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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 
ແໜງ ການທ່ອງທ່ຽວ 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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ມາດຕະຖານ ສໍາລັບສະຖານທ່ີທ່ອງທ່ຽວ ແມ່ນໄດ້ຖືກສ້າງຂື້ນມາເພື່ອຮັບມືກັບພະຍາດອັກເສບປອດທ່ີເກີດຈາກ 
ເຊື້ອຈຸລະໂລກ ສາຍພັນໃໝ່ Covid-19. ຈຸດປະສົງຫັຼກຂອງການສ້າງເອກະສານນີ້ແມ່ນເພື່ອສະໜອງມາດຕະ ຖານ  
ແລະ ຄູ່ມື ວິທີທາງໃນການປ້ອງກັນ ແລະ ຍົກລະດັບມາດຕະຖານທາງດ້ານສຸຂານາໄມຂອງສະຖານທ່ີທ່ອງທ່ຽວ 
ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ. ຄູ່ມືມາດຕະຖານນີ້ ແມ່ນກວມເອົາ 5 ຂອບເຂດ ດັ່ງນີ້:

1.� ການແຕ່ງກາຍ�ແລະ�ສຸຂານາໄມສ່ວນບຸກຄົນ.
2.� ສຸຂານາໄມສະພາບແວດລ້ອມ.
3.� ຄວາມປອດໄພຂອງພະນັກງານ.
4.� ຄວາມປອດໄພຂອງລູກຄ້າ.
5.� ແຜນການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ�

ການປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານ ແລະ ຄູ່ມືດັ່ງກ່າວນີ້ ຈະເຮັດໃຫ້ພາກທຸລະກິດທ່ີໃຫ້ບໍລິການສະຖານທ່ີທ່ອງທ່ຽວ 
ໄດ້ເຫັນເຖິງ ຄວາມຫ້າວຫັນ ໃນການຮັບມືກັບຄວາມສ່ຽງທ່ີກ່ຽວກັບພະຍາດອັກເສບປອດທ່ີເກີດຈາກເຊື້ອຈຸລະ 
ໂລກ ສາຍພັນໃໝ່ COVID-19 ແລະ ເຮັດໃຫ້ ສະພາບແວວລ້ອມມີຄວາມປອດໄພເພີ່ມຂຶ້ນ.

ການສືບຕໍ່ ແກ້ໄຂ ແລະ ປັບປຸງ ຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ ຈະເຮັດໃຫ້ ສາມາດຮັບມື ກັບສະພາບການຂອງພະຍາດອັກເສບ 
ປອດທ່ີເກີດຈາກເຊື້ອຈຸລະໂລກສາຍພັນໃໝ່ເຊີ່ງມີການປ່ຽນແປງຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ. 

ໝາຍເຫດ:
ຂໍ້ມູນຕ່າງໆໃນເອກະສານດັ່ງກ່າວນີ້ ແມ່ນຖືກພັດທະນາຂື້ນ, ເພື່ອຈຸດປະສົງຍົກສູງມາດຕະຖານທາງດ້ານ ສຸຂານາໄມ 
ແລະ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ມາດຕະການປ້ອງກັນ ພະຍາດລະບາດອັກເສບປອດທ່ີເກີດຈາກ 
ຈຸລາໂລກສາຍພັນໃໝ່ Covid-19 ໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການໂຮງແຮມ ຂອງ ສປປ ລາວ. ຂໍ້ມູນ 
ຂ່າວສານໃນເອກະສານດັ່ງກ່າາວນີ້ ອາດຈະມີການປ່ຽນແປງໂດຍອີງຕາມ ນະໂຍບາຍຕ່າງໆຂອງແຕ່ລະທ້ອງຖ່ິນ, 
ຄຳສັ່ງຊີ້ນຳໃນລະດັບສາກົນ ແລະ ສະພາບການຂອງໂລກລະບາດ. ເອກະສານນີ້ຖືກສ້າງຂື້ນເພື່ອໃຫ້ນຳໃຊ້ໄດ້ຢ່າງ
ສາທາລະນະ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນ ຫລື ການຮັບປະກັນໃດໆ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນທາງດ້ານການສະແດງອອກ ຫືຼ 
ຄຳເວົ້າ.

ອາດຈະມີການແກ້ໄຂ ແລະ ການປັບປຸງຄູ່ມືມາດຕະຖານນີ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບການຂອງ 
ໂລກລະບາດທ່ີມີການປ່ຽນແປງ. ການດັດແກ້ຄູ່ມືນີ້ ແມ່ນຈະໄດ້ຮັບການດັດແກ້ພາຍໄຕ້ການຊີ້ນຳຂອງກະຊວງຖະ 
ແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ຄະນະສະເພາະກິດແຫ່ງຊາດຄວບຄຸມ 
COVID-19. 

ພາກແນະນຳ
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ມາດຕະຖານ�
ສໍາລັບສະຖານທ່ີທ່ອງທ່ຽວ

ລດ. ຜົນທ່ີຄາດຫວັງ ມາດຕະຖານ

  1.��ການແຕ່ງກາຍສ່ວນບຸກຄົນ�ແລະ�ມາດຕະຖານສຸຂານາໄມ

ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມ 
ສ່ຽງຂອງການ 
ແຜ່ເຊື້ອ

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

ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມ 
ສ່ຽງຂອງການ 
ແຜ່ເຊື້ອ

1.2��ມາດຕະຖານສຸຂານາໄມສ່ວນບຸກຄົນ
 ���  ໃສ່ຜ້າອັດປາກ / ໜ້າກາກ 
 ���  ລ້າງມືໃຫ້ຖືກຕ້ອງ
 ���  ໃຊ້ນໍ້າຢາລ້າງມື ຫືຼ ນໍ້າຢາຂ້າເຊື້ອ ທ່ີມີສ່ວນປະສົມຂອງທາດເຫ້ົຼາ
 ���  ສິ່ງທ່ີບໍ່ຄວນເຮັດ ເພື່ອປ້ອງກັນການແຜ່ເຊື້ອ ແລະ ການປົນເປື້ອນ ເຊັ່ນ: ຈົກດັງ, 

ຖ່ົມນໍ້າລາຍ, ຈົກຫູ, ເຊັດເຫ່ືອດ້ວຍມືເປົ່າ.

2.�ມາດຕະຖານສະພາບແວດລ້ອມ

ຫຸຼດຈຳນວນຮອງຮັບ 
ແລະ 
ການຮວມກັນເປັນກຸ່ມ

2.1��ການກະກຽມສະຖານທ່ີທ່ອງທ່ຽວ
 ���  ວາງແຜນ ແລະ ນຳໃຊ້ ແຜນຜັງ ສໍາລັບ ການຮັກສາໄລຍະຫ່າງ.
 ���  ໝາຍບ່ອນເວັ້ນໄລຍະຫ່າງ.
 ���  ຕິດປ້າຍແນະນຳໃຫ້ປະຕິບັດມາດຕະການເພື່ອຄວາມປອດໄພ.
 ���  ຕິດຕັ້ງແຜ່ນຢາງກັ້ນ ໃນບ່ອນທ່ີສາມາດຕິດຕັ້ງໄດ້.
 ���  ໝາຍບ່ອນເວັ້ນ ໄລຍະຫ່າງບ່ອນນັ່ງ.

2.2��ຕິດຕາມ�ຄູ່ມືແຫ່ງຊາດ�ສໍາລັບ�ຈຳນວນທ່ີສາມາດຮອງຮັບຜູ້ເຂົ້າຊົມ
ສະຖານທ່ີໄດ້.

ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມ 
ສ່ຽງຂອງການ 
ແຜ່ເຊື້ອ

2.3���ການບໍລິຫານຈັດການນັກທ່ອງທ່ຽວທ່ີເຂົ້າມາ�
 ���  ມີການວັດແທກອຸນຫະພູມ ແລະ ການກວດກາອາການລະບົບທາງເດີນຫາຍໃຈ 

ເຊີ່ງອຸນຫະພູມຕ້ອງບໍ່ເກີນ  37.5C
 ���  ແນະນຳໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຊົມສະຖານທ່ີໃສ່ຜ້າອັດປາກ / ໜ້າກາກ

ຫຸຼດຜ່ອນຈຳນວນ 
ຮອງຮັບ ແລະ  
ການຮວມຕົວກັນ

2.4��ປ້ອງກັນການແອອັດຂອງກຸ່ມຄົນ
 ���  ມີການຮັກສາໄລຍະຫ່າງ ລະຫວ່າງແຕ່ລະກຸ່ມ ຢູ່ທ່ີ 1 ແມັດ. 
 ���  ສ້າງ ແລະ ນຳໃຊ້ມາດຕະການ ໃນການຄວບຄຸມ ເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ 

ຫຸຼດຜ່ອນຄວາມແອອັດ.
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ມາດຕະການ 
ອານະໄມ ແລະ  
ຂ້າເຊື້ອ

2.5��ຂັ້ນຕອນໃນການອານະໄມ
 ���  ປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳຂອງກົມອານະໄມ ແລະ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ ສໍາລັບ 

ທາງເລືອກຂອງນໍ້າຢາອານະໄມ ແລະ ຂ້າເຊື້ອ. 
 ���  ສ້າງແຜນຕາຕະລາງການອານະໄມ ແລະ ຂ້າເຊື້ອ. ເພີ່ມຄວາມຖ່ີ ໃນການອານະ 

ໄມຈຸດທ່ີ ມີການສໍາພັດເລື້ອຍໆ ແລະ ບ່ອນລວມ/ສາທາລະນະ. 

2.6��ການຈັດການກັບຂີ້ເຫຍື້ອ
 ���  ຮັບປະກັນວ່າມີການປິດຖັງຂີ້ເຫຍື້ອຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ. ຖົງປຼາສຕິກຕ້ອງມັດໃຫ້ດ ີ

ກ່ອນທ່ີຈະເອົາໄປຖ້ິມ.
 ���  ລ້າງ ແລະ ຂ້າເຊື້ອ ຖັງຂີ້ເຫຍື້ອທຸກອັນ ໃນຕອນທ້າຍຂອງແຕ່ລະມື້.

3.�ຄວາມປອດໄພ

ຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ 
ຂອງການແຜ່ເຊື້ອ

3.1���ພະນັກງານໃສ່ອຸປະກອນປ້ອງກັນ�(ຜ້າອັດປາກ)�

3.2���ວັດແທກອຸນຫະພູມ
 ���  ຢ່າງໜ້ອຍ 1  ຄັ້ງຕໍ່ມື້.
 ���  ເກັບການບັນທຶກອຸນຫະພູມໄວ້ 21 ວັນ. 
 ���  ພະນັກງານຜູ້ທ່ີບໍ່ສະບາຍ ແມ່ນບໍ່ໃຫ້ມາເຮັດວຽກ ແລະ ຕ້ອງຮັບການປິ່ນປົວ 

ທັນທີ.

ຫຸຼດຜ່ອນສໍາພັດ 
ທາງກາຍຍະພາບ

3.3�ຈຳກັດການສັງສັນ�ແລະ�ການຮັກສາໄລຍະຫ່າງທາງກາຍຍະພາບ�
 ���  ຈໍາກັດການພົວພັນແບບໃກ້ຊິດ ລະຫວ່າງ ນັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ພະນັກງານ. 

ຮັກສາໄລຍະຫ່າງ (1-ແມັດ).
 ���  ປະຕິບັດການຮັກສາໄລຍະຫ່າງທ່ີປອດໄພໃນສະຖານທ່ີເຮັດວຽກ ເຊັ່ນ: ຈັດສັນ 

ສະຖານທ່ີເຮັດວຽກໃໝ່ ແລະ ຫຸຼດຜ່ອນ ການສື່ສານທ່ີຕ້ອງໄດ້ມີການສໍາພັດທາງ
ກາຍຍະພາບ. 

 ���  ທັກທາຍແບບວັດທະນະທຳລາວ ໂດຍ ນົບ ແທນການຈັບມ.ື
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4.ຄວາມປອດໄພຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ�/�ຜູ້ຢ້ຽມຊົມ

ຫຸຼດຜ່ອນການແຜ່ເຊື້ອ 4.1�ການໃສ່ອຸປະກອນປ້ອງກັນສ່ວນບຸກຄົນຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ�
 ���  ກວດສອບ ແລະ ຊຸກຍູ້ ໃຫ້ ນັກທ່ອງທ່ຽວ ໃສ່ອຸປະກອນປ້ອງກັນ (ຜ້າປາກ) 

ຍົກເວັ້ນ ເວລາເຮັດກິດຈະກຳທ່ີໃຊ້ແຮງໜັກ. 

4.2�ສະໜອງນໍ້າຢາຂ້າເຊື້ອ/ເຈວລ້າງມືທາດເຫຼົ້າ,�ໂດຍສະເພາະ�
ໃນທາງເຂົ້າ�ແລະ�ທາງອອກ�ແລະ�ສະຖານທ່ີທ່ອງທ່ຽວ.�

4.3�ໝາຍບ່ອນຫວ່າງໄລຍະຫ່າງທາງສັງຄົມ�(1-ແມັດ)�
ຕ້ອງໄດ້ໝາຍບ່ອນຫ່າງ�ໂດຍສະເພາະ�ໃນບ່ອນທ່ີມີຄົນຫຼາຍ.

4.4�ອຳນວຍຄວາມສະດວກ�ໃນການຕິດຕາມຜູ້ສຳພັດ
 ��� ມີການເກັບກຳຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່,  ລາຍລະອຽດ ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ ສໍາລັບ ພະນັກງານນໍາທ່ຽວ 

ຂອງແຕ່ລະກຸ່ມ. 

5.ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ

ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ
ມາດຕະການອານະໄມ 
ແລະ ຂ້າເຊື້ອ

5.1�ເບີໂທຕິດຕ່ໍສໍາລັບການຊ່ວຍເຫຼືອ:�166,�165.
 ���  ໃນກໍລະນີທ່ີມີກໍລະນີຕ້ອງສົງໄສໃຫ້ໂທຫາເບີ165, 166 

ເມື່ອຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອ.  

5.2�ສ້າງແຜນສໍາລັບກໍລະນີຕ້ອງສົງໄສ�
 ���  ແຍກກໍລະນີຕ້ອງສົງໄສ.

5.3�ປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳ�ຂັ້ນຕອນໃນການອານະໄມ
 ���  ໂດຍສະເພາະ ຫັຼກການອານະໄມ ແລະ ຂ້າເຊື້ອ ເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມ 

ພະຍາດປອດອັກເສບທ່ີເກີດຈາກຈຸລາໂລກສາຍພັນໃໝ່ (COVID-19) ໂດຍ 
ກົມອານະໄມ ແລະ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ.

�

�

�
�
�
�
�
�
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ມາດຕະຖານ�

1.� ມາດຕະຖານ�ການແຕ່ງກາຍ�ແລະ�ສຸຂານາໄມ

1.1� ມາດຕະຖານການແຕ່ງກາຍ
ພະນັກງານຕ້ອງປະຕິບັດຕາມ  ມາດຖານສຸຂານາໄມສ່ວນບຸກຄົນທ່ີດີ. ສຸຂານາໄມທ່ີດີຂອງລາຍບຸກຄົນ ແມ່ນຕ້ອງໄ
ດ້ປະຕິບັດຕາມດັ່ງລຸ່ມນີ້:

 ���  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 (ໃນເວລາຮັບປະທານອາຫານ). ເຊື້ອແບກທີເຣຍດັ່ງກ່າວ 
ຈະຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ປົນເປື້ອນໃນອາຫານ. 

 ���  ຜົມ
-�  ຜົມຕ້ອງສະອາດ ແລະ ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ.

1.2� ມາດຕະຖານສຸຂານາໄມ�ສ່ວນບຸກຄົນ
 ��� ພະນັກງານຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າ ມີການປະຕິບັດຖືກຫັຼກຄວາມສະອາດ ແລະ ສຸຂານາໄມ ເຊັ່ນ:   

ການໃສ່ຜ້າອັດປາກ / ໜ້າກາກ  
-� ພະນັກງານ ຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າມີການໃສ່ອຸປະກອນປ້ອງກັນສ່ວນບຸກຄົນ ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: ຜ້າປິດປາກ, 

ໜ້າກາກໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ, ຍົກເວັ້ນເວລາກິນ ແລະ ດື່ມ. 
-� ຜ້າອັດປາກ ຫືຼ ໜ້າກາກ ຊ່ວຍປ້ອງກັນ ການກະຈາຍ ຂອງ ພະຍາດ COVID-19 

ໂດຍການດັກຝອຍລະອອງ ທ່ີຖືກປ່ອຍອອກມາໃນອາກາດ ໃນຂະນະທ່ີ ຫາຍໃຈ, ໄອ, ຈາມ ແລະ 
ເວົ້າ. ການປົກໜ້າ ແມ່ນໃຊ້ ໃນເວລາທ່ີມີ ການຮັກສາໄລຍະຫ່າງທ່ີປອດໄພ ແລະ ຮັກສາມາດຕະການ 
ສຸຂານາໄມ ອື່ນໆ ເພືອຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງພະຍາດ COVID-19.

 ���  ການລ້າງມື
-�  ພະນັກງານຄວນຮຽນຮູ້ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຫັຼກການລ້າງມືທ່ີຖືກຕ້ອງ. ການລ້າງມືທ່ີມີປະສິດທິພາບຊ່ວຍ 

ປ້ອງກັນແບກທີເຣຍ ທ່ີເປັນອັນຕະລາຍ ບໍ່ໃຫ້ແຜ່ກະຈາຍ ຈາກມື ຫືຼ ແຂນ, ພື້ນຜິວບໍລິເວນເຮັດວຽກ, 
ເຄື່ອງໃຊ້ ແລະ ອຸປະກອນຕ່າງໆ. ຕົວຢ່າງ ຕ້ອງໄດ້ລ້າງ ມື ຫືຼ ພາກສ່ວນໃດໜ່ຶງຂອງແຂນເປັນປະຈຳ 
ດ້ວຍສະບູ ແລະ ນໍ້າ ໃນໄລຍະເວລາ 20 ຫາ 40 ວິນາທີ (ເປັນໄປໄດ້ແມ່ນລ້າງດ້ວຍນໍ້າອຸ່ນ).

ຂັ້ນຕອນໃນການລ້າງມື
ຂັ້ນຕອນໃນການລ້າງມືມີດັ່ງລຸ່ມນີ້:
�§  ເປີດນໍ້າ ລ້າງມືໃຫ້ປຽກ
�§  ໃສ່ສະບູ ແລະ ຖູຝາມືໃຫ້ທ່ົວ.
�§  ຖູຫັຼງມື
�§  ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າສະບູເຂົ້າໄປໃນຫວ່າງນິ້ວມື
�§  ກຳນິ້ວມື ແລະ ຖູໃສ່ມື
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�§  ເອົາໃຈໃສ່ບ່ອນຫົວໂປ້ມື  
�§  ກົດນິ້ວມືຢູ່ຝາມືແຕ່ລະຂ້າງ
�§  ໃຊ້ຜ້າເຊັດມືໃຫ້ແຫ້ງ

ການເຮັດໃຫ້ມືແຫ້ງ
ມືຂອງທ່ານອາດຈະສະອາດ ຫັຼງຈາກທ່ີລ້າງມືໃສ່ສະບູ ແລະ ນໍ້າ, ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ລະວັງເວລາທ່ີເຊັດມືໃຫ້ແຫ້ງ:

�§ ຫີຼກລ່ຽງ ການໃຊ້ ຟອງນໍ້າ ຫືຼ ຜ້າທ່ີບໍ່ສາມາດເອົາໄປຖ້ິມໄດ້ ມາເຊັດມື ນອກເສຍຈາກວ່າ 
ທ່ານຈະອານະໄມ ສິ່ງເຫ່ົຼານັ້ນທຸກໆມື້ ແລະ ຕາກແດດໃຫ້ແຫ້ງເປັນປະຈໍາ. ເຊື້ອພະຍາດ 
ຝັງຕົວຢູ່ໃນພື້ນທ່ີຊຸ່ມ.

�§ ບໍ່ໃຫ້ໃຊ້ ຜ້າເຊັດມືລວມ. ຕ້ອງໃຊ້ ຜ້າເຊັດມືທ່ີໃຊ້ແລ້ວຖ້ິມ ຫືຼ ເຄື່ອງເປົ່າມື ໃນຫ້ອງນໍ້າລວມ. 
 ��� ການເຮັດໃຫ້ມືແຫ້ງ

-� ມືຂອງທ່ານອາດຈະສະອາດ ຫັຼງຈາກທ່ີລ້າງມືໃສ່ສະບູ ແລະ ນໍ້າ, ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ລະວັງເວລາທ່ີເຊັດມືໃຫ້ແຫ້ງ:
-�  ຫີຼກລ່ຽງການໃຊ້ຟອງນໍ້າ ຫືຼ ຜ້າທ່ີບໍ່ສາມາດເອົາໄປຖ້ິມໄດ້ມາເຊັດມື ນອກເສຍຈາກວ່າທ່ານຈະອານະໄມສິ່ງເ

ຫ່ົຼານັ້ນທຸກໆມື້ ແລະ ຕາກແດດໃຫ້ແຫ້ງເປັນປະຈຳ ເຊື້ອພະຍາດຝັງຕົວຢູ່ໃນພື້ນທ່ີຊຸ່ມ.
-�  ບໍ່ໃຫ້ໃຊ້ຜ້າເຊັດມືລວມ ຕ້ອງໃຊ້ຜ້າເຊັດມືທ່ີໃຊ້ແລ້ວຖ້ິມ ຫືຼ ເຄື່ອງເປົ່າມື ໃນຫ້ອງນໍ້າລວມ. 

 ���  ນໍ້າຢາລ້າງມືຂ້າເຊື້ອ ຫືຼ ເຈວລ້າງມືທ່ີມີສ່ວນປະສົມຂອງທາດເຫ້ົຼາ 
-�  ນໍ້າຢາລ້າງມືຂ້າເຊື້ອ ຫືຼ ເຈວລ້າງມືທ່ີມີສ່ວນປະສົມຂອງທາດເຫ້ົຼາ  ແມ່ນມີຄວາມເໝາະສົມໃນການນຳໃຊ້ຕ້າ

ນເຊື້ອ COVID-19 ຢ່າງປອດໄພ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ ຕ້ອງໄດ້ຈັດສັນໃຫ້ພະນັກງານ ເພື່ອໃຊ້ໃນການອ
ະເຊື້ອທ່ີມືຂອງພວກເຂົາ ເປັນປະຈຳ. ຕ້ອງມີສ່ວນປະສົມຂອງທາດເຫ້ົຼາ 70% (ສ່ວນຫຼາຍຈະເປັນ etha-
nol, ethyl alcohol, isopropanol, ຫືຼ 2-propanol). 

-�  ມືທ່ີເປື້ອນຫຼາຍ ຕ້ອງໄດ້ລ້າງໃສ່ສະບູ ຫລື ນໍ້າ ກ່ອນໃຊ້ນໍ້າຢາລ້າງມືຂ້າເຊື້ອ.
-� ອີງຕາມຄູ່ມືຄຳແນະນຳ  "ຫັຼກການອານະໄມ ແລະ ຂ້າເຊ້ືືອເພ່ືືອປ້ອງກັນ ພະຍາດໂຄວິດ-19 (COVID-19 )" 

ຂອງກົມອານະໄມ ແລະ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ.
 ���  ການກະຈາຍ ແລະ ການປົນເປື້ອນ

-� ເພ່ືອປ້ອງກັນການປົນເປ້ືອນ ແລະ ການກະຈາຍຂອງເຊ້ືອພະຍາດ, ລຸ່ມນ້ີແມ່ນສ່ິງທ່ີພະນັກງານນຳທ່ຽວບ່ໍຄວນປະ
ຕິບັດ ໃນຂະນະທ່ີຢູ່ໃນສະຖານທ່ີເຮັດວຽກ ແລະ ໃຫ້ບໍລິການ:

�§  ສູບຢາ
�§  ຖ່ົມນໍ້າລາຍ
�§  ຈົກດັງ ຫືຼ ຫູ
�§  ເຊັດມືໃສ່ຜ້າເປື້ອນ
�§  ຫວີຜົມ ຫືຼ ຈັບຜົມ
�§  ເຊັດເຫ່ືອດ້ວຍມື

-�  ແຈ້ງຫົວໜ້າ, ໄປພົບທ່ານໝໍ ແລະ ຢຸດພັກການປະຕິບັດວຽກຈົນກວ່າອາການຈະດີເປັນປົກກະຕິ.

�
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2.� ສະພາບແວດລ້ອມ

2.1� ການກະກຽມສະຖານທ່ີທ່ອງທ່ຽວ
 ���  ຖ້າເປັນໄປໄດ້ ສະຖານທ່ີທ່ອງທ່ຽວ ຕ້ອງພັດທະນາ ແລະ ນຳໃຊ້ແຜນ ແລະ ຈັດສັນພື້ນທ່ີຄືນ ເພື່ອຮັບປະກັນ 

ວ່າ ມີການຮັກສາໄລຍະຫ່າງທາງກາຍຍະພາບ ລະຫວ່າງ ກຸ່ມທົວແຕ່ລະກຸ່ມ, ຕາມຄູ່ມື ແມ່ນ ຫ່າງກັນ 1 ແມັດ
 ���  ໝາຍ ສະຖານທ່ີ ສໍາລັບ ຢືນລໍຖ້າເຂົ້າແຖວ ເພື່ອໄລຍະຫ່າງທ່ີປອດໄພ (1-ແມັດ) ເຊັ່ນ:ໃນຂະນະທ່ີລໍຖ້າຢູ ່

ໂຕະເກັບເງິນ, ບ່ອນຖ້າຂຶ້ນ Ziplines, ເຂົ້າພິພິດທະພັນ ແລະ ສະຖານທ່ີອື່ນໆ
 ���  ຕິດປ້າຍ ເພື່ອ ແຈ້ງ ນັກທ່ອງທ່ຽວ ໃຫ້ຮັກສາໄລຍະຫ່າງທາງສັງຄົມ
 ���  ຖ້າເປັນໄປໄດ້ ແມ່ນໃຫ້ຕິດຕັ້ງແຜ່ນຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ສຸຂານາໄມ ໃນບ່ອນທ່ີມີການສໍາພັດຂອງບຸກຄົນ ເຊັ່ນ: 

ແຜ່ນກັ້ນ ແກ້ວ ຫືຼ ຢາງ ໃນຈຸດຂາຍປີ້ ເພື່ອແຍກນັກທ່ອງທ່ຽວຈາກພະນັກງານ. 
 ���  ໃນບ່ອນທ່ີມີການສະແດງ, ໃຫ້ມີແຜນໃນການ ຮັບປະກັນວ່າ ມີການຮັກສາໄລຍະຫ່າງທາງກາຍຍະພາບ  

(1-ແມັດ) ລະຫວ່າງ ກຸ່ມທົວແຕ່ລະກຸ່ມ.  ສາມາດໝາຍບ່ອນນັ່ງອອກໃຊ້ເປັນບ່ອນຫວ່າງ. ແນະນຳໃຫ້ 
ຈັດບ່ອນນັ່ງ ເປັນບໍລິເວນ ແລະ ຈຳກັດຈຳນວນບ່ອນນັ່ງທ່ີສາມາດຮອງຮັບໄດ້. ປະຕິບັດຕາມຄູ່ມືແຫ່ງຊາດ 
ສໍາລັບຂະໜາດກຸ່ມຄົນ.

2.2� ຄວາມສາມາດໃນການຮອງຮັບ
 ���  ຕິດຕາມ ຄູ່ມືແຫ່ງຊາດ ສໍາລັບ ຈຳນວນທ່ີສາມາດຮອງຮັບຜູ້ເຂົ້າຊົມສະຖານທ່ີໄດ້.

2.3� ການບໍລິຫານຈັດການນັກທ່ອງທ່ຽວທ່ີເຂົ້າມາ
 ���  ການຕິດຕາມອຸນຫະພູມ ແລະ ກວດກາອາການລະບົບທາງເດີນຫາຍໃຈ. 

-�  ແນະນຳຢ່າງຍິ່ງວ່າ ໃຫ້ມີການວັດແທກອຸນຫະພູມ ແລະ ກວດກາອາການລະບົບທາງເດີນຫາຍໃຈ. 
ໃຫ້ກັບນັກທ່ອງທ່ຽວທຸກຄົນ ທ່ີເຂົ້າໄປໃນສະຖານທ່ີທ່ອງທ່ຽວ ຫືຼ ແຫ່ຼງທ່ອງທ່ຽວ. ແນະນຳໃຫ້ຝຶກ 
ພະນັກງານ ໃຫ້ຮູ້ຈັກວິທີກວດກາອາການລະບົບທາງເດີນຫາຍໃຈ. ເຊັ່ນ: ໄອ, ຈາມ, ຫາຍໃຈຍາກ ແລະ  
ຂີ້ມູກໄຫຼ. ນັກທ່ອງທ່ຽວທ່ີບໍ່ສະບາຍ ມີອຸນຫະພູມ ຢູ່ທ່ີ 37.5oC ຫືຼ ສູງກວ່າ, ແລະ/ຫືຼ ມີອາການລະບົບ 
ທາງເດີນຫາຍໃຈ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົ້າສະຖານທ່ີທ່ອງທ່ຽວ.  ແນະນຳໃຫ້ໃຫ້ພວກເຂົາໄປຮັບ 
ການປິ່ນປົວທັນທີ.

 ���  ການໃສ່ຜ້າອັດປາກ / ໜ້າກາກຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ
-�  ແນະນຳໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຊົມສະຖານທ່ີໃສ່ຜ້າອັດປາກ, ຮັບປະກັນວ່າມີການສະໜອງຜ້າອັດປາກໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວ.

2.4� ປ້ອງກັນການແອອັດຂອງກຸ່ມຄົນ
 ���  ສັງເກດວ່າບໍ່ໃຫ້ມີການແອອັດກັນເກີນໄປ, ຮັບປະກັນວ່າມີການຮັກສາໄລຍະຫ່າງ 1 ແມັດລະຫວ່າງກຸ່ມທົວ
 ���  ພະຍາຍາມລະບຸພື້ນທ່ີ ທ່ີມີການຮວມກັນຫຼາຍ, ນຳໃຊ້ວິທີໃນການຄຸ້ມຄອງ ເພື່ອປ້ອງກັນ ການຮວມກັນເປັນ 

ກຸ່ມແອອັດເຊັ່ນ: ພະນັກງານ ເຮັດການແຍກເພື່ອກະຈາຍ ກຸ່ມຄົນ.

2.5� ຂັ້ນຕອນໃນການອານະໄມ
 ���  ການອານະໄມ ແລະ ທາງເລືອກສໍາລັບການນຳໃຊ້ນ້ຳຢາຂ້າເຊື້ອ

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

�

�

�
�
�
�
�
�



- 16 -

 ���  ແຜນການອານະໄມ 
-� ມີແຜນ ແລະ ຕາຕະລາງ ໃນການອານະໄມ ແລະ ການຂ້າເຊື້ອ, ເພີ່ມຄວາມຖ່ີໃນການອານະໄມ 

ໃນບ່ອນທ່ີມີການສໍາພັດສູງ ແລະ ບ່ອນລວມ ເຊັ່ນ: ຫ້ອງນໍ້າ, ທາງເຂົ້າ ແລະ ທາງອອກ. 

2.6� ການຈັດການຂີ້ເຫຍື້ອ
 ���  ຮັບປະກັນວ່າ ປິດຝາຖັງຂີ້ເຫຍື້ອຕະຫຼອດເວລາ ແລະ ເອົາຂີ້ເຫຍື້ອໄປຖ້ິມທຸກມື້, ຖົງຂີ້ເຫຍື້ອທຸກຖົງຕ້ອງ 

ມັດໃຫ້ ແໜ້ນກ່ອນເອົາໄປຖ້ິມ.
 ���  ລ້າງ ແລະ ຂ້າເຊື້ອ ຖັງຂີ້ເຫຍື້ອທຸກອັນ ໃນຕອນທ້າຍຂອງແຕ່ລະມື້.

3.� ຄວາມປອດໄພຂອງພະນັກງານ

3.1� ການໃສ່ອຸປະກອນປ້ອງກັນສ່ວນບຸກຄົນ
 ���  ແນະນຳໃຫ້ພະນັກງານທຸກຄົນ ໂດຍສະເພາະຜູ້ທ່ີ ທ່ີເຮັດວຽກໃນແຖວໜ້າທ່ີພົວພັນນັກທ່ອງທ່ຽວໂດຍກົງໃຫ້ໃ

ສ່ ຜ້າອັດປາກ / ໜ້າກາກຕະຫຼອດເວລາ ຍົກເວັ້ນໃນເວລາທ່ີຈຳເປັນຕ້ອງປົດອອກ. 

3.2� ການວັດແທກອຸຫະພູມ�ແລະ�ກວດກາອາການລະບົບທາງເດີນຫາຍໃຈ
 ���  ສ້າງແຜນຕິດຕາມກວດກາອຸນຫະພູມໃຫ້ພະນັກງານ. ແນະນຳໃຫ້ວັດແທກອຸນຫະພູມຢ່າງໜ້ອຍ 1 ຄັ້ງຕໍ່ມື້.
 ���  ເກັບການບັນທຶກອຸນຫະພູມໄວ້ 21 ວັນ.
 ���  ພະນັກງານ ທ່ີບໍ່ສະບາຍ ທ່ີອຸນຫະພູມຮ່າງກາຍຢູ່ທ່ີ 37.5C ຫືຼ ສູງກວ່າ ແລະ/ຫືຼ ມີອາການລະບົບທາງເດີນ 

ຫາຍໃຈ ແມ່ນຈະບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເຮັດວຽກ, ຜູ້ກ່ຽວຕ້ອງພົບແພດເພື່ອຮັບການປິ່ນປົວທັນທີ. 
 ���  ພະນັກງານທ່ີຢູ່ໃນໄລຍະຂອງການກັກຕົວ ຫືຼ ພັກຢູ່ເຮືອນ ແມ່ນບໍ່ໃຫ້ມາເຮັດວຽກ.

3.3� ຈຳກັດການສັງສັນ�ແລະ�ໄລຍະຫ່າງທາງສັງຄົມ
 ���  ຕ້ອງໄດ້ຫຼຸດຜ່ອນ ການສື່ສານທ່ີໃກ້ກັນ ລະຫວ່າງນັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ພະນັກງານ, ຮັກສາໄລຍະຫ່າງ 1 ແມັດ 

ໃນບ່ອນທ່ີສາມາດເຮັດໄດ້.
 ���  ປະຕິບັດ ການຮັກສາໄລຍະຫ່າງທ່ີປອດໄພ ໃນສະຖານທ່ີເຮັດວຽກ ເຊັ່ນ: ຈັດສັນບ່ອນເຮັດວຽກໃໝ່ ແລະ 

ຫຼຸດຜ່ອນ ການສື່ສານທ່ີໃກ້ກັນ.
 ���  ຫຼຸດຜ່ອນການສື່ສານທ່ີມີການສໍາພັດກັນ, ຊຸກຍູ້ໃຫ້ພະນັກງານທຸກຄົນ ຫີຼກລ້ຽງ ການຈັບມື ແຕ່ ທັກທາຍກັນ 

ແບບທຳນຽມລາວ ໂດຍ ການນົບ.            

4.� ຄວາມປອດໄພຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ

4.1� ການໃສ່ອຸປະກອນປ້ອງກັນສ່ວນບຸກຄົນ
 ���  ສັງເກດ ແລະ ແນະນຳໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວໃສ່ຜ້າອັດປາກກ່ອນເຂົ້າໄປໃນສະຖານທ່ີທ່ອງທ່ຽວ,  ຍົກເວັ້ນນັກທ່ອງ

ທ່ຽວທ່ີເຮັດກິດຈະກຳທ່ີໃຊ້ແຮງຫຼາຍເຊັ່ນ: ຍ່າງປ່າ ແລະ ພາຍເຮືອ
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4.2� ສະໜອງນໍ້າຢາຂ້າເຊື້ອມື
 ���  ສະໜອງນໍ້າຢາຂ້າເຊື້ອມື ໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວໃຊ້ໄດ້ສະດວກສະບາຍ ເຊັ່ນ: ໃນຈຸດ ທາງເຂົ້າ ແລະ ທາງອອກ. 

4.3� ການຮັກສາໄລຍະຫ່າງທາງສັງຄົມ�
 ���  ມີການໝາຍໄລຍະຫ່າງທ່ີປອດໄພ (1-ແມັດ) ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການຮັກສາໄລຍະຫ່າງ 

ໃນບ່ອນທ່ີແອອັດ.

4.4� ອຳນວຍຄວາມສະດວກ�ໃນການຕິດຕາມຜູ້ສຳພັດ�
 ���  ສ້າງ ແລະ ນຳໃຊ້ ຫັຼກການໃນການຕິດຕາມຜູ້ສຳພັດ ເພື່ອເກັບກຳ ຜູ້ມາຢ້ຽມຢາມ ແລະ ຊ່ວຍໃນການຈຳກັດ 

ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການແຜ່ກະຈາຍຂອງ COVID-19. ຖ້າຫາກມີກໍລະນີຕິດເຊື້ອ, ການທ່ີມີການເກັບກຳ 
ທ່ີເໝາະສົມ ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ຂໍ້ມູນ ແກ່ເຈົ້າໜ້າທ່ີ ເພື່ອຊ່ວຍໃນການຕິດຕາມ ການແຜ່ກະຈາຍ ແລະ 
ຈຳກັດການແຜ່ກະຈາຍຂອງພະຍາດ. ລຸ່ມນີ້ ແມ່ນ ການປະຕິບັດທ່ີດີ ທ່ີແນະນໍາໃຫ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ:
-� ແຈ້ງນັກທ່ອງທ່ຽວວ່າ ການແຈ້ງສະຖານະພາບສຸຂະພາບ ແລະ ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ ແມ່ນເປັນສິ່ງທ່ີຈຳເປັນ 

ເພື່ອຊ່ວຍອຳນວຍຄວາມສະດວກ ໃນການຕິດຕໍ່ເພື່ອຕິດຕາມຜູ້ສຳພັດ ໂດຍເຈົ້າໜ້າທ່ີສາທາລະນະສຸກ, 
ໃນກໍລະນີທ່ີຈຳເປັນ.

-� ຈົດບັນທຶກ ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ ຂອງພະນັກງານນໍາທ່ຽວຂອງແຕ່ລະກຸ່ມນັກທ່ອງທ່ຽວ ເພື່ອຄວາມສະດວກ, 
ຜູ້ບໍລິຫານ ສາມາດລະໜອງ ລະຫັດ QR ໃຫ້ກັບພະນັກງານນໍາທ່ຽວ ເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາໃຫ້ຂໍ້ມູນ 
ໃນແບບຟອມອີເລັກໂຕນິກ, ຖ້າຫາກບໍ່ມີ ສາມາດບັນທຶກເປັນລາຍລັກອັກສອນແທນ. 

-� ມີການຮັກສາຄວາມລັບ ໂດຍການເກັບຂໍ້ມູນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ເຊັ່ນ: ຊື່, ເວລາ ແລະ ວິທີໃນການຕິດຕໍ່.
-� ຖ້າຫາກຈຳເປັນ ແມ່ນ ໃຫ້ຂ້ໍມູນຂອງແຂກ ກ່ຽວກັບ ເຈ້ົາໜ້າທ່ີສາທາລະນະສຸກ ໃຊ້ຕິດຕ່ໍເພ່ືອຕິດຕາມຜູ້ສຳພັດ.          

5.�ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ

5.1� ໂທສາຍດ່ວນ
 ���  ຖ້າຫາກມີ ກໍລະນີຕ້ອງສົງໄສ, ຕ້ອງໄດ້ໂທສາຍດ່ວນ 166 ຫືຼ 165 ເພື່ອຂໍການຊ່ວຍເຫືຼອ.

5.2� ພັດທະນາແຜນສໍາລັບກໍລະນີຕ້ອງສົງໄສ
 ���  ພັດທະນາ ແລະ ນຳໃຊ້ແຜນໃນການຮັບມື ກັບກໍລະນີຕ້ອງສົງໄສ, ລະບຸບ່ອນທ່ີໃຊ້ ແຍກ ກໍລະນີຕ້ອງສົງໄສ 

ເພື່ອແຍກຜູ້ທ່ີບໍ່ສະບາຍອອກຈາກຄົນອື່ນໆ ແລະ ໃຫ້ກໍລະນີຕ້ອງສົງໄສ ໃສ່ຜ້າອັດປາກໃຫ້ຖືກຕ້ອງ, ຜູ້ກ່ຽວ 
ຕ້ອງອອກຈາກສະຖານທ່ີທ່ອງທ່ຽວທັນທີ.

5.3� ຂັ້ນຕອນໃນການອານະໄມ����� 
 ���  ສຳລັບຄູ່ມືທາງເລືອກໃນການຂ້າເຊື້ອ ແລະ ຄູ່ມືເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຫັຼກການໃນການອານະໄມ ແລະ ການຂ້າ 

ເຊື້ອ. ໃຫ້ອ້າງອີງ ຕາມຄູ່ມືຄຳແນະນຳ  "ຫັຼກການອະນາໄມ ແລະ ຂ້າເຊືື້ອເພືື່ອປ້ອງກັນ ພະຍາດໂຄວິດ-19  
( COVID-19 )" ຂອງກົມອານະໄມ ແລະ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ.
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ເອກະສານອ້າງອີງ

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:  

Department of Hygiene and Health, Lao PDR, 13 Mar. 2020. 

“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. 

Safe Measurement Measures for Attractions, 30 Dec. 2020

Safety Standards and Checklist: Museums and Cultural Facilities and Guided Tours, 15 Feb. 2021, 

World Health Organisation. Key planning recommendations for mass gatherings in the context of 

COVID-19, Interim guidance, 29 May 2020.

World Health Organization. Overview of public health and social measures in the context of COVID-19 

(Interim Guidance) (18 May 2020)

https://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
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/getting-workplace-ready-for-covid-19.pdf
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.stb.gov.sg/content/stb/en/home-pages/advisory-for-attractions.html
https://mhoa.com/ma-sector-specific-reopening-guide/
https://www.who.int/publications-detail/overview-of-public-health-and-social-measures-in-the-context-of-covid-19
https://www.who.int/publications-detail/overview-of-public-health-and-social-measures-in-the-context-of-covid-19


is co-financed by the Governments of Lao PDR, the Grand Duchy of Luxembourg 
and Switzerland, and is implemented by the Ministry of Education and Sports 
of Lao PDR and LuxDev, the Luxembourg Development Cooperation Agency.

Skills for Tourism Project | LAO/029


	_heading=h.gjdgxs
	_Hlk66218722
	_heading=h.tcny4ccvbxfq
	_heading=h.69tzv0gq4oqe
	_Hlk67045616
	_Hlk79688001
	_Hlk66441499
	_Hlk66902155
	_GoBack
	ຄຳນຳ
	ພາກແນະນຳ
	ມາດຕະຖານ
ສໍາລັບສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ


	1.	ມາດຕະຖານ ການແຕ່ງກາຍ ແລະ ສຸຂານາໄມ
	1.1	ມາດຕະຖານການແຕ່ງກາຍ
	1.2	ມາດຕະຖານສຸຂານາໄມ ສ່ວນບຸກຄົນ

	2.	ສະພາບແວດລ້ອມ
	2.1	ການກະກຽມສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ
	2.2	ຄວາມສາມາດໃນການຮອງຮັບ
	2.3	ການບໍລິຫານຈັດການນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ເຂົ້າມາ
	2.4	ປ້ອງກັນການແອອັດຂອງກຸ່ມຄົນ
	2.5	ຂັ້ນຕອນໃນການອານະໄມ
	2.6	ການຈັດການຂີ້ເຫຍື້ອ

	3.	ຄວາມປອດໄພຂອງພະນັກງານ
	3.1	ການໃສ່ອຸປະກອນປ້ອງກັນສ່ວນບຸກຄົນ
	3.2	ການວັດແທກອຸຫະພູມ ແລະ ກວດກາອາການລະບົບທາງເດີນຫາຍໃຈ
	3.3	ຈຳກັດການສັງສັນ ແລະ ໄລຍະຫ່າງທາງສັງຄົມ

	4.	ຄວາມປອດໄພຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ
	4.1	ການໃສ່ອຸປະກອນປ້ອງກັນສ່ວນບຸກຄົນ
	4.2	ສະໜອງນໍ້າຢາຂ້າເຊື້ອມື
	4.3	ການຮັກສາໄລຍະຫ່າງທາງສັງຄົມ 
	4.4	ອຳນວຍຄວາມສະດວກ ໃນການຕິດຕາມຜູ້ສຳພັດ 

	5. ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ
	5.1	ໂທສາຍດ່ວນ
	5.2	ພັດທະນາແຜນສໍາລັບກໍລະນີຕ້ອງສົງໄສ
	5.3	ຂັ້ນຕອນໃນການອານະໄມ      
	ເອກະສານອ້າງອີງ



