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ຄຳນຳ
ກ່ອນທ່ີຈະເກີດມີພະຍາດລະບາດອັກເສບປອດທ່ີເກີດຈາກຈຸລາໂລກສາຍພັນໃໝ່ COVID-19, ສໍາລັບ 

ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ການທ່ອງທ່ຽວໄດ້ມີການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ ໃນປີ 2019, ມີຈໍານວນນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງຊາດ 
ເພີ່ມຂຶ້ນ ເຖິງ 14.4%, ເຊຶ່ງເປັນຕົວເລກທ່ີສູງສຸດ 4.79 ລ້ານຄົນ. ລາຍຮັບຈາກການທ່ອງທ່ຽວທັງໝົດ ແມ່ນຢູ່ທ່ີ 
$934 ໂດລາສະຫະລັດ. ໃນລະຫວ່າງ 20102019, ລາຍຮັບຈາກນັກທ່ອງທ່ຽວສາກົນ ແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນໄວ 
ກວ່າຕົວເລກນັກທ່ອງທ່ຽວສາກົນ,ການເພີ່ມຂຶ້ນດັ່ງກ່າວ ເປັນມູນຄ່າເພີ່ມໃຫ້ແກ່ຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ. ບົດລາຍ 
ງານໃນປັດຈຸບັນ ໄດ້ປະເມີນວ່າ ການທ່ອງທຽວແມ່ນປະກອບສ່ວນໂດຍກົງໃຫ້ກັບລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ 
(GDP) ເຖິງ 4.6%.

ເຖິງ ປະເທດລາວ ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢ່າງຮຸນແຮງທາງດ້ານສາທາລະນະສຸກ ຈາກພະຍາດ COVID-19, 
ມາດຕະການຮັບມືທ່ີໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ບໍ່ວ່າຈະເປັນທັງ ຂອງ ສາກົນ ແລະ ພາຍໃນປະເທດ ເຮັດໃຫ້ຂະແໜງການ 
ທ່ອງທ່ຽວ/ການໂຮງແຮມ (T/H) ເປັນໜ່ືງໃນພາກສ່ວນເສດຖະກິດທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໜັກ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ,  
ການທ່ອງ ທ່ຽວ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ ຄວາມອາດສາມາດໃນການຟ້ືນຟູຈາກຜົນກະທົບຄັ້ງນີ້, ກັບມາເປັນແຫ່ຼງລາຍຮັບ 
ໃຫ້ກັບພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ, ແລະ ແຫ່ຼງວຽກເຮັດງານທໍາ ໂດຍສະເພາະວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ກັບໄວໜຸ່ມ,  
ແມ່ຍິງ ແລະ ຊຸມຊົນເຂດຊົນນະບົດ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການໂຮງແຮມ (T/H) ໄດ້ຮັບ 
ການສະໜັບສະໜູນຢ່າງ      ເໝາະສົມ ໃນໄລຍະວິກິດການ ແລະ ໃນໄລຍະທ່ີກໍາລັງກ້າວເຂ້ົາສູ່ໄລຍະຂອງການຟ້ືນຟູ.

ຄຽງຄູ່ກັນກັບທ່ອງທ່ຽວ, ເຫັນໄດ້ເຖິງຄວາມສຳຄັນ ຂອງສຸຂານາໄມ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ໃນຂະແໜງ 
ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການໂຮງແຮມ ສືບເນື່ອງມາຈາກ COVID-19, ແລະ ການກະກຽມ ການເປີດຕົວຄືນບັນດາ 
ກິດຈະກໍາພາຍໃນປະເທດ ແລະ ການເປີດຊາຍແດນສາກົນ, ຄູ່ມືມາດຕະຖານນີ້ ໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນມາ ຫ້າຊຸດ ເພື່ອຂະ 
ແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການໂຮງແຮມ, ເຊິ່ງທັງໝົດ ໄດ້ຖືກກະກຽມເພື່ອຍົກລະດັບມາດຕະຖານທາງດ້ານ 
ສຸຂານາໄມ ພ້ອມທັງຊ່ວຍສ້າງ  ການທ່ອງທ່ຽວທ່ີປອດໄພ ທ່ີຈະເຮັດໃຫ້ເກີດມີຄວາມປອດໄພຫຼາຍຂ້ືນ, ສຳລັບ 
ໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ແຮງງານທີ່ເຮັດວຽກໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການໂຮງແຮມ ຢູ່ໃນ ສປປ  ລາວ.

ຂະແໜງການຍ່ອຍ ທີ່ນອນຢູ່ໃນການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການໂຮງແຮມ ຂອງກິດຈະກຳດັ່ງກ່າວນີ້ ລວມມີ: 
ສະຖານທີ່ພັກແຮມ, ອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ (F&B), ພະນັກງາານນໍາທ່ຽວ, ພະນັກງານຂັບລົດ, ສະຖານ 
ທີ່ທ່ອງທ່ຽວ  ແລະ ສາຍການບິນ. ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ແຜນການປະຕິບັດ ເກີດມີໝາກຜົນທີ່ດີຂຶ້ນ, 
ການນຳໃຊ້ມາດຕະຖານເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນຈະໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ທາງດ້ານ ການຝຶກອົບຮົມ, ການປະເມີນຜົນ 
ແລະ ການຢັ້ງຢືນ. ຄະນະກຳມະທິການສະເພາະກິດ ແມ່ນໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງຂຶ້ນມາ ສຳລັບກິດຈະກຳນີ້.

ບັນດາມາດຕະຖານເຫ່ົຼານີ້ ແມ່ນໄດ້ມີການອ້າງອີງໃສ່ ແລະ ນຳເອົາການປະຕິບັດທ່ີໄດ້ຜົນຕົວຈິງຈາກອົງ 
ການສາທາລະນະສຸກສາກົນ, ຄູ່ມື ຂອງ EU, ບັນດາປະເທດອາຊຽນ ພ້ອມກັບວິທີການມາດຕະການຄວາມປອດ 
ໄພແຫ່ງຊາດ ຈາກໜ່ວຍສະເພາະກິດ COVID-19, ຄູ່ມືດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ແຫ່ງຊາດ ຂອງ  
ສປປ ລາວ, ການປະຕິບັດທ່ີໄດ້ຮັບຜົນດີ ຈາກພາກອຸດສາຫະກໍາ ພ້ອມທັງຕົວຢ່າງ: ຈາກການສຳມະນາທາງວິຊາການ 
ແລະ ການສົນທະນາ ທ່ີ ໄດ້ຈັດຂ້ຶນ ໂດຍສະມາຄົມ ແລະ ຜູ້ນຳ ທາງດ້ານອຸດສາຫະກຳທ່ອງທ່ຽວ ພາຍໃນທ້ອງຖ່ິນ, 
ພ້ອມກັບການຊີ້ນໍາຈາກ ຄະນະກຳມະທິການມາດຕະຖານ. 

ພວກເຮົາຄາດຫວັງ ເຖິງຜົນສຳເລັດຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ມາດຕະຖານສຳລັບຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ 
ແລະ ການໂຮງແຮມ ແລະ ກະກຽມ ປະເທດລາວ ໃຫ້ເປັນສະຖານທີ່ ທີ່ມີຄວາມປອດໄພແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວສາກົນ 
ແລະ ຊາຍແດນ ໃນເວລາທີ່ພວກເຂົາກັບມາຢ້ຽມຢາມປະເທດລາວ.
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4.3  ອຳນວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານການຕິດຕາມຜູ້ສຳພັດ 37
4.4  ການຮັກສາໄລຍະຫ່າງທ່ີປອດໄພ ສຳລັບລູກຄ້າ 38
4.5  ຈຳກັດຂະໜາດກຸ່ມຄົນ  38

5.��ແຜນບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ� 38
5.1  ການຈັດການກັບກໍລະນີຕ້ອງສົງໄສ  38
5.3  ຕິດຕາມຂໍ້ມູນ 38
5.4  ມາດຕະການອານະໄມ  39

ເອກະສານອ້າງອີງ� 40

ຂໍ້ມູນຜູ້ສຳພັດ
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ມາດຕະຖານ ຮ້ານອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ ແມ່ນໄດ້ຖືກສ້າງຂື້ນມາ ເພື່ອຕອບສະໜອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 
ມາດຕະຖານ ທາງດ້ານສຸຂານາໄມ (LaoSafe) ຂອງບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ຮ້ານອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ. 
ຄູ່ມືມາດຕະຖານນີ້ ແມ່ນກວມເອົາ 5 ຂອບເຂດ ດັ່ງນີ້:

1� ການແຕ່ງກາຍ�ແລະ�ສຸຂານາໄມ�ສ່ວນບຸກຄົນ
2� ສຸຂານາໄມສິ່ງແວດລ້ອມ�
3� ຄວາມປອດໄພຂອງພະນັກງານ
4� ຄວາມປອດໄພຂອງລູກຄ້າ
5� ແຜນການຈັດການກັບຄວາມສ່ຽງ�

ການປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານ ແລະ ຄູ່ມືດັ່ງກ່າວນີ້ ຈະເຮັດໃຫ້ພາກທຸລະກິດທ່ີໃຫ້ບໍລິການສະຖານທ່ີພັກແຮມ 
ສາມາດ: ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຫ້າວຫັນໃນການຮັບມືກັບຄວາມສ່ຽງ ທ່ີກ່ຽວກັບພະຍາດອັກເສບປອດທ່ີເກີດ
ຈາກເຊື້ອຈຸລະໂລກສາຍພັນໃໝ່ COVID-19 ແລະ ເຮັດໃຫ້ສະພາບແວດລ້ອມມີຄວາມປອດໄພເພີ່ມຂຶ້ນ. 

ບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ສະຖານທ່ີພັກແຮມ ຕ້ອງນຳໃຊ້ຄູ່ມືດັັ່ງກ່າວນີ້ ເພື່ອກຽມພ້ອມຮັບການປະເມີນ ແລະ 
ຖືກຢັ້ງຢືນຜ່ານພາຍໃຕ້ແຜນງານ LaoSafe. 

ໝາຍເຫດ:
ຂໍ້ມູນຕ່າງໆໃນເອກະສານດັ່ງກ່າວນີ້ ແມ່ນຖືກພັດທະນາຂື້ນ, ເພື່ອຈຸດປະສົງຍົກສູງມາດຕະຖານທາງດ້ານສຸຂານາ
ໄມ ແລະ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ມາດຕະການປ້ອງກັນ ພະຍາດລະບາດອັກເສບປອດທ່ີເກີດ 
ຈາກຈຸລາໂລກສາຍພັນໃໝ່ Covid-19 ໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການໂຮງແຮມ ຂອງ ສປປ ລາວ.  
ຂ້ໍມນູຂ່າວສານໃນເອກະສານດ່ັງກ່າາວນ້ີ ອາດຈະມກີານປ່ຽນແປງໂດຍອີງຕາມ ນະໂຍບາຍຕ່າງໆຂອງແຕ່ລະທ້ອງຖ່ິນ, 
ຄຳສັ່ງຊີ້ນຳໃນລະດັບສາກົນ ແລະ ສະພາບການຂອງໂລກລະບາດ. ເອກະສານນີ້ຖືກສ້າງຂື້ນເພື່ອໃຫ້ນຳໃຊ້ໄດ້ຢ່າງ
ສາທາລະນະ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນ ຫລື ການຮັບປະກັນໃດໆ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນທາງດ້ານການສະແດງອອກ ຫືຼ 
ຄຳເວົ້າ.

ອາດຈະມີການແກ້ໄຂ ແລະ ການປັບປຸງຄູ່ມືມາດຕະຖານນີ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບການ 
ຂອງໂລກລະບາດທ່ີມີການປ່ຽນແປງ. ການດັດແກ້ຄູ່ມືນີ້ ແມ່ນຈະໄດ້ຮັບການດັດແກ້ພາຍໄຕ້ການຊີ້ນຳຂອງກະຊວງ
ຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ຄະນະສະເພາະກິດແຫ່ງຊາດຄວບຄຸມ 
COVID-19. 

ພາກແນະນຳ
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ຂ້ັນຕອນການອອກໃບຢັ້ງຢືນ

ຜ່ານການປະເມີນ

  

ການສະໝັກ
ຈຸດບໍລິການ / ອີເມວ / ແຟັກ

ຄວາມມຸ່ງໝ້ັນຂອງຝ່າຍບໍລິຫານ 
ແລະ ການສື່ສານ

ການແຕ່ງຕັ້ງທີມງານຮັບຜິດຊອບ 
ດ້ານສຸຂານາໄມ ແລະ ຄວາມປອດໄພ

ການບໍລິຫານໂຄງການ

ການຈັດ ຕາຕະລາງ ຝຶກອົບຮົມ 
(ເປັນທາງເລືອກ) 

          ການປະເມີນຜົນ
        ການກະກຽມຕົນເອງ          

ປະເມີນຜົນໃນສະຖານທ່ີ 
ຂອງບໍລິສັດ

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຝຶກອົບຮົມ ແລະ  
ການກະກຽມສຳລັບການປະເມີນຜົນ 

ໃນສະຖານທ່ີຂອງບໍລິສັດ

ການດຳເນີນ 
ການແກ້ໄຂ

ພິທີມອບ
ໃບຢັ້ງຢືນ
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ບັນດາບໍລິສັດທ່ີສະໝັກເຂົ້າຮ່ວມ ການຢັ້ງຢືນມາດຕະຖານຂອງແຜນງານ LaoSafe ຈະຕ້ອງຜ່ານຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປນີ້:

ຂັ້ນຕອນທີ�1:������ຮັບແບບຟອມສະໝັກ 

ບໍລິສັດອາດສາມາດຮັບແບບຟອມສະໝັກໄດ້ທ່ີ:
 ��� ຢູ່ພາຍໃນງານຕ່າງໆທ່ີ LaoSafe ຈັດຂື້ນ.
 ��� ໂດຍການຂໍແບບຟອມຜ່ານທາງອີເມວຫາ laosafe@luxdev.lu
 ��� ດາວໂຫລດຈາກ www.tourismlaos.org 

ຂັ້ນຕອນທີ�2:������ຄວາມມຸ່ງໝ້ັນຂອງຝ່າຍບໍລິຫານ��ແລະ�ການສື່ສານ

 ��� ປະກອບແບບຟອມສະໝັກ, ຫັຼງຈາກນັ້ນລົງລາຍເຊັນ ແລະ ສົ່ງໄປທ່ີ laosafe@luxdev.lu ເພື່ອສະແດງເຖິງ 
ຄວາມສົນໃຈ ແລະ ຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງທ່ານທ່ີຈະເປັນສ່ວນໜ່ຶງ ຂອງແຜນງານ LaoSafe. ເລີ່ມຕົ້ນສື່ສານກັບ 
ພະນັກງານຂອງທ່ານກ່ຽວກັບແຜນການຂອງບໍລິສັດ ທ່ີຈະສະໝັກ ເອົາໃບຢັ້ງຢືນ LaoSafe.

ຂັ້ນຕອນທີ�3:������ການແຕ່ງຕ້ັງຜູ້ຈັດການແລະທີມງານ�LaoSafe.

ຜູ້ບໍລິຫານຕ້ອງແຕ່ງຕ້ັງຜູ້ຈັດການ LaoSafe ເພ່ືອຊ່ວຍຮັບປະກັນຄວາມສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງແຜນງານ. 
 ພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ຈັດການ LaoSafe ຄວນປະກອບມີ, ແຕ່ບໍ່ຈຳກັດ, ຕໍ່ໄປນີ້:
 ��� ພດັທະນາ ແລະ ປະຕິບັດມາດຕະການຕ່າງໆ ຕາມທ່ີໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕະຖານທ່ີ ເໝາະ ສົມ.
 ��� ດຳເນີນກາຕາມຄວາມເໝາະ ສົມ, ແກ້ໄຂ, ປ້ອງກັນ ແລະ ສືບຕໍ່ປັບປຸງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະຖານໃຫ້ມີ

ປະສິດຕິຜົນ.
 ��� ຮັບປະກັນວ່າພະນັກງານທຸກຄົນມີຄວາມຄຸ້ນເຄີຍ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດຂອງມາດຕະຖານ.
 ��� ຖ້າເປັນໄປໄດ້, ສ້າງຕັ້ງ ແລະ ນຳພາທີມງານຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບກິດຈະກຳຂອງ LaoSafe 

ຢູພາຍໃນບໍລິສັດຂອງທ່ານ. 
 ��� ຮັບປະກັນວ່າໄດ້ ມີການຈົດບັນທຶກ ພ້ອມທັງທົບທວນ ແລະ ເກັບຮັກສາ ຂ້ໍມູນຕ່າງໆທ່ີກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງເໝາະສົມ.

 
ທີມງານຮັບຜິດຊອບ�ກ່ຽວກັບກິດຈະກຳຂອງ�LaoSafe 
ຄວນໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງທີມງານຮັບຜິດຊອບ ກ່ຽວກັບກິດຈະກຳຂອງ LaoSafe ພາຍໃນບໍລິສັດຂອງທ່ານ ເພື່ອສະໜັບ 
ສະໜູນ ຂັ້ນຕອນການຢັ້ງຢືນ. ບໍ່ມີການກຳນົດຈຳນວນສະມາຊິກຂອງທີມ LaoSafe ທ່ີຕາຍໂຕ. 
ທ່ານສາມາດແຕ່ງຕັ້ງຕາມຄວາມເໝາະສົມ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
 ��� ສະມາຊິກຂອງທີມງານ ອາດຈະປະກອບມີ ຫົວໜ້າພະແນກ / ຫົວໜ້າພາກສ່ວນ ຫືຼ ຫົວໜ້າຄຸມງານກໍ່ໄດ້.
 ��� ສະມາຊິກທີມງານຜູ້ທ່ີສາມາດ ນຳພາພະນັກງານໃນພະແນກ / ພາກສ່ວນທ່ີສາມາດ ດຳເນີນການແກ້ໄຂ ແລະ 

ປ້ອງກັນຕາມຂໍ້ກຳນົດຂອງມາດຕະຖານໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ.
 ��� ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ທີມງານ / ຜູ້ຈັດການ LaoSafe ມີຄື:

mailto:laosafe@luxdev.lu
https://www.tourismlaos.org/
mailto:laosafe@luxdev.lu
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 ��� ຮັບປະກັນໃຫ້ພະນັກງານທຸກຄົນໃນພະແນກທ່ີກ່ຽວຂ້ອງມີຄວາມຄຸ້ນເຄີຍ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດຂອງ 
ມາດຕະຖານ.

 ��� ການຕິດຕາມ ແລະ ສື່ສານຄວາມຄືບໜ້າ ກັບພະນັກງານຄົນອື່ນໆ.
 ��� ຮັບປະກັນວ່າມີການຈົດບັນທຶກ ພ້ອມທັງທົບທວນ ແລະ ເກັບຮັກສາ ຂໍ້ມູນຕ່າງໆທ່ີກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງເໝາະສົມ.
 ��� ປະສານງານກັບທີມງານບໍລິຫານ LaoSafe ເພື່ອຮັບການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ປະເມີນຜົນ
 ��� ການລວບລວມເອກະສານ ສຳລັບການປະເມີນ ແລະ ການຢັ້ງຢືນ.

ຂັ້ນຕອນທີ�4:������ການຝຶກອົບຮົມ�(ເປັນທາງເລືອກ)

ສຳລັບບໍລິສັດທ່ີຕ້ອງການໃຫ້ສະໜັບສະໜູນ ດ້ານການຝຶກອົບຮົມ ເພື່ອຊ່ວຍໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະຖານ 
LaoSafe:

 ��� ຈັດແຈງໃຫ້ຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ສະມາຊິກທີມ LaoSafe ທຸກຄົນເຂົ້າຮ່ວມການເຝິກອົບຮົມເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຄຸ້ນ 
ເຄີຍກັບແຜນງານ ແລະ ມາດຕະຖານຂອງມັນ.

 ��� ຈັດແຈງໃຫ້ສະມາຊິກທີມ ແລະ ພະນັກງານ (ສູງສຸດ 15 ທ່ານ ຕໍ່ບໍລິສັດ) ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມ ເຊິ່ງຈະ 
ຖືກຈັດຂື້ນຢູສ່ະຖານທ່ີຂອງທ່ານເອງ.

ຂັ້ນຕອນທີ�5:������ການປະເມີນຜົນ

ຖ້າບໍລິສັດຂອງທ່ານເລືອກທ່ີຈະຮັບການປະເມີນຜົນເລີຍ, ທ່ານຈະຕ້ອງກະກຽມສະຖານທ່ີ ແລະ ພະນັກງານຂອງ 
ທ່ານ ໃຫ້ພ້ອມສຳລັບການປະເມີນຜົນ. ທ່ານສາມາດດາວໂລດລາຍການ ແລະ ເອກະສານສະໜັບສະໜູນ ໄດ້ຈາກ 
ເວບໄຊທ໌ www.tourismlaos.org ເພື່ອຊ່ວຍທ່ານໃນການກຽມຕົວ. ການຝຶກອົບຮົມແມ່ນຈະຈັດໃຫ້ຕາມຄຳ
ຮ້ອງຂໍເທ່ົານັ້ນ.

ເມ່ືອທ່ານກຽມພ້ອມແລ້ວ, ຈະໄດ້ມີການຈັດແຈງຜູ້ປະເມີນ ລົງໄປປະເມີນຕົວຈິງຢູ່ໃນສະຖານທ່ີ ຫືຼ ບໍລິສັດຂອງທ່ານ.

ຂັ້ນຕອນທີ�6:������ໃບຢັ້ງຢືນ

ຫັຼງຈາກທ່ີບໍລິສັດຂອງທ່ານ ໄດ້ຜ່ານການປະເມີນຜົນແລ້ວ, ທ່ານຈະຖືກເຊີນເຂົ້າຮ່ວມພິທີມອບຮັບໃບຢັ້ງຢືນ 
LaoSafe.
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ມາດຕະຖານສໍາລັບສະຖານທ່ີ�
ພັກແຮມພາຍໃຕ້ແຜນງານ�LaoSafe�

ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດບໍລິການສະຖານທ່ີພັກແຮມ ຕ້ອງມີຄວາມຄຸ້ນເຄີຍກັບມາດຕະຖານເຫ່ົຼານີ້ ແລະ ສາມາດຈັດຕັ້ງ 
ປະຕິບັດ ມາດຕະຖານໄດ້ດີໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດວຽກຂອງພວກເຂົາ ເພື່ອຜ່ານການປະເມີນຜົນ ແລະ ໄດ້ຮັບ 
ການຢັ້ງຢືນ.

ລ/ດ ຜົນທ່ີຄາດຫວັງ ມາດຕະຖານ

1.�ມາດຕະຖານການແຕ່ງກາຍສ່ວນບຸກຄົນ

ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ 
ຂອງການແຜ່ເຊື້ອ

1.1��ມາດຕະຖານການແຕ່ງກາຍສ່ວນບຸກຄົນ
 ��� ຮັກສາ ເຄື່ອງນຸ່ງ ແລະ ເຄື່ອງແບບ ໃຫ້ສະອາດ.
 ��� ຮັກສາເລັບມືໃຫ້ສັ້ນ ແລະ ສະອາດ.
 ��� ຫ້າມໃສ່ເຄື່ອງປະດັບ ໃນຄະນະປະຕິບັດວຽກ.
 ��� ຮັກສາຜົມໃຫ້ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ແລະ ສະອາດ. ຖ້າຜົມຍາວໃຫ້ມັດໄວ້. 

ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ 
ຂອງການແຜ່ເຊື້ອ

1.2��ມາດຕະຖານສຸຂານາໄມສ່ວນບຸກຄົນ
 ���  ໃສ່ຜ້າອັດປາກ / ໜ້າກາກ
 ��� ລ້າງມືໃຫ້ຖືກຕ້ອງເພື່ອຄວາມສະອາດ.
 ��� ໃຊ້ນໍ້າຢາລ້າງມື ຫືຼ ນໍ້າຢາຂ້າເຊື້ອ ທ່ີມີສ່ວນປະສົມຂອງທາດເຫ້ົຼາ.
 ��� ສິ່ງທ່ີບໍ່ຄວນເຮັດເພື່ອປ້ອງກັນການກະຈາຍ ແລະ ການປົນເປື້ອນ ເຊັ່ນ:  ມືຈົກດັງ, 

ມືສີຕາ, ຖ່ົມນໍ້າລາຍ, ເຊັດເຫ່ືອດ້ວຍມືເປົ່າ

2.�ມາດຕະຖານສຸຂານາໄມສະພາບແວດລ້ອມ

ມາດຕະການອານະໄມ  
ແລະ ຂ້າເຊື້ອ

2.1��ພື້ນທ່ີລວມ
 ��� ເພີ່ມຄວາມຖ່ີໃນການເຮັດອານະໄມໃນບ່ອນທ່ີມີການສໍາພັດເລື້ອຍໆ, ຫືຼ 

ບ່ອນທ່ີມີການສັນຈອນຫຼາຍ. 
 ���  ນຳໃຊ້ ອຸປະກອນປ້ອງກັນໃນເວລາທ່ີອານະໄມ ແລະ ຂ້າເຊື້ອ. 

ໃຊ້ນ້ຳຢາຂ້າເຊື້ອທ່ີເໝາະສົມ. ປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາໃນຄູ່ມື 
"ຫັຼກການອານະໄມ ແລະ ຂ້າເຊືື້ອເພືື່ອປ້ອງກັນ ພະຍາດໂຄວິດ - 19 
( COVID-19 )" ຂອງກົມອານະໄມ ແລະ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ, 
ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ. ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດ 
ຕາມບ່ອນທ່ີມີການສໍາພັດເລື້ອຍໆ

ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ 
ຂອງການແຜ່ເຊື້ອ

2.2��ຂອບເຂດພາກສ່ວນໜ້າ
 ��� ທາງເຂົ້າ  

-� ຈັດສັນນໍ້າຢາລ້າງມື ໄວ້ໃກ້ທາງເຂົ້າ ແລະ ບໍລິເວນອ້ອມແອ້ມ ຫ້ອງໂຖງ  
(ລ໋ອບບີ້).

-� ວັດແທກອຸນຫະພູມ, ຕ້ອງບໍ່ເກີນ 37.5C. ຖ້າກວດບໍ່ຜ່ານ ແມ່ນບໍ່ອະນຸຍາດ 
ໃຫ້ເຂົ້າໄປໃນພື້ນທ່ີເດັດຂາດ.

-� ກວດກາເບີ່ງອາການທາງລະບົບທາງເດີນຫາຍໃຈ.
-� ຂ້າເຊື້ອກະເປົາເດີນທາງທຸກໜ່ວຍກ່ອນເອົາເຂົ້າມາໃນພື້ນທ່ີຂອງໂຮງແຮມ.
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ການອານະໄມ ແລະ  
ການຂ້າເຊື້ອ
ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ 
ຂອງການແຜ່ເຊື້ຶອ

ການຫຼຸດຜ່ອນການ 
ແຜ່ກະຈາຍຕາມພື້ນຜິວ

 ��� ບ່ອນຕ້ອນຮັບ (ລົງທະບຽນເຂົ້າ ແລະ ອອກທ່ີພັກ)
-� ພະນັກງານທຸກຄົນຕ້ອງໃສ່ອຸປະກອນປ້ອງກັນ.
-� ຕ້ອງມີມາດຕະການໃນການອານະໄມ ແລະ ການຂ້າເຊື້ອ.
-� ເພີ່ມຄວາມຖ່ີໃນການອານະໄມ ໃນບໍລິເວນທ່ີມີການສໍາພັດເລື້ອຍໆ ແລະ 

ເຂດທ່ີມີການສັນຈອນຫຼາຍ.
-� ມີການຈັດສັນນໍ້າຢາລ້າງມືໄວ້ໂຕະຕ້ອນຮັບ.
-� ຕ້ອງໝາຍກາເວັ້ນໄລຍະຫ່າງ (1 ແມັດ) ຢູ່ບ່ອນລໍຖ້າ ແລະ 

ບ່ອນລຽນແຖວລົງທະບຽນເຂົ້າ ແລະ ອອກທ່ີພັກ.
-� ຮັບປະກັນວ່າ ແຂກທຸກຄົນທ່ີລົງທະບຽນເຂົ້າພັກ ຕ້ອງໄດ້ຕື່ມຂໍ້ມູນສຳເພື່ອ 

ການຕິດຕາມ.
-� ຮັບປະກັນວ່າມີຜ້າປິດປາກໄວ້ສະໜອງໃຫ້ລູກຄ້າເມື່ອຕ້ອງການ.

 ��� ບໍລິການຍົກກະເປົາ
-� ພະນັກງານຍົກກະເປົາທຸກຄົນ ຕ້ອງໃສ່ຜ້າອັດປາກ
-� ຕ້ອງຂ້າເຊື້ອລໍ້ຂົນກະເປົາ ຫັຼງຈາກທ່ີໃຫ້ບໍລິການໃນແຕ່ລະຄັ້ງ.
-� ຕ້ອງລ້າງມື ແລະ ຂ້າເຊື້ຶອ ຫັຼງຈາກທ່ີຂົນກະເປົາແລ້ວແຕ່ລະຮອບ.

ການອານະໄມ  
ແລະ ການຂ້າເຊື້ອ

ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ 
ຂອງການແຜ່ກະຈາຍ

2.3��ຫ້ອງພັກແຂກ
 ��� ຫັຼກການໃນການອານະໄມ

-� ພະນັກງານແມ່ບ້ານທຸກຄົນ ຄວນໃສ່ອຸປະກອນປ້ອງກັນ. ລ້າງມື ແລະ 
ຂ້າເຊື້ອກ່ອນ ແລະ ຫັຼງຈາກອານະໄມແຕ່ລະຫ້ອງແລ້ວ.

-� ບໍ່ຄວນເອົາຜ້າທ່ີເປື້ອນໄວ້ໃນຫ້ອງ.
-� ອານະໄມ ແລະ ຂ້າເຊື້ອ ກະຕ່າເຄື່ອງຊັກທຸກຄັ້ງຫລັງຈາກທ່ີໃຊ້ແລ້ວ.
-� ອານະໄມອຸປະກອນເຮັດຄວາມສະອາດ ແລະ ອຸປະກອນຊັກລີດ ຫັຼງຈາກທ່ີ 

ເຮັດວຽກແລ້ວໃນແຕ່ລະຕອນ (ຜຽນ) ເຮັດວຽກ. 
 ��� ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ອານະໄມ ໃນບ່ອນທ່ີມີການສໍາພັດເລື້ອຍໆ 
 ��� ກໍາຈັດສິ່ງຂອງທ່ີແຂກໃຊ້ເທ່ືອດຽວແລ້ວຖ້ິມ 

ໃນທຸກຄັ້ງຫັຼງຈາກທ່ີແຂກອອກແລ້ວ.
 ��� ອານະໄມ ແລະ ຂ້າເຊື້ອ ອຸປະກອນເຄື່ອງໃຊ້ ກ່ອນທ່ີແຂກຜູ້ຕໍ່ໄປຈະເຂົ້າມາພັກ.  
 ��� ສຳລັບໂຮງແຮມ ທ່ີມີເຮືອນຄົວ ແລະ ອຸປະກອນຮັບປະທານອາຫານໄວ້ບໍລິການ 

ໃນຫ້ອງພັກ, ເຄື່ອງໃຊ້ຕ່າງໆ ຈະຕ້ອງຖືກອານະໄມ ແລະ ຂ້າເຊື້ອ ໃນລະຫວ່າງທ່ີ
ແຂກແຕ່ລະຄົນເຂົ້າພັກ.

 ��� ເປີດຮັບ ແລະ ລະບາຍອາກາດພາຍໃນຫ້ອງໃນເວລາທ່ີເຮັດຄວາມສະອາດ
 ��� ການຊັກລີດ ແລະ ຜ້າ

-� ຄວນຫີຼກລ່ຽງ ການຟິດຜ້າເປື້ອນໃນຫ້ອງ.
-� ເອົາຜ້າໃສ່ໃນຖົງເຄື່ອງຊັກ ຢູ່ໃນຫ້ອງແຂກ.
-� ການຊັກຜ້າ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາຂອງຜູ້ຜະລິດ.

 ��� ວິທີຈັດການເກັບຄໍາຮ້ອງຂໍຂອງແຂກ ໂດຍປາສະຈາກການສໍາພັດ. 
- ວາງເຄ່ືອງທ່ີແຂກຕ້ອງການໄວ້ນອກຫ້ອງ, ເຄາະປະຕູ ແລະ ແຈ້ງໃຫ້ແຂກຮັບຮູ້. 
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ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ 
ຂອງການແຜ່ກະຈາຍ

 ��� ການບຳລຸງຮັກສາ
-� ພະນັກງານສ້ອມແປງບຳລຸງຮັກສາ ຕ້ອງໃສ່ອຸປະກອນປ້ອງກັນ 
-� ຕ້ອງລ້າງມືກ່ອນເຂົ້າຫ້ອງແຂກ.
-� ຮັກສາໄລຍະຫ່າງຢ່າງໜ້ອຍ 1 ແມັດ ຈາກແຂກ.

ການຫຼຸດຜ່ອນການ 
ແຜ່ກະຈາຍ 
ຕາມພື້ນຜິວ

ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ 
ຂອງການແຜ່ເຊື້ອ 

ຫຼຸດຜ່ອນການເຕົ້າໂຮມ 
ແລະ  ການຈຳກັດ 
ຂະໜາດກຸ່ມ

2.4��ການປະຕິບັດໃນການສຳພັດອາຫານ�ແລະ�ການບໍລິການ
 ��� ພະນັກງານພະແນກອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ ທຸກຄົນຕ້ອງໃສ່ຜ້າອັດປາກ 

ເວລາທ່ີໃຫ້ບໍໍລິການ.
 ��� ເວລາໄອ ຫືຼ ຈາມ, ຕ້ອງປິ່ນໜ້າໜີອອກຈາກອາຫານ ແລະ ໃຊ້ ເຈ້ຍອານະໄມ 

ອັດດັງ ແລະ ປາກໄວ້. ລ້າງມືໃຫ້ສະອາດ ຫັຼງ ໄອ ຫືຼຈາມ. 
 ��� ມີມາດຕະການ ແລະ ເພີ່ມຄວາມຖ່ີໃນການອານະໄມ ແລະ ຂ້າເຊື້ອ 

ບ່ອນທ່ີມີການສໍາພັດເລື້ອຍໆ .
 ��� ບໍລິການ ເມນູອາຫານຕາມສັ່ງ ໃນຮ້ານອາຫານ (a la carte meal)

-� ພະນັກງານຕ້ອງ ອານະໄມບ່ອນເຮັດວຽກ ແລະ ບ່ອນທ່ີມີການສໍາພັດ 
ເລື້ອຍໆທຸກຄັ້ງ ກ່ອນປ່ຽນຜຽນເຮັດວຽກກັນ.

-� ຄວນວາງອຸປະກອນເທິງໂຕະອາຫານໃຫ້ໜ້ອຍທ່ີສຸດ 
ເພື່ອງ່າຍຕໍ່ການອານະໄມຂ້າເຊື້ອ

-� ຈັດໃຫ້ມີໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງໂຕະ ຢ່າງໜ້ອຍ 1 ແມັດ ສຳລັບແຕ່ລະກຸ່ມ.
-� ຖ້າມີການໃຊ້ຜ້າປູໂຕະ, ຕ້ອງປ່ຽນອັນໃໝ່ທຸກຄັ້ງຫັຼງຈາກໃຊ້ແລ້ວ

 ��� ບຸບເຟ້
-� ບໍ່ສະໜັບສະໜຸນໃຫ້ບໍລິການອາຫານແບບບຸບເຟ້. ຖ້າຫາກໃຫ້ບໍລິ ການຕ້

ອງຮັບປະກັນວ່າມີການຮັກສາໄລຍະຫ່າງເພື່ອຄວາມປອດໄພ ແລະ ໃຫ້ໃຊ້  
ໝາຍກາບ່ອນຢືນລຽນຄິວ ໃນເວລາລໍຖ້າຕັກອາຫານ.

-� ອາຫານຢູ່ທ່ີໂຕະບຸບເຟ ຕ້ອງຖືກເສີບໂດຍພະນັກງານ
 ��� ການຮັບປະທານອາຫານໃນຫ້ອງ

-� ພະນັກງານຕ້ອງໃສ່ ອຸປະກອນປ້ອງກັນ ໃນເວລາທ່ີນຳສົ່ງອາຫານ.
-� ພະນັກງານຕ້ອງລ້າງມືໃຫ້ສະອາດ, ແລະ ໃຊ້ນໍ້າຢາຂ້າເຊື້ອມືກ່ອນ 

ທ່ີຈະນຳສົ່ງອາຫານ.
-� ຈຳກັດ ແລະ ປະຕິບັດການນຳສົ່ງອາຫານໂດຍປາສະຈາກການສໍາພັດ. 

ວາງອາຫານໄວ້ນອກຫ້ອງ. ກົດກະດິງ ແລະ ແຈ້ງໃຫ້ແຂກເພື່ອຮັບຊາບ.
-� ຮັບປະກັນວ່າອາຫານຕ້ອງໄດ້ຮັບການປົກປິດໄວ້ ໃນເວລານຳສົ່ງອາຫານ. 

 ��� ງານລ້ຽງ
-� ພະນັກງານຕ້ອງເສີບອາຫານໃຫ້ແຂກແບບຈານໃຜລາວ 
-� ໝາຍກາຮັກສາໄລຍະຫ່າງ 1 ແມັດ ລະຫວ່າງໂຕະ

 ��� ຂັ້ນຕອນການລ້າງຈານ ແລະ ເຄື່ອງເງິນ 
-� ຈານ, ເຄື່ອງເງິນ, ແລະ ຈອກແກ້ວຕ່າງໆຕ້ອງຖືກລ້າງ ແລະ 

ຂ້າເຊື້ອດ້ວຍເຄື່ອງຈັກລ້າງຖ້ວຍ
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ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ 
ຂອງການແຜ່ກະຈາຍ
ຫຼຸດຜ່ອນການເຕົ້າ 
ໂຮມ ແລະ  ການ 
ຈຳກັດຂະໜາດ 

2.5�ການຈັດກອງປະຊຸມ�ແລະ�ງານຕ່າງໆ
 ��� ການເຮັດຄວາມສະອາດພື້ນຜິວບ່ອນທ່ີມີການສໍາພັດເລື້ອຍໆ. 

-� ພະນັກງານທຸກຄົນຕ້ອງໃສ່ ອຸປະກອນປ້ອງກັນ (ຜ້າປິດປາກ). 
-� ເພີ່ມຄວາມຖ່ີ ໃນການອານະໄມ ແລະ ຂ້າເຊື້ອສິ່ງຂອງ ແລະ ບ່ອນທ່ີມີການ 

ສໍາພັດ ເລື້ອຍໆ. 
-� ຮັບປະກັນວ່າມີການອານາໄມຢ່າງລະອຽດທຸກຄ້ັງຫັຼງແລ້ວງານປະຊຸມ / ປະຊຸມ

 ��� ຮັບປະກັນວ່າ ມີຜ້າອັດປາກໄວ້ສະໜອງໃຫ້ລູກຄ້າເມື່ຶອຕ້ອງການ.
 ��� ການຮັກສາໄລຍະຫ່າງ

-� ໝາຍກາໄລຍະຫ່າງ 1 ແມັດ ຢູ່ບ່ອນລົງທະບຽນພາຍໃນງານ.
-� ໝາຍກາໄລຍະຫ່າງ 1 ແມັດ ລະຫວ່າງໂຕະ. 

 ��� ການເຄື່ອນຍ້າຍຜ້າແພໄປ ແລະ ຈາກຫ້ອງປະຊຸມ ຈະຕ້ອງໄດ້ມີການຫຸ້ມຫ່ໍ ຫືຼ 
ໃສ່ຖົງ/ໃສ່ກ່ອງໄວ້. 

ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ 
ຂອງການແຜ່ເຊື້ອ 

2.6��ບ່ອນໃຫ້ບໍລິການທາງທຸລະກິດ�(Business�Centre)
ພະນັກງານທຸກຄົນຕ້ອງໃສ່ ອຸປະກອນປ້ອງກັນ (ຜ້າອັດປາກ)
 ��� ເພີ່ມຄວາມຖ່ີໃນການອານະໄມ ບ່ອນທ່ີມີການສໍາພັດເລື້ອຍໆ
 ��� ໝາຍກາລຽນແຖວ ໄລຍະຫ່າງ 1 ແມັດ,  ຢູ່ໂຕະຮັບຕ້ອນ ຫືຼ ບ່ອນຈ່າຍ ເງີນ. 

ການຫຼຸດຜ່ອນການແຜ ່
ກະຈາຍຕາມພື້ນຜິວ

2.7��ບ່ອນອອກກຳລັງກາຍ
 ��� ພະນັກງານທຸກຄົນຕ້ອງໃສ່ອຸປະກອນປ້ອງກັນ  (ຜ້າອັດປາກ).
 ��� ຂ້າເຊື້ອ ອຸປະກອນ ແລະ ພື້ນທ່ີ ທຸກຄັ້ງຫັຼງຈາກໃຊ້ແລ້ວ. 
 ��� ສະໜອງຜ້າເຊັດອານະໄມ.
 ��� ຕິດປ້າຍແນະນຳໃຫ້ຜູ້ທ່ີມາໃຊ້ບໍລິການ ເຊັດເຮັດຄວາມສະອາດຮາວມືຈັບ ແລະ 

ປຸ່ມຂອງອຸປະກອນຕ່າງໆ.
 ��� ເພີ່ມຄວາມຖ່ີໃນການອານະໄມ ບ່ອນທ່ີມີການສໍາພັດເລື້ອຍໆ.
 ��� ເກັບມ້ຽນຜ້າເຊັດໂຕທ່ີຖືກໃຊ້ແລ້ວ ລົງໃນກ່ອງບັນຈຸທ່ີປິດຝາໄວ້ຢ່າງດີ.

ມາດຕະການ 
ການອານະໄມ,  
ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ 
ຂອງການແຜ່ກະຈາຍ

ຫຼຸດຜ່ອນການເຕົ້າໂຮມ 
ແລະ ການຈຳກັດ 
ຂະໜາດບັນຈຸ  

2.8��ສະລອຍນໍ້າ
 ��� ພະນັກງານ

-� ພະນັກງານທຸກຄົນຕ້ອງໃສ່ ອຸປະກອນປ້ອງກັນ (ຜ້າອັດປາກ) 
-� ຖ້າມີພະນັກງານຮັກສາຄວາມປອດໄພ, ຮັບປະກັນວ່າພວກເຂົາໄດ້ຮັບການອະ

ທິບາຍກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນມາດຕະການຕ່າງໆທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ
 ��� ການອານະໄມ ແລະ ການຂ້າເຊື້ອ

-� ປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາຂອງຜູ້ຜະລິດ ສຳລັບການ ບຳລຸງຮັກສາ ແລະ 
ການອານະໄມ. 

-� ມີມາດຕະການເຮັດຄວາມສະອາດ ອຸປະກອນ ແລະ ເຟີນິເຈີ້ທຸກຄັ້ງຫັຼງຈາກທ່ີ
ແຂກໃຊ້ແລ້ວ. 
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-� ພະນັກງານທ່ີເສີບເຄື່ອງດື່ມ ຕາມແຄມສະລອຍນໍ້າ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມ 
ຫັຼກການ ການລ້າງມື ກ່ອນທ່ີຈະກະກຽມເຄື່ອງດື່ມ.

-� ໂຕະເຄື່ອງດື່ມ, ພາຖາດທ່ີໃຊ້ເສີບ ຕ້ອງຖືກລ້າງ ແລະ ຂ້າເຊື້ອ ຢ່າງເປັນປະຈໍາ
 ��� ການອານະໄມຜ້າ

-� ເກັບມ້ຽນຜ້າເຊັດໂຕທ່ີຖືກໃຊ້ແລ້ວ ແລະ ຜ້າທ່ີເປື້ອນລົງໃນກ່ອງບັນຈຸທ່ີປິດ 
ຝາໄວ້ຢ່າງດີ. 

-� ໃນເວລາເກັບມ້ຽນຜ້າເປື້ອນເຫ່ົຼານັ້ນ ພະນັກງານຕ້ອງໃສ່ຖົງມື ຫືຼ ປະຕິບັດ 
ຕາມຫັຼກການການລ້າງມືຫັຼງຈາກທ່ີເກັບມ້ຽນຜ້າສຳເລັດແລ້ວ. 

 ��� ການຮັກສາໄລຍະຫ່າງ
-� ມີມາດຕະການ ການຮັກສາໄລະຍະຫ່າງ 1 ແມັດ ເພື່ອຈັດສັນໂຕະ ແລະ ຕັ່ງ.

ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ 
ຂອງການແຜ່ເຊື້ຶອ

ມາດຕະການ 
ໃນການອານະໄມ 
ແລະ ການຂ້າເຊື້ອ

2.9��ສະປາ
 ��� ພະນັກງານທຸກຄົນຕ້ອງໃສ່ອຸປະກອນປ້ອງກັນ (ຜ້າອັດປາກ).
 ���  ແຂກທຸກຄົນ ຕ້ອງໄດ້ຖືກວັດແທກອຸນຫະພູມ ແລະ ກວດກາອາການລະບົບ 

ທາງເດີນຫາຍໃຈ.ຮັບປະກັນວ່າມີຜ້າອັດປາກໄວ້ສະໜອງໃຫ້ແຂກເມື່ອຕ້ອງການ
 ��� ມີມາດຕະການ ການຮັກສາໄລຍະຫ່າງ

-� ມີມາດຕະການ ການຮັກສາໄລະຍະຫ່າງ 1 ແມັດ 
-� ແນະນຳໃຫ້ມີການຈອງລ່ວງໜ້າ

 ��� ການເຮັດຄວາມສະອາດ ແລະ ການຂ້າເຊື້ອ 
-� ອານະໄມຫ້ອງ, ໂຕະ ແລະ ອຸປະກອນ ທ່ີຖືກນຳໃຊ້ແລ້ວຈາກລູກຄ້າຄົນເກົ່າ 

ທຸກຄັ້ງ ກ່ອນທ່ີລູກຄ້າຄົນໃໝ່ຈະມາໃຊ້ບໍລິການ. 
-� ຖ້າມີເສື້ອຄຸມໄວ້ບໍລິການ, ຈະຕ້ອງເອົາໄປຊັກທັນທີຫັຼງຈາກທ່ີລູກຄ້າໃຊ້ແລ້ວ. 
-� ຖ້າມີຕູ້ລ໋ອກເກີ້ສຳລັບມ້ຽນເຄື່ອງ, ກະແຈ ແລະ ຕູ້ຈະຕ້ອງຖືກເຊັດ ແລະ 

ອານະໄມທຸກຄັ້ງຫັຼງຈາກໃຊ້ແລ້ວ.
-� ຮັບປະກັນວ່າອຸປະກອນ ແລະ ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ ພາຍໃນສະປາ 

ແມ່ນສະອາດ ແລະ ຖືກອານະໄມທຸກມື້.
-� ພະນັກງານຕ້ອງລ້າງມືໃຫ້ຖືກວິທີ ທຸກຄັ້ງຫັຼງຈາກສໍາພັດລູກຄ້າແຕ່ລະຄົນ.

ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ 
ຂອງການແຜ່ກະຈາຍ,  
ຫຼຸດຜ່ອນການສໍາພັດ 
ທາງກາຍຍະພາບ, 
ມາດຕະການໃນການ 
ອານະໄມແລະ ການ 
ຂ້າເຊື້ອ

2.10��ຮ້ານຂາຍເຄ່ືອງ
 ��� ພະນັກງານຮ້ານຂາຍເຄື່ອງທຸກຄົນ ຕ້ອງໃສ່ອຸປະກອນປ້ອງກັນ (ຜ້າອັດປາກ).
 ��� ຈັດສັນນໍ້າຢາລ້າງມືໃຫ້ກັບແຂກ ຢູ່ທ່ີໜ້າຮ້ານ ແລະ ໂຕະຕ້ອນຮັບ.
 ��� ຮັບປະກັນວ່າ ຂອບເຂດຮ້ານຂາຍເຄື່ອງ/ຮ້ານຄ້າ ຖືກອານະໄມ ແລະ 

ຂ້າເຊື້ອທຸກມື້. 
 ��� ເພີ່ມຄວາມຖ່ີໃນການອານະໄມບ່ອນທ່ີມີການສໍາພັດເລື້ອຍໆ
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ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ 
ຂອງການແຜ່ກະຈາຍ,  
ມາດຕະການໃນການ 
ອານະໄມ ແລະ  
ການຂ້າເຊື້ອ

2.11��ຫ້ອງຮັບຮອງ�VIP
 ��� ຮັບປະກັນວ່າພະນັກງານທຸກຄົນ ໃສ່ອຸປະກອນປ້ອງກັນ
 ��� ເພີ່ມຄວາມຖ່ີໃນການອານະໄມບ່ອນທ່ີມີການສໍາພັດເລື້ອຍໆ
 ��� ມີມາດຕະການຈັດສັນບ່ອນນັ່ງ ໃຫ້ມີໄລຍະຫ່າງ 1 ແມັດ.

ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ 
ຂອງການແຜ່ກະຈາຍ

2.12��ພາກສ່ວນບ່ອນຈອດລົດ�ແລະ�ສວນ
 ��� ຜູ້ທ່ີເຂົ້າໄປ ຕ້ອງໃສ່ຜ້າປິດປາກ 
 ��� ຕັ່ງນັ່ງໃນບໍລິເວນສວນ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການອານະໄມ ແລະ ຂ້າເຊື້ອ ເປັນປະຈໍາ 
 ��� ມີມາດຕະການຈັດສັນບ່ອນນັ່ງ ໃຫ້ມີໄລຍະຫ່າງ 1 ແມັດ.

ມາດຕະການໃນການ 
ອານະໄມ ແລະ  
ການຂ້າເຊື້ອ

2.13��ພາກສ່ວນຫລັງ
 ��� ຕ້ອງໄດ້ຮັບການອານະໄມ ແລະ ຂ້າເຊື້ອ ຢ່າງເປັນປະຈໍາ
 ��� ມີມາດຕະການ ສຳລັບການອານະໄມ ແລະ ການຂ້າເຊື້ອ ເປັນປະຈໍາທຸກມື້ໃນ 

ບ່ອນທ່ີມີການສໍາພັດເລື້ອຍໆ ຫືຼ ບ່ອນທ່ີມີການສັນຈອນຫຼາຍ. 
 ��� ຈັດສັນນໍ້າຢາ ແລະ ບ່ອນລ້າງມື ຢູ່ໃນຈຸດທ່ີມີການສັນຈອນຫຼາຍສຳລັບພະນັກງານ

ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ 
ຂອງການແຜ່ກະຈາຍ

2.14��ການລະບາຍອາກາດ�ແລະ�ເຄ່ືອງປັບອາກາດ
 ��� ຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າ ມີການລະບາຍອາກາດທ່ີດີ. 

ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ 
ຂອງການແຜ່ກະຈາຍ

2.15��ຜູ້ຂາຍເຄ່ືອງທ່ີມາຈາກທາງນອກ�ແລະ�ຜູ້ສະໜອງ
 ��� ຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າ ຫືຼ ບຸກຄົນທີ 3 ຕ້ອງໃສ່ ອຸປະກອນປ້ອງກັນ (ຜ້າອັດປາກ)
 ��� ຖືກກວດສອບລະບົບຫາຍໃຈ ແລະ ຖືກວັດແທກອຸນຫະພູມ 

ເຊີ່ງອຸນຫະພູມຕ້ອງບໍ່ເກີນ  37.5C. ຖ້າກວດບໍ່ຜ່ານ 
ແມ່ນບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົ້າເດັດຂາດ.

 ��� ຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າ ຫືຼບຸກຄົນທີ 3 ແມ່ນຮູ້ລະບຽບ ແລະ ປະຕິບັດຂັ້ນຕອນສຸຂານາ
ໄມຂອງໂຮງແຮມທ່ານເປັນຢ່າງດີ.

3.��ຄວາມປອດໄພຂອງພະນັກງານ

ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ 
ຂອງການແຜ່ກະຈາຍ 
ຫຼຸດຜ່ອນການສໍາພັດ 
ທາງກາຍຍະພາບ,  
ມາດຕະການໃນການ 
ອານະໄມ ແລະ  
ການຂ້າເຊື້ອ

3.�1��ຄວາມປອດໄພຂອງພະນັກງານ
 ���  ວັດແທກອຸນຫະພູມ ແລະ ກວດກາອາການລະບົບທາງເດີນຫາຍໃຈຂອງພະນັກ 

ງານເຊີ່ງອຸນຫະພູມຕ້ອງບໍ່ເກີນ  37.5C. ຖ້າກວດບໍ່ຜ່ານ ແມ່ນບໍ່ອະນຸຍາດ 
ໃຫ້ເຂົ້າເດັດຂາດ. 

 ��� ເກັບຮັກສາປື້ມບັນທຶກການກວດກາອຸນຫະພູມຢ່າງໜ້ອຍ 21 ວັນ.

3.2�ຈໍາກັດການສັງສັນ�ແລະ�ປະຕິບັດການຮັກສາໄລຍະຫ່າງທ່ີປອດໄພ
ພະນັກງານບ່ໍຄວນຮວມຕົວກັນເປັນກຸ່ມໃຫຍ່
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3.3�ສະໜອງອຸປະກອນປ້ອງກັນໃຫ້ພະນັກງານ�ແລະ�ຈັດສັນບ່ອນລ້າງມື�
ແລະ�ນໍ້າຢາລ້າງມືໃຫ້ພະນັກງານ

3.4�ປະຕິບັດຕາມຄູ່ມືຄຳແນະນຳ�"ຫຼັກການອານະໄມ�ແລະ�ຂ້າເຊືື້ອເພືື່ອ�
ປ້ອງກັນ�ພະຍາດໂຄວິດ-19�(COVID-19)"ຂອງກົມອານະໄມ�ແລະ�
ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ,�ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ.

�4.��ຄວາມປອດໄພຂອງລູກຄ້າ

ຫຼຸດຜ່ອນການແຜ ່
ກະຈາຍ ແລະ ການ
ຈຳກັດຂະໜາດບັນຈຸ  

4.1��ວັດແທກອຸນຫະພູມ�ແລະ�ກວດກາອາການລະບົບທາງເດີນຫາຍ�
ໃຈຂອງແຂກກ່ອນເຂົ້າໄປໃນສະຖານປະກອບການ.�

4.2�ສະໜອງຜ້າອັດປາກໃຫ້ແຂກເມື່ອຕ້ອງການ.�
ສະໜອງນໍ້າຢາລ້າງມືຂ້າເຊື້ອໃຫ້ແຂກ�ໂດຍສະເພາະໃນບໍລິເວນທ່ີມີ
ການສັນຈອນຫຼາຍ

4.3�ສ້າງມາດຕະການເພື່ອ�ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການຕິດຕາມຜູ້ສຳ
ພັດ

4.4�ສ້າງມາດຕະການ�ການຮັກສາໄລຍະຫ່າງ�1�ແມັດ,�ເຊັ່ນກາໝາຍຮັກ�
ສາໄລຍະຫ່າງທາງກາຍະພາບ�

4.5�ສ້າງມາດຕະການຈຳກັດຂະໜາດກຸ່ມຄົນ�ແລະ�ຈັດສັນໄລຍະຫ່າງ�
ຂອງໂຕະ�ແລະ�ບ່ອນນັ່ງໃຫ້ປອດໄພ

5.��ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ

ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ 5.1�ເບີໂທສາຍດ່ວນ:�166,�165�ຫາກມີກໍລະນີສົງໃສ

5.2�ແຍກປ່ຽວ�ຜູ້ຖືກສົງໄສ�ແລະ�ຊ່ວຍຈັດສັນໃຫ້ຜູ້ກ່ຽວ�
ອອກຈາກສະຖານທ່ີ

5.3�ຊ່ວຍໃຫ້ຂໍ້ມູນໃນການຕິດຕາມປະຫວັດການສໍາພັດຕິດຕ່ໍ�

5.4�ປະຕິບັດຕາມຄູ່ມືຄຳແນະນຳ�"ຫຼັກການອານະໄມ�ແລະ�ຂ້າເຊືື້ອເພືື່ອ�
ປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19�(COVID-19)"�ຂອງກົມອານະໄມ�ແລະ�
ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ,�ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ.



- 20 -



- 21 -

ມາດຕະຖານ

1.��ມາດຕະຖານ�ການແຕ່ງກາຍ�ແລະ�ສຸຂານາໄມ

1.1�ມາດຕະຖານການແຕ່ງກາຍ

ພະນັກງານ ໃນສະຖານປະກອບການ ສະຖານທ່ີພັກແຮມ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມ  ມາດຖານສຸຂານາໄມສ່ວນບຸກ 
ຄົນທ່ີດີ. ສຸຂານາໄມທ່ີດີຂອງລາຍບຸກຄົນ ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕາມດັ່ງລຸ່ມນີ້:

 ��� ເຄື່ອງນຸ່ງ ແລະ ເຄື່ອງແບບ
-� ພະນັກງານຕ້ອງໃສ່ ເຄື່ອງນຸ່ງ ທ່ີ ສະອາດ, ເໝາະສົມ ແລະ ຮຽບຮ້ອຍ ໃນເວລາເຮັດວຽກ. 

ຕ້ອງປ່ຽນເຄື່ອງນຸງທຸກມື້ ຫືຼ ເວລາທ່ີເຄື່ອງເປື້ອນ. 
 ��� ເລັບມື

-� ເລັບມື ຕ້ອງສັ້ນ ແລະ ສະອາດ. ເຊື້ອແບກທີເຣຍ ທ່ີສະສົມຢູ່ໃນເລັບມື ສາມາດ ເຂົ້າໄປຢູ່ໃນອາຫານໄດ້ 
ເວລາທ່ີ ເລັບມື ສໍາພັດກັບອາຫານ. ເຊື້ອແບກທີເຣຍດັ່ງກ່າວ ຈະຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ປົນເປື້ອນໃນອາຫານ. 
ຫ້າມທາສີເລັບ ຫືຼ ໃສ່ເລັບປອມ. 

 ��� ເຄື່ອງປະດັບ ແລະ ເຄື່ອງອັນຍະມະນີ 
-� ຫ້າມໃສ່ເຄື່ອງປະດັບ ແລະ ເຄື່ອງອັນຍະມະນີ ເພາະມັນອາດຈະຕົກໃສ່ໃນອາຫານ. 

ຖ້າຫາກຕົກລົງໃສ່ອາຫານ ມັນສາມາດເຮັດໃຫ້ອາຫານ ເກີດມີການປົນເປື້ອນໄດ້.
 ��� ຜົມ

-� ຜົມຕ້ອງສະອາດ ແລະ ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ. ຜົມຍາວຕ້ອງໄດ້ມັດ ແລະ ໃສ່ຕາໜ່າງເກັບຜົມໄວ້.                                                                                                

1.2�ມາດຕະຖານສຸຂານາໄມ�ສ່ວນບຸກຄົນ

ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າ ມີການປະຕິບັດຕາມບັນດາຂະບວນການໃນການຊ່ວຍໃຫ້ສະຖານທ່ີເຮັດວຽ
ກສະອາດ ແລະ ຖືກຫັຼກສຸຂານາໄມ. ຕ້ອງມີການຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈໃນການປະຕິບັດ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າພະນັກ 
ງານຮັບຮູ້ , ມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ມີການປະຕິບັດຕາມຫັຼກສຸຂານາໄມ. 
 ��� ໃສ່ຜ້າປິດປາກ / ໜ້າກາກ

-� ຮັບປະກັນວ່າ ພະນັກງານ ມີອຸປະກອນປ້ອງກັນ ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ:  ຜ້າປິດປາກ, ຫືຼໜ້າກາກ ພະນັກງານທຸກຄົນ 
ແລະ ຄົນອື່ນໆ ຕ້ອງໄດ້ໃສ່ອຸປະກອນປ້ອງກັນຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ, ຍົກເວັ້ນເວລາກິນ ແລະ ດື່ມ. 

-� ຜ້າປິດປາກ ຫືຼ ໜ້າກາກ ຊ່ວຍປ້ອງກັນ ການກະຈາຍ ຂອງ ພະຍາດ COVID-19 ໂດຍການ 
ດັກຝອຍລະອອງ ທ່ີຖືກປ່ອຍອອກມາໃນອາກາດ ໃນຂະນະທ່ີຫາຍໃຈ, ໄອ, ຈາມ ແລະ 
ເວົ້າ. ການປົກປິດໜ້າ ແມ່ນໃຊ້ໃນເວລາທ່ີມີການຮັກສາໄລຍະຫ່າງທ່ີປອດໄພ ແລະ 
ຮັກສາມາດຕະການສຸຂານາໄມອື່ນໆ ເພືອຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງພະຍາດ COVID-19.

 ��� ການລ້າງມື
-� ການລ້າງມືທ່ີມີປະສິດທິພາບ ຊ່ວຍປ້ອງກັນແບກທີເຣຍທ່ີເປັນອັນຕະລາຍ ບໍ່ໃຫ້ແຜ່ກະຈາຍຈາກມື ຫືຼ 

ອາຫານ ໄປຫາອາຫານ, ພື້ນຜິວບໍລິເວນເຮັດວຽກ, ເຄື່ອງໃຊ້ ແລະ ອຸປະກອນຕ່າງໆ. ຕົວຢ່າງ ຕ້ອງໄດ້ລ້າງ 
ມື ຫືຼ ພາກສ່ວນໃດໜ່ຶງຂອງແຂນເປັນປະຈໍາ ດ້ວຍສະບູ ແລະ ນໍ້າສະອາດ ໃນໄລຍະເວລາ 20 ຫາ 40 
ວິນາທີ (ເປັນໄປໄດ້ແມ່ນລ້າງດ້ວຍນໍ້າອຸ່ນ).

�§ ເວລາມາຮອດບ່ອນເຮັດວຽກ 
�§ ຫັຼງຈາກໄປຫ້ອງນໍ້າ
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�§ ຫັຼງຈາກພັກຜ່ອນ
�§ ຫັຼງຈາກຈັບເງິນ
�§ ກ່ອນ ແລະ ຫັຼງ ເສີບອາຫານ
�§ ຫັຼງຈາກ ໄອ, ຈາມ, ກິນ ຫືຼ ດື່ມ
�§ ຫັຼງຈາກຈັບຂີ້ເຫຍື້ອ
�§ ຫັຼງຈາກເຮັດອານະໄມ ເຊັ່ນ: ເກັບຈານອາຫານ, ເຊັດໂຕະ ແລະ ເກັບເສດອາຫານຢູ່ເທິງໂຕະ
�§ ກ່ອນອອກຈາກບ່ອນເຮັດວຽກ 

ຂັ້ນຕອນໃນການລ້າງມືທ່ີຖືກຕ້ອງ
ຜູ້ບໍລິຫານ ຫລື ຜູ້ຈັດການຂອງສະຖານທ່ີແຮມ ຕ້ອງໄດ້ແນະນໍາ ຫລື ຝຶກຂັ້ນຕອນໃນການລ້າງມ ື
ໃຫ້ກັບພະນັກງານທຸກຄົນ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

 ��� ເປີດນໍ້າ ລ້າງມືໃຫ້ປຽກ
 ��� ໃສ່ສະບູ ແລະ ຖູຝາມືໃຫ້ທ່ົວ.
 ��� ຖູຫັຼງມື
 ��� ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າສະບູເຂົ້າໄປໃນຫວ່າງນິ້ວມື
 ��� ກຳນິ້ວມື ແລະ ຖູໃສ່ມື
 ��� ເອົາໃຈໃສ່ບ່ອນຫົວໂປ້ມື  
 ��� ກົດນິ້ວມືຢູ່ຝາມືແຕ່ລະຂ້າງ
 ��� ໃຊ້ຜ້າເຊັດມືໃຫ້ແຫ້ງ

ການເຮັດໃຫ້ມືແຫ້ງ
ມືຂອງທ່ານອາດຈະສະອາດຫັຼງຈາກທ່ີລ້າງມືໃສ່ສະບູ ແລະ ນ້ໍາ, ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ລະວັງເວລາທ່ີເຊັດມືໃຫ້ແຫ້ງ:

 ��� ຫີຼກລ່ຽງການໃຊ້ຜ້າຂົນໜູ ຫືຼ ຜ້າທຳຄວາມສະອາດທ່ີບໍ່ແມ່ນແບບໃຊ້ແລ້ວຖ້ິມ ເພື່ອເຊັດມື,  
ຍົກເວັ້ນທ່ານອານະໄມຜ້ານັ້ນທຸກໆມື້ ແລະ ຕາກແດດໃຫ້ແຫ້ງເປັນປະຈຳ. ເພາະເຊື້ອພະຍາດ 
ມັກຝັງຕົວຢູ່ໃນພື້ນທ່ີຊຸ່ມ.

 ��� ບໍ່ໃຫ້ໃຊ້ຜ້າເຊັດມືລວມ. ຕ້ອງໃຊ້ ຜ້າເຊັດມືທ່ີໃຊ້ແລ້ວຖ້ິມ ຫືຼ ເຄື່ອງເປົ່າມືໃນຫ້ອງນໍ້າ. 

 ��� ນໍ້າຢາຂ້າເຊື້ອສຳລັບມື ຫືຼ ເຈວລ້າງມືທ່ີມີສ່ວນປະສົມຂອງທາດເຫ້ົຼາ 
-� -ນໍ້າຢາຂ້າເຊື້ອສຳລັບມື ຫືຼ ເຈວລ້າງມືທ່ີມີສ່ວນປະສົມຂອງທາດເຫ້ົຼາ ແມ່ນມີຄວາມເໝາະສົມໃນການ 

ນຳໃຊ້ຕ້ານເຊື້ອ COVID-19 ຢ່າງປອດໄພ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ. ຕ້ອງໄດ້ຈັດສັນໃຫ້ພະນັກງານເພື່ອ 
ໃຊ້ໃນການອານະໄມຂ້າເຊື້ອທ່ີມືຂອງພວກເຂົາເປັນປະຈຳ. ຕ້ອງມີສ່ວນປະສົມຂອງທາດເຫ້ົຼາ 70% 
(ສ່ວນຫຼາຍຈະເປັນ ethanol, ethyl alcohol, isopropanol, ຫືຼ 2-propanol).  

-� ມືທ່ີເປື້ອນຫຼາຍຕ້ອງໄດ້ລ້າງໃສ່ສະບູ ຫືຼ ນໍ້າ ກ່ອນໃຊ້ນໍ້າຢາລ້າງມືຂ້າເຊື້ອ.
-� ອີງຕາມຄູ່ມືຄຳແນະນຳ "ຫັຼກການອານະໄມ ແລະ ຂ້າເຊືື້ອເພືື່ອປ້ອງກັນ ພະຍາດໂຄວິດ-19 

(COVID-19)" ຂອງກົມອານະໄມ ແລະ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ.
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ຂໍ້ແນະນຳ:�
ອານະໄມທຸກໆ�ຊ່ົວໂມງ�ໃນໄລຍະທ່ີມີຄົນຫຼາຍ�ແລະ�02�ຫາ�04�ຊ່ົວໂມງສຳລັບໄລຍະທ່ີມີຄົນໜ້ອຍ.

 ��� ການປ້ອງກັນການກະຈາຍ ແລະ ການປົນເປື້ອນ
-� ເພື່ອປ້ອງກັນການປົນເປື້ອນ ແລະ ການກະຈາຍຂອງເຊື້ອພະຍາດ, ລຸ່ມນີ້ແມ່ນສິ່ງທ່ີພະນັກງານບໍ່ຄວນປະຕິ

ບັດໃນຂະນະທ່ີຢູ່ໃນສະຖານທ່ີເຮັດວຽກ ແລະ ໃຫ້ບໍລິການ:
 ��� ສູບຢາ
 ��� ຖ່ົມນໍ້າລາຍ
 ��� ຈົກດັງ ຫືຼ ຫູ
 ��� ເປົ່າ ຫືຼ ພົ່ນລົມ ໃສ່ຈອກແກ້ວ ຫືຼ ມີດບ່ວງສ້ອມ ໃນຂະນະທ່ີຂັດພວກມັນ
 ��� ເຊັດມືໃສ່ຜ້າເປື້ອນ
 ��� ຫວີຜົມ ຫືຼ ຈັບຜົມ
 ��� ເຊັດເຫ່ືອດ້ວຍມື.

 ��� ແຈ້ງຫົວໜ້າ, ໄປພົບທ່ານໝໍ ແລະ ຢູ່ຫ່າງຈາກເພື່ອນຮ່ວມງານຖ້າຫາກພະນັກງານຮູ້ສຶກບໍ່ສະບາຍ

2.��ມາດຕະຖານສຸຂານາໄມສະພາບແວດລ້ອມ�ສຳລັບ�ສະຖານທີ່ພັກແຮມ
ສະຖານທ່ີພັກແຮມ ຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າ ເປັນສະຖານທ່ີ ທ່ີປອດໄພ ແລະ ສະອາດ ໃນການດຳເນີນງານ. 

2.1��ພື້ນທ່ີລວມ

ພື້ນຕ້ອງໄດ້ຮັບການອານະໄມ ແລະ ຂ້າເຊື້ອ ທຸກມື້. 
 ��� ເພີ່ມຄວາມຖ່ີໃນການເຮັດອານະໄມໃນບ່ອນທ່ີມີຄົນຫຼາຍ ຫືຼ ຄົນໃຊ້ຫຼາຍ. 
 ��� ຜູ້ໃຫ້ບໍລິຫານຕ້ອງສ້າງ ແລະ ນຳໃຊ້ ຂະບວນການໃນການອານະໄມ ແລະ ຂ້າເຊື້ອ ພື້ນທ່ີ ແລະ ສິ່ງອຳນວຍ 

ຄວາມສະດວກ ທ່ີຄົນນຳໃຊ້ຫຼາຍ.   
 
 
 

 ��� ເຊີ່ງສາມາດກວມລວມເອົາ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຈຳກັດຕາຍຕົວ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:
-� ທາງເຂົ້າໂຮງແຮມ
-� ຫ້ອງໂຖງ
-� ບ່ອນນັ່ງໃນຫ້ອງໂຖງ
-� ລິບ ແລະ ປຸ່ມກົດໃນລິບ
-� ລູກບິດຕາມປະຕູລວມ
-� ຫ້ອງນໍ້າລວມ
-� ຂັ້ນໄດ໋ ແລະ ພະນັກຂັ້ນໄດ໋ເລື່ອນ 
-� ບ່ອນນັ່ງໃນຂອບເຂດສະລອຍນໍ້າ ແລະ ບ່ອນອາບນໍ້າ
-� ອຸປະກອນທ່ີໃຊ້ຮ່ວມກັນ ຕ້ອງໄດ້ຖືກເຊັດຖູ ແລະ ຂ້າເຊື້ອ ຫັຼງຈາກຜຽນເຮັດວຽກ ແຕ່ລະຜຽນ ຫືຼ ກ່ອນທ່ີ

ຈະສົ່ງມອບໃຫ້ຜູ້ເຮັດວຽກຕໍ່ໄປ.  
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 ��� ການນຳໃຊ້ ອຸປະກອນປ້ອງກັນ ແລະ ການຂ້າເຊື້ອ ໃນເວລາທ່ີ ເຮັດ ອານະໄມ ແລະ ຂ້າເຊື້ອ 
-� ຜູ້ເຮັດອານະໄມຄວນລ້າງມືດ້ວຍສະບູ ແລະ ນໍ້າສະອາດ ຫືຼ ເຈວລ້າງມືທ່ີມີສ່ວນປະສົມຂອງທາດເຫ້ົຼາ ຫືຼ 

ເຈວຂ້າເຊື້ອ ໃນເວລາທ່ີເຮັດອານະໄມ.
-� ຜູ້ບໍລິຫານຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າ ມີການຈັດສັນຊຸດອຸປະກອນປ້ອງກັນໃຫ້ຜູ້ເຮັດອານະໄມ, ສວມໃສ່ອຸປະ 

ກອນປ້ອງກັນໃນລະຫວ່າງການເຮັດອານະໄມ ແລະ ຂ້າເຊື້ອຄື: ຜ້າອັດປາກ-ດັງ, ແວ່ນຕາທ່ີປົກກວມບໍລິ
ເວນຕາ,ໃສ່ໝວກໃຫ້ປົກຄຸມຜົມ, ຖົງມືຊະນິດຍາວ ແລະ ໜາ, ຊຸດກັນເປື້ອນແຂນຍາວເຮັດດ້ວຍຢາງ, 
ເກີບໂບກຢາງ.

-� ຜູ້ບໍລິຫານຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າ ມີການນຳໃຊ້ ນໍ້າຢາຂ້າເຊື້ອ, ແລະ ສະຖານທ່ີ ທ່ີໄດ້ຮັບການອານະໄມ ແມ່ນ 
ມີອາກາດທ່ີຖ່າຍເທດີ. ພະນັກງານຕ້ອງນຳໃຊ້ ນໍ້າຢາຂ້າເຊື້ອໃນປະລິມານທ່ີເໝາະສົມ. 

-� ສຳລັບຄູ່ມືທາງເລືອກໃນການຂ້າເຊື້ອ ແລະ ຄູ່ມືເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຫັຼກການໃນການອານະໄມ ແລະ 
ການຂ້າເຊື້ອ. ໃຫ້ອ້າງອີງ ຕາມຄູ່ມືຄຳແນະນຳ  "ຫັຼກການອານະໄມ ແລະ ຂ້າເຊືື້ອເພືື່ອປ້ອງກັນ 
ພະຍາດໂຄວິດ-19 (COVID-19)" ຂອງກົມອານະໄມ ແລະ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ, 
ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ.

 ��� ຫ້ອງນໍ້າລວມ
-� ຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າ ຫ້ອງນໍ້າ ແມ່ນໄດ້ຮັບການອານະໄມ ແລະ ຂ້າເຊື້ອເປັນປະຈໍາ.  

 
 
 
 

-� ຂັ້ນຕອນໃນການອານະໄມ ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດ ຕາມບ່ອນທ່ີມີການສໍາພັດເລື້ອຍໆ. ເຊີ່ງສາມາດ 
ກວມລວມເອົາ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຈຳກັດຕາຍຕົວ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

 ��� ລູກບິດປະຕູ ຫືຼ ດ້າມຈັບ I ບ່ອນກົດຊັກໂຄກ ຫືຼ ລູກບິດ I ກ໋ອກນໍ້າ I ໄລກອນ I ບ່ອນນັ່ງຊັກໂຄກ 
I ເຄື່ອງເປົ່າມືໃຫ້ແຫ້ງ (ປຸ່ມກົດ)ແລະ ອື່ນໆ. 

-� ເພີ່ມການລະບາຍອາກາດ ຖ້າຫາກ ມີໜ້າປ່ອງຢ້ຽມ. 
-� ພີມການຕິດຕາມ ແລະ ປ່ຽນແທນ ເຄື່ອງໃຊ້ ເຊັ່ນ:  ສະບູ, ນໍ້າຢາຂ້າເຊື້ອ, ເຈ້ຍເຊັດມື ແລະ 

ເຈ້ຍໃຊ້ໃນຫ້ອງນໍ້າ.

2.2��ຂອບເຂດພາກສ່ວນໜ້າ

 ��� ທາງເຂົ້າ  
-� ຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າມີການຈັດສັນນໍ້າຢາລ້າງມືຂ້າເຊື້ອ ໄວ້ໃນທາງທ່ີແຂກເຂົ້າມາ ແລະ ໃນເຂດອ້ອມແອ້ມ 

ຫ້ອງໂຖງ. ຕິດປ້າຍບອກໃນບ່ອນທ່ີສາມາດຕິດປ້າຍໄດ້
-�  ພະນັກງານຕ້ອງໄດ້ວັດແທກອຸນຫະພູມ ແລະ ກວດສອບວ່າແຂກມີອາການກັບລະບົບທາງເດີນຫາຍໃຈ 

ກ່ອນທ່ີພວກເຂົາຈະເຂົ້າມາໃນໂຮງແຮມ. 
-�  ຖ້າຫາກລູກຄ້າບໍ່ສະບາຍ ມີອຸນຫະພູມ ຢູ່ທ່ີ 37.5oC  ຫືຼ ສູງກວ່າ ແລະ/ຫືຼ ມີອາການລະບົບທາງເດີນຫາຍ 

ໃຈ ແນະນຳໃຫ້ພວກເຂົາ ໄປກວດທັນທີ. ບໍ່ໃຫ້ພວກເຂົາເຂົ້າມາໃນໂຮງແຮມ.
-� ຂ້າເຊື້ອກະເປົາເດີນທາງທຸກໜ່ວຍກ່ອນເອົາເຂົ້າມາໃນພື້ນທ່ີຂອງໂຮງແຮມ.

ຂໍ້ແນະນຳ:�
ອານະໄມທຸກໆ�ຊ່ົວໂມງ�ໃນໄລຍະທ່ີມີຄົນຫຼາຍ�ແລະ�02�ຫາ�04�ຊ່ົວໂມງສຳລັບໄລຍະທ່ີມີຄົນໜ້ອຍ.�
�
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 ��� ບ່ອນຕ້ອນຮັບ (ລົງທະບຽນເຂົ້າພັກ ແລະ ລົງທະບຽນອອກ)
-� ພະນັກງານຮັບຕ້ອນຕ້ອງສວມໃສ່ ອຸປະກອນປ້ອງກັນ (ຜ້າອັດປາກ) ໃນເວລາທ່ີໃຫ້ບໍລິການ 

ລົງທະບຽນເຂົ້າພັກ ແລະ ລົງທະບຽນອອກ.
-� ຕ້ອງມີຂັ້ນຕອນມາດຕະການໃນການອານະໄມ ແລະ ການຂ້າເຊື້ອ ໃນໂຕະ/ເຄົາເຕີ້ ຮັບຕ້ອນ. 

ພື້ນຜິວທ່ີມີການສໍາພັດເລື້ອຍໆ ຕ້ອງໄດ້ອານະໄມ ແລະ ຂ້າເຊື້ອ ທຸກໆມື້.  
-� ສິ່ງຂອງທ່ີມີການສໍາພັດເລື້ອຍໆ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການອານະໄມຫຼາຍຂຶ້ນ  ເຊີ່ງສາມາດກວມລວມເອົາແຕ່ບໍ່ໄດ້ຈຳ

ກັດຕາຍຕົວ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:
 ��� ພື້ນຜິວໜ້າໂຕະເຄົາເຕີ້
 ��� ກະແຈຄີກາດ ແລະ ເຄື່ອງປໍ້າກະແຈ (ຫັຼງຈາກທ່ີແຂກພັກເຊົາແລ້ວ)
 ��� ໂທລະສັບ
 ��� ເຄື່ອງເກັບເງິນ
 ��� ປຸ່ມກົດຕ່າງໆ ແລະ ຝາປົກ ຂອງຈັກກ໋ອບປີ້
 ��� ຄອມພິວເຕີ

-� ຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າມີນໍ້າຢາລ້າງມືຂ້າເຊື້ອຢູ່ທ່ີໂຕະຮັບຕ້ອນ. 
-� ບ່ອນລໍຖ້າ ແລະ ບ່ອນຢືນລຽນແຖວ ເພື່ອລົງທະບຽນເຂົ້າພັກ ແລະ ລົງທະບຽນອອກ 

ຕ້ອງຖືກໝາຍເພື່ອການເວັ້ນໄລຍະຫ່າງ (ຫ່າງກັນ 1 ແມັດ).
-� ແຂກທຸກຄົນທ່ີລົງທະບຽນເຂົ້າພັກ ຕ້ອງໄດ້ ຕື່ມຂໍ້ມູນສຳລັບການຕິດຕາມ, ບໍ່ວ່າຈະຕື່ມຜ່ານທາງ 

ລະຫັດ QR, ແບບຟອມເຈ້ຍ ຫືຼ ທາງໂຮງແຮມ ໄດ້ເຮັດການຮວບຮວມຂໍ້ມູນ 
ໃນການລົງທະບຽນຂໍ້ມູນຂອງພວກເຂົາ ເພື່ອຕິດຕາມໄດ້ງ່າຍ ໃນເວລາທ່ີຕ້ອງໄດ້ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ.

-� ແນະນຳແຂກວ່າ ພວກເຂົາຕ້ອງຮັກສາໄລຍະຫ່າງຈາກແຂກຄົນອ່ືນ ທ່ີບ່ໍໄດ້ມາຈາກກຸ່ມດຽວກັນກັບພວກເຂົາ. 

 ��� ບໍລິການຍົກກະເປົາ
-� ພະນັກງງານຍົກກະເປົາທຸກຄົນ ຕ້ອງໃສ່ (ຜ້າອັດປາກ) ເວລາທ່ີບໍໍລິການຍົກກະເປົາ.
-� ພະນັກງານຕ້ອງໄດ້ຂ້າເຊ້ືອລ້ໍ/ຖ້ານສຳລັບໄວ້ກະເປົາ ທຸກຄ້ັງຫັຼງຈາກທ່ີໃຫ້ບໍລິການຂົນກະ ເປົາ.
-� ພະນັກງານຕ້ອງລ້າງມື ແລະ ຂ້າເຊ້ືອໃນມືທຸກຄັ້ງ ຫັຼງຈາກທ່ີຂົນກະເປົາແຕ່ລະຮອບ.

ຂ້ໍແນະນຳ:�
ວາງແຜ່ນພົມ�ຂ້າເຊ້ືອສຳລັບເກີບ�ໄວ້ໃນທາງເຂ້ົາ�,�ບ່ອນທ່ີສາມາດວາງໄດ້.

ຂ້ໍແນະນຳ:�
�� ອານະໄມທຸກໆ�ຊ່ົວໂມງ�ໃນໄລຍະທ່ີມີຄົນຫຼາຍ�ແລະ�2�ຫາ�4�ຊ່ົວໂມງສຳລັບໄລຍະທ່ີມີຄົນໜ້ອຍ.
�� ຖ້າໂຮມແຮມມີການລົງທະບຽນລ່ວງໜ້າໂດຍປາສະຈາກການສໍາພັດຍ່ິງເປັນການດີ�ເຊ່ັນ:��ລົງທະ�

ບຽນອອນລາຍ�ຫືຼ�ຜ່ານແອັບ.
�� ຮັບປະກັນໃຫ້ມີອຸປະກອນປ້ອງກັນ�ເຊ່ັນ:��ຜ້າປາກໄວ້ໃຫ້ແຂກຕະຫລອດເວລາທ່ີຕ້ອງການ.��
�� ເອົາສ່ິງຂອງທ່ີໃຊ້ລວມອອກ�ເຊ່ັນ:��ໜັງສືພິມ,�ວາລະສານ�ແລະ�ແຜ່ນພັບ�ເພາະສ່ິງເຫ່ົຼານ້ີບ່ໍສາ�

ມາດອານະໄມໄດ້ງ່າຍ.
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2.3��ຫ້ອງພັກແຂກ
ຜູ້ບໍລິຫານຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າ ພະນັກງານແມ່ບ້ານ ໄດ້ຮັບການປ້ອງກັນ ໂດຍການໃສ່ອຸປະກອນປ້ອງກັນ 
(ຜ້າອັດປາກ) ໃນເວລາທ່ີອານະໄມຫ້ອງພັກ.
 ��� ຫັຼກການໃນການອານະໄມ

-� ນອກຈາກຫັຼກການໃນການອານະໄມຫ້ອງເປັນປະຈໍາ, ເວລາທ່ີເຮັດອານະໄມ ພະນັກງານຕ້ອງປະຕິບັດຕາມ
ຫັຼກການລຸ່ມນີ້:

-� ລ້າງມື ແລະ ຂ້າເຊື້ອ ກ່ອນ ແລະ ຫັຼງ ອານະໄມຫ້ອງ ແຕ່ລະຫ້ອງ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການກະຈາຍ.
-� ພະນັກງານພະແນກແມ່ບ້ານ ຕ້ອງລ້າງມື ແລະ ຂ້າເຊື້ອ ຫັຼງຈາກທ່ີ ສໍາພັດຜ້າເປື້ອນ ແລະ ອານະໄມແຕ່ລະ 

ຫ້ອງເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການກະຈາຍ. 
-� ບໍ່ຄວນຟິດຜ້າທ່ີເປື້ອນໃນຫ້ອງ ເພື່ອຫີຼກເວັ້ນ ການກະຈາຍຕົວຂອງໄວຣັດໃນອາກາດ. 
-� ຖ້າຫາກໃຊ້ ກະຕ່າ/ກະຕ່າຫູຫ້ິວ ໃສ່ຜ້າ, ໃຫ້ອານະໄມ ແລະ ຂ້າເຊື້ອກະຕ່າ ແລະ ກະຕ່າຫູຫ້ິວ 

ຫລັງຈາກທ່ີເອົາຜ້າມາຊັກ/ໃຊ້.
-� ວັດຖຸສິ່ງຂອງທ່ີໃຊ້ແລ້ວຖ້ິມ ເຊັ່ນ:  ຜ້າອັດປາກ, ທິດຊູ ຕ້ອງເກັບໄວ້ໃນຖັງ ທ່ີມີຝາປິດ ແລະ ເອົາໄປຖ້ິມ.
-� ພະນັກງານຕ້ອງອານະໄມອຸປະກອນເຮັດຄວາມສະອາດ ແລະ ອຸປະກອນຊັກລີດ 

ຫັຼງຈາກທ່່ີເຮັດວຽກແລ້ວແຕ່ລະຜຽນ/ມື້. ເຊີ່ງສາມາດກວມລວມເອົາ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ກໍານົດຕາຍຕົວ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:
 ��� ລໍ້ຍູ້ຂອງແມ່ບ້ານ
 ��� ກະຕ່າຂີ້ເຫຍື້ອ
 ��� ກະຕ່າຜ້າ
 ��� ເຄື່ອງດູດຝຸ່ນ
 ��� ອຸປະກອນອື່ນໆ ທ່ີໃຊ້ໃນການເຮັດອານະໄມ 

ຂ້ໍແນະນຳ:�
�� ພະຍາຍາມຂົນກະເປົາໂດຍເຮັດໃຫ້ເກີດການສໍາພັດໜ້ອຍເທ່ົາທ່ີຈະເຮັດໄດ້:
�� ຖ້າຫາກໂຮງແຮມ�ມີລິບ�,�ແມ່ນໃຫ້ຂົນກະເປົາ�ໂດຍການໃຊ້�ກະແຈຄີກາດ�ເພ່ືອກົດລິບ.
�� ຂົນກະເປົົາ�ໄປຫ້ອງພັກແຂກ�ແລະ�ປະໄວ້ນອກຫ້ອງ.
�� ຖ້າຫາກແຂກຢູ່ແຖວນ້ັນ�ແລະ�ຕ້ອງການໃຫ້ຂົນກະເປົາເຂ້ົາໄປໃນຫ້ອງ,�ຂໍໃຫ້ແຂກເປັນຄົນໄຂປະຕູ�

ຫ້ອງ�ດ້ວຍກະແຈ�ຂອງພວກເຂົາເອງ.
�� ວາງກະເປົາໄວ້ໃນຫ້ອງ�ແລະ�ອອກຈາກຫ້ອງທັນທີ.�ບ່ໍຄວນຢູ່ຕ່ໍ�ຫືຼ�ສໍາພັດສ່ິງຂອງໃນຫ້ອງ.�

ຂ້ໍແນະນຳ:
�� ເພ່ືອເປັນການຫຼຸດຜ່ອນ�ການພົບກັນ�ຄວນອານະໄມຫ້ອງເວລາທ່ີແຂກບ່ໍຢູ່ໃນຫ້ອງ.
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 ��� ການອານະໄມຈດຸທ່ີຖືກສໍາພັດເລື້ອຍໆ
-� ຫັຼກການອານະໄມ ແລະ ຂ້າເຊື້ອ ຂອງແມ່ບ້ານ ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນຈຸດທ່ີມີການສໍາພັດຫຼາຍ, ອຸປະກອນທ່ີ 

ອານະໄມຍາກ. ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ພະນັກງານແມ່ບ້ານຮັບຮູ້ ກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ຫັຼກການດ່ັງກ່າວ. ນ້ີແມ່ນສາມາດ 
ກວມລວມເອົາແຕ່ບໍ່ໄດ້ກຳນົດຕາຍຕົວ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

 ��� ປະຕູ ແລະ ດ້າມຈັບ ເຄື່ອງເຟີນິເຈີ້ ແລະ ລີ້ນຊັກ
 ��� ຣີໂໝດຄວບຄຸມ ເຊັ່ນ:  ໂທລະພາບ (TV), ເຄື່ອງປັບອາກາດ 
 ��� ປຸ່ມເປີດ - ປິດ ດອກໄຟ
 ��� ໂຕະຂ້າງຫົວຕຽງ
 ��� ແຜງຄວບຄຸມໃນຫ້ອງ
 ��� ໂມງປຸກ
 ��� ລາຍການເມນູໃນຫ້ອງພັກ ແລະ ຊຸດຂໍ້ມູນຂ່າວສານ
 ��� ຖ້ານໄວ້ກະເປົາ
 ��� ບ່ອນນັ່ງໂຖສ້ວມ ແລະ ດ້າມຈັບ
 ��� ກ໋ອກນໍ້່າ
 ��� ໂທລະສັບ
 ��� ເຄື່ອງເປົ່າຜົມ
 ��� ຕູ້ນິລະໄພໃນຫ້ອງ 

 
 

 ��� ສິ່ງຂອງທ່ີໃຊ້ເທ່ືອດຽວແລ້ວຖ້ິມ
-� ກໍາຈັດສິ່ງຂອງທ່ີແຂກໃຊ້ເທ່ືອດຽວແລ້ວຖ້ິມ ທຸກຄັ້ງໃນຊ່ວງທ່ີແຂກເຂົ້າມາພັກເຊົາ.

 ��� ເຄື່ອງໃຊ້ໃນຫ້ອງ
-� ຖ້າຫາກເຄື່ອງສ່ວນຕົວຂອງແຂກໃນຫ້ອງຖືກນຳໃຊ້, ພະນັກງານແມ່ບ້ານຕ້ອງໄດ້ອານະໄມ ແລະ ຂ້າເຊື້ອ 

ບ່ອນທ່ີມີການສໍາພັດເລື້ອຍໆ. ນີ້ລວມມີ ເຄື່ອງໃຊ້ໃນຫ້ອງນໍ້່າ ທ່ີແຂກໄດ້ໃຊ້ ຫືຼ ໄດ້ສໍາພັດ. ພື້ນຜິວທາງ 
ນອກຕ້ອງເຊັດກ່ອນແຂກຜູ້ຕໍ່ໄປທ່ີຈະເຂົ້າມາພັກ.  

 ��� ການບໍລິການທ່ີພັກທ່ີມີເຮືອນຄົວ
-� ສຳລັບການບໍລິການຂອງໂຮງແຮມ ທ່ີມີເຮືອນຄົວໃນຫ້ອງພັກ ແລະ ອຸປະກອນຮັບປະທານອາຫານ, 

ເຄື່ອງຕ່າງໆ ໃນເຮືອນຄົວ ຕ້ອງໄດ້ນຳມາອານະໄມ ແລະ ຂ້າເຊື້ອ ໃນແຕ່ລະຊ່ວງທ່ີແຂກເຂົ້າມາພັກເຊົາ. 
 ��� ການລະບາຍອາກາດໃນຫ້ອງ

-� ຖ້າເປັນໄປໄດ້ ໃຫ້ເປີດຮັບອາກາດ ແລະ ລະບາຍອາກາດພາຍໃນຫ້ອງ ໃນຂະນະທ່ີເຮັດອານະໄມ 

ຂ້ໍແນະນຳ:
ເພ່ືອເປັນການຫຼຸດຜ່ອນ�ການພົບກັນ�ຄວນອານະໄມຫ້ອງເວລາທ່ີແຂກບ່ໍຢູ່ໃນຫ້ອງ.

ຂ້ໍແນະນຳ:�
ແນະນຳໃຫ້�ປ່ອຍຫ້ອງໃຫ້ວ່າງໄວ້ຢ່າງໜ້ອຍ�24�ຊ່ົວໂມງຫັຼງຈາກທ່ີແຂກໄດ້ລົງທະບຽນອອກ.
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ຂ້ໍແນະນຳ:�
ແນະນໍາໃຫ້ທຳຄວາມສະອາດທຸກໆຊ່ົວໂມງ�ໃນຊ່ວງທ່ີຄົນຫຼາຍ�ແລະ�ທຸກໆ�2�ຫາ�4�ຊ່ົວໂມງໃນ�
ຊ່ວງທ່ີຄົນບ່ໍຫຼາຍ.

 ��� ຊັກລີດ ແລະ ຜ້າ

-� ຜ້າທ່ີມີການສໍາພັດກັບແຂກຢ່າງໃກ້ຊິດເຊັ່ນ:  ຜູ້ປູຕຽງ, ຜ້າເຊັດໂຕ, ຜ້າທ່ີໃຊ້ ສຳລັບອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ
-� ພະນັກງານຄວນຫີຼກລ່ຽງ ການຟິດຜ້າເປື້ອນໃນຫ້ອງ.
-� ເອົາຜ້າໃສ່ຖົງຢູ່ໃນຫ້ອງແຂກ ເພື່ອຈຳກັດບໍ່ໃຫ້ມີການໄປສໍາພັດ ໃນຂະນະທ່ີນຳເອົາຜ້າໄປຊັກ.
-� ການຊັກຜ້າ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາຂອງຜູ້ຜະລິດ. ຕ້ອງຊັກໃສ່ນໍ້າຮ້ອນ ແລ້ວໃສ່ແຟັບຕາມປົກກະຕິ.
-� ເຄື່ອງຢູ່ໃນມິນິບາ 

 ��� ການຈັດການກັບຄໍາຮ້ອງຂໍຂອງແຂກ 
-� ຖ້າຫາກແຂກ ຕ້ອງການເຄື່ອງໃຊ້ໃນຫ້ອງນໍ້າ ຫືຼ ເຄື່ອງໃຊ້ພາຍໃນຫ້ອງ, ຖ້າເປັນໄປໄດ້ ພະນັກງານແມ່ບ້ານ 

ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນການປາດສະຈາກການສໍາພັດ ໃນເວລາເອົາເຄື່ອງໃຫ້ແຂກ. ປະເຄື່ອງທ່ີແຂກ 
ຕ້ອງການໄວ້ນອກຫ້ອງ, ເຄາະປະຕູ ແລະ ແຈ້ງໃຫ້ແຂກຮັບຮູ້. 

 ��� ການບຳລຸງຮັກສາ

-� ພະນັກງານສ້ອມແປງບຳລຸງຮັກສາ ຕ້ອງລ້າງມືຂອງພວກເຂົາ ແລະ ສວມໃສ່ອຸປະກອນປ້ອງກັນກ່ອນເຂົ້າໄປ
ໃນຫ້ອງ. ຮັກສາໄລຍະຫ່າງ ຢ່າງໜ້ອຍ 1 ແມັດ ຈາກແຂກ ໃນເວລາທ່ີເຂົ້າໄປເຮັດວຽກສ້ອມແປງ. 

2.4��ການປະຕິບັດໃນການສຳພັດອາຫານ�ແລະ�ການບໍລິການ
ພະນັກງພະແນກອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ ທຸກຄົນຕ້ອງໃສ່ ຜ້າອັດປາກ ເວລາທ່ີໃຫ້ບໍໍລິການ

ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ ພາຍໃນໂຮງແຮມ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຂະບວນການ ແລະ ເພີ່ມຄວາມຖ່ີ 
ໃນການອານະໄມ ແລະ ຂ້າເຊື້ອ ໃນບ່ອນທ່ີມີການສໍາພັດເລື້ອຍໆ.

ເວລາໄອ ຫືຼ ຈາມ, ໃຫ້ປິ່ນໜ້າອອກຈາກອາຫານ ແລະ ຄວນປິດດັງ ແລະ ປາກໄວ້ດ້ວຍເຈ້ຍອານະໄມ. 
ລ້າງມືໃຫ້ສະອາດດີທຸກຄັ້ງຫັຼງໄອ ຫືຼ ຈາມ. 

ຂ້ໍແນະນຳ:�
ເພ່ືອສຸຂານາໄມ,�ແນະນຳວ່າ�ໃຫ້ໂຈະການສະໜອງເຄ່ືອງໃນມິນີບາ.�ໃຫ້ເສີບພຽງແຕ່ນ້ໍາດ່ືມ.�
ຖ້າຫາກແຂກຕ້ອງການຫຍັງເປັນພິເສດ�ແຂກສາມາດຮ້ອງຂໍໄດ້.���



- 29 -

 ��� ບໍລິການ ເມນູອາຫານຕາມສັ່ງ ໃນຮ້ານອາຫານ (a la carte meal) 
-� ຕ້ອງມີການສ້າງຫັຼກການໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ໃນການອານະໄມ ແລະ ຂ້າເຊື້ອ ພື່ນທ່ີໃນການເຮັດວຽກຂອງ 

ພວກເຂົາເປັນປະຈໍາ. ເຊີ່ງສາມາດກວມລວມເອົາ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ກຳນົດຕາຍຕົວ ດັ່ງລຸ່ມນີ້,: 
 ��� ບ່ອນເຮັດວຽກ
 ��� ເຄົາເຕີບາ
 ��� ຈັກຄິດໄລ່ເງິນ
 ��� ເຄື່ອງຈັກ POS 
 ��� ອຸປະກອນ

-� ສຳລັບທຸກໆຜຽນເຮັດວຽກ ຫືຼ ທຸກຄັ້ງທ່ີພະນັກງານປ່ຽນຜຽນເຮັດວຽກ, ຕ້ອງໄດ້ອານະໄມສະຖານທ່ີເຫ່ົຼານີ້ 
ກ່ອນທ່ີຈະສົ່ງມອບໃຫ້ກັບຜຽນເຮັດວຽກຕໍ່ໄປ.

-� ຄວນວາງເຄື່ອງພຽງຈຳນວນໜ້ອຍທ່ີຈຳເປັນໄວ້ເທິງໂຕະອາຫານ ເພື່ອຄວາມງ່າຍໃນການຂ້າເຊື້ອເຊັ່ນ:  
ເຄື່ອງປຸງຈອກແກ້ວ ແລະ ອຸປະກອນຮັບປະທານອາຫານ.

-� ການຈັດໂຕະ: ແຕ່ລະກຸ່ມຕ້ອງມີໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງກຸ່ມ ຢ່າງໜ້ອຍ 1 ແມັດ.  ສຳລັບໂຕະ/ຕັ່ງທ່ີຖືກກຳນົດ
ສະຖານທ່ີໄວ້ແລ້ວນັ້ນ ຕ້ອງຖືກກາໝາຍໄວ້ເພື່ອໃຫ້ເຫັນການແບ່ງແຍກກຸ່ມທ່ີຊັດເຈນ ແລະຕ້ອງຮັບປະກັນ
ວ່າແຕ່ລະກຸ່ມຫ່າງກັນ 1 ແມັດ.

 ��� ບຸບເຟ
-� ສຳລັບຮ້ານອາຫານທ່ີເສີບອາຫານໃນຮູບແບບບຸບເຟ, ຕ້ອງມີຫັຼກການເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການສໍາພັດກັນ 

ລະຫວ່າງແຂກ. ຖ້າຫາກຕ້ອງເສີບບຸບເຟ, ຮ້ານອາຫານຕ້ອງ:
 ��� ຮັບປະກັນວ່າ ມີການເວັ້ນໄລຍະຫ່າງເພື່ອຄວາມປອດໄພ ແລະ ໝາຍບ່ອນໃຫ້ຢືນລໍຖ້າຕັກອາຫານ 

(ຫ່າງກັນ1 ແມັດ).
 ��� ຮັບປະກັນວ່າ ຜູ້ມາຮັບປະທານອາການ ບໍ່ໄດ້ສໍາພັດກັບອາຫານໂດຍກົງ ຫືຼ ນຳໃຊ້ ແນວຕັກ ຫືຼ 

ຈອງລວມກັນ. ອາຫານຢູ່ທ່ີໂຕະບຸບເຟ ຕ້ອງຖືກເສີບໂດຍພະນັກງານໃນຮ້ານອາຫານ.

 ��� ຮັບປະທານອາຫານໃນຫ້ອງ
-� ປ່ຽນຮູບແບບການບໍລິການ ໃຫ້ມາເປັນບໍລິການອາຫານເທິງຫ້ອງພັກແທນ ໃຫ້ຫຼາຍທ່ີສຸດເທ່ົາທ່ີຈະເປັນໄປ 

ໄດ້ໂດຍຫີຼກລ່ຽງການພົບປະກັນໃນເວລາສົ່ງອາຫານໄປທ່ີຫ້ອງ.
-� ພະນັກງານຕ້ອງໃສ່ ອຸປະກອນປ້ອງກັນ ເຊັ່ນ:  ຜ້າອັດປາກn ເວລາທ່ີເອົາອາຫານໄປສົ່ງ.

-� ພະນັກງານຕ້ອງ ລ້າງ ແລະ ຂ້າເຊື້ອ ມືຂອງພວກເຂົາ ກ່ອນທ່ີຈະສົ່ງອາຫານ, ຈະລ້າງມືດ້ວຍສະບູຫືຼ 
ໃຊ້ນໍ້າຢາລ້າງມືຂ້າເຊື້ອ.

-� ການສົ່ງ ແລະ ການເກັບ ຕ້ອງຈຳກັດ ການເຂົ້າເຖິງແຂກ ແລະ ຫ້ອງຂອງແຂກ ໃຫ້ຫຼາຍເທ່ົາທ່ີຈະຫຼາຍໄດ້.  

ຂ້ໍແນະນຳ:�
�� ບ່ໍແນະນຳໃຫ້ບໍລິການອາຫານແບບບຸບເຟ້
�� ຄວບຄຸມປະລິມານອາຫານ�ເພ່ືອຫຼຸດຜ່ອນ�ການປ່ອຍປະອາຫານໄວ້ໄລຍະເວລາດົນ.
�� ຕິດຕ້ັງແຜງກັນເພ່ືອປ້ອງກັນອາຫານໃນບ່ອນວາງອາຫານທຸກໆບ່ອນຖ້າເປັນໄປໄດ້.
�� ນຳໃຊ້�ຮູບແບບການບໍລິການ�ມາເອົາອາຫານ�ແລະ�ໄປ�(grab-and-go�service)�

ເພ່ືອຫຼຸດຜ່ອນການແອອັດ
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-� ອາຫານຕ້ອງໄດ້ຮັບການປົກປິດໄວ້ ໃນໄລຍະທ່ີ ເອົາອາຫານໄປສົ່ງ.
-� ເຮັດການສົ່ງອາຫານທ່ີປາດສະຈາກການພົວພັນຫືຼສໍາພັດໂດຍກົງ ດ້ວຍການວາງໂຕະ/

ຖາດອາຫານໄວ້ນອກຫ້ອງພັກ. ກົດກະດິງ ແລະ ແຈ້ງໃຫ້ແຂກຮູ້ວ່າມາສົ່ງອາຫານ. 

 ��� ງານລ້ຽງ
-� ການບໍລິການອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມດ້ວຍຕົນເອງ ຕ້ອງຖືກປ່ຽນເປັນ:

 ��� ພະນັກງານເສີບອາຫານໃນຮູບແບບບຸບເຟ ຫືຼ ເສີບອາຫານເປັນຈານ. 
 ��� ພະນັກງານເສີບເຄື່ອງດື່ມ. 
 ��� ຕ້ອງມີການຮັກສາໄລຍະຫ່າງຂອງໂຕະ ແລະ ບ່ອນນັ່ງ ໃຫ້ປອດໄພ ແລະ ມີການໝາຍບ່ອນໄວ້. 

 
 
 

 ��� ການລ້າງຈານ ແລະ ອຸປະກອນຮັບປະທານອາຫານ
-� ປະຕິບັດຕາມມາດຈະຖານຂັ້ນຕອນການລ້າງ, ຈານທຸກໃບ, ເຄື່ອງເງິນປະເພດຕ່າງໆ ແລະ ຈອກແກ້ວ 

ຕ້ອງນຳເອົາໄປລ້າງ ແລະ ຂ້າເຊື້ອ ໃນຈັກລ້າງຈານ, ລວມທັງ ອຸປະກອນທ່ີບໍ່ໄດ້ນຳໃຊ້ ເພາະວ່າ ອຸປະກອນ
-� ເຫ່ົຼານັ້ນອາດຈະຖືກມື ແຂກ ຫືຼ ພະນັກງານ. ຖ້າຫາກລ້າງດ້ວຍມື, ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນດັ່ງນີ້:

 ��� ລ້າງຖູ
 ��� ຂ້າເຊື້ອ
 ��� ໄລ

2.5��ກອງປະຊຸມ�ແລະ�ງານຕ່າງໆ

ພະນັກງານໄດ້ຮັບການປ້ອງກັນ ໂດຍການໃສ່ອຸປະກອນປ້ອງກັນໃນເວລາທ່ີຈັດກອງປະຊຸມ ແລະ ງານຕ່າງໆ

 ��� ສິ່ງຂອງທ່ີຖືກສໍາພັດຫຼາຍ  
-� ຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າພະນັກງານ ເພີ່ມຄວາມຖ່ີໃນການອານະໄມ ແລະ ຂ້າເຊື້ອສິ່ງຂອງ ແລະ ພື້ນທ່ີທ່ີຖືກສໍາ 

ພັດເລື້ອຍໆ  ເຊີ່ງກວມລວມເອົາ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຈຳກັດຕາຍຕົວ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:
 ��� ຣີໂມດຄວບຄຸມ
 ��� ຣີໂມດຄວບຄຸມເຄື່ອງປັບອາກາດ/ອຸນຫະພູມ
 ��� ປຸ່ມເປີດ-ປິດດອກໄຟ
 ��� ລະບົບສຽງ
 ��� ເຄື່ອງສາຍແສງ
 ��� ໄມ

-� ເຄື່ອງເຫ່ົຼານີ້ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຂ້າເຊື້ອ ຫັຼງຈາກ ຈົບງານ ໃນແຕ່ລະມື້.  
-� ຕ້ອງມີການອານະໄມໃຫຍ່ໃນຕອນກາງຄືນຫັຼງຈາກທ່ີແລ້ວງານ.

ຂ້ໍແນະນຳ:�
ຖ້າເປັນໄປໄດ້ໃຫ້ໃຊ້ເຄ່ືອງປຸງທ່ີ�ໃຊ້ເທ່ືອດຽວແລ້ວຖ້ິມເຊ່ັນ:��ເກືອ�ແລະ�ພິກໄທ�(ເປັນຊອງ�ຫືຼ�
ໃສ່ຖ້ວຍນ້ອຍ).�ຮັບປະກັນວ່າ�ເຮັດອານະໄມ�ຖາດ,�ໂຖດອກໄມ້,�ແນວງວມອາຫານກ່ອນ�ແລະ�ຫັຼງໃຊ້.

ຂ້ໍແນະນຳ:�
ຖ້າເປັນໄປໄດ້�ໃຫ້ນຳໃຊ້ກະຕຸກນ້ໍາ�ແທນການນຳໃຊ້�ໂຖນ້ໍາ�ຫືຼ�ຈອກນ້ໍາລວມ.�
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ຂ້ໍແນະນຳ:�

ແຕ່ລະໂຮງແຮມ�ຕ້ອງມີ�ຈຸດໃຫ້ບໍລິການອານະໄມແກ່ແຂກ�ຢ່າງໜ້ອຍໜ່ຶງບ່ອນ�ຕ່ໍກອງປະຊຸມ�ຫືຼ�
ຫ້ອງຈັດງານ�ຫືຼ�ປະສານງານກັບຜູ້ຈັດງານ�ເພ່ືອໃຫ້ໝ້ັນໃຈວ່າ�ພວກເຂົາຈະຈັດສັນຈຸດບໍລິການອານະ
ໄມໄວ້ໃຫ້ແຂກ.

 ��� ຈຸດໃຫ້ບໍລິການອານະໄມຂອງແຂກ
-� ຮັບປະກັນວ່າ ອຸປະກອນປ້ອງກັນສ່ວນບຸກຄົນ ເຊັ່ນ:  ຜ້າອັດປາກ ມີໄວ້ໃຫ້ແຂກ ຫືຼ ປະສານງານ 

ກັບຜູ້ຈັດງານ ເພື່ອໃຫ້ໝ້ັນໃຈວ່າ ພວກເຂົາຈະຈັດສັນອຸປະກອນປ້ອງກັນໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມງານຂອງເຂົາ. 

 ��� ການຮັກສາໄລຍະຫ່າງທ່ີປອດໄພ

-� ຮັບປະກັນວ່າມີການຮັກສາໄລຍະຫ່າງອອກຈາກກັັນ ໃນເວລາລົງທະບຽນ. ຕ້ອງໝາຍເປັນຈຸດໄວ້ (1 ແມັດ) 
ແລະ ກັ້ນດ້ວຍເຊືອກ ເພື່ອຈັດສັນຈໍາກັດສະຖານທ່ີທາງດ້ານກາຍຍະພາບຢູ່ທ່ີໂຕະລົງທະບຽນ.

-� ຈຳນວນບ່ອນນັ່ງ: ຕ້ອງສັງເກດ ຈຳນວນບ່ອນນັ່ງ ແລະ ພາຍໃນຫ້ອງຄວນມີການຮັກສາໄລຍະຫ່າງອອກ 
ຈາກກັນ. ຮັກສາໄລຍະຫ່າງ ລະຫວ່າງໂຕະ 1 ແມັດ.

 ��� ຜ້າທ່ີໃຊ້ໃນຫ້ອງຈັດປະຊຸມ ແລະ ຫ້ອງຈັດງານ
-� ຜ້າທ່ີສະອາດ ແລະ ຜ້າທ່ີເປື້ອນ ຕ້ອງໄດ້ເຄື່ອນຍ້າຍໄປ ແລະ ກັບ ຈາກຫ້ອງປະຊຸມ 
-� ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຫຸ້ມຫ່ໍ ຫືຼ ໃສ່ຖົງປົກໄວ້ ຫືຼ ໃສ່ກ່ອງ ເພື່ອນຳໄປຊັກ

2.6��ບ່ອນໃຫ້ບໍລິການທາງທຸລະກິດ�(Business�Centre)

ພະນັກງານປະຈຳບ່ອນໃຫ້ບໍລິການທາງທຸລະກິດທຸກຄົນຕ້ອງໃສ່ (ຜ້າອັດປາກ) ເວລາທ່ີໃຫ້ບໍໍລິການ.

 ��� ສິ່ງຂອງທ່ີຖືກສໍາພັດເລື້ອຍໆ
-� ຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າພະນັກງານ ເພີ່ມຄວາມຖ່ີໃນການອານະໄມ ແລະ ຂ້າເຊື້ອສິ່ງຂອງ ແລະ ພື້ນຜິວ 

ທ່ີຖືກສໍາພັດຫຼາຍ ພາຍໃນມື້ນັ້ນ. 

-� ເຊີ່ງສາມາດ ກວມລວມເອົາ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຈຳກັດຕາຍຕົວ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

 ��� ແປ້ນພິມຄອມພິວເຕີ
 ��� ປຸ່ມກົດ ແລະ ຝາປິດ ຂອງຈັກກ໋ອບປີ້ເອກະສານ
 ��� ປຸ່ມກົດ ແລະ ຝາປິດ ຂອງເຄື່ອງພິມເອກະສານ
 ��� ເຄົາເຕີ້ ແລະ ພື້ນຜິວໜ້າໂຕະ ພະນັກງານ ແລະ ບ່ອນເກັບເງິນ
 ��� ບິກ: ມີບິກໄວ້ໃຫ້ກັບແຂກ ແລະ ພະນັກງານແຕ່ລະຄົນໄວ້ໃຊ້. ອາດຈະ 

ເອົາບິກໃໝ່ໃຫ້ແຂກແຕ່ລະຄົນ ຫືຼ ຂ້າເຊື້ອບິກ ຫັຼງຈາກທ່ີແຂກໃຊ້ແຕ່ລະຄັ້ງ.

ຂ້ໍແນະນຳ:�
ແນະນໍາໃຫ້ທຳຄວາມສະອາດທຸກໆຊ່ົວໂມງ�ໃນຊ່ວງທ່ີຄົນຫຼາຍ�ແລະ�ທຸກໆ�2�ຫາ�4�ຊ່ົວໂມງໃນ�
ຊ່ວງທ່ີຄົນບ່ໍຫຼາຍ.
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 ��� ການຮັກສາໄລຍະຫ່າງ 

-� ເຮັດກາໝາຍໃຫ້ແຂກລຽນແຖວຢູ່ດ້ານໜ້າໂຕະຮັບຕ້ອນ ແລະ ໂຕະຈ່າຍເງີນ

2.7��ບ່ອນອອກກຳລັງກາຍ�(ຢິມ)

 ��� ຮັບປະກັນວ່າ ພະນັກງານທຸກຄົນທ່ີເບິ່ງແຍງ ບ່ອນອອກຳລັງກາຍ ໄດ້ໃສ່ອຸປະກອນປ້ອງກັນ (ຜ້າອັດປາກ). 
 ��� ຮັບປະກັນວ່າ ມີການຂ້າເຊື້ອ ອຸປະກອນ ແລະ ພື້ນທ່ີ ທຸກຄັ້ງຫັຼງຈາກໃຊ້ແລ້ວ. ສະໜອງຜ້າເຊັດຂ້າເຊື້ອ 

ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ ເພື່ອເຊັດດ້າມຈັບ/ຮາວຈັບ ແລະ ປຸ່ມຕ່າງໆ ຂອງອຸປະກອນ ຫັຼງຈາກທ່ີໃຊ້ແລ້ວ. ຕັ້ງປ້າຍທ່ີເໝາະສົມ
ເພື່ອຊຸກຍູ້ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ ມີການເຊັດອານະໄມ.  

 ��� ໄລຍະທ່ີມີການໃຊ້ອຸປະກອນກິລາຫຼາຍ ພະນັກງານຕ້ອງເຊັດ ແລະ ຂ້າເຊື້ອອຸປະກອນ ແລະ ພື້ນທຸກໆຊົ່ວໂມງ, 
ໂດຍເນັ້ນໃສ່ບ່ອນທ່ີມີການສໍາພັດຫຼາຍ.

 ��� ຮັບປະກັນວ່າ ຜ້າເຊັດໂຕທ່ີໃຊ້ແລ້ວ ແມ່ນໄດ້ເກັບຮັກສາໃນກ່ອງບັນຈຸທ່ີປິດໜາແໜ້ນ

2.8��ພື້ນທ່ີສະລອຍນໍ້າ

 ��� ພະນັກງານ
-� ພະນັກງານທ່ີໃຫ້ບໍລິການຕາມແຄມສະນໍ້າຕ້ອງໃສ່ ອຸປະກອນປ້ອງກັນ (ຜ້າອັດປາກ).
-� ຖ້າຫາກມີພະນັກງານປະຕິບັດໜ້າທ່ີຮັກສາຄວາມປອດໄພເຂດສະລອຍນ້ຳ, ຜູ້ນັ້ນຕ້ອງມີຄວາມຄຸ້ນເຄີຍ 

ກ່ຽວກັບການຮັກສາໄລຍະຫ່າງ ແລະ ຫັຼກການສຸຂານາໄມ.
 ��� ການອານະໄມ ແລະ ການຂ້າເຊື້ອ

-� ໂຮງແຮມທ່ີມີສະລອຍນໍ້າ ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກຂອງ
ສະລອຍນໍ້າ ແມ່ນໄດ້ຮັບການອານະໄມ ແລະ ຂ້າເຊື້ອ ຢ່າງຖືກຕ້ອງ.

-� ປະຕິບັດຕາມຄູ່ມືຂອງຜູ້ຜະລິດ ສຳລັບການບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ການອານະໄມ (ເຊັ່ນ:  ຮັກສາລະດັບ 
ການຂ້າເຊື້ອໃຫ້ເໝາະສົມ (1-10 ສ່ວນ ທ່ີປາດສະຈາກ ຄໍລີນ ຫືຼ  3-8 ppm bromine) ແລະ ຄ່າ pH 
(7.3-8).

-� ນຳໃຊ້ ຂັ້ນຕອນຕ່າງໆ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ເຄື່ອງ ເຟີນິເຈີ ແລະ ອຸປະກອນ ເຊັ່ນ:  ຕັ່ງນັ່ງ, ໂຕະ, ແນວກັ້ງຄັນ 
ຮົ່ມ ແມ່ນໄດ້ຮັບການອານະໄມ ຫັຼງຈາກທ່ີແຂກໃຊ້ທຸກຄັ້ງ. ອຸປະກອນທຸກຢ່າງ ເຊັ່ນ:  ອຸປະກອນລອຍນໍ້າ 
ແລະ ທ່ອນໂຟມສຳລັບຮຽນລອຍນໍ້າ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການອານະໄມ ຫັຼງຈາກທ່ີແຂກໃຊ້ທຸກຄັ້ງ.

-� ພະນັກງານທ່ີເສີບເຄື່ອງດື່ມ ຕາມແຄມສະລອຍນໍ້າ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມ ຫັຼກການການລ້າງມື 
ກ່ອນທ່ີຈະກະກຽມເຄື່ອງດື່ມ.

-� ໂຕະເຄື່ອງດື່ມ ແລະ ພາຖາດທ່ີໃຊ້ເສີບ ຖືກລ້າງ ແລະ ຂ້າເຊື້ອ ຢ່າງເປັນປະຈໍາ.
-� ພະນັກງານຕ້ອງໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການຕິດຕາມ ການນຳໃຊ້ ອຸປະກອນປ້ອງກັນ (ຜ້າອັດປາກ) 

ແລະ ການຮັກສາໄລຍະຫ່າງທາງກາຍ. 

ຂ້ໍແນະນຳ:�
ອານະໄມ�ແລະ�ຂ້າເຊ້ືອ�ທຸກໆ�2�ຫາ�4�ຊ່ົວໂມງໃນໄລຍະທ່ີແຂກບ່ໍຫຼາຍ.
ຖ້າເປັນໄປໄດ້�ແມ່ນໃຫ້ຈັດສັນການວາງອຸປະກອນຄືນໃໝ່�ເພ່ືອຮັກສາໄລຍະຫ່າງ�(ຫ່າງກັນ1�ແມັດ).
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 ��� ການຊັກຜ້າ
-� ຮັບປະກັນວ່າ ຜ້າທ່ີໃຊ້ແລ້ວ ແລະ ຜ້າທ່ີເປື້ອນ ຂອງສະລອຍນໍ້າ ແມ່ນຖືກນຳໄປໃສ່ກ່ອງບັນຈຸທ່ີຝາປິດໜາ

ແໜ້ນ. 
-� ພະນັກງານທ່ີເກັບມ້ຽນຜ້າເຫ່ົຼານັ້ນ ຕ້ອງໃສ່ຖົງມືເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນ ການສໍາພັດທາງກາຍຍະພາບ 

ກັບຜ້າທ່ີໃຊ້ແລ້ວ ຫືຼ ຜ້າທ່ີເປື້ອນ. 
 ��� ໄລຍະຫ່າງທາງກາຍ

-� ປັບປ່ຽນແຜນຜັງ ວ່າຈະວາງຕັ່ງ, ໂຕະ ແລະ ຄັນຮົ່ມ ແບບໃດ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າຈະມີການ 
ຮັກສາໄລຍະຫ່າງທາງກາຍຍະພາບ (ຫ່າງກັນ 1 ແມັດ).

-� ການຕິດປ້າຍແນະນຳໃຫ້ແຂກສາມາດເຫັນໄດ້ເຊັ່ນ:  ຕິດສະກ໋ອດໃສ່ຂອບພື້ນ ຫືຼ ເຮັດເປັນເສັ້ນແລວທາງ 
ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ມາຢ້ຽມຢາມ ແລະ ຜູ້ມາລອຍນໍ້າ ຮັກສາໄລຍະຫ່າງ ຈາກກັນ ຢ່າງໜ້ອຍ 1 ແມັດ.  

-� ເຖິງແມ່ນວ່າຍັງບໍ່ທັນມີການຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບ ອາຍຸໄຂ ຂອງ COVID-19 ໃນນໍ້າ. WHO ແລະ 
ສູນຄວບຄຸມ ແລະ ປ້ອງກັນ ພະຍາດ ຂອງອາເມລິກາ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຍັງບໍ່ທັນມີຫັຼກຖານວ່າ ໄວຣັດ ສາມາດ 
ກະຈາຍໄປສູ່ຄົນຜ່ານທາງນໍ້າ).   

2.9��ສະປາ

ພະນັກງານທ່ີໃຫ້ບໍລິການສະປາໝົດທຸກຄົນຕ້ອງໃສ່ ອຸປະກອນປ້ອງກັນ (ຜ້າອັດປາກ).
ກຽມຜ້າອັດປາກໄວ້ ແລະ ແຂກທຸກຄົນ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການວັດແທກອຸນຫະພູມ ແລະ ກວດສອບລະບົບທາງເດີນ 
ຫາຍໃຈເວລາທ່ີມາໃຊ້ບໍລິການ. 
 ��� ການຮັກສາໄລຍະຫ່າງທາງກາຍ

 ��� ການເຮັດຄວາມສະອາດ ແລະ ການຂ້າເຊື້ອ 
-� ຮັບປະກັນວ່າຫ້ອງ, ໂຕະ ແລະ ອຸປະກອນທ່ີນຳໃຊ້ແລ້ວແມ່ນຖືກອານະໄມໃໝ່ທຸກຄັ້ງ ເພື່ອກຽມພ້ອມ 

ສຳລັບລູກຄ້າທ່ານໃໝ່
-� ຮັບປະກັນວ່າຖ້າມີເສື້ອຄຸມໄວ້ບໍລິການ, ຈະຕ້ອງຖືກເອົາໄປຊັກທັນທີຫັຼງຈາກທ່ີລູກຄ້ານຳ ໃຊ້ແລ້ວ. 

ຕ້ອງສະໜອງເສື້ອຄຸມທ່ີສະອາດ ແລະ ຖືກຂ້າເຊື້ອແລ້ວສຳລັບລູກຄ້າໃໝ່ທຸກຄັ້ງ.
-� ຖ້າມີຕູ້ລ໋ອກເກີ້ສຳລັບມ້ຽນເຄື່ອງ, ກະແຈ ແລະ ຕູ້ຈະຕ້ອງຖືກເຊັດ ແລະ ອານະໄມທຸກຄັ້ງຫັຼງຈາກໃຊ້ແລ້ວ.
-� ຮັບປະກັນວ່າອຸປະກອນ ແລະ ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ ພາຍໃນສະປາແມ່ນສະອາດ ແລະ 

ຖືກອານະໄມທຸກມື້. ເພີ່ມຄວາມຖ່ີໃນການທຳຄວາມສະອາດສະຖານທ່ີ ທ່ີມີການຈະລາຈອນ ແລະ 
ພື້ນທ່ີສໍາພັດເລື້ອຍໆ.

ຂ້ໍແນະນຳ:�
ເພ່ືອຮັບປະກັນວ່າບ່ໍມີການແອອັດເກີດຂ້ຶນໃນສະລອຍນ້ຳ,�ໂຮງແຮມຄວນໃຫ້ແຂກຈອງບໍລິການນຳໃຊ້�
ສະລອຍນ້ໍາລ່ວງໜ້າ.�

ຂ້ໍແນະນຳ:�
�� ຖ້າເປັນໄປໄດ້�ຈັດສັນໃຫ້ແຂກຢູ່ຫ່າງກັນ�ຢ່າງໜ້ອຍ�1�ແມັດ.�
�� ຕິດປ້າຍ�ເພ່ືອຊ້ີທາງຍ່າງ�ແລະ�ຮັບປະກັນ�ບ່ໍໃຫ້ເກີດຄວາມແອອັດ.
�� ຕ້ອງມີການຈອງລ່ວງໜ້າ�ເພ່ືອທ່ີຈະເຮັດໃຫ້ສະຖານທ່ີດ່ັງກ່າວ�

ສາມາດບໍລິຫານຂະໜາດຂອງກຸ່ມຄົນ�ແລະ�ຂີດຄວາມສາມາດໃນການຕ້ອນຮັບແຂກ.�
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-� ພະນັກງານແມ່ນໃຫ້ລ້າງມືໃຫ້ຖືກວິທີ ທຸກຄັ້ງຫັຼງຈາກສໍາພັດລູກຄ້າແຕ່ລະຄົນ.

2.10��ຮ້ານຂາຍເຄ່ືອງ

 ��� ພະນັກງານຮ້ານຂາຍເຄື່ອງທຸກຄົນຕ້ອງໃສ່ (ຜ້າອັດປາກ).
 ��� ຈັດສັນ ນໍ້າຢາລ້າງມືຂ້າເຊື້ອ ໃຫ້ກັບແຂກ ຢູ່ທ່ີໜ້າຮ້ານ ແລະ ໂຕະຕ້ອນຮັບ.
 ��� ຮັບປະກັນວ່າ ຂອບເຂດຮ້ານຂາຍເຄື່ອງ/ຮ້ານຄ້າ ຖືກ ອານະໄມ ແລະ ຂ້າເຊື້ອ ທຸກມື້. 
 ��� ເພີ່ມການອານະໄມບ່ອນທ່ີມີການສໍາພັດເລື້ອຍໆ.

2.11��ຫ້ອງຮັບຮອງ�VIP�

 ��� ພະນັກງານທຸກຄົນ ໃສ່ ອຸປະກອນປ້ອງກັນສ່ວນບຸກຄົນ (ຜ້າອັດປາກ) ໃນຫ້ອງຮັບຮອງ VIP.
 ��� ເພີ່ມຄວາມຖ່ີໃນການອານະໄມບ່ອນທ່ີມີການສໍາພັດຫລາຍ ແລະ ເຄື່ອງຂອງຕ່າງໆ. 
 ��� ຈັດບ່ອນນັ່ງ ເພື່ອທ່ີຈະໃຫ້ມີໄລຍະຫ່າງ ຈາກກັນແຕ່ລະກຸ່ມ ຢູ່1 ແມັດ.

2.12��ບໍລິເວນບ່ອນຈອດລົດ�ແລະ�ສວນ

 ��� ຜູ້ທ່ີເຂົ້າໄປ ຕ້ອງໃສ່ຜ້າປິດປາກ.
 ��� ຕັ່ງນັ່ງໃນບໍລິເວນສວນ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການອານະໄມ ແລະ ຂ້າເຊື້ອ ເປັນປະຈໍາ.
 ��� ມີມາດຕະການຈັດສັນບ່ອນນັ່ງ ໃຫ້ມີໄລຍະຫ່າງ 1 ແມັດ.

2.13��ພາກສ່ວນເບ້ືອງຫຼັງ

 ��� ພາກສ່ວນຫັຼງ ແລະ ອຸປະກອນຕ່າງໆ ທ່ີນຳໃຊ້ແລ້ວ ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ຮັບການອານະໄມ ແລະ ຂ້າເຊື້ອ 
ຢ່າງເປັນປະຈຳ. ພື້ນ ແລະ ທາງຍ່າງ ຕ້ອງແຫ້ງ ຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ.

 ��� ຕ້ອງມີຫັຼກການ ສຳລັບການອານະໄມ ແລະ ການຂ້າເຊື້ອ ແຕ່ລະມື້ ໃນບ່ອນທ່ີມີການສໍາພັດເລື້ອຍໆ. 
 ��� ມີບ່ອນລ້າງມື ແລະ ນໍ້າຢາລ້າງມືຂ້າເຊື້ອ ຢູ່ໃນຈຸດທ່ີມີການສັນຈອນຫຼາຍ ແລະ ເປັນບ່ອນທ່ີພະນັກງານສາມາດ

ແນມເຫັນໄດ້. 
 ��� ສະຖານທ່ີ ແລະ ສິ່ງຂອງ ທ່ີຕ້ອງໄດ້ ອານະໄມ ຫຼາຍຂຶ້ນ, ເຊີ່ງສາມາດລວມເອົາ , ແຕ່ບໍ່ໄດ້ກຳນົດຕາຍຕົວ 

ດັ່ງລຸ່ມນີ້:  

ຂ້ໍແນະນຳ:�
�� ອານະໄມ�ແລະ�ຂ້າເຊ້ືອ�ທຸກໆ�ຊ່ົວໂມງໃນໄລຍະທ່ີມີແຂກຫຼາຍ,�2�ຫາ�4�ຊ່ົວໂມງໃນໄລຍະທ່ີແຂກ�

ບ່ໍຫຼາຍ.
�� ຕິດປ້າຍບອກລູກຄ້າວ່າ�ບ່ໍໃຫ້ຈັບ�ເຄ່ືອງຂອງເຫ່ົຼານ້ັນ�ນອກເສຍຈາກວ່າພວກເຂົາມີຄວາມຕ້ັງໃຈຈະ

ຊ້ືແທ້ໆ.

ຂ້ໍແນະນຳ:�
�� ຖ້າຫາກ�ມີການເສີບ�ອາຫານ�ແລະ�ເຄ່ືອງດ່ືມ,�ບ່ໍແນະນຳໃຫ້ເສີບແບບບຸບເຟ່�ນອກເສຍຈາກວ່າ�

ພະນັກງານຈະເສີບໃຫ້ເປັນລາຍບຸກຄົນ.�ຖ້າເປັນໄປໄດ້ແມ່ນໃຫ້ກະກຽມເມນູ�ອາຫານຕາມສ່ັງແທນ.��
�� ຈັດວາງ�ມີດບ່ວງສ້ອມ�ເວລາທ່ີມີແຂກເທ່ົານ້ັນ.
�� ຖ້າຫາກມີແຂກຫຼາຍກວ່າຂະໜາດທ່ີຫ້ອງສາມາດຮອງຮັບໄດ້�ເພ່ືອການຮັກສາໄລຍະຫ່າງທ່ີປອດ�

ໄພ,�ໃຫ້ພິຈະລະນາເຮັດການຈອງລ່ວງໜ້າ�ໃຫ້ກັບແຂກ.�
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-� ທາງເຂົ້າຂອງພະນັກງານ
-� ບ່ອນກິນເຂົ້າຂອງພະນັກງານ
-� ຫ້ອງເກັບເຄື່ອງແບບຂອງພະນັກງານ
-� ຫ້ອງນໍ້າພະນັກງານ
-� ຫ້ອງຕູ້ເກັບເຄື່ອງພະນັກງານ
-� ເຮືອນຄົວ ຫືຼ ຫ້ອງພັກຜ່ອນ ຂອງພະນັກງານ
-� ຫ້ອງການພະນັກງານ

2.14��ການລະບາຍອາກາດ�ແລະ�ເຄ່ືອງປັບອາກາດ

-� ຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າ ສະຖານທ່ີດັ່ງກ່າວ ແມ່ນມີການລະບາຍອາກາດທ່ີດີ. 

�� ຂ້ໍແນະນຳ:�
�� ເປີດໜ້າຕ່າງໃນເວລາທ່ີເຮັດອານະໄມ�ເພ່ືອໃຫ້ມີອາກາດສົດໄຫຼວຽນເຂ້ົາມາ.
�� ຖ້າເປັນໄປໄດ້ແມ່ນໃຫ້ໃຊ້�ແຜ່ນກອງອາກາດຄຸນະພາບສູງ�(HAVC)�ທ່ີປັບອາກາດ�ບ່ໍວ່າະເປັນ�

ອາກາດອຸ່ນ�ຫືຼ�ອາການເຢັນ�ພາຍໃນຫ້ອງ�ແລະ�ຍັງຊ່ວຍໃຫ້ລົມລະບາຍໄດ້ດີ.�ເພ່ີມຄວາມຖ່ີໃນ�
ການປ່ຽນແຜ່ນກອງອາກາດ�ແລະ�ການນຳໃຊ້ລະບົບອານະໄມ�HVAC�ເພ່ືອເຮັດໃຫ້ມີອາກາດ�
ສົດຫຼາຍຂ້ຶນ.

�� ເຖິງວ່າແຜ່ນກອງ�HAVC�ຢ່າງດຽວຈະບ່ໍສາມາດກໍາຈັດ��COVID-19�ໄດ້.�ມັນຖືກອອກແບບມາ�
ເພ່ືອກ່ັນຕອງມົນລະພິດ�ຫືຼ�ສ່ິງປົນເປ້ືອນ�ອອກຈາກອາກາດທ່ີພັດຜ່ານເຄ່ືອງກອງເຫ່ົຼານ້ັນ.�
ການອານະໄມອາກາດ�ຊ່ວຍໃຫ້�ຫຼຸດຜ່ອນ�ລະອອງທ່ີມີຂະໜາດນ້ອຍ�ທ່ີມີໄວຣັດແຝງຕົວຢູ່ນຳ.

�� ຖ້າເປັນໄດໄດ້ແມ່ນໃຫ້ໃຊ້�ແຜ່ນກອງອາກາດທ່ີມີປະສິດຕະພາບສູງ�(HEPA)�ເພ່ືອຊ່ວຍໃນ�ການກໍາ
ຈັດສ່ິງປົນເປ້ືອນໃນອາກາດ.��

�� ເຖິງວ່າ�ແຜ່ນກອງ�HEPA�ບ່ໍສາມາດກໍາຈັດ�COVID-19ໄດ້�,�ໄວຮັດ�COVID-19�
ຕ້ອງໄດ້ຕິດເກາະກັບອັນໃດອັນໜ່ຶງ�ເພ່ືອທ່ີຈະເດີນທາງ�ເຊ່ັນ:��ນ້ຳມູກ,�ຝອຍລະອອງຈາກຂ້ີມູກ�
ຫືຼ�ນ້ໍາລາຍ�ຫືຼ�ຂ້ີຝຸ່ນທ່ີລອຍຢູ່ໃນອາກາດ.�ການນໍາໃຊ້ແຜ່ນກອງ�HEPA�ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ�
ໂດຍການຫຼຸດຜ່ອນ�ອົງປະກອບທ່ີສາມາດສ່ົງຜ່ານໄວຣັດເຂ້ົາໄປໃນເຄ່ືອງກອງອາກາດ�ເພ່ືອທ່ີ�
ຈະເຮັດໃຫ້ໄວຣັດເຫ່ົຼານ້ັນ�ບ່ໍກະຈາຍໃນອາກາດ.�ແຜ່ນກອງ�HEPA�ຂອງແທ້�ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຈະສາ�
ມາດກ່ັນຕອງ�ໂມເລກຸນຂະໜາດ�0.3�ໄມຄອນ�ຫືຼ�ໃຫຍ່ກວ່າ�ໄດ້ເຖິງ�99.97�ເປີເຊັນ�ຫືຼ�ຫຼາຍກວ່າ.
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2.15��ຜູ້ຂາຍເຄ່ືອງທ່ີມາຈາກທາງນອກ�ແລະ�ຜູ້ສະໜອງ

-� ຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າ ຫືຼບຸກຄົນທີ 3 ຕ້ອງໃສ່ ອຸປະກອນປ້ອງກັນ (ຜ້າອັດປາກ)
-� ຖືກກວດສອບລະບົບຫາຍໃຈ 
-�  ວັດແທກອຸນຫະພູມ ເຊີ່ງອຸນຫະພູມຕ້ອງບໍ່ເກີນ 37.5C, ຖ້າເກີນ ຫືຼມີອາການລະບົບທາງເດີນຫາຍໃຈ 

ແນະນຳໃຫ້ພວກເຂົາຮັບການຮັກສາທັນທ່ີ. ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົ້າເດັດຂາດ.
-� ຮັບປະກັນວ່າຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າ ຫືຼບຸກຄົນທີສາມ ຮູ້ລະບຽບ ແລະ ປະຕິບັດຂັ້ນຕອນສຸຂານາໄມຂອງ 

ໂຮງແຮມທ່ານເປັນຢ່າງດີ.

3.�ຄວາມປອດໄພຂອງພະນັກງານ

3.1��ວັດແທກອຸນຫະພູມ�ແລະ�ກວດກາອາການລະບົບທາງເດີນຫາຍໃຈ�ຂອງພະນັກງານ

ໂຮງແຮມ ຕ້ອງມີຂະບວນການ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ພະນັກງານທ່ີມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ວ່າຈະຕິດເຊື້ອ ຈະບໍ່ມາເຮັດ 
ວຽກ ຫືຼ ຢູ່ໃນບ່ອນເຮັດວຽກ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ການມີການກະຈາຍຂອງໄວຣັດ.
 ���  ຫົວໜ້າຜູ້ຊີ້ນຳ ຕ້ອງໄດ້ ວັດແທກອຸນຫະພູມ ແລະ ກວດກາອາການລະບົບທາງເດີນຫາຍໃຈຂອງພະນັກງານ 

ເຊັ່ນ:  ໄອ ຫືຼ ຫາຍໃຈຍາກ ຢ່າງໜ້ອຍ 1 ເທ່ືອຕໍ່ມື້.
 ��� ຝຶກພະນັກງານໃຫ້ຮູ້ຈັກ ວິທີກວດສອບອາການກ່ຽວກັບລະບົບການຫາຍໃຈ.
 ��� ຕ້ອງໄດ້ມີການຈົດບັນທຶືກ ການຕິດຕາມການວັດແທກອຸນຫະພູມ ແລະ ການກວດສອບອາການກ່ຽວກັບລະ 

ບົບການຫາຍໃຈຂອງພະນັກງານ ໃນປື້ມບັນທຶກ:
-� ເກັບຮັກສາປື້ມບັນທຶກການກວດກາອຸນຫະພູມຢ່າງໜ້ອຍ 21 ວັນ.
-� ມີການຢັ້ງຢືນ ການເກັບກຳຂໍ້ມູນ ໂດຍຫົວໜ້າຜູ້ຊີ້ນຳໃນທຸກໆມື້.
-�  ຜູ້ບໍລິຫານຕ້ອງຕິດຕາມ ການວັດແທກອຸນຫະພູມ ແລະ ກວດກາອາການລະບົບທາງເດີນຫາຍໃຈພະນັກ 

ງານຜູ້ທ່ີບໍ່ສະບາຍ, ມີອຸນຫະພູມຮ່າງກາຍ ຢູ່ທ່ີ 37.5 oC ຫືຼ ສູງກວ່ານັ້ນ ແລະ /ຫືຼ ມີອາການລະບົບທາງ 
ເດີນຫາຍໃຈ ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ມາເຮັດວຽກ. ໃຫ້ສົ່ງພະນັກງານໄປຮັບການປິ່ນປົວທັນທີ.

-�  ຜູ້ບໍລິຫານຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າ ບໍ່ມີພະນັກງານທ່ີຢູ່ກຳລັງແຍກປ່ຽວ/ພັກຜ່ອນຢູ່ບ້ານ ບໍ່ມາເຮັດວຽກ.

3.2��ຈຳກັດການສັງສັນ�ແລະ�ປະຕິບັດການຮັກສາໄລຍະຫ່າງທ່ີປອດໄພ

 ��� ໂຮງແຮມຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າພະນັກງານຂອງຕົນ ບໍ່ຮວມຕົວກັນເປັນກຸ່ມໃຫຍ່ ແລະ ມີການນຳໃຊ້ການຮັກສາໄລ 
ຍະຫ່າງທາງກາຍຍະພາບ.

 ��� ຜູ້ບໍລິຫານບໍ່ຄວນຈັດງານ ຫືຼ ສົ່ງເສີມໃຫ້ມີການເຕົ້າໂຮມກັນເປັນກຸ່ມ ພາຍໃນ ຫືຼ ນອກ ບ່ອນເຮັດວຽກ (ເຊັ່ນ: 
ງານສັງສັນ, ງານສະເຫີຼມສະຫຼອງ, ຮັບປະທານອາຫານຄໍ່າ & ເຕັ້ນລໍາ).
-� ຜູບ້ໍລິຫານຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າພະນັກງານ ປະຕິບັດຕາມ ການກຳນົດ ຂະໜາດກຸ່ມຄົນ ທ່ີອີງໃສ່ ຄູ່ມື ກ່ຽວກັບ 

ການຮັກສາໄລຍະຫ່າງອອກຈາກກັນໃນສະຖານທ່ີເຮັດວຽກ, ລວມທັງໃນຊ່ວງໄລຍະຮັບປະ ທານອາຫານ 
ແລະ ພັກຜ່ອນ (ພື້ນທ່ີລວມ ເຊັ່ນ:  ຫ້ອງອາຫານພະນັກງານ, ຫ້ອງອາຫານ, ຫ້ອງເກັບເຄື່ອງແຫ້ງ, 
ບ່ອນສູບຢາ).
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3.3��ສະໜອງ�ອຸປະກອນປ້ອງກັນ�ໃຫ້ພະນັກງານ�ແລະ�ຈັດສັນ�ບ່ອນລ້າງມື�ແລະ�/ຫຼື�
ການເຂົ້າເຖິງ�ນໍ້າຢາລ້າງມືຂ້າເຊື້ອ

 ���  ແຕ່ລະໂຮງແຮມຕ້ອງສະໜອງ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າພະນັກງານທຸກຄົນມີ ອຸປະກອນປ້ອງກັນ ເຊ່ັນ:  ຜ້າອັດປາກ/ 
ໜ້າກາກ ພະນັກງານ ຫືຼ ບຸກຄົນທ່ີຢູ່ພາຍໃນໂຮງແຮມ ຕ້ອງສວມໃສ່ ອຸປະກອນປ້ອງກັນ ຂອງພວກເຂົາໃຫ້ 
ຖືກຕ້ອງຕະຫຼອດເວລາ , ຍົກເວັ້ນເວລາ ກິນ ແລະ ດື່ມ.  

 ���  ສຳລັບພະນັກງານທ່ີເຮັດ ອານະໄມ ແລະ ຂ້າເຊື້ອ, ຕ້ອງໄດ້ສະໜອງ ອຸປະກອນອື່ນໆ ທ່ີນອນຢູ່ໃນອຸປະກອນ 
ປ້ອງກັນ ໃຫ້ພວກເຂົາ. ເຊັ່ນ:  ເກີບໂບກຢາງ, ຖົງມື, ໝວກຄຸມຜົມ, ແລະ ຊຸດກັນເປື້ອນແບບແຂນຍາວເຮັດ 
ດ້ວຍຢາງ.

 ��� ໂຮງແຮມ ຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າ ມີການຈັດສັນ ບ່ອນ/ອ່າງລ້າງມື, ສະບູ ແລະ ນໍ້າຢາລ້າງມືຂ້າເຊື້ອ 
ໃຫ້ພະນັກງານເຂົ້າເຖິງໄດ້ງ່າຍ. ຕ້ອງຕື່ມສະບູລ້າງມືເປັນປະຈໍາ.

3.4��ມາດຕະການປ້ອງກັນຕົນເອງ�ສຳລັບ�ພະນັກງານ�ອານະໄມ�ແລະ�ຂ້າເຊື້ອ�ຫຼັງຈາກທ່ີເຮັດ�
ອານະໄມ�ແລະ�ຂ້າເຊື້ອ�

 ���  ສຳລັບຄູ່ມື ໃນການປ້ອງກັນຕົນເອງ ຫັຼງຈາກ ເຮັດອານະໄມ ແມ່ນໃຫ້ອ້າງອີງຕາມ ຄູ່ມືຄຳແນະນຳ ຫັຼກການ 
ອານະໄມ ແລະ ຂ້າເຊືື້ອເພືື່ອປ້ອງກັນ ພະຍາດໂຄວິດ-19 (COVID-19) ຂອງກົມອານະໄມ ແລະ 
ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ. 

 ��� ຖ້າກໍລະນີທ່ີພະນັກງານມີການສໍາພັດກັບສິ່ງເສດເຫືຼອ ຫືຼ ສໍາພັດກັບຄົນທ່ີຕິດເຊື້ອ COVID-19  
ແມ່ນໃຫ້ຖ້ິມ ອຸປະກອນປ້ອງກັນ ທ່ີໃຊ້ແລ້ວທັງໝົດໃສ່ໃນຖັງຂີ້ເຫຍື້ອອັນຕະລາຍທາງຊີວະພາບ 2 ຊັ້ນ, 
ແລ້ວມັດປາກຖົງໃຫ້ແໜ້ນ ແລະ ຕິດສະຫຼາກຢ່າງຈະແຈ້ງ.

ຂ້ໍແນະນຳ:�
�� ຫີຼກລ່ຽງການພົວພັນ�ຫືຼເຮັດວຽກປົນກັນ�ພາຍໃນພະນັກງານທ່ີມາຈາກກຸ່ມທ່ີແຕກຕ່າງກັນ.�
�� ຖ້າເປັນໄປໄດ້,�ຈັດສັນພະນັກງານເປັນກຸ່ມທ່ີແຕກຕ່າງກັນມາວຽກ/ເລີກວຽກ�ເພ່ືອໃຊ້�ທາງເຂ້ົາ�/

ທາງອອກ�ໃນເວລາທ່ີຕ່າງກັນ.

4.�ຄວາມປອດໄພຂອງລູກຄ້າ
 ��� ໂຮງແຮມ ຕ້ອງມີການຈັດສັນ ເພື່ອປ້ອງກັນ ບໍ່ໃຫ້ຄົນທ່ີມີແນວໂນ້ມວ່າຈະຕິດເຊື້ອ ເຂົ້າມາໃນພື້ນທ່ີໂຮງແຮມ. 

ເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງລູກຄ້າທຸກຄົນ ແລະ ລູກຄ້າທ່ີ ພົບປະກັບພະນັກງານໃນຮ້ານອາຫານ, ຜູ້ບໍລິຫານ 
ຕ້ອງສ້າງມາດຕະການເພື່ອປະເມີນ ຜູ້ທ່ີຈະເຂົ້າມາ ແລະ ປ້ອງກັນ ການເຂົ້າມາຂອງຄົນທ່ີສະແດງອາການ. ຕ້ອງ
ມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມມາດຕະການດັ່ງນີ້:

4.1�ວັດແທກອຸນຫະພູມ�ແລະ�ກວດກາອາການລະບົບທາງເດີນຫາຍໃຈ

 ���  ວັດແທກອຸນຫະພູມ ແລະ ກວດກາອາການລະບົບທາງເດີນຫາຍໃຈ ຂອງລູກຄ້າທັງໝົດກ່ອນທ່ີຈະອະນຸຍາດ 
ໃຫ້ເຂົ້າມາໃນໂຮງແຮມ ເຊັ່ນ:  ໄອ ຫືຼ ຫາຍໃຈຍາກ.

 ���  ປະຕິເສດລູກຄ້າຜູ້ທ່ີບໍ່ສະບາຍ ແລະ ມີອຸນຫະພູມຢູ່ທ່ີ 37.5oC ຫືຼ ສູງກວ່ານັ້ນ ແລະ/ຫືຼ ຜູ້ທ່ີມີອາການລະ 
ບົບທາງເດີນຫາຍໃຈ. ແນະນໍາໃຫ້ລູກຄ້າໄປພົບແພດໝໍເພື່ອປິ່ນປົວທັນທີ. ເກັບຮັກສາບັນທຶກອຸນຫະພູມຂອງ
ລູກຄ້າໄວ້ 21 ວັນ. 
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 ��� ໃນຂະນະທ່ີວັດແທກອຸນຫະພູມ ແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າຮັບຊາບວ່າ ຜູ້ໃດທ່ີຍັງຢູ່ໃນໄລຍະການແຍກປ່ຽວ ຫືຼ 
ພັກຜ່ອນຢູ່ບ້ານ ຈະຖືກປະຕິເສດບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າມາໃນໂຮງແຮມ (ເພື່ອຄວາມປອດໄພ ຂອງແຂກ ແລະ 
ພະນັກງານ).

4.2�ສະໜອງອຸປະກອນປ້ອງກັນສ່ວນບຸກຄົນ�ແລະ�ນໍ້າຢາລ້າງມືຂ້າເຊື້ອ�ໃຫ້ລູກຄ້າ�

 ��� ອຸປະກອນປ້ອງກັນ
-� ສະໜອງ ອຸປະກອນປ້ອງກັນ(ຜ້າອັດປາກ) ໃຫ້ກັບແຂກ. ແຂກ ສາມາດເອົາ ຜ້າອັດປາກ ອອກ 

ເວລາທ່ີພວກເຂົາ ກິນ/ດື່ມ ເທ່ົານັ້ນ. ຕ້ອງໃສ່ ອັດປາກ ຕະຫຼອດເວລາ ທ່ີຢູ່ໃນໂຮງແຮມ, 
ໃນຂະນະທ່ີລົມກັນ ແລະ ຍ່າງຈາກບ່ອນໜ່ຶງໄປອີກບ່ອນໜ່ຶງ.

 ��� ການລ້າງມື ແລະ ນໍ້າຢາລ້າງມືຂ້າເຊື້ອ
-� ຕ້ອງຈັດສັນ ນໍ້າຢາລ້າງມືຂ້າເຊື້ອໃຫ້ກັບແຂກ ເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາ ຂ້າເຊື້ອທ່ີມືຂອງພວກເຂົາ ຢູ່ທ່ີທາງເຂົ້າ 

ແລະ ບ່ອນອື່ນໆ ທ່ີມີການເຂົ້າອອກເລື້ອຍໆ. 
-� ຮັບປະກັນວ່າ ກ່ອງບັນຈຸນ້ຳຢາລ້າງມື ຢູ່ທ່ີອ່າງລ້າງມື ຫືຼ ຫ້ອງນ້ໍາ ແມ່ນໄດ້ຮັບການຕ່ືມໃຫ້ເຕັມຕະຫຼອດເວລາ. 

4.3�ອຳນວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານການຕິດຕາມຜູ້ສຳພັດ

ໂຮງແຮມ ຕ້ອງມີມາດຕະການ ແລະ ການເກັບກຳ ເພື່ອບັນເທົາ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການກະຈາຍຂອງ COVID-19. 
ໃນກໍລິນີທ່ີພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອ, ການທ່ີບັນທຶກຂໍ້ມູນທ່ີຈຳເປັນ ສາມາດສະໜອງຂໍ້ມູນຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທ່ີຕິດຕາມການກະ
ຈາຍ ແລະ ຈຳກັດການແຜ່ເຊື້ອ. ຕ້ອງມີການປະຕິບັດຕາມດັ່ງລຸ່ມນີ້: 

 ���  ແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າຮັບຊາບວ່າ ການຊີ້ແຈງກ່ຽວກັບສຸຂະພາບ ແລະ ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ ແມ່ນເປັນສິ່ງທ່ີຈຳເປັນສຳລັບແຂກ 
ທຸກຄົນ ເພື່ອໃຊ້ຕິດຕໍ່ ໃນການຕິດຕາມຜູ້ສຳພັດ ໂດຍ ເຈົ້າໜ້າທ່ີສາທາລະນະສຸກ ໃນກໍລະນີຈຳເປັນ.

 ���  ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ຂອງລູກຄ້າຢ່າງໜ້ອຍໜ່ຶງຄົນ ຈາກແຕ່ລະກຸ່ມ. ເພື່ອຄວາມສະດວກຂອງລູກຄ້າ, ຜູ້ບໍລິຫານສາ 
ມາດຈັດສັນ ລະຫັດ QR ໃຫ້ກັບລູກຄ້າ ແລະ ໃຫ້ລູກຄ້າຕື່ມຂໍ້ມູນຂອງພວກເຂົາ ໃນແບບຟອມ ອີເລັກໂຕ 
ນິກ. ຖ້າຫາກບໍ່ມີ, ການບັນທຶກຂໍ້ມູນທ່ີເປັນລາຍລັກອັກສອນ ສາມາດບັນທຶກໄດ້ ຫືຼ ທາງໂຮງແຮມ 
ສາມາດດຶງເອົາຂໍ້ມູນ ຈາກ ການລົງທະບຽນຂອງແຂກ, ແລະ ສາມາດດຶງເອົາຂໍ້ມູນໄດ້ງ່າຍ ເພື່ອໃຊ້ຕິດຕໍ່ 
ໃນການຕິດຕາມຜູ້ສຳພັດ, ຖ້າຫາກ ເຈົ້າໜ້າທ່ີຮຽກຮ້ອງມາ. 

 ��� ຮັບປະກັນວ່າ ຂໍ້ມູນແມ່ນເກັບເປັນຄວາມລັບ, ເກັບກຳສະເພາະຂໍ້ມູນທ່ີຈຳເປັນເຊັ່ນ:  ຊື່, ເວລາ, ແລະ 
ຊ່ອງທາງໃນການຕິດຕໍ່. 

 ��� ສະໜອງຂໍ້ມູນຂອງແຂກໃຫ້ກັບເຈົ້າໜ້າທ່ີສາທາລະນະສຸກ ເພື່ອໃຊ້ໃນການຕິດຕາມ, ຖ້າຫາກຈຳເປັນ.
-�  ອົງການອານະໄມໂລກ (WHO) ໄດ້ນິຍາມວ່າ ຜູ້ສໍາພັດ ແມ່ນຜູ້ທ່ີໄດ້ປະເຊີນກັບບັນດາສະຖານະການຕ່າງໆ  

ໃນໄລຍະກ່ອນ 2 ມື້ ແລະ 14 ມື້ ຫັຼງຈາກສະແດງອາການວ່າອາດຈະຕິດເຊື້ອ ຫືຼ ຕິດເຊື້ອ:
-� ມີການປະເຊີນໜ້າຕໍ່ໜ້າ ກັບຜູ້ທ່ີອາດຈະຕິດເຊື້ອ ຫືຼ ຕິດເຊື້ອ ພາຍໃນໄລຍະ 1 ແມັດ ແລະ ຫຼາຍກວ່າ  

15 ນາທີ. 
-� ມີການສໍາພັດໂດຍກົງ ກັບ ກັບຜູ້ທ່ີອາດຈະຕິດເຊື້ອ ຫືຼ ຕິດເຊື້ອ ໂດຍປາສະຈາກການໃສ່ອຸປະກອນປ້ອງກັນ 

ຢ່າງແທດເໝາະ.  



- 39 -

4.4��ການຮັກສາໄລຍະຫ່າງທ່ີປອດໄພ�ສຳລັບລູກຄ້າ

 ��� ໂຮງແຮມຕ້ອງ ມີແນວກັ້ນ ຫືຼ ມີເຄື່ອງໝາຍ ເຊັ່ນ:  ພື້ນ ສາມາດຢືນໄດ້ຮອດໃສ ໃນກໍລະນີ ທ່ີລູກຄ້າ 
ຕ້ອງຕໍ່ແຖວ, ຕ້ອງໝາຍ ໄລຍະຫ່າງ 1 ແມັດ ຢູ່ທ່ີພື້ນ. 

 ��� ຖ້າຫາກໂຮງແຮມມີລິບ, ຕ້ອງຈຳກັດຈຳນວນຄົນທ່ີເຂົ້າໄປໃນລິບຕໍ່ຄັ້ງ. ຕິດປ້າຍ ແລະ ເຮັດກາໝາຍ 
ເພື່ອແຈ້ງເຖິງຂໍ້ກຳນົດດັ່ງກ່າວ.

 ��� ຈັດສັນບ່ອນນັ່ງ ຢູ່ທ່ີຫ້ອງໂຖງ ແລະ ບ່ອນອື່ນໆ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບ ການຮັກສາໄລຍະຫ່າງທາງກາຍ 
(ຫ່າງກັນ 1 ແມັດ/ກຸ່ມ).

4.5��ຈຳກັດຂະໜາດກຸ່ມຄົນ�

ໂຮງແຮມ ຕ້ອງມີການຈຳກັດຂະໜາດກຸ່ມຄົນ ຂອງລູກຄ້າ ແລະ ມີການຈັດສັນ ການຈັດໂຕະ ແລະ ບ່ອນນັ່ງ.
 ��� ໂຕະ ຫືຼ ກຸ່ມ ຕ້ອງ ມີໄລຍະຫ່າງກັນ ຢ່າງໜ້ອຍ 1 ແມັດ.
 ��� ໃນກໍລະນີທ່ີໂຕະ/ຕັ່ງ ບໍ່ສາມາດເຄື່ອນຍ້າຍໄດ້, ໂຕະ/ຕັ້ງຕ້ອງໄດ້ຖືກໝາຍໄວ້ ເພື່ອໃຫ້ເປັນບ່ອນຫວ່າງລະຫວ່າງ 

ກຸ່ມ ຢ່າງໜ້ອຍ 1 ແມັດ.
 ��� ບໍ່ແນະນຳ ໃຫ້ມີການຮ່ວມກັນລະຫວ່າງລູກຄ້າແຕ່ລະກຸ່ມ.

5.�ແຜນບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ
 ��� ຜູ້ບໍລິຫານ ຕ້ອງມີແຜນກຽມພ້ອມ ເພື່ອບໍລິຫານ ແລະ ຈັດການ ກັບກໍລະນີຕ້ອງສົງໄສ. ພະນັກງານຕ້ອງໄດ້ຮັບ
 ��� ການອະທິບາຍ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ພວກເຂົາຮູ້ຈັກ ມາດຕະການ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທ່ີ ທ່ີກ່ຽວຂ້

ອງທ່ີພວກເຂົາຕ້ອງໄດ້ຕິດຕໍ່ຫາ ແລະ ຂັ້ນຕອນ ທ່ີຕ້ອງປະຕິບັດຖ້າຫາກພົບກໍລະນີຕ້ອງສົງໄສ ຫືຼ ຜູ້ຕິດເຊື້ອ 
COVID-19.

5.1��ການຈັດການກັບກໍລະນີຕ້ອງສົງໄສ�

 ��� ໂທສາຍດ່ວນ: 166, 165 ເພື່ອຂໍຊ່ວຍເຫືຼອເມື່ອມີກໍລະນີສົງໃສ. 
 ��� 5.2 ການຮັບມືກັບກໍລະນີສົງໃສ ຫືຼ ກໍລະນີທ່ີຕິດເຊື້ອ COVID-19
 ��� ຖ້າມີກໍລະນີສົງໃສ:
 ��� ແຍກປ່ຽວກໍລະນີສົງໃສ
 ��� ເອົາ ຜ້າອັດປາກ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ທ່ີຕົກໃນກໍລະນີຕ້ອງສົງໄສ ເພື່ອບໍ່ເປັນການລົບກວນຄົນອື່ນໆ ທ່ີຢູ່ອ້ອມຂ້າງ. ຮ້ອງຂໍ 

ແລະ ຊ່ວຍຈັດສັນ ໃຫ້ຜູ້ກ່ຽວ ອອກຈາກສະຖານທ່ີນັ້ນ ໂດຍນຳໃຊ້ການເດີນທາງທ່ີປອດໄພ ເພື່ອສົ່ງໄປໂຮງໝໍ 
ຫືຼ ເຮືອນ.   

 ���  ກໍລະນີມີຜູ້ທ່ີຖືກຢ້ັງຢືນວ່າຕິດເຊ້ືອ COVID-19, ໃຫ້ກວດສອບວ່າບຸກຄົນດ່ັງກ່າວໄດ້ມີການສໍາພັດໃກ້ຊິດກັບ 
ພະນັກງານ ແລະ ແຂກ ຄົນອ່ືນໆ ຫືຼບ່ໍ. ແຈ້ງໃຫ້ພະນັກງານທ່ີອາດຈະໄດ້ສຳພັດກັບຜູ້ຕິດເຊ້ືອ, ຮັກສາເປັນຄວາມ 
ລັບໃນແຫ່ຼງທ່ີມາຂອງການຕິດເຊື້ອ, ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫືຼອພະນັກງານໃນການແຍກຕົວເອງ ແລະ ກັກຕົວທັນທີ. 

5.3��ຕິດຕາມຂໍ້ມູນ

 ��� ແຈ້ງຂໍ້ມູນໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທ່ີຊາບຖ້າຈຳເປັນ
 ��� ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນແກ່ເຈົ້າໜ້າທ່ີກ່ຽວຂ້ອງເທ່ົານັ້້ນ. ຫ້າມເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບກໍລະນີໂດຍບໍ່ຈຳເປັນ
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5.4��ມາດຕະການອານະໄມ�

 ���  ສຳລັບຄູ່ມືທາງເລືອກໃນການຂ້າເຊື້ອ ແລະ ຄູ່ມືເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຫັຼກການໃນການອານະໄມ ແລະ 
ການຂ້າເຊື້ອ. ໃຫ້ອ້າງອີງ ຕາມຄູ່ມືຄຳແນະນຳ "ຫັຼກການອະນາໄມ ແລະ ຂ້າເຊືື້ອເພືື່ອປ້ອງກັນພະຍາດ 
ໂຄວິດ-19 (COVID-19)" ຂອງກົມອານະໄມ ແລະ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ.

ຂ້ໍແນະນຳ:�
�� ລຸ່ມນ້ີແມ່ນຄໍາແນະນໍາສຳລັບການອານະໄມ:�
�� ຖູພ້ືນດ້ວຍນ້ໍາຢາຂ້າເຊ້ືອທ່ີກຽມໄວ້�ຫືຼ�ນ້ໍາຢາຟອກຂາວ,�ເລ້ີມຈາກດ້ານໃນສຸດຂອງຫ້ອງອອກມາດ້ານນອກ.
�� ໃຊ້ອຸປະກອນທ່ີແຍກອີກຊຸດໜ່ຶງ�ສະເພາະ�ອານະໄມຫ້ອງນ້ໍາ�(�ຜ້າເຊັດຫ້ອງນ້ໍາທ່ີໃຊ້ແລ້ວຖ້ິມ,��

ໄມ້ຖູພ້ືນ�ແລະ�ອ່ືນໆ).�ຕ້ອງນຳໃຊ້�ນ້ໍາຢາຂ້າເຊ້ືອ�ຫືຼ�ນ້ໍາຢາຊັກຜ້າຂາວ.
�� ຫ້ອງນ້ໍາ:�ຂ້າເຊ້ືອໂຖສ້ວມ�ໂດຍການເທ�ນ້ໍາຢາຊ້າເຊ້ືອລົງໃນໂຖສ້ວມ�ແລະ�ໃຊ້ແປງຖູ�ແລະ�ແຍກຜ້າ�

ທ່ີໃຊ້ເຊັດ�ບ່ອນນ່ັງໂຖສ້ວມ.�ຫັຼງຈາກຂ້າເຊ້ືອແລ້ວ,�ອານະໄມພ້ືນ�ໂດຍການຂ້າເຊ້ືອ�ຈາກໃນອອກນອກ.
�� ອານະໄມທຸກພ້ືນທຸກບ່ອນທ່ີເຂ້ົາເຖິງໄດ້�
�� ປົດຜ້າກ້ັງ/�ຜ້າແພ/ຜ້າປົກຕຽງ�ມາຊັກ.�ແນະນຳໃຫ້ຊັກດ້ວຍນ້ໍາຮ້ອນ,�ຊັກໃສ່�ແຟັບ�ຫືຼ�ນ້ໍາຢາຂ້າເຊ້ືອ�

ໃນນ້ໍາທ່ີຮ້ອນ�70C�ຢ່າງໜອຍ�25�ນາທີ.�ຖ້າຫາກຊັກຜ້າດ້ວຍອຸນຫະພູມຕ່ໍາ�(ຕ່ໍາກວ່າ�70C),�ເລືອກ�
ໃຊ້�ສານເຄມີ�ທ່ີເໝາະສົມ�ກັບການຊັກຜ້າໃນອຸນຫະພູມຕ່ໍາ.�

�� ຊອກຫາບໍລິສັດຜູ້ທ່ີ�ສາມາດຂ້າເຊ້ືອ�ເສ່ືອນອນ,�ໝອນ�ຫືຼ�ຜ້າພົມ�ທ່ີຖືກໃຊ້ໂດຍຜູ້ຕິດເຊ້ືອ�COVID-19.
�� ແຊ່ຜ້າໃສ່ນ້ໍາຢາຂ້າເຊ້ືອທ່ີກະກຽມໄວ້�ຫືຼ�ນ້ໍາຢາຊັກຜ້າຂາວ�ແລະ�ໃຊ້ຜ້ານ້ັນ�ເຊັດບ່ອນທ່ີມີການສໍາພັດ�

ຖ່ີ�ແລະ�ປ່ອຍໃຫ້ແຫ້ງ.�
�� ການອານະໄມຊ້ໍາ:�ອານະໄມ�ພ້ືນ�ອີກຄ້ັງ�ດ້ວຍການນໍາໃຊ້�ນ້ໍາຢາຂ້າເຊ້ືອ�ຫືຼ�ນ້ໍາຢາຟອກຂາວ�ເລ່ີມຈາກ�

ທາງໃນສຸດອອກມາທາງນອກ.�
�� ຖ້ີມອຸປະກອນອານະໄມທ່ີໃຊ້ແລ້ວຖ້ິມ�ທ່ີເຮັດມາຈາກຜ້າ/ວັດສະດຸທ່ີຊຶມຊັບໄດ້�(ເຊ່ັນ:��ຫົວໄມ້ຖູພ້ືນ�

ແລະ�ຜ້າເຊັດ)�ຫັຼງຈາກທ່ີອານະໄມແຕ່ລະບ່ອນ�ເພ່ືອປ້ອງການ�ການປົນເປ້ືອນ.�
�� ຖ້ິມອຸປະກອນອານະໄມໃສ່ໃນຖົງຂ້ີເຫຍ້ືອອັນຕະລາຍທາງຊີວະພາບສອງຊ້ັນເພ່ືອການກໍາຈັດຂີເຫຍ້ືອ�

ທ່ີອັນຕະລາຍທາງຊີວະພາບຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
�� ຂ້າເຊ້ືອຄຸ�ໂດຍການແຊ່�ນ້ໍາຢາຂ້າເຊ້ືອ�ຫືຼ�ນ້ໍາຢາຊັກຜ້າຂາວ.
�� ຫັຼງຈາກທ່ີ�ອານະໄມ�ແລະ�ຂ້າເຊ້ືອ�ເປັນທ່ີຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ�ໃຫ້ຖອດ�ອຸປະກອນປ້ອງກັນທ່ີໃຊ້ແລ້ວຖ້ິມ�

ອອກ�ເຊ່ັນ:��ເສ້ືອກັນເປ້ືອນ�ແລະ�ຖົງມື�ແລະ�ລ້າງມື�ດ້ວຍສະບູ�ແລະ�ນ້ໍາ.
�� ສ່ິງທ່ີບ່ໍສາມາດໃຊ້ແລ້ວຖ້ິມ�ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຂ້າເຊ້ືອ�ອີງຕາມຄູ່ມືຂອງຜູ້ຜະລິດ
�� ຖ້ິມອຸປະກອນປ້ອງກັນ�ທ່ີໃຊ້ແລ້ວຖ້ິມໃສ່ໃນຖົງຂ້ີເຫຍ້ືອອັນຕະລາຍທາງຊີວະພາບສອງຊ້ັນ.
�� ອາບນ້ໍາ�ແລະ�ປ່ຽນເຄ່ືອງທັນທີ�ຫັຼງຈາກເຮັດອານະໄມແລ້ວ�ແທນການໃສ່�ຊຸດກັນເປ້ືອນແບບໃສ່�

ແລ້ວຖ້ິມ.
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Best Practices for Hospitality Textile Collection, Processing and Replenishment-in response to the 
Covid-19 pandemic. Association for Linen Management, www.almnet.org/page/COVID-19.  

Enhanced Industry-Wide Hotel Cleaning Guidelines in Response to Covid-19. American Hotel & 
Lodging Association. 

Environmental Cleaning Guidelines, National Environment Agency Singapore, 

EU Guidance for the Progressive Resumption of Tourism Services and for Health Protocols in  
Hospitality Establishments-COVID-19. Official Journal of the European Union, 15 May 2020. 

EU Guidance. 

Getting Your Workplace Ready for Covid-19, World Health Organization, 

Guidelines for Hygiene and Disinfection to Prevent and Control the New Coronavirus Disease 
(Covid-19) at Public Area (Hotel, Guesthouses, Offices-Organizations, Schools and Others: Depart-
ment of Hygiene and Health, Lao PDR, 13 Mar. 2020. 

Hilton Clean Stay. 

Hyatt Global Care and Cleanliness Commitment Hyatt Corporation, 

“Interim Guidelines for Environmental Cleaning and Disinfection of Areas Exposed to Confirmed 
Case(s) of COVID-19 in Non-Healthcare Premises.” National Environment Agency, Feb. 2021,

Occupational Health and Safety Management — General Guidelines for Safe Working during the 
COVID-19 Pandemic. ISO/PAS 45005. 

Operational Considerations for Covid-19 Management in the Accommodation Sector.  World Health 
Organisation, 31 March 2020, 

Safe Measurement Measures for Hotels Phase 3 Opening. Singapore Tourism Board, 22 Jan. 2021, 

http://www.almnet.org/page/COVID-19.
http://environmental%20cleaning%20guidelines%2C%20national%20environment%20agency%20singapore./
http://www.nea.gov.sg/our-services/public-cleanliness/environmental-cleaning-guidelines/advisories/general-sanitation-and-hygiene-advisory-for-premises-owners-and-operators.  
https://osha.europa.eu/en/publications/covid-19-back-workplace-adapting-workplaces-and-protecting-workers
http://getting%20your%20workplace%20ready%20for%20covid-19%2C%20world%20health%20organization.%20/
https://www.hilton.com/en/corporate/cleanstay/
http://www.hyatt.com/info/global-care-and-cleanliness-commitment. 
http://www.hyatt.com/info/global-care-and-cleanliness-commitment.  
https://www.nea.gov.sg/our-services/public-cleanliness/environmental-cleaning-guidelines/guidelines/guidelines-for-environmental-cleaning-and-disinfection
https://www.nea.gov.sg/our-services/public-cleanliness/environmental-cleaning-guidelines/guidelines/guidelines-for-environmental-cleaning-and-disinfection
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/getting-workplace-ready-for-covid-19.pdf 
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/getting-workplace-ready-for-covid-19.pdf 
https://www.who.int/docs/defaultsource/coronaviruse/getting-workplace-ready-for-Covid%20-19.pdf
http://www.stb.gov.sg/content/stb/en/home-pages/advisory-for-hotels.html
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