คู่มือการปฏิบตั ิ ตามมาตรการผ่อนปรนกิจกรรมด้านการกีฬา
เพื่อป้ องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19
ของสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย
๑. การเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ป้องกันโรค
๑.๑ จัดให้มกี ารลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันหรือจัดอบรม ตามมาตรการ
ผ่อนปรนในแอปพลิเคชัน ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่ทางราชการกาหนด (ไทยชนะ) พร้อมทัง้
ชีแ้ จงเจ้าหน้าที่ เพื่อให้คาแนะนากับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ให้สามารถลงทะเบียนก่อนเข้าและออก
จากสถานทีไ่ ด้
๑.๒ จัดให้มแี บบลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ จดั การแข่งขัน หรือจัดอบรม
กรณีผูใ้ ช้บริการไม่มสี มาร์ทโฟน สาหรับการใช้แอปพลิเคชันลงทะเบียน เพื่อประโยชน์ต่อการ
ติดตามกรณีพบผูป้ ่ วยและ ผูส้ มั ผัสทีม่ าเข้าร่วมกิจกรรม
๑.๓ จากัดทางเข้าและออกเพียงช่องทางเดียว และจัดให้มีจุดตรวจคัดกรองอาการไข้ ไอ
หอบเหนื่ อ ย เป็ น หวัด ส าหรับ ผู้เข้า ร่ ว มกิจ กรรมการแข่ งขัน หรือ จัด อบรมทุ ก คน ก่ อ นเข้า
ปฏิบตั งิ านและเข้าร่วมกิจกรรมของสมาคมฯ
๑.๔ จัดให้มจี ุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 70% หรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรคใน
บริเวณพื้นที่บริการต่างๆ รวมทัง้ ห้องสุขา ห้องอาบน้ า ในปริมาณที่เพียงพอต่อจานวนผู้มาร่วม
กิจกรรม
๑.๕ ให้เว้นระยะนัง่ หรือยืน ระยะห่างระหว่างกัน อย่างน้อย 1 เมตร และลดการใกล้ชดิ
กันระหว่างกิจกรรมการแข่งขันหรือการจัดอบรม
๑.๖ ตรวจสอบทาความสะอาด ฆ่าเชือ้ ทุกครัง้ ก่อนเริม่ กิจกรรมการแข่งขันหรือจัดอบรม

๑.๗ จัด ทาป้ ายคาแนะนา สัญ ลักษณ์ เตือน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงการ
ป้ องกัน เพือ่ ให้สอดคล้องกับมาตรการป้ องกันโรค
๑.๘ จัดให้มีการระบายอากาศที่เพียงพอ กรณี ใช้เครื่องปรับอากาศอาจพิจารณาให้มี
ช่องทางระบายอากาศหรือใช้พดั ลมระบายอากาศ เพื่อการหมุนเวียนอากาศที่เพียงพอ รวมถึง
ภายใน
และบริเวณห้องสุขาและห้องอาบน้า
๑.๙ จัดให้มีอุปกรณ์ ป้องกันโรคส่วนบุคคล เช่น หน้ ากากอนามัยหรือหน้ ากากผ้า ให้
ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมทุกคน
๑.๑๐ ทาสัญลักษณ์เว้นระยะห่างของจุดบริการต่างๆ
๑.๑๑ จัดให้มกี ารเหลื่อมเวลาการทากิจกรรม เพือ่ ลดความแออัด

๒. การเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมกิ จกรรมการแข่งขัน หรือจัดอบรม
๒.๑ มาตรการคัดกรองอาการป่ วย
(๑) จัดให้มกี ารตรวจคัดกรองอาการไข้ ไอ หอบเหนื่อย เป็ นหวัด สาหรับเจ้าหน้าที่ และผู้
เข้า ร่วมกิจกรรมการแข่งขันหรือจัดอบรมทุกคน ก่อนเข้าสถานที่ ทัง้ นี้ ควรมีอุณหภูมริ ่างกายไม่
เกิน 37.5 องศาเซลเซียส และไม่มอี าการระบบทางเดินหายใจ พร้อมติดสัญลักษณ์ แสดงการคัด
กรองผ่าน
(๒) กาหนดให้มแี นวทางปฏิบตั ใิ นการดูแล หรือแนวทางการส่งต่อผูท้ ม่ี อี าการป่ วย หรือพบ
ผูท้ ่เี ข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ตามนิยามผูส้ งสัยติดเชือ้ ที่มอี าการ รวมทัง้ พิจารณาให้มหี อ้ งแยก หรือ
บริเวณแยก
(๓) กรณีพบผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันที่มไี ข้ ไอ น้ ามูก เจ็บคอ ไม่ได้กลิน่ หายใจเร็ว
หายใจเหนื่ อย หรือหายใจลาบาก หรือมีอุณ หภู มิกายตัง้ แต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป และมี
ประวัตเิ สีย่ งเข้าได้กบั เกณฑ์สอบสวนโรค ให้รายงานให้หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบทราบ

๒.๒ มาตรการในการป้ องกันโรค
(๑) เจ้าหน้าทีจ่ ดั การแข่งขัน ผูต้ ดั สิน อนุ ญาตให้นกั กีฬามีผตู้ ดิ ตามนักกีฬาจานวน 1 คน
(เฉพาะทาสีเท่านัน้ ) เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน ไม่อนุ ญาตให้มผี ชู้ มการแข่งขันบริเวณสถานที่
จัดการแข่งขัน
(๒) พิจารณาจากัดระยะเวลาจัดกิจกรรมการแข่งขันหรือจัดอบรม ให้เหมาะสม
(๓) ควบคุ ม จ านวนผู้ร่วมกิจกรรมมิให้แ ออัด โดยถือ หลัก หลีก เลี่ย งการติด ต่ อ สัม ผัส
ระหว่างกัน
(๔) สร้างความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการเว้นระยะห่างระหว่างกัน
(๕) รณรงค์ให้ผเู้ ข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันมีการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล
70% หรือน้ายาฆ่าเชือ้ โรคอยูเ่ สมอ
(๖) จัดให้มรี ะบบ ตรวจสอบ ตรวจตราดูแลความปลอดภัย ควบคุมการเข้าร่วมกิจกรรม
การแข่งขันหรือจัดอบรม ให้เป็ นไปตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด
(๗) ไม่อนุญาตให้ผเู้ ข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันหรือจัดอบรมทีไ่ ม่สามารถปฏิบตั ติ าม
มาตรการป้ องกันควบคุมโรคทีก่ าหนดได้ เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันหรือจัดอบรม เช่น ไม่สวม
หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า หรือมีอาการป่ วยจากการคัดกรองก่อนเข้าร่วมกิจกรรม
(๘) สื่อสารและประชาสัมพันธ์ขอ้ มูล แก่เจ้าหน้าที่และผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน หรือ
จัดอบรมเรื่องมาตรการป้ องกันควบคุมโรคและความรูใ้ นการสังเกตอาการป่ วยของตนเอง
(๙) หากพบว่าผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันหรือจัดอบรมเป็ นผูป้ ่ วยยืนยัน หรือมีขอ้ มูล
บ่งชีว้ ่าสถานทีด่ งั กล่าว อาจเป็ นจุดแพร่เชือ้ ได้ ให้เจ้าของสถานทีป่ ิ ดสถานทีต่ ามคาสังของเจ้
่
า
พนักงานควบคุมโรคติดต่อ พร้อมทัง้ ทาความสะอาดสถานทีแ่ ละดาเนินการตามประกาศของ
กระทรวงสาธารณสุข

๒.๓ มาตรการทาความสะอาด
(๑) พนักงานทาความสะอาด ต้องสวมเครื่องป้ องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ หน้ากาก
อนามัย หรือหน้ากากผ้า ถุงมือ และชุดที่เหมาะสมขณะทาความสะอาด ทัง้ นี้ให้ใช้ท่คี บี ขยะ และ
รวมขยะทีจ่ ุดรวม
(๒) ทาความสะอาดพืน้ ผิวสัมผัสของสถานทีแ่ ละพืน้ ทีจ่ ุดสัมผัสร่วม เช่น ทีจ่ บั หรือลูกบิด
ประตู ปุ่มกดลิฟท์ ราวจับราวบันได รวมทัง้ เช็ดทาความสะอาดอุปกรณ์การแข่งขันหรือจัดอบรม
ด้วยน้ ายาทาความสะอาดบ่อยๆ เช่น แอลกอฮอล์ 70 % หรือโซเดียมไฮโปคลอไรท์ 0.1 % อยู่
เสมอ
(๓) ทาความสะอาดห้องอาบน้า ห้องสุขา โดยเน้นจุดทีเ่ สีย่ งทีม่ ผี สู้ มั ผัสมาก เช่น ทีจ่ บั
สายชาระ โถปั สสาวะ ลูกบิด กลอน ประตู ก๊อกน้า ด้วยน้ายาทาความสะอาด เช่น โซเดียมไฮโป
คลอไรท์ 0.1 % แล้วล้างด้วยน้าให้สะอาดอย่างน้อยวันละ 2 ครัง้
(๔) จัดให้มจี ุดวางถังขยะชนิดมีฝาปิ ดเพื่อรวบรวมรวมขยะต่างๆ โดยแยกขยะหน้ากาก
อนามัยจากขยะทัวไป
่ และมัดปากถุงให้แน่นก่อนส่งกาจัดตามหลักสุขาภิบาล

แนวทางปฏิบตั ิ สาหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน หรือจัดอบรม
๑. การเตรียมตัวก่อนเข้าร่วมกิ จกรรมการแข่งขัน หรือจัดอบรม
๑.๑ หากผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน หรือจัดอบรมมีอาการป่ วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็ น
หวัด ให้งดการเข้าร่วมกิจกรรม
๑.๒ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน หรือจัดอบรมทุกคน ต้องสวมหน้ ากากอนามัยหรือ
หน้ากากผ้าทุกครัง้
๑.๓ ล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ายาฆ่าเชือ้ โรค อยูเ่ สมอ
๑.๔ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน หรือจัดอบรมต้องไม่ปิ ดบังข้อมูลส่ วนตัว เช่น โรค
ประจาตัว การเดินทางไปในพื้นที่เสีย่ งที่มกี ารแพร่ ระบาดของโรคโควิด - 19 การสัมผัสใกล้ชดิ
บุคคลในครอบครัว/ญาติทม่ี กี ารติดเชือ้

๒. ระหว่างและหลังเข้าร่วมกิ จกรรมการแข่งขัน หรือจัดอบรม
๒.๑ ลงทะเบีย นเข้า ร่วมกิจ กรรมการแข่ งขัน หรือ จัด อบรมด้ว ยการสแกน QR Code
บริเวณหน้าสถานที่ รวมทัง้ สแกน QR Code ก่อนออกจากสถานที่
๒.๒ ให้ความร่วมมือปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันควบคุมโรคที่ผูจ้ ดั การแข่งขัน หรือจัด
อบรม กาหนดอย่างเคร่งครัด เช่น การตรวจวัดอุณหภูมริ ่างกายก่อนเข้าร่วมกิจกรรม ให้ขอ้ มูล
ประวัติก ารเจ็บ ป่ วย และประวัติก ารเดิน ทางไปพื้น ที่เสี่ย งของตนเอง พร้อ มทัง้ ปฏิบ ัติต าม
คาแนะนาของเจ้าหน้าทีอ่ ย่างเคร่งครัด เพือ่ ช่วยลดความเสีย่ งในการแพร่กระจายเชือ้
๒.๓ ควรตรวจสอบความสะอาด ของสถานทีแ่ ละอุปกรณ์ เพือ่ ความปลอดภัย
๒.๔ ไม่บ้วนน้ าลายหรือ เสมหะในสถานที่จดั การแข่งขัน หรือจัดอบรม หลีกเลี่ยงการ
สัมผัสใบหน้าและสิง่ แวดล้อมโดยไม่จาเป็ น
๒.๕ ล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 70 % หรือน้ายาฆ่าเชือ้ โรคอยูเ่ สมอ
๒.๖ ควรพูดโดยใช้ระดับเสียงปกติ และลดการใช้เสียงดังขณะทากิจกรรม และเลี่ยงไอ
จามใกล้ผอู้ ่นื
๒.๗ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน หรือจัดอบรมควรแจ้งหน่ วยงานที่รบั ผิดชอบ หาก
พบว่าการจัดกิจกรรมไม่เป็ นไปตามมาตรการป้ องกันควบคุมโรค
************************************************

