แสดงหลักฐาน
การฉีดวัคซีนครบ
ตามที่กำหนด

ผ่านการตรวจ

ANTIGEN TEST KIT (ATK)

SCAN QR CODE
APPLICATION
และแบบสอบถามคัดกรอง

ATTC.เปิดอบรมสัมมนาตามปกติ
ภายใต้มาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาด COVID-19
วัดอุณหภูมิร่างกาย
ล้างมือด้วย
เจลแอลกอฮอล์

จัดอาหารและเบรก
แบบ BOX SET

สวมหน้ากากอนามัย
และเว้นระยะห่าง

ทำความสะอาด
ฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการ
สะสมของเชื้อโรค

ยึดหลัก D-M-H-T-T
และยึดหลัก UNIVERSAL
PREVENTION

มาตรการป้องกันการแพร่ ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และรักษาความปลอดภัยการจัดอบรมสัมมนา
บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จากัด
มาตรการป้องกันพืน้ ที่
1. ประเมินความปลอดภัยสถานทีผ่ ่าน THAI STOP COVID PLUS
2. ผูเ้ ข้ารับการอบรม วิทยากรบรรยาย และเจ้าหน้าที่จ ัด อบรมทุก ท่ าน จะต้องตรวจวัด อุณ หภูมิร่ างกายก่อนเข้า
ภายในบริ เวณพื้น ที่ก ารอบรมและภายในห้องประชุม ในกรณี ที่อุณ หภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซี ยสจะถือว่ามีไข้
ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่อนุญาตให้บุคคลดังกล่าวเข้าภายในบริ เวณพื้นที่การจัดอบรมและห้องประชุมโดย
เด็ดขาด โดยบุคคลดังกล่าวจะต้องได้รับการตรวจคัดกรองอย่างละเอียดจากสถานพยาบาลและนาใบรับรองแพทย์มา
ยืนยันถึงความปลอดภัยต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึ กอบรมก่อน ถึงจะอนุญาตให้เข้ารับการอบรมได้
3. ผูเ้ ข้ารับการอบรม ปฏิบตั ิตามมาตรการเว้น ระยะห่ างทางสังคม “social distancing” ด้วยการนั่งอบรมภายในห้อง
ประชุม ตามตาแหน่งเก้าอี้ที่บริ ษทั ฯ จัดเว้นระยะห่างไว้แล้วอย่างเคร่ งครัด
4. ผูเ้ ข้ารับการอบรม วิทยากรบรรยาย และเจ้าหน้าที่จดั การอบรมทุกท่าน จะต้องเข้า -ออกห้องประชุม โดยใช้ประตู
ใหญ่ดา้ นหน้าเพียงประตูเดียวเท่านั้น
5. ลงทะเบียนใช้แอพพลิเคชัน่ “ไทยชนะ” เพื่อ check-in และ check-out ระบุตวั ตนในการเข้าออกอาคารตามมาตรการ
ของทางภาครัฐ โดยสแกน QR code ผ่านโทรศัพท์มือถือ
6. ทาแบบสอบถามสาหรั บการคัด กรอง ก่อนรับการอบรมตามมาตรการของทางภาครัฐ โดยสแกน QR code ผ่าน
โทรศัพท์มือถือ
7. ผูเ้ ข้ารับการอบรม จะต้องติดสติกเกอร์จากจุดคัดกรอง เพื่อเป็ นการระบุว่าได้ผ่านการคัดกรองแล้ว
8. บริ ษทั ฯ เข้าร่ วมโครงการ “Thai Stop COVID” ระบบงานกรมอนามัย พัฒนาขึ้น เพื่อให้ความรู ้เกี่ยวกับมาตรการ
และแนวทางปฏิบัติ ด้านความสะอาด ปลอดภัย การป้ องกัน โรค COVID-19 สาหรับประชาชน ผูป้ ระกอบการ
ผูด้ ูแลสถานที่และสถานบริ การสาธารณะ
9. ทางบริ ษ ัท ฯ จะด าเนิ น การท าความสะอาด ฆ่ า เชื้ อ เพื่ อ ป้ อ งกัน การสะสมของเชื้ อ โรคภายในห้ อ งประชุ ม
ก่อนและหลังการจัดอบรม และมีการระบายอากาศในห้องสัมมนาตลอดระยะเวลาการอบรม
10. บริ ษทั ฯ จัดให้มีการทาความสะอาดอุปกรณ์ และบริ เวณที่มีผูส้ ัมผัสปริ มาณมาก เช่น ราวบันได ลูกบิดประตูห้องน้ า
ด้วยน้ ายาทาความสะอาด และแอลกอฮอล์ 75% ทุก 2 ชัว่ โมง
11. บริ การเจลแอลกอฮอล์ตามจุดต่าง ๆ และพื้นที่ส่วนรวมอย่างเพียงพอ
12. บริ การอาหารและเบรกแบบ BOX SET โดยบริ ษทั จะจัดพื้นที่เว้นระยะห่างระหว่างการรับประทาน
มาตรการสาหรับผู้เข้าร่ วมสัมมนา
1. ผูเ้ ข้าอบรมต้องแสดงผลตรวจ ATK ผลเป็ นลบ ภายใน 48 ชัง่ โมง
2. ผูเ้ ข้าอบรมต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนครบตามที่กาหนด
3. ผูเ้ ข้าอบรมจะต้องสวมใส่ หน้ากากอนามัยเพื่อป้ องกันการแพร่ กระจายติดต่อทางระบบทางเดินหายใจตลอดเวลา
โดยบริ ษทั ฯ จะจัดหาหน้ากากอนามัยไว้สาหรับแจกให้กบั ทุกท่านที่เข้ามาใช้พ้นื ที่การอบรม
4. ปฏิบตั ิตามมาตรการ D-M-H-T-T อย่างเคร่ งครัด

มาตรการสาหรับพนักงาน, เจ้าหน้ าที่ และวิทยากร
1. พนักงาน, เจ้าหน้าที่ และวิทยากร ตรวจคัดกรองด้วย ATK ทุก 14 วัน /ก่อนการจัดอบรมสัมมนา
2. พนักงาน, เจ้าหน้าที่ และวิทยากร ฉีดวัคซีนครบตามที่กาหนด
3. พนักงาน, เจ้าหน้าที่ และวิทยากร จะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่ กระจายติดต่อทางระบบทางเดิน
หายใจตลอดเวลา โดยบริ ษทั ฯ จะจัดหาหน้ากากอนามัยไว้สาหรับแจกให้กบั ทุกท่านที่เข้ามาใช้พ้นื ที่การอบรม
4. ปฏิบตั ิตามมาตรการ D-M-H-T-T อย่างเคร่ งครัด
5. กาหนดพื้นที่ และผูร้ ับผิดชอบในการปฏิบตั ิงาน เพื่อลดการแออัด
6. งดการรวมกลุ่มขณะปฏิบตั ิหน้าที่ เวลาพัก และเวลารับประทานอาหาร
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จากัด
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