครั�ง

จำกัดจำนวนคนในร�าน โดยจัดโต�ะ
เว�นระยะห�างอย�างน�อย 1.5 เมตร

พนักงานต�อง รับ และทอนเง�น 
ผ�านถาดรับเง�นเท�านั�น

และทำความสะอาดถาดด�วยน้ำยาฆ�าเช�้อ
ทุกครั�งหลังจากให�บร�การ

จำกัดจำนวนคนในพื้นที่ เพื่อลดความแออัด
(1 คน ต�อ 5 ตารางเมตร)

มีสัญลักษณ�กำหนดจ�ดเว�นระยะ
เลือกซ�้อสินค�าและบร�การอย�างชัดเจน

TOUCHLESS PAYMENT
ทำความสะอาดพื้นที่ให�บร�การและ

จ�ดสัมผัสสาธารณะ
ด�วยน้ำยาฆ�าเช�้อทุก 1 ชั�วโมง
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FANTASIA LAGOON / สวนน้ำแฟนตาเซ�ย ลากูน

• ต�องตรวจวัดคุณภาพน้ำได�ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข
• ต�องตรวจเช�คสภาพน้ำในสระว�ายน้ำ / ค�าคลอร�น 1.5 / ค�า PH. 7.2 วันละ 3 รอบ
 ได�แก� เวลา 09.00 น., 15.30 น., 18.00น. 
• ต�องส�งตัวอย�างน้ำทุกสระว�ายน้ำ ให�กับกระทรวงสาธารณสุขตรวจคุณภาพน้ำ เดือนละ 1 ครั�ง
• ต�องทำความสะอาด จ�ดบร�การเช�ากุญแจตู�ล็อกเกอร�สวนน้ำทำความสะอาดกุญแจด�วยน้ำยาฆ�าเช�้อ
 พร�อมจัดเก็บในกล�องพลาสติกป�ดฝามิดช�ด
• ต�องทำความสะอาด กุญแจด�วยแอลกอฮอล� หลังจากที่ลูกค�าใช�บร�การทุกครั�ง
• ต�องทำความสะอาด จ�ดติดตั�งตู�ล็อกเกอร�สวนน้ำ เช�ดทำความสะอาดตู�ล็อกเกอร�สวนน้ำทั�งภายใน
 และภายนอกตู�ด�วยน้ำยาฆ�าเช�้อ บ.ซันนี่ จำกัด ทุก 1 ชั�วโมง ต�อครั�ง
• จ�ดบร�การเช�าชุดว�ายน้ำสวนน้ำ ต�องทำการซักชุดว�ายน้ำ, ผ�าเช�ดตัว, เสื้อคลุม, หมวกว�ายน้ำ
 ด�วยเคร�่องซักผ�า และใช�น้ำยาซักผ�าทุกครั�งที่ลูกค�านำมาส�งคืนทำการป��นและอบแห�งด�วยเคร�่องอบความร�อนสูง
 จัดเก็บใส�ถุงพลาสติกพร�อมป�ดปากถุงอย�างมิดช�ดจัดเก็บภายในห�องสต็อกเช�าชุด
• จ�ดบร�การเช�าห�วงยางสวนน้ำ ต�องทำความสะอาดห�วงยางด�วยน้ำยาฆ�าเช�้อก�อนเป�ดให�บร�การ
 เวลา 9.00 น. ทุกวัน และทำความสะอาดห�วงยางด�วยน้ำยาฆ�าเช�้อหลังจากที่ลูกค�าใช�บร�การทุกครั�ง
• ต�องทำความสะอาดพื้นที่ให�บร�การ และจ�ดสัมผัสสาธารณะ เช�น ห�องน้ำ ประตู ราวบันได พื้น โต�ะ เก�าอี้ 
• ต�องทำความสะอาด อ�ปกรณ� ไดร�เป�าผม ด�วยน้ำยาฆ�าเช�้อทุก 1 ชั�วโมง
• งดนำอาหารและเคร�่องดื่มจากภายนอกมารับประทาน
• ต�องทำความสะอาดใหญ� โดยพ�นสเปรย�ฆ�าเช�้ออบโอโซน อย�างน�อยสัปดาห�ละ 1 ครั�ง
• งดกิจกรรมทางการตลาด ที่มีปร�มาณคนต�อคิวมาก โดยยึดมาตรการ SOCIAL DISTANCING อย�างเคร�งครัด
• อบรมสร�างการตระหนักรับรู�และเน�นย้ำว�ธ�ปฏิบัติกับพนักงาน เพื่อการดูแลรักษาสุขอนามัยและป�องกันตนเอง
• ติดตั�งส่ือประชาสัมพันธ�ให�สมาช�กผู�ใช�บร�การทราบถึงมาตรการและข�อปฏิบัติความปลอดภัยท่ีบร�เวณทางเข�าสวนน้ำ
 สำหรับร�านอาหารในสวนน้ำ
• ร�านค�า ต�องทำความสะอาดฆ�าเช�้อ โต�ะและที่นั�ง รวมทั�งเมนูอาหาร ก�อนและหลังให�บร�การ
• ร�านค�า ต�องฆ�าเช�้อภาชนะต�าง ๆ ด�วยเคร�่องรังสี UV ก�อนนำมาให�บร�การ
• ร�านค�า ต�องงดวางอ�ปกรณ�และชุดเคร�่องปรุงทิ�งไว�บนโต�ะ โดยจัดมีเคร�่องปรุงชนิดซองแทนการใช�ร�วมกัน
• ร�านค�า ต�องให�บร�การอาหารที่ปรุงสุกสะอาด เปลี่ยนช�อนสำหรับช�มทุกครั�ง พร�อมเข�มงวดในการจัดเก็บอาหาร
 และอ�ปกรณ�ทำอาหารให�ถูกสุขอนามัย
• ร�านค�า ต�องวางโชว�สินค�าอาหาร ในตู�ป�ดมิดช�ดหร�อในบรรจ�ภัณฑ� 
• สำหรับอาหาร TAKE AWAY ต�องใช�บรรจ�ภัณฑ�ที่มีฝาป�ดมิดช�ด และระบุช�่อร�าน สาขา วันที่ผลิต
 พร�อมช�่อพนักงานประกอบอาหารและจัดบรรจ�ภัณฑ�
• ร�านค�า ต�องมีเจลแอลกอฮอล� / สเปรย�ฆ�าเช�้อ สำหรับบร�การลูกค�าและพนักงานในร�านค�า
• ร�านค�า ต�องกำหนดจ�ดเว�นระยะห�าง โดยเว�นระยะห�าง 1 เมตร (PHYSICAL DISTANCING)
 ในการเข�าคิวชำระเง�น และจ�ดบร�การต�างๆ ภายในร�านค�า พร�อมทำสัญลักษณ�ให�ชัดเจนและจัดระเบียบอย�างเข�มงวด
• ร�านค�า ต�องกำหนดเส�นทางการเดินของลูกค�าภายในร�านค�า เพื่อลดความเสี่ยงจากการเดินสวน
• ร�านค�าต�องจัดเตร�ยมถาดรับเง�น เพื่อลดการสัมผัส และต�องทำความสะอาดฆ�าเช�้อถาดเง�นทอนทุกครั�ง
• อบรมสร�างการตระหนักรับรู�และเน�นย้ำว�ธ�ปฏิบัติกับพนักงาน เพื่อการดูแลรักษาสุขอนามัยและป�องกันตนเอง
• ติดตั�งสื่อประชาสัมพันธ�ให�สมาช�กผู�ใช�บร�การทราบถึงมาตรการและข�อปฏิบัติความปลอดภัยบร�เวณจ�ดขายอาหาร

• หน�วยงานต�นสังกัด ต�องจัดทำประวัติข�อมูลสุขภาพของพนักงานทุกคน โดยต�องแสดงใบรับรองแพทย�
 ก�อนกลับมาปฏิบัติงาน กรณีเดินทางจากต�างจังหวัด สถานที่สุ�มเสี่ยงหร�อใกล�ช�ดผู�ติดเช�้อ
 ต�องหยุดพักสังเกตอาการ (SELF-QUARANTINE) 14 วัน
• พนักงานที่ปฏิบัติงาน ต�องลงทะเบียนผ�าน APPLICATION ก�อนเข�าพื้นที่ศูนย�การค�า
 เพื่อสามารถติดตามในกรณีที่มีความจำเป�น
• หากพนักงานมีไข� ไอ จาม หายใจลำบาก และอ�อนเพลีย ให�หยุดปฏิบัติงานและพบแพทย�ทันที
 โดยให�แจ�งฝ�ายบร�หารศูนย�การค�าเพื่อรับทราบข�อปฏิบัติที่ถูกต�อง
• หากพนักงานมีไข� ไอ จาม หายใจลำบาก และอ�อนเพลีย ให�หยุดปฏิบัติงานและพบแพทย�ทันที
 โดยให�แจ�งฝ�ายบร�หารศูนย�การค�าเพื่อรับทราบข�อปฏิบัติที่ถูกต�อง
• พนักงานที่ปฏิบัติงาน ต�องผ�านการตรวจวัดอ�ณหภูมิร�างกายทุกวันด�วย THERMO SCAN
 และ THERMOMETER ณ ประตูทางเข�าศูนย�การค�าและห�างสรรพสินค�า โดยอ�ณหภูมิร�างกาย
 ต�องไม�เกิน 37.5 องศาเซลเซ�ยส จ�งจะอนุญาตให�เข�าพื้นที่ได�
• พนักงานที่ปฏิบัติงาน ต�องวัดอ�ณหภูมิร�างกายวันละ 2 ครั�ง ก�อนเข�าพื้นที่ศูนย�การค�า
 และระหว�างวัน หร�อทุก 6 ชั�วโมง
• พนักงานที่ปฏิบัติงาน ต�องสวมหน�ากากอนามัย, FACE SHIELD ตลอดเวลา ทำความสะอาดทุกวัน
 และควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน�า
• พนักงานที่ปฏิบัติงาน ต�องล�างมืออย�างสม่ำเสมอ ก�อนและหลังบร�การลูกค�า
• ลูกค�าต�องตรวจวัดอ�ณหภูมิร�างกายลูกค�าก�อนให�บร�การ  โดยอ�ณหภูมิร�างกาย
 ต�องไม�เกิน 37.5 องศาเซลเซ�ยส จ�งสามารถเข�ารับบร�การได�และสอบถามประวัติการเดินทาง
 เพื่อประเมินความเสี่ยงลูกค�าที่เข�ารับบร�การ
• ส�งเสร�มให�มี ให�มีบร�การจองคิวเข�าใช�บร�การล�วงหน�า และจัดรอบเวลาในการเข�าใช�บร�การให�เหมาะสม
 เพื่อควบคุมปร�มาณที่ลูกค�าเข�ารับบร�การ โดยไม�ควรเกิน 2 ชั�วโมงต�อคน
• ลูกค�าผู�ใช�บร�การที่ไม�ได�ลงเล�นน้ำต�องส�วมหน�ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู�ในพื้นที่
• ต�องกำหนดจ�ดเว�นระยะของผู�ใช�บร�การอย�างน�อย 1 - 1.5  เมตร (PHYSICAL DISTANCING)
 ในการจัดลำดับคิวการต�อแถวคิวไลน� เว�นระยะห�างของที่นั�ง และการยืนต�อคิว
 พร�อมทำสัญลักษณ�ให�ชัดเจนและจัดระเบียบอย�างเข�มงวด
• ต�องติดตั�ง COUNTER SHIELD ณ จ�ดบร�การต�าง ๆ ทุกจ�ด ที่ต�องมีการ CONTACT หร�อสนทนา
• ควบคุมปร�มาณลูกค�าผู�ใช�บร�การ ไม�ให�แน�นจนเกินไป จำกัดพื้นที่ 1 คน ต�อ 5 ตารางเมตร 
• ต�องมีเจลแอลกอฮอล� / สเปรย�ฆ�าเช�้อ สำหรับบร�การลูกค�าและพนักงานอย�างทั�วถึง เช�น จ�ดจ�ายบร�การ
 จ�ด COUNTER จ�ายเง�น ห�องน้ำ จ�ดเช�าห�วงยาง ชุดว�ายน้ำ และจ�ดอื่นๆ ที่ก�อให�เกิดการสัมผัสสิ�งของ
• ต�องกำหนดเส�นทางการเดินของลูกค�าผู�ใช�บร�การ เพื่อลดความเสี่ยงจากการเดินสวน
• ต�องมีบร�การ เป�ด - ป�ด ประตูสวนน้ำ เพื่อลดการสัมผัส
• ต�องจัดโต�ะที่นั�งโดยเว�นระยะห�างของโต�ะ 1.5 เมตร ระหว�างโต�ะและระยะห�างระหว�างที่นั�งอย�างน�อย 1 เมตร
 (PHYSICAL DISTANCING) พร�อมทำสัญลักษณ�ให�ชัดเจนและจัดระเบียบอย�างเข�มงวด
• พนักงานที่ปฏิบัติงาน ต�องเลี่ยงการสัมผัสสมาช�กระหว�างการสอนว�ายน้ำ ทุกประเภท
• ต�องทำความสะอาดพื้นที่ให�บร�การและจ�ดสัมผัสสาธารณะ ด�วยน้ำยาฆ�าเช�้อทุก 1 ชั�วโมง
• แต�หากต�องมีการชำระโดนเง�นสดร�านค�าต�องจัดเตร�ยมถาดรับเง�น และ ถุงใส�เง�นทอนให�เร�ยบร�อย
 เพื่อลดการสัมผัส และต�องทำความสะอาดฆ�าเช�้อถาดเง�นทอนทุกครั�ง
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INTENSIVE
HYGIENIC
STANDARD OF
EVENT SPACE & 
MCC HALL

LOVE & EXTRA CARE
TO OUR PEOPLE,
TENANTS, PARTNERS 
& CUSTOMERS

มาตรการสำหรับพื้นที่อีเวนท�ฮอลล� และสถานที่จัดงาน เอ็มซ�ซ� ฮอลล�

ทำความสะอาดจ�ดสัมผัส
และพื้นที่ส�วนกลางด�วยน้ำยาฆ�าเช�้อ

ทุก 1 ชั�วโมง และหลังลูกค�า
ใช�บร�การทุกครั�ง

AR VISUAL APPLICATION 
เพื่อลดการลองสินค�า

ติดตั�ง COUNTER SHIELD
 ณ จ�ดชำระเง�น

มีบร�การถุงมือพลาสติก
เพื่อเลือกซ�้อสินค�า

2

จำกัดจำนวนคนในพื้นที่
(1 คน ต�อ 5 ตารางเมตร)

กำหนดจ�ดเว�นระยะห�างทางสังคม
1-1.5 เมตร

กำหนดจำนวนร�านค�าและระยะห�าง
ระหว�างบูตหร�อซุ�มอย�างน�อย 2 เมตร

ทำความสะอาดฆ�าเช�้อโต�ะ
และที่นั�งก�อนและหลังให�บร�การ

สำหรับอาหาร TAKE AWAY
ต�องใช�บรรจ�ภัณฑ�ที่มีฝาป�ดมิดช�ด
ระบุช�่อร�าน สาขา วันที่ผลิต พร�อม

ช�่อพนักงานประกอบอาหารและบรรจ�ภัณฑ�

ติดตั�ง TABLE SHIELD
ที่จ�ดบร�การและโต�ะอาหาร

มีผ�าคลุมใบหน�า
สำหรับการลองเส้ือผ�า

มีถุงเท�าสำหรับการลองรองเท�า 
และเปลี่ยนใหม�ทุกครั�ง

ทำความสะอาดและฆ�าเช�้อ 
อ�ปกรณ� สินค�า ท่ีมีการลอง

หร�อสัมผัสทุกครั�ง

TOUCHLESS PAYMENT

เตร�ยมเจลล�างมือ
สำหรับบร�การลูกค�า

และพนักงาน

วัดอ�ณหภูมิ สอบถามประวัติ
การเดินทางเพื่อประเมินความเส่ียง 

ก�อนให�บร�การ

ติดตั�ง FOOD SHIELD ท่ีโซนอาหารสด
อาหารปรุงสุก เพื่อสุขอนามัยที่ดี

BIG CLEANING
ทุกวันหลังจบกิจกรรม

ผู�ประกอบการ และพนักงาน ต�องสวมใส�
หน�ากากอนามัย, FACE SHIELD, ถุงมือ

ขณะปฏิบัติหน�าที่ตลอดเวลา
และหมั�นทำความสะอาดอยู�เสมอ

ผู�ประกอบการต�องส�งแบบ LAYOUT พื้นที่การจัดงานโดยระบุระยะห�าง
โดยแนวทางเดินภายในพื้นที่จัดงานต�องมีความกว�างไม�น�อยกว�า 2 เมตร,
ระบุจำนวนพนักงานขายและรายละเอียดสินค�า โดยต�องส�งข�อมูลทั�งหมดให�

ทางฝ�ายการตลาดศูนย�การค�าฯ พิจารณาล�วงหน�าก�อนวันจัดงานอย�างน�อย 15 วัน 
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SAFETY MANUAL CHECK LIST
EVENT SPACE & MCC HALL /
พื้นที่อีเวนท�ฮอลล� และสถานที่จัดงาน เอ็มซ�ซ� ฮอลล�

มาตรการการคัดกรองเบื้องต�น
• ผู�ประกอบการต�องส�งรายช�่อพนักงานขายพร�อมประวัติย�อนหลัง 14 วันเพื่อคัดกรองเบื้องต�น
 ก�อนวันเข�าปฏิบัติงาน ล�วงหน�า 3 วัน และต�องหมั�นตรวจสอบสุขภาพของตนเอง
 ในระหว�างปฏิบัติงานในพื้นที่
• พนักงานที่ปฏิบัติงาน ต�องลงทะเบียนผ�าน APPLICATION ก�อนเข�าพื้นที่ศูนย�การค�า
 เพื่อสามารถติดตามในกรณีที่มีความจำเป�น
• ผู�ประกอบการ และพนักงาน ต�องผ�านการคัดกรองวัดอ�ณหภูมิร�างกายวันละ 2 ครั�งก�อนเข�าพื้นที่
 และระหว�างวัน พร�อมติดสัญลักษณ�ผ�านการคัดกรองบร�เวณอกให�สามารถมองเห็นได�อย�างชัดเจน
 ตลอดเวลาการปฏิบัติงาน 
• กรณีหากตรวจพบว�ามีไข�เกิน 37.5 องศา ไอ จาม ศูนย�การค�า ขออนุญาตไม�ให�เข�าในพื้นที่
 ตลอดระยะช�วงเวลาของการใช�พื้นที่ โดยให�แจ�งฝ�ายการตลาดศูนย�การค�าเพื่อรับทราบข�อปฏิบัติ
 ที่ถูกต�องทั�งนี้ห�ามเผยแพร�ข�อมูลข�าวสารก�อนได�รับอนุญาตโดยเด็ดขาด
• ผู�ประกอบการ และพนักงาน ต�องสวมใส� หน�ากากอนามัย, FACE SHIELD, ถุงมือ
 ขณะปฏิบัติหน�าที่ตลอดเวลา และหมั�นทำความสะอาดอยู�เสมอ
• ผู�ประกอบการ และพนักงาน ต�องตรวจสอบลูกค�าที่เข�ามาใช�บร�การ
 โดยอนุญาตให�ลูกค�าที่สวมใส�หน�ากากอนามัยเข�าพื้นที่ได�เท�านั�น

มาตรการด�านสุขอนามัย : สำหรับการจัดงานประเภทอาหาร (FOOD)
• ผู�ประกอบการ และพนักงาน ต�องทำความสะอาดร�านค�า/พื้นที่ ก�อนเป�ด-ป�ด ให�บร�การ  
• ทำความสะอาดจ�ดสัมผัส และพ้ืนท่ีส�วนกลางด�วยน้ำยาฆ�าเช�อ้ทุก 1 ชั�วโมงและหลังลูกค�าใช�บร�การทุกครั�ง
• ผู�ประกอบการจะต�องติดตั�ง COUNTER SHIELD หร�อ FOOD SHIELD  ให�เหมาะสมแก�ประเภทสินค�า
• ผู�ประกอบการต�องวางโชว�สินค�าอาหาร ในตู�ป�ดมิดช�ดหร�อในบรรจ�ภัณฑ� เช�น ขนมและเบเกอร�่
• กรณีเป�นงานจำหน�ายอาหารประเภท TAKE AWAY ต�องใช�บรรจ�ภัณฑ�ที่มีฝาป�ดมิดช�ด
 ระบุข�อมูลอาหาร ร�านค�าและวันหมดอายุที่ชัดเจน งดเว�นการให�ช�มอาหาร
 หากจำเป�นต�องมีการเปลี่ยนช�อนสำหรับช�มทุกครั�ง 
• งดเว�นการตั�งโต�ะสำหรับให�ลูกค�านั�งรับประทานอาหาร หากจำเป�นต�องมีโต�ะสำหรับนั�งรับประทาน
 จะต�องจัดที่นั�งเว�นระยะห�างอย�างน�อย 1.5 เมตร พร�อมทำสัญลักษณ�ให�ชัดเจน และต�องติดตั�ง
 TABLE SHIELD ที่โต�ะรับประทานอาหารและทำความ สะอาดฆ�าเช�้อ โต�ะและที่นั�ง
 ก�อน และหลังให�บร�การ โดยจำกัดเวลาในการนั�งรับประทานอาหาร ไม�เกิน 1 ชั�วโมง
• ผู�ประกอบการต�องเข�มงวดในการจัดเก็บอาหาร และอ�ปกรณ�ทำอาหารให�ถูกสุขอนามัย
• จัดเตร�ยมเจลแอลกอฮอล� / สเปรย�ฆ�าเช�้อ เพื่อให�บร�การแก�ลูกค�าทุกบูท
 หร�อทุกตำแหน�งที่มีการจัดวางขายสินค�า
• ติดตั�ง COUNTER SHIELD ณ จ�ดชำระเง�น พร�อมบร�การเจลแอลกอฮอล� และสนับสนุนการใช�ว�ธ�การ
 ชำระเง�นแบบ TOUCHLESS PAYMENT แต�หากต�องมีการชำระโดยเง�นสดร�านค�าต�องจัดเตร�ยม
 ถาดรับเง�น และถุงใส�เง�นทอนให�เร�ยบร�อยเพื่อลดการสัมผัส และต�องทำความสะอาดฆ�าเช�้อ
 ถาดเง�นทอนทุกครั�ง
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SAFETY MANUAL CHECK LIST
EVENT SPACE & MCC HALL /
พื้นที่อีเวนท�ฮอลล� และสถานที่จัดงาน เอ็มซ�ซ� ฮอลล�

มาตรการด�านสุขอนามัย : สำหรับการจัดงานประเภทแฟชั�น,
รถยนต�, งานอื่นๆ (NON-FOOD)
• ผู�ประกอบการ และพนักงาน ต�องทำความสะอาดร�านค�า/พื้นที่ ก�อนเป�ด-ป�ด ให�บร�การ  
• ทำความสะอาดจ�ดสัมผัส และพื้นที่ส�วนกลางด�วยน้ำยาฆ�าเช�้อทุก 1 ชั�วโมง
 และหลังลูกค�าใช�บร�การทุกครั�ง
• ผู�ประกอบการจะต�องติดตั�ง COUNTER SHIELD ให�เหมาะสมแก�ประเภทสินค�า
• ผู�ประกอบต�องมีบร�การถุงมือพลาสติกสำหรับลูกค�าเพื่อเลือกซ�้อสินค�า
• กรณีเป�นงานจำหน�ายสินค�าประเภทเสื้อผ�า สินค�าแฟชั�น ส�งเสร�มให�วางสินค�าในลักษณะการ
 โชว�แขวน หร�อการตั�งวางแบบละ 1 ช��น และงดเว�นการจัดวางสินค�าในกระบะเซลล�เพื่อลด
 การหยิบจับสินค�าพร�อมกัน และลดการสะสมเช�้อโรคในสินค�าที่กองรวมกัน 
• งดการให�ลองสินค�าทุกกรณี หากจำเป�นต�องมีการลองสินค�า จะต�องจัดเตร�ยมผ�าคลุมใบหน�า
 สำหรับการลองเสื้อผ�า จัดเตร�ยมถุงเท�าสำหรับการลองรองเท�า โดยต�องนำไปทำความสะอาดทันที่
 หลังใช�เสร�จ และต�องทำความสะอาดพร�อมฆ�าเช�้อ สินค�าที่มีการลองด�วยรังสี UV
 ทุกครั�งก�อนนำไปที่ SHELF
• ผู�ประกอบการต�องทำความสะอาดและฆ�าเช�้อ ห�องลองสินค�า ทุกครั�งหลังการใช�งาน หร�อทุก 1 ชั�วโมง
• ส�งเสร�มให�มี AR VISUAL APPLICATION เพื่อลดการลองสินค�า หร�อมีผู�ช�วยเเนะนำ
 และหาสินค�า (เพื่อความรวดเร�วและลด การสัมผัส)
• ผู�ประกอบการต�องมีมาตรการความปลอดภัยเพื่อสุขอนามัยในการลองสินค�า สินค�าสาธ�ต
 และอ�ปกรณ�สาธ�ต โดยนำไปทำความ สะอาดทันทีหลังสัมผัสหร�อใช�งานเสร�จ และงดเว�นบร�การ
 ที่ต�องใช�อ�ปกรณ�ร�วมกัน ที่ไม�สามารถทำความสะอาดได� เช�น อ�ปกรณ�แต�งหน�า
• จัดเตร�ยมเจลแอลกอฮอล� / สเปรย�ฆ�าเช�้อ เพื่อให�บร�การแก�ลูกค�าทุกบูท
 หร�อทุกตำแหน�งที่มีการจัดวางขายสินค�า
• ติดตั�ง COUNTER SHIELD ณ จ�ดชำระเง�น พร�อมบร�การเจลแอลกอฮอล�
 และสนับสนุนการใช�ว�ธ�การ ชำระเง�นแบบ TOUCHLESS PAYMENT แต�หากต�องมีการชำระ
 โดยเง�นสดร�านค�าต�องจัดเตร�ยมถาดรับเง�น และถุงใส�เง�นทอนให�เร�ยบร�อยเพื่อลดการสัมผัส
 และต�องทำความสะอาดฆ�าเช�้อถาดเง�นทอนทุกครั�ง

มาตรการลดความแออัด
• กำหนดและแยกทางเข�า - ออก ภายในพื้นที่จัดงานให�ชัดเจน
• กำหนดจำนวนร�านค�าและตำแหน�งสำหรับจัดวางสินค�าให�เหมาะสมกับขนาดพื้นที่
 โดยต�องเว�นระยะห�างระหว�างแต�ละซุ�มหร�อบูท อย�างน�อย 2 เมตร
• กำหนดจำนวนพนักงานและลูกค�าที่เข�าใช�บร�การ ให�เหมาะสมกับขนาดพื้นที่
 ในอัตรา 1 คน / 5 ตารางเมตร
• กำหนดสัญลักษณ�ระยะห�างบร�เวณจ�ดจำหน�ายสินค�า หร�อหน�าบูทจำหน�ายสินค�า
 สำหรับลูกค�าที่มารอใช�บร�การ โดยเว�นระยะห�างสำหรับลูกค�าที่มาต�อคิวใช�บร�การ
 อย�างน�อย 1.5 เมตร พร�อมทำสัญลักษณ�ให�ชัดเจน และจัดระเบียบอย�างเข�มงวด
• กำหนดระยะระหว�าง ผู�ประกอบการหร�อพนักงานขาย และลูกค�า ในระหว�างให�บร�การ
 ตามมาตรการ ระยะห�างไม�น�อยกว�า 1.5 เมตร
• งดการจำหน�ายสินค�าโปรโมชั�นนาทีทอง และการจัดกิจกรรมทางการตลาดที่มีปร�มาณคนต�อคิวมาก
 กรณีมีคิวให�จัดระบบการต�อคิวโดยยึดมาตรฐาน SOCIAL DISTANCING อย�างเคร�งครัด
 โดยเว�นระยะไม�น�อยกว�า 1.5 เมตร และมีพนักงานควบคุม ตลอดเวลา  โดยศูนย�การค�า
 ขอสงวนสิทธ�์ในการยกเลิกการเข�าคิวในกรณีที่มีการพิจารณาว�าอาจเกิดความเสี่ยง
• ผู�ประกอบการต�องส�งแบบ LAYOUT พื้นที่การจัดงานโดยระบุระยะห�าง โดยแนวทางเดิน
 ภายในพื้นที่จัดงานต�องมีความกว�างไม�น�อยกว�า 2 เมตร, ระบุจำนวนพนักงานขาย
 และรายละเอียดสินค�า โดยต�องส�งข�อมูลทั�งหมดให�ทางฝ�ายการตลาดศูนย�การค�า
 พิจารณาล�วงหน�าก�อนวันจัดงานอย�างน�อย 15 วัน 
• หากตรวจพบป�ญหาระหว�างการจัดงานที่ไม�เป�นไปตามมาตรฐาน
 ผู�ประกอบการจะต�องปรับแก�ไขให�ถูกต�องในทันที

*** ผู�ประกอบการต�องปฏิบัติตามข�อกำหนดของบร�ษัทอย�างเคร�งครัด และบร�ษัทขอสงวนสิทธ�์
ในการยกเลิกสัญญา โดยไม�คืนเง�นประกันกรณีตรวจพบว�าผู�ขอใช�พื้นที่ไม�ปฏิบัติตามข�อกำหนดมาตรการ
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COMMUNICATION
CUSTOMER JOURNEY
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THE MALL GROUP 5 INTENSIVE HYGIENIC STANDARD

COMPREHENSIVE
INFORMATION
TRACKING

1
INTENSIVE
SCREENING

2
36.5°C

1 - 1.5 M.

ห�าม
นั�ง

1 - 1.5 M.

HYGIENIC
CLEANING

4

D
ELIV

ERY

1 - 1.5 M.

1 - 1.5 M.

PHYSICAL
DISTANCING

3
2-Step distance
at escalators.
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TOUCHLESS EXPERIENCE

5BAG

SANITIZER

CASH IE R

M
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THANK YOU !
AND STAY SAFE.
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