จานวน
- ผู้สัมผัส
โรคไม่เกิน
20 คน

สถานที่
- ให้เฝ้าสังเกต
อาการใน รพ.
สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข
หรือหน่วย
ราชการ หรือ
สถานที่ตามที่
กาหนดโดยผู้ว่า
ราชการจังหวัด

หลักเกณฑ์ลักษณะ และแนวทางจัดการสถานที่ควบคุม เพื่อสังเกตการณ์เริ่มป่วย (Quarantine)
กรณีผู้เดินทางจานวนมาก กลับจากพื้นที่เสี่ยงสูง
การจัดการที่พักและสิ่งอานวยความสะดวก
การรักษา
ระบบจัดการ สถานที่ออก สถานที่พบ
ที่พัก
ความ
ห้องครัว
ห้องพยาบาล
ขยะ
กาลังกาย
ญาติ
ปลอดภัย
- กั้นโซนด้วยรั้ว - มี รปภ.
- จัดทาอาหาร - มีบุคลากรอยู่ - ขยะจากผู้
- กั้นเขตด้วย
มิดชิดไม่ให้ผไู้ ม่ ตรวจคนเข้า 3 มื้อ และ เวร 24 ชั่วโมง เฝ้าสังเกต
กระจกใสและ
เกี่ยวข้องเข้าไป ออก ตลอด อาหารว่าง 2 เพื่อติดตามเฝ้า อาการ จัดการ
สื่อสารด้วย
- มีห้องพักแยก 24 ชั่วโมง
มื้อ ส่งให้ผู้ถูก ระวังสุขภาพทุก แบบขยะติด
โทรศัพท์
ตามจานวนคนถูก
เฝ้า
วัน
เชื้อโดย จัดทา
- มีเจลล้างมือ
เฝ้าสังเกตอาการ
สังเกตอาการ - มียาสามัญ
สถานที่กาจัด
(alcohol gel)
พร้อมห้องน้า
- มีอุปกรณ์
ขยะภายใน
วางให้บริการ
ส่วนตัว
ป้องกันร่างกาย บริเวณสถานที่
- มี Internet
ส่วนบุคคล เช่น แยกกัก เพื่อ
โทรศัพท์
หน้ากากอนามัย สังเกตอาการ
- มีอุปกรณ์ทา
หน้ากากอนามัย
ความสะอาดห้อง
ชนิด N95, ถุงมือ
- มีเบอร์โทร
, เสื้อกาวน์กันน้า
ฉุกเฉิน
,
- มีแอลกอฮอล์เจ
รองเท้าบูท
ลล้างมือทุกห้อง
- มีน้ายาฆ่าเชื้อ
- มีถังขยะสาหรับ
Sodium
ขยะติดเชื้อ
Hypochloride
- มีถังติดเชื้อ
สาหรับใส่ผ้า
เปื้อน/ใช้แล้ว

การอานวยความ
สะดวกอื่นๆ
- เจ้าหน้าที่
ประสานงานทา
หน้าที่ประสาน
การพักอาศัย
อานวยความ
สะดวกต่างๆ
- มีเจ้าหน้าที่ทา
ความสะอาด
พื้นที่ส่วนกลาง
- มีแผนกซักล้าง
(ต้องทาลายเชื้อ
ก่อนซัก)

จานวน จนท.ต่อวัน
- รปภ. 2 คน
- จนท ประสานงาน 1-2 คน
- พยาบาล 3 คน
- พนักงานทาความสะอาด 2
คน
- แผนกอาหาร 3 คน
- ซัก รีด 2 คน
- จัดการขยะ 2 คน

การจัดการที่พักและสิ่งอานวยความสะดวก
การรักษา
การอานวย
ระบบ
สถานที่ออก สถานที่พบ
ที่พัก
ความ
ห้องครัว
ห้องพยาบาล
ความสะดวก
จานวน จนท.ต่อวัน
จัดการขยะ กาลังกาย
ญาติ
ปลอดภัย
อื่นๆ
- ผู้สัมผัส
- ให้เฝ้าสังเกต - กั้นโซนด้วยรั้ว - มี รปภ.
- จัดทา
- มีเครื่องวัด
- ขยะและ - ควรจัดให้ - กั้นเขต
- เจ้าหน้าที่
- รปภ.2 คน
โรคเกิน 20 อาการในพื้นที่ มิดชิดไม่ให้
ตรวจคนเข้า อาหาร 3
อุณหภูมิทไี่ ม่
สิ่งปฏิกูล
มีลาน
ด้วยกระจก ประสานงานทา - จนท ประสานงาน 1-2 คน
คน
ทหาร หรือ
ผู้เกี่ยวข้องเข้า ออก ตลอด มื้อ และ
ต้องสัมผัส
จัดการแบบ เฉพาะที่
ใสและการ หน้าที่ประสาน - พยาบาล 3 คน
ตามที่กาหนด
ไป
24 ชั่วโมง อาหารว่าง - มีบุคลากรอยู่ ขยะติดเชื้อ อากาศ
สื่อสารด้วย การพักอาศัย
- พนักงานทาความสะอาด 2
โดยผู้ว่าราชการ - มีที่พักตาม
ในบริเวณ
2 มื้อ ส่งให้ เวร 24 ชม.
โดยทา
ถ่ายเท เดิน โทรศัพท์
อานวยความ
คน
จังหวัด
จานวนคนถูก
พื้นที่
ผู้ถูกเฝ้า
ติดตามอาการ สถานที่
เล่น ลด
- มีเจลล้าง สะดวกต่างๆ
- แผนกอาหาร 3 คน
เฝ้าสังเกตอาการ รับผิดชอบ สังเกต
ทุกวัน
รวบรวมขยะ ความกังวล มือ
- มีเจ้าหน้าที่ทา - ซัก รีด 2 คน
- มี Internet
- กรณีใช้
อาการ
- มียาสามัญ
ภายใน
ความเครียด (alcohol
ความสะอาด
- จัดการขยะ 2 คน
โทรศัพท์
พื้นที่ทหาร
- มีอุปกรณ์
บริเวณ
ได้
gel) วาง
พื้นที่ส่วนกลาง - เจ้าหน้ารวมการและทางาน
- มีอุปกรณ์ทา งาน รปภ.
ป้องกันร่างกาย สถานที่แยก
ให้บริการ
- มีแผนกซักล้าง ร่วมกันเป็นผลัด 8-12 ชม.
ความสะอาด
ในเขตทหาร
ส่วนบุคคล เช่น กัก เพื่อ
(ต้องทาลายเชื้อ
ห้อง
เป็นความ
หน้ากากอนามัย สังเกต
ก่อนซัก)
- มีเบอร์โทร
รับผิดชอบ
หน้ากากอนามัย อาการ และ
ฉุกเฉิน
ของหน่วย
ชนิด
ทาลายเชื้อ
- มีแอลกอฮอล์ ทหารนั้นๆ
N95 ถุงมือ เสื้อ โรคก่อน
เจลล้างมือทุก
- พื้นที่นอก
กาวน์กันน้า
ส่งไปกาจัด
ห้อง
เขตพื้นที่
รองเท้าบูท
- มีถังขยะ
ทหาร งาน
- มีน้ายาฆ่าเชื้อ
สาหรับขยะติด รปภ. เป็น
Sodium Hypo
เชื้อ
ความ
chloride
- มีถังติดเชื้อ
รับผิดชอบ
สาหรับใส่ผ้า
ของตารวจ
เปื้อน/ใช้แล้ว
และฝ่าย
ปกครองใน
พื้นที่
หมายเหตุ:
1 ผู้สา่ ราชการจังหวัดอาจปรึกษาหารือกบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกาหนดพื้นที่แยกสังเกตอาการ ในผู้สัมผัสโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นอย่างอื่น ตามความ
เหมาะสมของแต่ละจังหวัดได้
2.กรณีที่มีการใช้กาลังพลของกระทรวงกลาโหมให้ได้รับค่าเสี่ยงภัยเช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
จานวน

สถานที่

