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LaoSafe ແມ່ນຫຍັງ?
LaoSafe ແມ່ນແຜນງານລະດັບຊາດທີີ່ມີ 3 ເປ ັ້າໝາຍຕົື້້ນຕໍຄ :

1) ສ້າງມາດຕະຖານສຸຂານາໄມໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການບໍລິການ
2) ກະກຽມຄວາມພ້ອມໃຫບ້ັນດາວສິາຫະກິດເພ ີ່ອຮັບມ ກັບຄວາມຄາດຫວັງຕໍໍ່ກັບມາດຕະການປ້ອງກັນ

ພະຍາດໂຄວິດ-19 ຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດ
3) ເພ ີ່ອເສີມສ້າງຄວາມປອດໄພ ແລະ ການປ້ອງກັນໃຫ້ທັງນັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ພະນັກງານໃນຂະແໜ

ງການບໍລິການໃນ ສປປ ລາວ.



ການເຂົົ້າຮ່ວມ LaoSafe ແມ່ນຂໍົ້ບັງຄັບບໍື່?

ບໍໍ່ແມ່ນ

LaoSafe ແມ່ນໂຄງການແບບສະໝັກໃຈທີີ່ອອກແບບມາເພ ີ່ອສ້າງມາດຕະຖານທີີ່ບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດສາມາດເຊ ີ່ອ
ໝັື້້ນໄດ້. ດັັ່ງນັື້້ນ, ໂຄງການນີື້້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດສາມາດສ້າງຄວາມໝັື້້ນໃຈໃຫ້ກັບລູກຄ້າ ແລະ ສ້າງຂໍໍ້ໄດ້
ປຽບໃນການແຂ່ງຂັນດ້ານທຸລະກິດ.



ດັື່ງນັົ້ນ, ເປັນຫຍັງຂ້ອຍຈ ື່ງຄວນເຂົົ້າຮ່ວມ?

ເພ ີ່ອຊ່ວຍໃຫ້ທຸລະກິດຂອງທ່ານມີຄວາມໂດດເດັັ່ນ

ບັນຊີລາຍຊ ີ່ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີີ່ໄດ້ຮັບການຢ ັ້ງຢືນຈາກພວກເຮົາຖ ວ່າເປ ນບັນຊີພິເສດທີີ່ສາມາດແຈ້ງໃຫ້ແຂກຮູ້ວ່າສະຖານທີີ່
ພັກເຊົາທີີ່ໃຫ້ບໍລິການໂດຍພວກເຮົາເປ ນບ່ອນທີີ່ປອດໄພ ແລະ ສະອາດທີີ່ສຸດ.

ກ່ອນທີີ່ຕົວເລກນັກທ່ອງທ່ຽວຈະຟືັ້ນຕົວຄ ນກັບມາເປ ນປ ກກະຕິແມ່ນຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ເວລາ. ດັັ່ງນັື້້ນ ໃນຂົງເຂດຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ
ຄາເຟ,່ ບາ ແລະ ຮ້ານອາຫານ ແລະ ເຄ ີ່ອງດ ີ່ມ ທີີ່ຫ ວງຫ າຍ, ການຢ ັ້ງຢືນຈາກ LaoSafe ຈະຊ່ວຍໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວທີີ່ວາງ
ແຜນການເດີນທາງ ຫ   ກຽມມາຢ້ຽມຢາມທ່ອງທ່ຽວປະເທດລາວ ສາມາດຕັດສິນໃຈເລ ອກມາທີີ່ສະຖານປະກອບການຂອງທ່ານ
ຫາກທຽບກັບບ່ອນອ ີ່ນໆ.

ແລະ ສິີ່ງດີທີີ່ສຸດຂອງໂຄງການນີື້້ ແມ່ນສາມາດເຂົື້້າຮ່ວມໄດ້ຟຣີ ແບບບໍໍ່ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຍັງເລີຍ!



ຈະມີການເຜີຍແຜ່ໂຄສະນາໃນຮ ບແບບໃດແດ?່
1) ບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີີ່ເຂົື້້າຮ່ວມຈະໄດ້ຮັບການລົງໃນເວັບໄຊ້ຂອງ LaoSafe ແລະ ເວັບໄຊ້ທາງການຂອງຫ້ອງ

ການທ່ອງທ່ຽວລາວ: LaoSafe website ແລະ Lao Tourism website

2) LaoSafe ຈະດໍາເນີນການໂຄສະນາໂປຣໂໝດໃຫ້ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພ ີ່ອສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບ 
LaoSafe ແລະ ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ.

3) LaoSafe ຈະຖ ກໂຄສະນາລົງໃນ Facebook.

4) ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີີ່ຜ່ານການຮັບຮອງຢ ັ້ງຢືນຈະໄດ້ຮັບຊ່ອງທາງການຕະຫ າດແບບດິຈິຕອນ ທີີ່ຈະມາຊ່ວຍໂຄສະນາ
ການໄດ້ຮັບໃບຢ ັ້ງຢືນຂອງຕົນຜ່ານທາງອອນໄລນ໌.

https://laosafe.gov.la/directory-listings/
https://www.tourismlaos.org/laosafe-certified-businesses/
https://www.facebook.com/laosafeprogramme


ມີຂະແໜງການໃດແດ່ທີື່ເຂົົ້າຮ່ວມ?



ໃຜແດ່ທີື່ເປັນຄ ່ຮ່ວມງານຂອງໂຄງການ?
ໂຄງການ LaoSafe ເປ ນສ່ວນໜ ີ່ງຂອງການລິເລີີ່ມທີີ່ມີຫ າຍພາກສ່ວນເຂົື້້າຮ່ວມ ເຊິີ່ງຖ ກຈັດຕັື້້ງປະຕິບັດໂດຍ:
• ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ (ຖວທ) ໂດຍການສະໜັບສະ
ໜ ນຈາກ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາແຫ່ງຊາດລາວ (ສຄອຊ)

• ໂຄງການ ທັກສະສໍາລັບວຽກງານທ່ອງທ່ຽວ (LAO/029)

ມາດຕະຖານ LaoSafe ໄດ້ຖ ກຮັບຮອງຢ່າງເປ ນເອກະລາດໂດຍ:

• ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ (ສທ)

ໂຄງການ ທັກສະສໍາລັບວຽກງານທ່ອງທ່ຽວ (LAO/029) ຖ ກຈັດຕັື້້ງປະຕິບັດຮ່ວມກັນລະຫວ່າງ LuxDev
ແລະ ກະຊວງສ ກສາທິການ ແລະ ກິລາ (MoES), ແລະ ໄດ້ຮັບທ ນສະໜັບສະໜູນຈາກ ລັດຖະບານປະເທດ
ລຸກຊໍາບວກ, ສະວິດເຊີແລນ ແລະ ສປປ ລາວ.



2. ແບບຟອມສະໝັກ

8



1) ດາວໂຫ ດແບບຟອມສະໝັກຈາກເວັບໄຊ LaoSafe (ມີທັງພາສາອັງກິດ ແລະ ພາສາລາວ):
LaoSafe website

2) ຕ ີ່ມຂໍໍ້ມູນໃສ່ແບບຟອມສະໝັກ (ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານໄດ້ອ່ານຂໍໍ້ກໍານົດໃນສັນຍາ ແລະ ໄດ້ແຕ່ງຕັື້້ງຜູ້ຈັດການ 
LaoSafe ທີຈະມາຮັບຜິດຊອບນີື້້ໂດຍສະເພາະ)

3) ສົັ່ງແບບຟອມສະໝັກຜ່ານທາງອີເມວໄປທີີ່: enquiries@laosafe.gov.la

ໝາຍເຫດ: ເມ ີ່ອພວກເຮົາໄດ້ຮັບແບບຟອມສະໝັກຂອງທ່ານແລ້ວ, ພວກເຮົາຈະສົັ່ງອີເມວຫາທ່ານເພ ີ່ອຮ້ອງຂໍໃຫ້
ທ່ານຕ ີ່ມແບບຟອມການແຕ່ງຕັື້້ງທີມງານ LaoSafe ຂອງທ່ານ.

ຂ້ອຍສາມາດສະໝັກໄດູ້ແນວໃດ?

https://laosafe.gov.la/apply/
mailto:enquiries@laosafe.gov.la


ທີມງານ LaoSafe ແມ່ນຫຍັງ?
ທີມງານ LaoSafe ຂອງທ່ານຈະປະກອບດ້ວຍ:

1) ຜ ູ້ຈັດການ LaoSafe: ມີບົດບາດເປ ນຂົວຕໍໍ່, ປະສານງານ ລະຫວ່າງ ໂຄງການ ແລະ ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ. 
ຜູ້ຈັດການລາວເຊບ ຄວນເປ ນບຸກຄົນທີີ່ມີສິດອໍານາດໃນການຕັດສິນໃຈ ແລະ ເຂົື້້າຮ່ວມໂຄງການເພ ີ່ອສາມາດຈັດ
ຕັື້້ງປະຕິບັດໂຄງການໄດ້.

2) ທີມງານ LaoSafe: ມີບົດບາດໃນການຊ່ວຍຜູ້ຈັດການ LaoSafe ແລະ ຮັບປະກັນວ່າມາດຕະຖານຕ່າງໆ
ຖ ກຈັດຕັື້້ງ ແລະ ປະຕິບັດ. ສະມາຊິກດັັ່ງກ່າວຄວນເປ ນພະນັກງານຫ ັກຂອງທຸລະກິດທ່ານ ເຊັັ່ນ: ຫົວໜ້າພະແນກ, 
ຄູຝຶກພາຍໃນ, ຜູ້ຄຸມງານ, ພະນັກງານອາວຸໂສ, ຜູ້ຕັດສິນໃຈ

ໝາຍເຫດ: ທີມງານ LaoSafe ສາມາດມີສະມາຊິກ ຫ າຍ ຫ   ໜ້ອຍ ກໍໍ່ໄດ້ຂ ື້້ນກັບວ່າຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດດັັ່ງກ່າວ
ຕ້ອງການແບບໃດເພ ີ່ອມາຈັດຕັື້້ງປະຕິບັດ ແລະ ຮັກສາມາດຕະຖານ LaoSafe ໃຫ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດ



3. ມາດຕະຖານ
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ມາດຕະຖານ

ມາດຕະຖານ ແລະ ຂໍໍ້ແນະນໍາຂອງ LaoSafe ຢ່າງລາຍລະອຽດແມ່ນລະບຸຢູ່ໃນເອກະສານສອງສະບັບດັັ່ງຕໍໍ່ໄປນີື້້:

• ມາດຕະຖານຮ້ານອາຫານ ແລະ ເຄ ື່ອງດ ື່ມ LaoSafe

• ຄ ່ມ ແນະນໍາ ຫຼັກການອະນາໄມ ການຂ້າເຊ ົ້ອ ຂອງ MOH-DHHP 

ສາມາດດາວໂຫລດໄດ້ທັງສອງ (ພາສາອັງກິດ ແລະ ພາສາລາວ) ຈາກເວັບໄຊ້ທາງການຂອງການທ່ອງທ່ຽວລາວ:
LaoSafe website.

ເຮົາມາລອງສ ກສາເອກະສານທັງສອງນໍາກັນເບິີ່ງ……

https://laosafe.gov.la/training-materials/


ມາດຕະຖານ LaoSafe ສໍາລັບ ຮ້ານອາຫານ ແລະ ເຄ ີ່ອງດ ີ່ມ 

ຖ ກຈັດແບ່ງອີງຕາມ 5 ຂົງເຂດທີີ່ສໍາຄັນຄ :

1) ມາດຕະຖານການແຕ່ງກາຍສວ່ນບຸກຄົນ ແລະ

ສຸຂານາໄມ

2) ມາດຕະຖານສຸຂານາໄມສະພາບແວດລ້ອມ

3) ຄວາມປອດໄພຂອງພະນັກງານ

4) ຄວາມປອດໄພຂອງລ ກຄ້າ

5) ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ



ຄູ່ມ ແນະນໍາ ຫ ັກການອະນາໄມ ການຂ້າເຊ ື້້ອ
ຂອງ MOH-DHHP ໄດ້ຖ ກຈັດແບ່ງຕາມສາມຂົງເຂດສໍາຄັນຄ :

1) ເຕັກນິກສຸຂານາໄມ ແລະ ການຂ້າເຊ ົ້ອ 

2) ຜະລິດຕະພັນເພ ື່ອສຸຂານາໄມ ແລະ ການຂ້າເຊ ົ້ອ 

3) ຫຼັກການສຸຂານາໄມ ແລະ ການຂ້າເຊ ົ້ອ



ມາດຕະຖານ
ທຸກໆຂັື້້ນຕອນການປະເມີນແມ່ນອີງໃສ່ເອກະສານ 2 ສະບັບນີື້້, ດັັ່ງນັື້້ນ ທ່ານຕ້ອງສ ກສາຢ່າງລະອຽດ ແລະ ປະຕິບັດຕາມ
ມາດຕະຖານ ແລະ ຄໍາແນະນໍາທີີ່ລະບຸໄວ້.

ໃຊູ້ເພ ື່ອຝ ກອົບຮົມທີມງານ LaoSafe ຂອງທ່ານ ແລະ ເກັບສໍາເນົາໄວູ້ເພ ື່ອອ້າງອີງ.



4. ການປະເມີນ
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ຜ ູ້ປະເມີນ

• ໃຜເປ ນຜູ້ດໍາເນີນການປະເມີນ?

ຜ ູ້ປະເມີນແມ່ນໄດູ້ຮັບການແຕ່ງຕັົ້ງ ໂດຍ ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ 
(ຖວທ)

ເນ ີ່ອງຈາກຜູ້ປະເມີນແມ່ນພະນັກງານລັດ, ດັັ່ງນັື້້ນ, ເຂົາເຈົື້້າຈ ີ່ງເປ ນເອກະລາດ ແລະ ບໍໍ່ຂ ື້້ນກັບໂຄງການ ທັກສະສໍາລັວຽກ
ງານທ່ອງທ່ຽວ LAO/029 ທີີ່ກໍາລັງຈັດຕັື້້ງປະຕິບັດໂຄງການ LaoSafe
ຜ ູ້ປະເມີນ ສອງທ່ານ ຈະໄປຢູ້ຽມຢາມ, ສອບຖາມຂໍົ້ມ ນຕ່າງໆເພ ື່ອປະກອບເຂົົ້າໃນບົດລາຍງານການປະ
ເມີນ ເພ ື່ອຮັບປະກັນວ່າ ພະນັກງານແຕ່ລະສະຖານປະກອບການ ແມ່ນສາມາດປະຕິບັດຕາມ
ມາດຕະຖານ LaoSafe ແລະ ຂໍົ້ແນະນໍາ MOH-DHHP.
ຜູ້ປະເມີນຈະໄດ້ຖ່າຍຮູບເປ ນຫ ັກຖານ ແລະ ຄັດຕິດໃສ່ບົດລາຍງານການປະເມີນ. 



ພະແນກຕ່າງໆ

• ພະແນກໃດແດ່ຈະຖ ກປະເມີນ?

ພະແນກ/ຂົງເຂດ ທີີ່ຈະຖ ກປະເມີນມີດັັ່ງຕໍໍ່ໄປນີື້້:

1) ມາດຕະຖານການແຕ່ງກາຍສວ່ນບຸກຄົນ ແລະ ສຸຂານາໄມ

2) ມາດຕະຖານສຸຂານາໄມສະພາບແວດລ້ອມ

3) ຄວາມປອດໄພຂອງພະນັກງານ

4) ຄວາມປອດໄພຂອງລ ກຄ້າ

5) ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ



ພະແນກຕ່າງໆ

• ເຮັດແນວໃດຖ້າພະແນກໃດໜ ີ່ງຂອງຂ້ອຍຖ ກປິດຕົວລົງເນ ີ່ອງຈາກກໍາລັງປ ບປຸງໃໝ່  ຫ   ຍ້ອນຂໍໍ້ຈໍາກັດທາງທຸລະກິດ, 
ຫ   ຖ້າຂ້ອຍມີການໃຊ້ບໍລິການຈາກພາຍນອກ?

ຫາກພະແນກ/ໜ່ວຍບໍລິການ ທີື່ມີຢ ່ແຕ່ບໍື່ໄດູ້ຖ ກນໍາໃຊູ້, ຜ ູ້ປະເມີນຈະຮ້ອງຂໍແຜນຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ
ມາດຕະຖານເມ ື່ອມີການເປີດຄ ນ ຈາກທ່ານ ເຊັັ່ນ: ຫ້ອງຄາຣາໂອເກະ, ບາ / ຮ້ານອາຫານຊັື້້ນ ສອງ, ສວນເບຍ.

ຖ້າການບໍລິການແມ່ນມາຈາກພາຍນອກ, ຜ ູ້ປະເມີນຈະຖາມວິທີທີື່ທ່ານຮັບປະກັນວ່າພາກສ່ວນນອກ
ໄດູ້ປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານ LaoSafe ເຊັັ່ນ: ຊັກລີດ; ຊ່າງສ້ອມແປງ, 



ໄລຍະເວລາການປະເມີນ
ການປະເມີນໃຊ້ເວລາດົນປານໃດ?

ການປະເມີນຈະໃຊ້ເວລາສູງສຸດ 2-3 ຊົັ່ວໂມງ ຂ ື້້ນກັບ ຂະໜາດ ແລະ ຮູບແບບການບໍລິການຂອງຮ້ານອາຫານ. 



5. ວິທີການປະເມີນ
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ວິທີການປະເມີນ
ຈະມີການປະເມີນຫຍັງແດ່?

ການປະເມີນຈະກວມເອົາ 4 ວິທີການ ທີີ່ແຕກຕ່າງກັນຄ :

1. ການກວດກາເອກະສານ
2. ການສັງເກດການສະຖານທີື່
3. ການສໍາພາດພະນັກງານ
4. ການສາທິດຂັົ້ນຕອນດາໍເນີນງານ

ຜູ້ປະເມີນຈະໃຊ້ 4 ວີທີການເຫ ົັ່ານີື້້ເພ ີ່ອຊອກຮູ້ວ່າທຸລະກິດຂອງທ່ານສາມາດປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານ LaoSafe ໄດ້ ຫ   ບໍໍ່. 



5.1 ລະບົບເອກະສານ
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ລະບົບເອກະສານ
ເອກະສານໃດແດ່ຈະຖ ກປະເມີນ?

1. ມາດຕະຖານ ຮ້ານອາຫານ ແລະ ເຄ ື່ອງດ ື່ມ LaoSafe
2. ຄ ່ມ ແນະນໍາ ຫຼັກການອະນາໄມ ການຂ້າເຊ ົ້ອ ຂອງ MOH-DHHP
3. ໃບລົງທະບຽນເຂົົ້າຮ່ວມ ການຝ ກອົບຮົມ 
4. ຕາຕະລາງແຜນການອະນາໄມ ຂອງພ ົ້ນທີື່ ທີື່ມີການສໍາຜັດເລ ົ້ອຍໆ
5. ບັນທ ກການອະນາໄມປະຈໍາວັນ ຂອງພ ົ້ນທີື່ ທີື່ມີການສໍາຜັດເລ ົ້ອຍໆ
6. ເອກະສານບັນທ ກອຸນຫະພ ມ - ພະນັກງານ
7. ເອກະສານບັນທ ກອຸນຫະພ ມຂອງຜຸູ້ສະະໜອງທີື່ເປັນບຸກຄົນທີສາມ
8. ເອກະສານ ການຕິດຕາມຜ ູ້ສ າຜັດ Covid-19 (ສໍາລັບລ ກຄ້າ)
9. ແຜນບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ

* ເອກະສານແມ່ນຕ້ອງບັນທ ກຢ່າງໜ້ອຍ 3 ມ ື້້ຕິດຕໍໍ່ກັນ
# ເອກະສານຕ້ອງເກັບຮັກສາໄວ້ຢ່າງໜ້ອຍ 21 ວັນ



ລະບົບເອກະສານ

ເອກະສານເຫ ົັ່ານີື້້ແມ່ນສາມາດສະໜອງໃຫ້ໂດຍໂຄງການ LaoSafe, ຫ   ທ່ານສາມາດໃຊ້ຮູບແບບຟອມຂອງທ່ານເອງໄດ້
ຫາກວ່າທ່ານມີຢູ່ແລ້ວ. 

ຕໍື່ໄປນີົ້ແມ່ນຕົວຢ່າງຂອງເອກະສານທີື່ຈໍາເປນັຕ້ອງມີ.



ລະບົບເອກະສານ

1. ມາດຕະຖານ ຮ້ານອາຫານ ແລະ ເຄ ື່ອງດ ື່ມ LaoSafe
2. ຄ ່ມ ແນະນໍາ ຫຼັກການອະນາໄມ ການຂ້າເຊ ົ້ອ ຂອງ MOH-DHHP

ໃຫ້ຮັບປະກັນວ່າທ່ານມີສໍາເນົາຂອງມາດຕະຖານ ແລະ ຄໍາແນະນໍາແບບພິມອອກມາໄວ້ ແລະ ມີໃຫ້ທີມງານຂອງທ່ານໃຊ້ອ້າງອີງ.





ລະບົບເອກະສານ

3. ບັນທ ກການເຂົົ້າຮ່ວມການຝ ກອົບຮົມ LaoSafe (ໃບລົງທະບຽນ)

ເກັບບັນທ ກການຝຶກອົບຮົມທີີ່ທ່ານໄດ້ຈັດກັບ ຜູ້ຈັດການ, ພະນັກງານ ແລະ ທີມງານ LaoSafe ເພ ີ່ອຮັບປະກັນວ່າ
ພວກເຂົາທັງໝົດໄດ້ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ເຂົື້້າໃຈເຖິງມາດຕະຖານ LaoSafe ແລ້ວ.

ສ່ວນໜ ື່ງຂອງການປະເມີນແມ່ນຈະໄດູ້ກວດກາ “ບັນທ ກການເຂົົ້າຮ່ວມການຝ ກອົບຮົມ”
ຖ້າຫາກວ່າທ່ານຍັງບໍໍ່ມີເອກະສານແບບນີື້້, ທ່ານສາໃຊ້ນໍາໃຊ້ເອກະສານດັັ່ງຕໍໍ່ໄປນີື້້ເພ ີ່ອບັນທ ກການເຂົື້້າຮ່ວມການຝຶກອົບ
ຮົມທີມງານຂອງທ່ານ…





ລະບົບເອກະສານ

4. ຕາຕະລາງແຜນການອະນາໄມ ຂອງພ ົ້ນທີື່ ທີື່ມີການສໍາຜັດເລ ົ້ອຍໆ

ລະບຸພ ື້້ນທີີ່ທີີ່ມີການສໍາຜັດເລ ື້້ອຍໆມີຄວາມສ່ຽງທີີ່ສຸດຕໍໍ່ການແຜ່ເຊ ື້້ອ Covid-19. ຈົັ່ງກໍານົດວ່າພ ື້້ນທີີ່ວ່າມີບ່ອນໃດ ແລະ 
ຢູ່ໃສແດ່ ແລະ ສ້າງແຜນການທໍາຄວາມສະອາດໃຫ້ທີມງານຂອງທ່ານປະຕິບັດຕາມ. 

ແຜນການທໍາຄວາມສະອາດຕ້ອງເຮັດຂ ົ້ນມາໃຫູ້ ທຸກໆ ພະແນກຂອງຮ້ານອາຫານ. 
ມາເບິີ່ງຕົວຢ່າງຂອງພ ື້້ນທີີ່ທີີ່ມີການສໍາຜັດເປ ນໃນຮ້ານອາຫານ ນໍາກັນ….
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ຕົວຢ່າງຂອງວັດຖຸ / ບໍລິເວນທີື່ມີການສໍາຜັດເລ ົ້ອຍໆ ໃນ
ຮ້ານອາຫານ

ລາຍການອາຫານ, ແນວເກັບໃບບິນ ໆລໆໂຕະ, ຕັັ່ງ, ເຄ ີ່ອງປຸງ, ແຜ່ນພັບໂຄສະນາ ໆລໆ ຂັື້້ນໄດ, ຮາວຈັບ, ດ້າມຈັບ ໆລໆ

ເຄົາເຕີື້້ເຄ ີ່ອງປຸງ, ບ່ອນເຮັດວຽກ ໆລໆ ເຄ ີ່ອງ POS, ບໍລິເວນເກັບເງິນ ຫ້ອງນໍາ  , ດ້າມຈັບປະຕູ, ບ່ອນກົດໂຖສ້ວມ, 
ລູກບິດປະຕູ ໆລໆ.



ລະບົບເອກະສານ

4.1 ກໍານົດພ ົ້ນທີື່ທີື່ມີການສໍາຜັດເລ ົ້ອຍໆ

LaoSafe ໄດ້ສ້າງເອກະສານທີີ່ສາມາດໃຊ້ເພ ີ່ອກໍານົດພ ື້້ນທີີ່ທີີ່ມີການສໍາຜັດເລ ື້້ອຍໆໃນແຕ່ລະພະແນກຂອງທ່ານ.

ນີື້້ແມ່ນເຄ ີ່ອງມ ສໍາລັບການນໍາໃຊ້ພາຍໃນຂອງທ່ານ, ມັນຈະ ບໍໍ່ ຖ ກກວດສອບເພ ີ່ອປະເມີນ.

ຖ້າຫາກວ່າທ່ານຍັງບໍໍ່ທັນມີ, ໃຫ້ໃຊ້ ເອກະສານແຈກຢາຍທີ 2 ເພ ີ່ອກໍານົດພ ື້້ນທີີ່ທີີ່ມີການສໍາຜັດເລ ື້້ອຍໆ….





ລະບົບເອກະສານ

4.2 ແຜນການທໍາຄວາມສະອາດສໍາລັບພ ົ້ນທີື່ທີື່ມີການສໍາຜັດເລ ົ້ອຍໆ

ເມ ີ່ອທ່ານໄດ້ກໍານົດພ ື້້ນທີີ່ທີີ່ມີການສໍາຜັດເລ ື້້ອຍໆ ແລ້ວ, ທ່ານຕ້ອງໄດ້ສ້າງແຜນການທໍາຄວາມສະອາດໃຫ້ພວກເຂົາ.

ແນະນໍາໃຫ້ອະນາໄມພ ື້້ນທີີ່ທີີ່ມີການສໍາຜັດເລ ື້້ອຍໆທຸກຊົື່ວໂມງໃນຊ່ວງເວລາທີີ່ມີແຂກຫ າຍ ແລະ ທຸກໆ 2-4 ຊົື່ວໂມງ
ໃນຊ່ວງເວລາທີີ່ບໍໍ່ມີແຂກນໍາໃຊ້ຫ າຍ. 

ສ່ວນໜ ື່ງຂອງການປະເມີນແມ່ນຈະໄດູ້ກວດກາ ແຜນການທໍາຄວາມສະອາດສໍາລັບພ ົ້ນທີື່ທີື່ມີການສໍາ
ຜັດເລ ົ້ອຍໆ.

ຖ້າຫາກວ່າທ່ານຍັງບໍໍ່ທັນມີ, ທ່ານສາມາດນໍາໃຊ້ ເອກະສານແຈກຢາຍທີ 3 ເພ ີ່ອສ້າງແຜນການທໍາຄວາມສະອາດຂອງ
ທ່ານເອງ 





ລະບົບເອກະສານ

5. ເອກະສານບັນທ ກການອະນາໄມປະຈໍາວັນ ຂອງພ ົ້ນທີື່ທີື່ມີການສໍາຜັດເລ ົ້ອຍໆ*

ເມ ີ່ອແຜນການທໍາຄວາມສະອາດຂອງທ່ານຖ ກສ້າງຂ ື້້ນ, ໃຫ້ໃຊ້ບັນທ ກການທໍາຄວາມສະອາດປະຈໍາວັນເພ ີ່ອຮັບປະກັນວ່າ
ທີມງານຂອງທ່ານປະຕິບັດຕາມມັນ.

ໃນແຕ່ລະມ ື້້, ພະນັກງານຄວນກວດກາເບິີ່ງແຜນການທໍາຄວາມສະອາດຂອງຕົນວ່າໄດ້ສໍາເລັດບໍໍ່ ແລ້ວຈາກນັື້້ນບັນທ ກໄວ້
ໃນບົດບັນທ ກ; ຕ້ອງບັນທ ກຢ່າງໜ້ອຍ 3 ມ ື້້ຕິດຕໍໍ່ກັນກ່ອນການປະເມີນ.

ສ່ວນໜ ື່ງຂອງການປະເມີນແມ່ນຈະໄດູ້ກວດກາ ເອກະສານບັນທ ກການທໍາຄວາມສະອາດປະຈໍາວັນ.

ຖ້າຫາກວ່າທ່ານຍັງບໍໍ່ທັນມີ, ໃຫ້ນໍາໃຊ້ ເອກະສານແຈກຢາຍທີ 4 ເພ ີ່ອບັນທ ກການທໍາຄວາມສະອາດປະຈໍາວັນ…





ລະບົບເອກະສານ

6. ເອກະສານບັນທ ກອຸນຫະພ ມ - ພະນັກງານ

ພະນັກງານທຸກຄົນຕ້ອງວັດແທກກວດອຸນຫະພູມ ແລະ ສັງເຫດວ່າມີອາການໂຄວິດ-19 ຫ  ບໍ ທຸກໆມ ື້້, ຢ່າງໜ້ອຍມ ື້້ລະ 1 
ເທ ີ່ອ.

ອຸນຫະພູມແມ່ນຕ້ອງບັນທ ກຢ່າງໜ້ອຍ 3 ມ ົ້ຕິດຕໍື່ກັນກ່ອນການປະເມີນ ແລະ ບັນທ ກຕ້ອງເກັບໄວ້ຢ່າງໜ້ອຍ 21 
ມ ົ້.

ສ່ວນໜ ື່ງຂອງການປະເມີນແມ່ນຈະໄດູ້ກວດກາ ເອກະສານບັນທ ກອຸນຫະພ ມຂອງພະນັກງານ

ຖ້າທ່ານຍັງບໍໍ່ມີແບບເອກະສານດັັັ່ງກ່າວ, ທ່ານສາມາດນໍາໃຊ້ເອກະສານທີີ່ 5 ເພ ີ່ອເກັບບັນທ ກອຸນຫະພູມຂອງພະນັກງານ
ທຸກຄົນ…







ລະບົບເອກະສານ
7. ເອກະສານບັນທ ກອຸນຫະພ ມ – ຜ ູ້ສະໜອງທີື່ເປັນບຸກຄົນທີື່ສາມ

ຜູ້ສະໜອງທີີ່ເຂົື້້າມາໃນຮ້ານອາຫານ ຄວນວັດແທກອຸນຫະພູມຂອງຕົນ ແລະ ສັງເກດວ່າມີອາການໂຄວິດ-19 ຫ   ບໍໍ່.

ອຸນຫະພູມຕ້ອງບັນທ ກຢ່າງໜ້ອຍ 3 ມ ົ້ຕິດຕໍື່ກັນກ່ອນການປະເມີນ ແລະ ບັນທ ກຕ້ອງເກັບໄວ້ຢ່າງໜ້ອຍ 21 ມ ົ້.

ສ່ວນໜ ື່ງຂອງການປະເມີນແມ່ນຈະໄດູ້ກວດກາ  ເອກະສານບັນທ ກອຸນຫະພ ມຂອງຜ ູ້ສະໜອງທີື່ເປັນ
ບຸກຄົນທີສາມ.

ຖ້າຫາກວ່າທ່ານຍັງບໍໍ່ທັນມີ, ໃຊ້ເອກະສານແຈກຢາຍທີ 6 ເພ ີ່ອຮັກສາການບັນທ ກຂອງຜູ້ສະໜອງທຸກຄົນ….







ລະບົບເອກະສານ

8. ເອກະສານການຕິດຕາມຜ ູ້ສໍາຜັດ Covid-19 (ສໍາລັບລ ກຄ້າ)

ລາຍລະອຽດການການຕິດຕາມຜູ້ສໍາຜັດ Covid-19 (ສໍາລັບລູກຄ້າ) ໃນແຕ່ລະກຸ່ມຢ່າງໜ້ອຍໜ ີ່ງຄົນ ຄວນສາມາດເຂົື້້າເບິີ່ງໄດ້
ຢ່າງງ່າຍດາຍໂດຍເຈົື້້າໜ້າທີີ່ ຖ້າຫາກວ່າຕ້ອງມີການຕິດຕາມ.

ການຕິດຕາມຕ້ອງບັນທ ກຢ່າງໜ້ອຍ 3 ມ ົ້ຕິດຕໍື່ກັນ ກ່ອນການປະເມີນ ແລະ ບັນທ ກຕ້ອງເກັບໄວ້ຢ່າງໜ້ອຍ 21 ມ ົ້.

ບັນທ ກການຕິດຕາມ ຈະຖ ກກວດສອບໃນລະຫວ່າງການປະເມີນ.

ຖ້າຫາກວ່າທ່ານຍັງບໍໍ່ທັນມີ, ໃຊ້ ເອກະສານແຈກຢາຍທີ 7 ເພ ີ່ອຮັກສາການບັນທ ກລາຍລະອຽດຂອງແຂກ….







ລະບົບເອກະສານ
9. ເອກະສານແຜນບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ

ຮ້ານອາຫານຕ້ອງມີແຜນການໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ແກ້ໄຂຫາກພົບກໍລະນີສົງໄສເປ ນພະຍາດໂຄວິດ-19

ແຜນບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງຕ້ອງໄດ້ຮັບການຂຽນເປ ນລາຍລັກອັກສອນ ແລະ ສາມາດເຂົື້້າເຖິງໄດ້ໂດຍພະນັກງານທຸກຄົນ
ຫາກເກີດມີກໍລະນີທີີ່ສົງໄສ ໃນຂະນະທີີ່ຜູ້ບໍລິຫານບໍໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນສະຖານທີີ່.

ຖ້າຫາກວ່າທ່ານຍັງບໍໍ່ທັນມີ, ລາຍລະອຽດສາມາດເບິີ່ງຢູ່ໃນພາກທີ 5 ຂອງມາດຕະຖານຮ້ານອາຫານ ແລະ ເຄ ີ່ອງດ ີ່ມ….





5.2 ການສັງເກດການ
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ການສັງເກດການ

ໃນສ່ວນໜ ີ່ງຂອງການປະເມີນ, ຜູ້ປະເມີນຈະໄປຢ້ຽມຢາມແຕ່ລະພະແນກຂອງທ່ານເພ ີ່ອເບິີ່ງວ່າມາດຕະຖານ 
LaoSafe ແມ່ນໄດ້ຖ ກປະຕິບັດ 

ຜູ້ປະເມີນຈະເບິີ່ງຫຍັງແດ່?



ການສັງເກດການ

ຍົກຕົວຢ່າງ ອາດຈະ ປະກອບມີ:

• ອາຄານມີການລະບາຍອາກາດໄດູ້ດີ

• ພະນັກງານທຸກຄົນໃສ່ໜ້າກາກ

• ຄວາມສະອາດ ແລະ ຮຽນຮ້ອຍຂອງພະນັກງານ: ຜົມ, ເລັບມ 

• ມີໜ້າກາກ ແລະ ເຈວລ້າງມ ໃຫູ້ແຂກ

• ມີການປະຕິບັດໄລຍະຫ່າງທີື່ປອດໄພ:

✓ ການຈັດໂຕະ (ໄລຍະຫ່າງ 1 ແມັດ)

✓ ການເຮັດເຄ ື່ອງໝາຍໃສ່ພ ົ້ນ, ຕັື່ງ, ໂຕະ ເພ ື່ອເຮັດໃຫູ້ກຸ່ມຂອງແຂກມີການເວັົ້ນໄລຍະຫ່າງກັນ

• ຫ້ອງນໍົ້າສະອາດ, ມີສະບ ່ພຽງພໍ



5.3 ການສໍາພາດ
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ການສໍາພາດ

ຜູ້ປະເມີນຍັງຕ້ອງການສໍາພາດພະນັກງານຂອງທ່ານເພ ີ່ອຮັບປະກັນວ່າພວກເຂົາເຂົື້້າໃຈມາດຕະຖານ LaoSafe.

ຜູ້ປະເມີນຈະເລ ອກສະມາຊິກໃນທີມແບບສຸ່ມຈາກແຕ່ລະພະແນກ.

ພວກເຂົາຈະຖາມຄໍາຖາມປະມານໃດແດ່?



ການສໍາພາດ
ຕົວຢ່າງຄໍາຖາມທີີ່ ອາດຈະ ຖາມມີ :

• ວິທີທັກທາຍແຂກທີື່ຖ ກຕ້ອງແມ່ນແນວໃດ?

• ຄວນໃຊູ້ນໍົ້າຢາຂ້າເຊ ົ້ອສໍາລັບມ ທີື່ມີ ທາດເຫຼົົ້າຈັກເປີເຊັນ?

• ຫາກແຂກແບ່ງປັນອາຫານຈາກຈານດຽວກັນ ພະນັກງານຄວນເສີບອຸປະກອນໃດເພີື່ມເຕີມໃຫູ້
ແຂກ?

• ເຈົົ້າຄວນວາງສ້ອມບ່ວງເທິງໂຕະເມ ື່ອໃດ?

• ຂັົ້ນຕອນການລ້າງຈານແມ່ນມີຫຍັງແດ່ ຫາກວ່າລ້າງດວ້ຍມ ?

• ໂຕະຄວນຢ ່ຫ່າງກັນຫຼາຍປານໃດເພ ື່ອຮັບປະກັນໄລຍະຫ່າງທີື່ປອດໄພ?

• ອາການທີື່ອາດຕດິ Covid-19 ມີຫຍັງແດ່?

• ໃນກະລະນີໃດທີື່ຜ ູ້ສະໜອງບໍື່ຄວນໄດູ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫູ້ເຂົົ້າມາໃນຮ້ານອາຫານ?

• ຄວນບັນທ ກອຸນຫະພ ມ ແລະ ຂໍົ້ມ ນການຕິດຕາມຜ ູ້ສໍາຜັດ Covid-19 (ສໍາລັບລ ກຄ້າ) ໄວູ້ດົນ
ປານໃດ?



5.4 ການສາທິດຕົວຈິງ
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ການສາທິດຕົວຈິງ

ເມ ີ່ອພະນັກງານໄດ້ຖ ກສໍາພາດແລ້ວ, ຜູ້ປະເມີນຍັງຈະຮ້ອງຂໍໃຫ້ມີການສາທິດເພ ີ່ອຮັບປະກັນວ່າເຂົາເຈົື້້າໄດ້ນໍາໃຊ້
ມາດຕະຖານ LaoSafe ທຸກໆມ ື້້ໃນການເຮັດວຽກຂອງເຂົາເຈົື້້າ.

ຜູ້ປະເມີນຈະເລ ອກສະມາຊິກໃນທີມແບບສຸ່ມຈາກແຕ່ລະພະແນກ.

ຜູ້ປະເມີນຢາກເຫັນການສະທິດຕົວຈິງຫຍັງແດ່?



ການສາທິດຕົວຈິງ
ຍົກຕົວຢ່າງ ອາດຈະ ປະກອບມີ:

• ພວກເຂົາລ້າງມ ຂອງພວກເຂົາແນວໃດ?
• ພະນັກງານຂໍຂໍົ້ມ ນແຂກແນວໃດໃນການຕ ື່ມ ແບບຟອມການຕິດຕາມຜ ູ້ສໍາຜັດ
• ພວກເຂົາອະນາໄມຫ້ອງນໍົ້າສາທາລະນະແນວໃດ?
• ພວກເຂົາເສີບອາຫານທີື່ແຂກຈະຮັບປະທານຮ່ວມກັນແນວໃດ? 
• ພວກເຂົາເຮັດຄວາມສະອາດໂຕະແນວໃດ?
• ພວກເຂົາລ້າງຈອກຊາກາເຟ, ຈອກແກູ້ວ ແລະ ຖ້ວຍຈານແນວໃດ?
• ພວກເຂົາຖ ຈອກແກູ້ວ ແລະ ຈານໃຫູ້ແຂກແນວໃດ?
• ພວກເຂົາເກັບເຈູ້ຍອະນາໄມທີື່ແຂກໃຊູ້ແລູ້ວແນວໃດ?
• ພວກເຂົາມີວິທີການສົື່ງອາຫານອອກນອກ (ເດລິເວີລີົ້) ແນວໃດ?



6. ສະຫຼຸບ
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ສະຫຼຸບ 

• ຕໍໍ່ໄປຈະເກີດຫຍັງຂ ື້້ນ?

ເມ ີ່ອການປະເມີນສໍາເລັດແລ້ວ, ຜູ້ປະເມີນຈະສະຫ ຼຸບຜົນໄດ້ຮັບ. 

ພາຍຫຼັງການພິຈາລະນາໃນໄລຍະໜ ື່ງ, ຜ ູ້ປະເມີນຈະໄດູ້ເຂົົ້າພົບປະກັບທີມງານ LaoSafe ຂອງຮ້ານ
ອາຫານ ເພ ື່ອປ ກສາຫາລ ກ່ຽວກັບຜົນໄດູ້ຮັບ ແລະ ອະທິບາຍວ່າຮ້ານອາຫານ ຜ່ານ ຫຼ  ບໍື່ຜ່ານ.

ຜູ້ປະເມີນຈະໃຫ້ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບຂັື້້ນຕອນຕໍໍ່ໄປທີີ່ຄວນຈະເຮັດ.



ສະຫຼຸບ

• ຄະແນນເທົັ່າໃດຈ ີ່ງຜ່ານສໍາລັບການຢ ັ້ງຢືນນີື້້?

ການຜ່ານ ຫ   ບໍໍ່ຜ່ານ ແມ່ນຂ ື້້ນກັບວ່າຜູ້ປະເມີນພົບວ່າມີຫ າຍຂໍໍ້ປານໃດທີີ່ບໍໍ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຕາມມາດຕະຖານ.

ຮ້ານອາຫານ ສາມາດມີຂໍົ້ທີື່ຍັງປະຕິບັດບໍື່ໄດູ້ 10 ຂໍົ້ ຫຼ  ໜ້ອຍກວ່ານັົ້ນ.



ຜ່ານ

• ເປ ນແນວໃດຈິີ່ງຖ ວ່າຜ່ານ?

ຮ້ານອາຫານຈະຖ ວ່າຜ່ານການປະເມີນ ຫາກມີຫຂໍົ້ທີື່ຍັງປະຕິບັດບໍື່ໄດູ້ ໜ້ອຍກວ່າ 10 ຂໍົ້ ຈາກຈໍານວນທັງ
ຫມົດ.

ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ທ່ານຍັງຈະຕ້ອງໄດ້ແກ້ໄຂທຸກຂໍໍ້ທີີ່ຍັງປະຕິບັດບໍໍ່ໄດ້.

ຜູ້ປະເມີນຈະອະທິບາຍສິີ່ງທີີ່ຕ້ອງເຮັດເພ ີ່ອໃຫ້ຂໍໍ້ທີີ່ຍັງປະຕິບັດບໍໍ່ຜ່ານຖ ກແກ້ໄຂ ແລະ ວິທີການສົັ່ງຫ ັກຖານການປ ບປຸງໃຫ້ຜູ້ປະເມີນ.

ພາຍຫ ັງທີີ່ໄດ້ຮັບຂໍໍ້ມູນແລ້ວ, ແມ່ນທາງທີມງານຈະສ ບຕໍໍ່ຂະບວນການໃບຢ ັ້ງຢືນຕໍໍ່ໄປ



ບໍື່ຜ່ານ
• ອັນໃດຖ ວ່າບໍໍ່ຜ່ານ?

ບໍື່ຜ່ານ; ຖ້າມີຫຼາຍກວ່າ 10 ຂໍົ້ທີື່ບໍື່ສາມາດປະຕິບດັໄດູ້.

ຜູ້ປະເມີນຈະອະທິບາຍເຖິງສິີ່ງທີີ່ຕ້ອງປະຕິບັດຕໍໍ່ໄປ ເພ ີ່ອຊ່ວຍທ່ານແກ້ໄຂ ແລະ ມີການປະເມີນຄ ນໃໝ່.

ໃນບາງກໍລະນ,ີ ອາດຈະແນະນໍາໃຫ້ເຂົື້້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມຄ ນໃຫມ່.

ໝາຍເຫດ: ທາງໂຄງການຈະຕິດຕໍໍ່ຫາເພ ີ່ອປຶກສາ ແລະ ຫາທາງແກ້ໄຂຊ່ວຍກັນ



7. ການຝ ກອົບຮົມ
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ທາງເລ ອກ

ທາງໂຄງການແມ່ນສະເໜີ 2 ທາງເລ ອກໃຫ້ກັບສະຖານປະກອບການຄ :

• ເຂົົ້າຮ່ວມການຝ ກອົບຮົມກ່ອນການປະເມີນ (ເປ ນທາງເລ ອກທີີ່ແນະນໍາ ແລະ ບໍໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ)

• ເຂົົ້າຮ່ວມປະເມີນເລີຍທັນທີ



ການຊ່ວຍເຫຼ ອດ້ານການຝ ກອົບຮົມຈາກ LaoSafe

ໂຄງການ LaoSafe ສະໜອງການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຢ່າງຄົບຖ້ວນກ່ອນການປະເມີນ...

ການຝ ກອົບຮົມ LaoSafe ແມ່ນບໍື່ເສຍຄ່າໃຊູ້ຈ່າຍ
• ການຝຶກອົບຮົມນີື້້ ຈະໄດ້ນໍາໃຊ້ສະຖານທີີ່ຂອງທາງຮ້ານອາຫານ.
• ຫ້ອງທີີ່ໃຊ້ຝຶກ ຄວນມີອາກາດພຽງພໍ ແລະ ມີເນ ື້້ອທີີ່ ທີີ່ສາມາດຮັກສາໄລຍະຫ່າງທີີ່ປອດໄພໄດ້

ພະນັກງານສາມາດເຂົົ້າຮ່ວມໄດູ້ ສ ງສຸດ 15 ຄົນ
• ຫາກເປ ນສະຖານປະກອບການຂະໜາດນ້ອຍ ກໍໍ່ສາມາດໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມເຊັັ່ນກັນ.
• ໃນກໍລະນີທີີ່ຮ້ານອາຫານມີພະນັກງານຈໍານວນຫ າຍແມ່ນໃຫ້ສຸມໃສ່ທີມງານຮັບຜິດຊອບ LaoSafe ແລະ ຜູ້

ຈັດການ ຫ   ຫົວໜ້າພະແນກ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ, ຄູຝຶກພາຍໃນ, ຜູ້ຄຸມງານ, ພະນັກງານອາວຸໂສ, ຜູ້ຕັດສິນໃຈ 
ເພ ີ່ອທີີ່ພາຍຫ ັງເຂົາເຈົື້້າສາມາດສອນຕໍໍ່ໃຫ້ກັບພະນັກງານພາຍໃນຮ້ານໄດ້.



ການຊ່ວຍເຫຼ ອດ້ານການຝ ກອົບຮົມຈາກ LaoSafe

• ການຝ ກອົບຮົມໃຊູ້ເວລາດົນປານໃດ?

ການຝຶກອົບຮົມຈະໃຊ້ເວລາປະມານ 1.5 ມ ົ້. 

• ຮ້ານອາຫານຕອ້ງໃຊູ້ຄ ຝ ກ LaoSafe ບໍ, ຫຼ  ຂ້ອຍສາມາດຈ້າງບໍລິສັດຝ ກອົບຮົມອ ື່ນໄດູ້?

ທ່ານສາມາດເລ ອກບໍລິສັດພາຍນອກເພ ີ່ອດໍາເນີນການຝຶກອົບຮົມກັບໃຫ້ທຸລະກິດຂອງທ່ານ ແຕ່ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຜິດຊອບ
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດ້ວຍຕົນເອງ. ແຕ່ຖ້າທ່ານໃຫ້ຄູຝຶກຂອງໂຄງການມາຝຶກໃຫ້ ແມ່ນບໍໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ.

ໝາຍເຫດ: ຮ້ານອາຫານສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນນໍາໃຊ້ຄູຝຶກຂອງໂຄງການ



ປະເມີນທັນທີ
ຫາກວ່າທ່ານຕັດສິນໃຈທີີ່ຈະຮ່ວມການປະເມີນທັນທີ (ໂດຍບໍໍ່ຮັບການຝຶກອົບຮົມ), ພວກເຮົາມີເອກະສານດັັ່ງຕໍໍ່ໄປນີື້້

ເພ ີ່ອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານກະກຽມ:

• ຮ່າງເອກະສານ
ຮ່າງຂອງເອກະສານທີີ່ຈໍາເປ ນ

• ເອກະສານອະທິບາຍໂດຍຫຍໍົ້
ເນ ື້້ອໃນສໍາຄັນຈາກແຕ່ລະຂົງເຂດ (ຫົວຂໍໍ້), ແຍກອອກເປ ນກອງປະຊຼຸມໃຫ້ຂໍໍ້ມູນສະເພາະແຕ່ລະຂົງເຂດ

• ລາຍການກວດສອບການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ
ລາຍການກວດສອບຕ່າງໆເພ ີ່ອຊ່ວຍສະຖານປະກອບການກຽມພ້ອມກ່ອນຮັບການປະເມີນ

ຖ້າທາງຮ້ານອາຫານເລ ອກຮັບການປະເມີນເລີຍ, ທາງໂຄງການຈະສົັ່ງແບບຟອມ ແລະ ເອກະສານໃຫ້ສ ກສາ ພ້ອມແນະນໍາວິທິການນໍາໃຊ້ 
ແລະ ໃຫ້ຄໍາປຶກສາພ ີ່ອຊ່ວຍສະຖານປະກອບກອນ.



8. ການຢັົ້ງຢ ນ
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ການຢັົ້ງຢ ນ
• ໃຜເປ ນຜູ້ອອກໃບຢ ັ້ງຢືນໃຫ້ໂຄງການ?

ໂຄງການ LaoSafe ໄດູ້ຮັບການຢັົ້ງຢ ນຈາກກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ 
(ຖວທ).

ໂຄງການ ທັກສະສໍາລັບວຽກງານທ່ອງທ່ຽວ LAO/029 ແມ່ນຊ່ວຍປະສານງານ ແລະ ໃຫ້ທ ນ, ແຕ່ ຜູ້ປະເມີນ ແລະ 
ອອກໃບຢ ັ້ງຢືນໃຫ້ແມ່ນມາຈາກພາກສ່ວນລັດຖະບານ - ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງ
ທ່ຽວ (ຖວທ). 

• ໃບຢ ັ້ງຢືນແມ່ນສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ດົນປານໃດ?

ໃບຢ ັ້ງຢືນແມ່ນມີຜົນໃນໄລຍະເວລາ 1 ປ.ີ

ເມ ີ່ອຄົບກໍານົດ 1 ປີ ແລ້ວ, ຮ້ານອາຫານ ຈະຕ້ອງຂໍຮັບການປະເມີນຄ ນໃຫມ່.



ການຢັົ້ງຢ ນ

• ເມ ີ່ອໃດຈ ີ່ງຈະໄດ້ຮັບໃບຢ ັ້ງຢືນ?

ໃບຢ ັ້ງຢືນ ແລະ ອຸປະກອນການຕະຫ າດ ແມ່ນຈະຖ ກນໍາສົັ່ງໃຫ້ພາຍໃນ 3 ອາທິດຫ ັງໄດ້ຮັບການຢ ັ້ງຢືນວ່າປະເມີນຜ່ານ ແລະ 
ສົັ່ງຫ ັກຖານຄົບໝົດແລ້ວ.

ໃນໄລຍະລໍຖ້າ, ແຕ່ລະທຸລະກິດຈະໄດ້ຮັບອຸປະກອນການຕະຫ າດແບບດີຈີຕອລ ແລະ ຖ ກຂ ື້້ນທະບຽນເປ ນທຸລະກິດທີີ່ໄດ້ຮັບການ
ຢ ັ້ງຢືນໃນເວັບໄຊທາງການຂອງ ລາວເຊຟ ແລະ ຫ້ອງການທ່ອງທ່ຽວລາວ: LaoSafe website ແລະ 
Lao Tourism website.

https://laosafe.gov.la/directory-listings/
https://www.tourismlaos.org/laosafe-certified-businesses/


ການຕະຫຼາດ

• ມີອຸປະກອນທາງການຕະຫ າດອັນໃດແດ່ທີີ່ທາງຮ້ານອາຫານຈະໄດ້ຮັບ?

ອຸປະກອນເຄ ີ່ອງມ ຕໍໍ່ໄປນີື້້ຈະຖ ກສະໜອງໃຫ້ທຸກທຸລະກິດທີີ່ໄດ້ຜ່ານການປະເມີນຄ :

1) ໃບຢ ັ້ງຢືນໃສ່ກອບ
2) ປ້າຍແບບຕັື້້ງໃສ່ໂຕະ
3) ໂປສເຕີ
4) ໂລໂກ້ LaoSafe ແບບດິຈິຕອລ ສໍາລັບການໂຄສະນາເພ ີ່ອການຕະຫ າດພາຍໃນ ແລະ ຜ່ານສ ີ່ສັງຄົມອອນລາຍ



9. ຂັົ້ນຕອນຕໍື່ໄປ
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ຂັົ້ນຕອນຕໍື່ໄປ

• ຮ້ານອາຫານຕ້ອງເຮັດຫຍັງຕໍໍ່ໄປ?

ສິີ່ງທໍາອິດທີີ່ຕ້ອງເຮັດແມ່ນດາວໂຫ ດແບບຟອມສະຫມັກ, ຕ ີ່ມຂໍໍ້ມູນໃສ່ ແລະ ສົັ່ງໃຫ້ພວກເຮົາ. ໃນເວລານີື້້, ຖ້າທ່ານມີຄໍາ
ຖາມໃດໆ, ກະລຸນາສົັ່ງອີເມວຫາພວກເຮົາທີີ່: enquiries@laosafe.gov.la

ສໍາລັບຂໍໍ້ມູນເພີີ່ມເຕີມລວມທັງວິດີໂອຂໍໍ້ມູນຂ່າວສານ, ສາມາດເຂົື້້າເບິີ່ງເວັບໄຊ້ ຂອງ LaoSafe ທີີ່: LaoSafe 

website.

mailto:enquiries@laosafe.gov.la
https://laosafe.gov.la/


ຂອບໃຈ.


