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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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4.��ຄວາມປອດໄພຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ� 20
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ມາດຕະຖານ ສໍາລັບພະນັກງານນຳທ່ຽວ ແມ່ນໄດ້ຖືກສ້າງຂື້ນມາ ເພື່ອຕອບສະໜອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະຖານ 
ທາງດ້ານສຸຂານາໄມ (LaoSafe) ຂອງບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ບໍລິການພະນັກງານນຳທ່ຽວ. ຄູ່ມືມາດຕະຖານນີ້ 
ແມ່ນກວມເອົາ 5 ຂອບເຂດ ດັ່ງນີ້:

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

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

ພະນັກງານນຳທ່ຽວ 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 ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບການຂອງ 
ໂລກລະບາດທ່ີມີການປ່ຽນແປງ. ການດັດແກ້ຄູ່ມືນີ້ ແມ່ນຈະໄດ້ຮັບການດັດແກ້ພາຍໄຕ້ການຊີ້ນຳຂອງກະຊວງ 
ຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ຄະນະສະເພາະກິດແຫ່ງຊາດຄວບຄຸມ 
COVID-19. 

ພາກແນະນຳ
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ຂ້ັນຕອນການອອກໃບຢັ້ງຢືນ

ການສະໝັກ
ຈຸດບໍລິການ/ອີເມວ

ການບໍລິຫານໂຄງການ

ການເຂົ້າຮ່ວມ ການຝຶກອົບຮົມ  
(ຈຳເປັນຕ້ອງເຂົ້າຝຶກອົບຮົມ 

ໃນຫ້ອງຮຽນ) 

ການປະເມີນຜົນ

ການດຳເນີນ
ການແກ້ໄຂຜ່ານການປະເມີນ

ພິທີມອບໃບຢັ້ງຢືນ
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ມາດຕະຖານສໍາລັບພະນັກງານ�
ນຳທ່ຽວ�ພາຍໃຕ້ແຜນງານ�LaoSafe�

ພະນັກງານນຳທ່ຽວ ຕ້ອງມີຄວາມຄຸ້ນເຄີຍກັບມາດຕະຖານເຫ່ົຼານີ້ ແລະ ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ມາດຕະຖານໄດ້ດ ີ
ໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດວຽກຂອງພວກເຂົາ ເພື່ອຜ່ານການປະເມີນຜົນ ແລະ ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ.

ລດ. ຜົນທ່ີຄາດຫວັງ ມາດຕະຖານ

1.� ການແຕ່ງກາຍ�ແລະ�ສຸຂານາໄມສ່ວນບຸກຄົນ

ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມ 
ສ່ຽງຂອງການ 
ແຜ່ເຊື້ອ

1.1��ມາດຕະຖານການແຕ່ງກາຍສ່ວນບຸກຄົນ
 ���  ຮັກສາຄວາມສະອາດຂອງເຄື່ອງນຸ່ງ ແລະ ເຄື່ອງແບບ 
 ���  ຮັກສາເລັບມືໃຫ້ສັ້ນ ແລະ ສະອາດ
 ���  ຮັກສາຜົມໃຫ້ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ແລະ ສະອາດ.

ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມ 
ສ່ຽງຂອງການ 
ແຜ່ເຊື້ອ

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

ຖ່ົມນໍ້າລາຍ, ຈົກຫູ, ເຊັດເຫ່ືອດ້ວຍມືເປົ່າ.

2.� ມາດຕະຖານສຸຂານາໄມສະພາບແວດລ້ອມ

ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມ 
ສ່ຽງຂອງການ 
ແຜ່ເຊື້ອ

2.1��ກ່ອນອອກເດີນທາງ
 ���  ພະນັກງານນຳທ່ຽວ ຕ້ອງໃສ່ຜ້າອັດປາກ ຫືຼ ໜ້າກາກ
 ���  ເວລາທ່ີອອກທົວ ພະນັກງານນຳທ່ຽວ ຕ້ອງໄດ້ວັດແທກອຸນນະພູມ ແລະ ກວດກາອາ 

ການທາງເດີນລະບົບຫາຍໃຈ ທຸກມ້ື. ບັນທຶກອຸນນະພູມຕ້ອງເກັບໄວ້ຢ່າງຕ່ໍາ 21 ວັນ. 
 ���  ສະໜອງນ້ຳຢາລ້າງມື.
 ���  ຈຳກັດການສຳພັດທາງກາຍ, ຄວນທັກທາຍດ້ວຍການນົບ ແທນການຈັບມື
 ���  ຮັບປະກັນວ່າມີການຮັກສາໄລຍະຫ່າງຕະຫຼອດເວລາທ່ີອອກທົວ.
 ���  ສົ່ງຂໍ້ມູນຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ໂຮງແຮມກ່ອນທ່ີຈະໄປຮອດ ເພື່ອຊ່ວຍອໍານວຍ 

ຄວາມສະດວກໃນການລົງທະບຽກເຂົ້າພັກ ໂດຍປາສະຈາກການສໍາພັດ.
 ���  ແຈ້ງຂໍ້ມູນໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວຊາບ ກ່ຽວກັບມາດຕະການປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພ 

ແລະ ສຸຂານາໄມເຊັ່ນ:
- ການຮັກສາຄວາມສະອາດ ແລະ ສຸຂານາໄມ 
- ມາດຕະການຄວາມປອດໄພ
- ການຮັກສາໄລຍະຫ່າງ 
- ເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບກັບແຜນງານ LaoSafe 

ຫຼຸດຜ່ອນຂະໜາດ 
ກຸ່ມຄົນ,

2.2��ໃນລະຫວ່າງອອກເດີນທາງທ່ອງທ່ຽວ
 ���  ຮັບປະກັນວ່າມີການຮັກສາໄລຍະຫ່າງໃນຕະຫຼອດການເດີນທາງ.
 ���  ວັດແທກອຸນນະພູມ ແລະ ກວດກາອາການລະບົບທາງເດີນຫາຍໃຈ.
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ຫຼຸດຜ່ອນການສຳພັດ 
ທາງກາຍຍະພາບ
 
ມາດຕະການອານະ 
ໄມ ແລະ ຂ້າເຊື້ອ

 ��� ການອອກເດີນທາງທ່ີໄປຫຼາຍສະຖານທ່ີ.
- ນັກທ່ອງທ່ຽວຕ້ອງນ່ັງບ່ອນເກ່ົາ

 ���  ຖ້າເປັນໄປໄດ້ ໃຫ້ຈັດຈຳແນກກຸ່ມນັກທ່ອງທ່ຽວເຊັ່ນ: ຄອບຄົວ ຫືຼ 
ໝູ່ເພື່ອນໃຫ້ນັ່ງນຳກັນ.

 ���  ຈັດສັນນໍ້າຢາລ້າງມືໄວ້ໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວກ່ອນຂຶ້ນລົດ
- ການຂ້ຶນລົງ-ລົດ ສຳລັບຍານພະຫະນະ ຫືຼ ລົດຂົນສົ່ງຂະໜາດໃຫຍ່, 

ໃຫ້ຈັດເປັນແຖວ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການສໍາພັດ.
 ��� ຮັບປະກັນວ່ານັກທ່ອງທ່ຽວຕ້ອງປະຕິບັດຕາມວາລະການເດີນທາງ
 ���  ຂັ້ນຕອນການອານະໄມຂ້າເຊື້ອ

- ປະຕິບັດຕາມຄູ່ມືຄຳແນະນຳ "ຫັຼກການອານະໄມ ແລະ ຂ້າເຊ້ືືອເພ່ືືອປ້ອງກັນ 
ພະຍາດໂຄວິດ-19 ( COVID-19 )" ຂອງກົມອານະໄມ ແລະ 
ສ່ົງເສີມສຸຂະພາບ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ.

 ���  ຮັບປະກັນວ່າ ມີອຸປະກອນທຳຄວາມສະອາດພຽງພໍ ສຳລັບການເດີນທາງພາຍໃນ 
ໜ່ືງມື້ ຫືຼ ຫລາຍກວ່ານັ້ນ 

ມາດຕະການອານະ 
ໄມ ແລະ ຂ້າເຊື້ອ

2.3�ຫຼັງຈາກອອກເດີນທາງ
 ���  ຮັບປະກັນໃຫ້ຄົນຂັບລົດອານະໄມ ແລະ ຂ້າເຊື້ອໃນລົດ ແລະ 

ອຸປະກອນໃນການທ່ອງທ່ຽວ ທຸກໆຄັ້ງຫັຼງຈາກສິ້ນສຸດການເດີນທາງໃນແຕ່ລະມື້
 ���  ຮັບປະກັນວ່າ ຂີ້ເຫຍື່ອໄດ້ຖືກເກັບມ້ຽນ ແລະ ຖ້ິມໃສ່ໃນຖົງ ແລະ ມັດໄວ້.
 ���  ຫັຼງສິ້ນສຸດການເດີນທາງໃນແຕ່ລະມື້ ຕ້ອງຖ້ິມຜ້າອັດປາກທ່ີໃຊ້ແລ້ວທຸກອັນໃສ່ຖົງ

ຂີ້ເຫຍື້ອທ່ີມັດໄວ້ຢ່າງດີ. ຜ້າອັດປາກແບບແພ ຕ້ອງໄດ້ຊັກ ແລະ ປ່ຽນທຸກໆມື້.

3.� ຄວາມປອດໄພຂອງພະນັກງານນໍາທ່ຽວ

ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽ 
ຂອງການແຜ່ເຊື້ອ

3.1�ວັດແທກອຸນນະພູມ�ແລະ�ກວດສອບອາການທາງລະບົບທາງເດີນ�
ຫາຍໃຈ

 ���  ວັດແທກອຸນນະພູມ ແລະ ກວດກາອາການທາງລະບົບທາງເດີນຫາຍໃຈຂອງຕົນ 
ເອງ ຢ່າງໜ້ອຍ 1 ຄັ້ງຕໍ່ມື້.

 ���  ພະນັກງານນຳທ່ຽວຕ້ອງວັດແທກອຸນນະພູມ ແລະ ກວດກາອາການລະບົບທາງເດີນ
ຫາຍໃຈໃຫ້ພະນັກງານຂັບລົດເຊັ່ນ:ກັນ.

 ���  ຖ້າຮູ້ສຶກບໍ່ສະບາຍ ໂດຍມີອຸນນະພູມເທ່ົາກັບ ຫືຼ ສູງກວ່າ 37.5C ແມ່ນບໍ່
 ��� ໃຫ້ມາເຮັດວຽກເດັດຂາດ.
 ���  ພະນັກງານທ່ີຢູ່ໃນໄລຍະຂອງການກັກຕົວ ຫືຼ ພັກຢູ່ເຮືອນ ແມ່ນບໍ່ໃຫ້ມາເຮັດວຽກ.

3.2�ຈຳກັດການສັງສັນ�ແລະ�ປະຕິບັດການຮັກສາໄລຍະຫ່າງທາງສັງຄົມຢ່າງ�
ໜ້ອຍ�1�ແມັດ.�ໃນຂະນະທ່ີໂອ້ລົມກັບນັກທ່ອງທ່ຽວ�ຫືຼ�ຜູ້ສະໜອງ.

3.3�ລ້າງມ້ື�ແລະ�ການນຳໃຊ້ນ້ໍາຢາຂ້າເຊ້ືອມືຕະຫຼອດ�ໂດຍສະເພາະເວລາທ່ີ�
ເດີນທາງຈາກບ່ອນໜ່ຶງໄປອີກບ່ອນໜ່ຶງ.
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4.� ຄວາມປອດໄພຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ

ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽ 
ຂອງການແຜ່ເຊື້ອ  
ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການ 
ສຳພັດທາງກາຍ 
ຍະພາບ

4.1�ຜູ້ສະໜອງ�ແລະ�ມາດຕະການດ້ານສຸຂານາໄມ
 ���  ຕ້ອງກວດກາເບີ່ງວ່າຜູ້ສະໜອງ ມີການປະຕິບັດຕາມມາດຕະການຄວາມປອດໄພ  

ແລະ ສຸຂານາໄມ ເຊັ່ນວ່າ: ໃສ່ອຸປະກອນປ້ອງກັນ, ການວັດແທກອຸນນະພູມ, 
ການສະໜອງນໍ້າຢາ ແລະ ບ່ອນລ້າງມື.

4.2�ການສະໜອງນ້ຳຢາລ້າງມືໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວ:
 ���  ໃນເວລາຂຶ້ນລົງລົດ
 ���  ໃນເວລາເຂົ້າ ແລະ ອອກສະຖານທ່ີໃດໜ່ຶງ

4.3�ການຮັກສາໄລຍະຫ່າງ
 ���  ຮັບປະກັນໃຫ້ມີການຮັກສາໄລຍະຫ່າງ (1 ແມັດ)
 ���  ຊ່ວຍຈັດໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວນັ່ງບ່ອນເກົ່າ 
 ���  ຈັດໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວຂຶ້ນ-ລົງລົດຢ່າງເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການ 

ສຳພັດທ່ີໃກ້ຊິດກັນ   �

4.4��ສະໜອງຜ້າອັດປາກ
 ��� ຮັບປະກັນວ່າມີຜ້າອັດປາກໄວ້ໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວເມື່ອຕ້ອງການ

5.���ແຜນກການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ

ມາດຕະການຄຸ້ມຄອງ 
ຄວາມສ່ຽງ ແລະ  
ມາດຕະກາອານະໄມ  
ແລະ ຂ້າເຊື້ອ.

5.1.�ຕິດຕ່ໍຂໍການຊ່ວຍເຫຼືອ:�165,�166
 ���  ໃນກໍລະນີທ່ີມີກໍລະນີຕ້ອງສົງໄສໃຫ້ໂທຫາເບີ 165, 166 

ເມື່ອຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອ.  ໃຫ້ແຍກຜູ່ກ່ຽວໄປນັ່ງຢູ່ທາງຫັຼງຂອງລົດ ແລະ 
ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການນຳສົ່ງຈຸດລົງລົດທ່ີປອດໄພທ່ີໃກ້ສຸດ

5.2.�ຊ່ວຍໃຫ້ຂໍ້ມູນຕິດຕ່ໍແກ່ເຈົ້າໜ້າທ່ີໃນເວລາທ່ີຈຳເປັນ.

5.3�ຂັ້ນຕອນໃນການອານະໄມ
 ���  ປະຕິບັດຕາມຄູ່ມືຄຳແນະນຳ  ຫັຼກການອານະໄມ ແລະ ຂ້າເຊືື້ອເພືື່ອປ້ອງກັນ 

ພະຍາດໂຄວິດ-19 ( COVID-19 ) ຂອງກົມອານະໄມ ແລະ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ, 
ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ.
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ມາດຕະຖານ

1.��ມາດຕະຖານການແຕ່ງກາຍ�ແລະ�ສຸຂານາໄມ

1.1� ມາດຕະຖານການແຕ່ງກາຍ
ພະນັກງານນຳທ່ຽວຕ້ອງປະຕິບັດຕາມ  ມາດຖານສຸຂານາໄມສ່ວນບຸກຄົນທ່ີດີ. ສຸຂານາໄມທ່ີດີຂອງລາຍບຸກຄົນ  
ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕາມດັ່ງລຸ່ມນີ້:
 ���  ເຄື່ອງນຸ່ງ ແລະ ເຄື່ອງແບບ

-�  ພະນັກງານນຳທ່ຽວຕ້ອງໃສ່ ເຄື່ອງນຸ່ງ ທ່ີ ສະອາດ, ເໝາະສົມ ແລະ ຮຽບຮ້ອຍ ໃນເວລາເຮັດວຽກ. 
ຕ້ອງປ່ຽນເຄື່ອງນຸງທຸກມື້ ຫືຼ ເວລາທ່ີເຄື່ອງເປື້ອນ. 

 ���  ເລັບມື
-� ເລັບມື ຕ້ອງສັ້ນ ແລະ ສະອາດ. ເຊື້ອແບກທີເຣຍ ທ່ີສະສົມຢູ່ໃນເລັບມື ສາມາດ ເຂົ້າໄປຢູ່ໃນອາຫານໄດ້ 

ເວລາທ່ີ ເລັບມື ສຳພັດກັບອາຫານ (ໃນເວລາຮັບປະທານອາຫານ). ເຊື້ອແບກທີເຣຍດັ່ງກ່າວຈະຂະຫຍາຍ 
ຕົວ ແລະ ປົນເປື້ອນໃນອາຫານ. 

 ���  ຜມົ
-� ຜົມຕ້ອງສະອາດ ແລະ ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ. 

1.2� ມາດຕະຖານສຸຂານາໄມ�ສ່ວນບຸກຄົນ

 ��� ພະນັກງານນຳທ່ຽວຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າມີການປະຕິບັດຖືກຫັຼກຄວາມສະອາດ ແລະ ສຸຂານາໄມ 
ໃນເວລາຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວ.

 ���  ໃສ່ຜ້າປິດປາກ ແລະ ໜ້າກາກ 
-�  ຮັບປະກັນວ່າມີການໃສ່ອຸປະກອນປ້ອງກັນສ່ວນບຸກຄົນ ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: ຜ້າປິດປາກ ຫືຼ ໜ້າກາກ  

ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ, ຍົກເວັ້ນເວລາ ກິນ ແລະ ດື່ມ.
-� ຜ້າປິດປາກ ຫືຼ ໜ້າກາກ ຊ່ວຍປ້ອງກັນ ການກະຈາຍ ຂອງພະຍາດ COVID-19 ໂດຍການ 

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

 ���  ການລ້າງມື
-� ການລ້າງມືທ່ີມີປະສິດທິພາບ ຊ່ວຍປ້ອງກັນ ແບກທີເຣຍ ທ່ີເປັນອັນຕະລາຍ ບໍ່ໃຫ້ແຜ່ກະຈາຍຈາກມື 

ຫືຼ ແຂນ, ພືນ້ຜິວບໍລິເວນເຮັດວຽກ, ເຄື່ອງໃຊ້ ແລະ ອຸປະກອນຕ່າງໆ. ຕົວຢ່າງ ຕ້ອງໄດ້ລ້າງ ມື ຫືຼ 
ພາກສ່ວນໃດໜ່ຶງຂອງແຂນເປັນປະຈໍາ ດ້ວຍສະບູ ແລະ ນໍ້າ ໃນໄລຍະເວລາ 20 ຫາ 40 ວິນາທີ  
(ເປັນໄປໄດ້ແມ່ນລ້າງດ້ວຍນໍ້າອຸ່ນ).

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

ການເຮດັໃຫ້ມືແຫ້ງ
 ��� 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. 
 ���  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.
-�  ອີງ ຕາມຄູ່ມືຄຳແນະນຳ  ຫັຼກການອານະໄມ ແລະ ຂ້າເຊືື້ອເພືື່ອປ້ອງກັນ ພະຍາດໂຄວິດ-19 ( 

COVID-19 ) ຂອງກົມອານະໄມ ແລະ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ.
 ���  ການກະຈາຍ ແລະ ການປົນເປື້ອນ

-� ເພື່ອປອ້ງກັນການປົນເປື້ອນ ແລະ ການກະຈາຍຂອງເຊື້ອພະຍາດ, ລຸ່ມນີ້ແມ່ນສິ່ງທ່ີພະນັກງານນຳທ່ຽວບໍ່ຄວ
ນປະຕິບັດ ໃນຂະນະທ່ີຢູ່ໃນສະຖານທ່ີເຮັດວຽກ ແລະ ໃຫ້ບໍລິການ:

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

-�  ແຈ້ງຫົວໜ້າ, ໄປພົບທ່ານໝໍ ແລະ ຢຸດພັກການປະຕິບັດວຽກຈົນກວ່າອາການຈະດີເປັນປົກກະຕິ.

2.� ອອກເດີນທາງທ່ອງທ່ຽວ

2.1�ກ່ອນອອກເດີນທາງທ່ອງທ່ຽວ
 ���  ການໃສ່ອຸປະກອນປ້ອງກັນສ່ວນບຸກຄົນຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ພະນັກງານຝ່າຍສະໜັບສະໜູນ

-�  ພະນັກງານນຳທ່ຽວ ຕ້ອງສວມໃສ່ຜ້າອັດປາກ / ໜ້າກາກ. ຮັບປະກັນວ່າມີ ຄໍາແນະນຳ 
ວິທີສວມໃສ່ຜ້າອັດປາກທ່ີຖືກຕ້ອງ ແລະ ມີຜ້າອັດປາກໄວ້ບໍລິການໃຫ້ລູກຄ້າ. 

 ���  ວັດແທກອຸນຫະພູມ ແລະ ກວດກາອາການລະບົບທາງເດີນຫາຍໃຈ 
-�  ຫົວໜ້າພະນັກງານນຳທ່ຽວ ຕ້ອງໄດ້ ວັດແທກອຸນຫະພູມ ແລະ ກວດກາອາການລະບົບທາງເດີນຫາຍໃຈ 

�

�

�
�
�
�
�
�



- 17 -

ໃຫ້ກັບ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມເດີນທາງທຸກໆຄົນ ແລະ ຄົນຂັບລົດ ໃນຕອນຕົ້ນຂອງການອອກເດີນທາງ. 
-�  ພະນັກງານນຳທ່ຽວ ຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ ໃນການວັດແທກອຸນຫະພູມ ແລະ ການເກັບກຳຈົດບັນທຶກອຸນຫະພູມ. 

ພະນັກງານນຳທ່ຽວ ຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ໃນການສັງເກດອາການລະບົບທາງເດີນຫາຍໃຈ ເຊັ່ນ: ໄອ, ຈາມ, 
ຫາຍໃຈຍາກ ຫືຼ ມີຂີ້ມູກໄຫຼ (ກວດສອບດ້ວຍຕົນເອງ). 

-� ພະນັກງານນຳທ່ຽວ ຫືຼ ພະນັກງານຜູ້ຊ່ວຍຕ້ອງມີອຸນຫະພູມເທ່ົາກັບ ຫືຼ ສູງກວ່າ 37.5C. ຖ້າບໍ່ຜ່ານແມ່ນບໍ່
ອະນຸຍາດໃຫ້ມາເຮັດວຽກເດັດຂາດ.

-� ເກັບການບັນທຶກໄວ້ຢ່າງໜ້ອຍ 21 ວັນ.
 ���  ການສະໜອງນໍ້າຢາຂ້າເຊື້ອມື

-� ຮັບປະກັນວ່ານໍ້າຢາຂ້າເຊື້ອ ເຊັ່ນ: ນໍ້າຢາລ້າງມື, ສະເປຂ້າເຊື້ອ, ຜ້າ ແລະ ເຈ້ຍ ເຊັດ ມື ແມ່
ນມີໄວ້ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການເດີນທາງ ແລະ ພະນັກງານ, ຄົນຂັບລົດຕູ້ ແລະ ຄົນຂັບລົດເມ 
ໃນຕະຫຼອດຊ່ວງໄລຍະຂອງການເດີນທາງ.

-� ພະນັກງານນຳທ່ຽວຕ້ອງເຮັດວຽກຮ່ວມກັນກັບຜູ້ດຳເນີນງານ ແລະ ຜູ້ສະໜອງ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ  
ມີການກະກຽມ ນໍ້າຢາຂ້າເຊື້ອມື ຢ່າງພຽງພໍ ເຊັ່ນ:ດຽວກັນກັບ ເຄື່ອງວັດແທກອຸນຫະພູມ ແລະ ຜ້າອັດປາກ 
ຢູ່ເທິງລົດຕູ້/ລົດເມ. 

 ���  ການຈຳກັດ ການສຳພັດທາງກາຍຍະພາບ
-�  ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການສຳພັດທາງກາຍຍະພາບ, ພະນັກງານນຳທ່ຽວ ຕ້ອງຫີຼກລ້ຽງການຈັບມືທັກທາຍ ແຕ່ທັກທ

າຍຜູ້ເຂົາ້ຮ່ວມເດີນທາງທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຜູ້ສະໜອງ ດ້ວຍການ  ນົບ  ຕາມທໍານຽມລາວ.
 ���  ການຮັກສາໄລຍະຫ່າງທາງສັງຄົມ

-� ຮັບປະກັນວ່າມີການຮັກສາໄລນະຫ່າງທາງສັງຄົມໃນຕະຫຼອດໄລຍະຂອງການເດີນທາງທ່ອງທ່ຽວ. ປະຕິບັດ
ຕາມຫັຼກການກ່ຽວກັບຈຳນວນກຸ່ມຄົນຕາມທ່ີຂັ້ນເທິງກຳນົດ.

 ���  ລົງທະບຽນເຂົ້າພັກລ່ວງໜ້າ ກັບໂຮງແຮມ
-� ໃນກໍລະນີທ່ີເປັນໄປໄດ້ ໃຫ້ຂໍ້ມູນຂອງກຸ່ມທົວກັບໂຮງແຮມກ່ອນທ່ີຈະໄປຮອດ 

ເພື່ອຊ່ວຍອຳນວຍຄວາມສະດວກ ໃນການລົງທະບຽນເຂົ້າພັກ ໂດຍປາດສະຈາກການສຳພັດ. ຫີຼກລ້ຽງ ກາ
ນເຕົ້າໂຮມກັນເປັນກຸ່ມໃຫຍ່ຢູ່ທ່ີຫ້ອງໂຖງຕ້ອງຮັບ.

 ���  ອະທິບາຍມາດຕະການການປ້ອງກັນ ກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂານາໄມ 
-� ກ່ອນອອກເດີນທາງທ່ອງທ່ຽວພະນັກງານນຳທ່ຽວຕ້ອງໄດ້ອະທິບາຍ ໃຫ້ຂໍ້ມູນ ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວ ກ່ຽວກັບ 

ມາດຕະການການປ້ອງກັນ ກ່ຽວກັບ ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂານາໄມ ກ່ອນທ່ີຈະອອກເດີນທາງ. 
ເນື້ອໃນຂອງການອະທິບາຍຕ້ອງລວມມີ:

�§  ການຮັກສາ ຄວາມສະອາດ ແລະ ສຸຂານາໄມ
-� ແນະນຳການໃສ່ອຸປະກອນປ້ອງກັນ (ຜ້າອັດປາກ) ຕະຫຼອດເວລາ, ຍົກເວັ້ນ 

ເວລາຮັບປະທານອາຫານ ແລະ ຖ່າຍຮູບ.
-� ມາດຕະການໃນການຂ້າເຊື້ອມື, ເວລາຂຶ້ນ-ລົງລົດ, ເວລາເຂົ້າໄປສະຖານທ່ີ ແລະ 

ແຫ່ຼງທ່ອງທ່ຽວໃໝ່.
-� ຫຼຸດຜ່ອນການສຳພັດກັບພື້ນຜິວຕ່າງໆ 
-� ປະຕິບັດຫັຼກການປາດສະຈາກການສຳພັດ ໃຫ້ຫຼາຍເທ່ົາທ່ີຈະຫຼາຍໄດ້.

�§  ມາດຕະການຄວາມປອດໄພ
-� ແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທົວ ຮັບຊາບ ເຖິງມາດຕະການຄວາມປອດໄພ ທ່ີມີ:
-� ວັດແທກອຸນຫະພູມໃນຂະນະທ່ີເດີນທາງ
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-� ປະຕິບັດຕາມ ນະໂຍບາຍທາງດ້ານການຕິດຕາມ ແລະ ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ພາຍໃຕ້ 
ຫັຼກການ LaoSafe.

-� ມາດຕະການຄວາມປອດໄພ ເວລາເຂົ້າໄປສະຖານທ່ີທ່ອງທ່ຽວ, ໂຮງແຮມ, ຮ້ານອາຫານ.
-� ມາດຕະການໃນການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ທ່ີຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດເວລາທ່ີເກີດມີ ກໍລະນີຕ້ອງສົງໄສ.

�§  ການຮັກສາໄລຍະຫ່າງ
-� ອະທິບາຍໃຫ້ກັບກຸ່ມທົວ ກ່ຽວກັບ ການຮັກສາໄລຍະຫ່າງທາງສັງຄົມ ໃນຂະນະທ່ີ 

ໄປຢ້ຽມຢາມ ສະຖານທ່ີທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການຈັດສັນບ່ອນນັ່ງ.
�§  ແນະນຳໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວໃຊ້ບໍລິການທ່ີຖືກຢັ້ງຢືນມາດຕະຖານໂດຍ LaoSafe

-� - ຮັບປະກັນວ່າ ນັກທ່ອງທ່ຽວໃຊ້ ຜູ້ບໍລິການ ທ່ີໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ ແລະ 
ປະຕິບັດຕາມຫັຼກການ LaoSafe ເພື່ອຊ່ວຍສ້າງສະພາບແວດລ້ອມ 
ການທ່ອງທ່ຽວທ່ີປອດໄພ ໃຫ້ກັບນັກທ່ອງທ່ຽວ.

2.2� ລະຫວ່າງອອກເດີນທາງທ່ອງທ່ຽວ�

 ���   ການຮັກສາໄລຍະຫ່າງ
-� ລະຫວ່າງອອກເດີນທາງທ່ອງທ່ຽວ ຜູ້ເດີນທາງ ຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າມີການຮັກສາໄລຍະຫ່

າງ ໃນຕະຫຼອດການເດີນທາງ ລວມທັງ ການຮັກສາໄລຍະຫ່າງ ລະຫວ່າງ ພະນັກງານນຳທ່ຽວ 
ແລະ ຜູ້ເດີນທາງໃນກຸ່ມທົວ. ຮັກສາໄລຍະຫ່າງ 1 ແມັດ ລະຫວ່າງ ພະນັກງານນຳທ່ຽວ, 
ພະນັກງານຝ່າຍສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຜູ້ເດີນທາງ ໃນບ່ອນທ່ີສາມາດເຮັດໄດ້. ໃຫ້ຮັບປະກັນວ່າບໍ່ມີການໄປ
ຮວມຕົວກັນກັບກຸ່ມອື່ນ.

 ���  ວັດແທກອຸນຫະພູມ ແລະ ກວດກາອາການລະບົບທາງເດີນຫາຍໃຈ
-� ພະນັກງານນຳທ່ຽວຕ້ອງໄດ້ ເກັບກຳບັນທຶກໄວ້ຢ່າງໜ້ອຍ 21 ວັນ. ຕ້ອງຕິດຕາມເບິ່ງທຸກຄົນທ່ີເຂົ້າຮ່ວມກາ

ນເດີນທາງຢູ່ໃນກຸ່ມ ທ່ີອາດຈະສະແດງອາການລະບົບທາງເດີນຫາຍໃຈ.
 ���  ການອອກເດີນທາງ ທ່ີໄປຫຼາຍສະຖານທ່ີ

-� ສຳລັບການເດີນທາງທ່ີໄປຫຼາຍສະຖານທ່ີ, ພະນັກງານນຳທ່ຽວຕ້ອງໄດ້ອະທິບາຍວ່າໃນຕອນເລີ່ມການເດີນທ
າງ ແລະ ຕະຫຼອດການເດີນທາງ ແມ່ນແຈ້ງໃຫ້ນັກທ່ຽວຮັບຮູ້ວ່າ ພວກເຂົາຕ້ອງນັ່ງບ່ອນເກົ່າຕະຫຼອດໄລຍະ
ຂອງການເດີນທາງ. ນີ້ແມ່ນລວມເອົາການເດີນທາງໄປແຕ່ລະຈຸດໝາຍປາຍທາງ. 

-� ຖ້າເປັນໄປໄດ້ ກຸ່ມຄົນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ໃນກຸ່ມຄອບຄົວ ຫືຼ ໝູ່ເພື່ອນຄວນຈະນັ່ງນຳກັນເປັນກຸ່ມ. 
ຮັບປະກັນວ່າ ໃຫ້ມີໄລຍະຫ່າງ ຢູ່ 1 ບ່ອນ/ແຖວ ລະຫວ່າງກຸ່ມແຕ່ລະກຸ່ມ. 

-� ຕ້ອງມີນໍ້າຢາຂ້າເຊື້ອມືໄວ້ຕະຫຼອດໄລຍະຂອງການເດີນທາງ ເທິງ ລົດຕູ້/ລົດເມ ແລະ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ຜູ້ເດີນທາງໃຊ້
ນໍ້າຢາຂ້າເຊື້ອມື.

-� ສຳລັບຍານພະຫະນະຂະໜາດໃຫຍ່ ຫືຼ ລົດຂົນສົ່ງ ນັກທ່ອງທ່ຽວ, ໃຫ້ນັກທ່ຽວທຽວລົງລົດ 
ເປັນແຖວເປັນລຳດັບ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການສໍາພັດ.

 ���  ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການເດີນທາງຕ້ອງປະຕິບັດຕາມວາລະການເດີນທາງ
-� ແຈ້ງ/ແນະນຳໃຫ້ຜູ້ເດີນທາງ ປະຕິບັດຕາມວາລະຂອງການເດີນທາງ ແລະ 

ບໍ່ແນະນຳໃຫ້ພວກເຂົາອອກຈາກກຸ່ມ.
 ���  ຂັ້ນຕອນໃນການອານະໄມ ໃນລະຫວ່າງການເດີນທາງ

-� ຮັບປະກັນວ່າຄົນຂັບລົດ ໄດ້ເພີ່ມການອານະໄມ ແລະ ການຂ້າເຊື້ອ ລົດ ໂດຍສະເພາະ 
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ຈຸດທ່ີມີການສຳພັດຫຼາຍ ເຊັ່ນ: ອຸປະກອນທົວບ່ອນນັ່ງ, ເຂັມຂັດນິລະໄພ ແລະ ບ່ອນຈັບ. ຈຸດເຫ່ົຼານີ້ 
ຕ້ອງໄດ້ຮັບການອານະໄມ ຢ່າງຕໍ່າ ສອງຄັ້ງ ຕໍ່ມືຶ້ ສຳລັບ ການເດີນທາງ ໜ່ືງມື ຫືຼ ຫລາຍກວ່າ.

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

 ���  ສຳລັບການເດີນທາງທ່ີຫຼາຍກວ່າ ໜ່ຶງມື້ ຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າ ຄົນຂັບລົດມີອຸປະກອນໃນການ
ອານະໄມທ່ີຄົບຖ້ວນ (ເຊັ່ນ: ແຟັບ, ຄຸນໍ້າ) ແລະ ພວກເຂົາຕ້ອງບໍ່ໃຊ້ນໍ້າຢາອານະໄມອັນເກົ່າ 
ໃນໄລຍະທ່ີດຳເນີນລາຍການນໍາທ່ຽວ.

2.3� ຫຼັງຈາກອອກເດີນທາງທ່ອງທ່ຽວ

 ���  ຮັບປະກັນວ່າຄົນຂັບລົດ ອານະໄມ ແລະ ຂ້າເຊື້ອ ລົດ ແລະ ອຸປະກອນໃນການທ່ອງທ່ຽວ 
ທຸກໆຄັ້ງຫັຼງຈາກທ່ີເດີນທາງແລ້ວ ຫືຼ ຫັຼງຈາກໝົດມື້. 

 ���  ຮັບປະກັນວ່າ ຜ້າອັດປາກ ທ່ີໃຊ້ແລ້ວຖ້ິມ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ອານະໄມອື່ນໆ ເຊັ່ນ: ເຈ້ຍທິດຊູ, ຜ້າເຊັດປາກ ແລະ 
ເຈ້ຍເຊັດ ແມ່ນຖືກເກັບມ້ຽນ ແລະ ຖ້ິມໃສ່ໃນຖົງແລ້ວມັດປາກຖົງໄວ້.

 ���  ຜ້າອັດປາກທ່ີໃຊ້ແລ້ວຖ້ິມທຸກອັນຕ້ອງໄດ້ຖ້ິມທຸກມື້ໃສ່ຖົງຂີ້ເຫຍື້ອທ່ີມັດປາກຖົງໄວ້. ຜ້າອັດປາກທ່ີເປັນຜ້າ 
ຕ້ອງໄດ້ຊັກ ແລະ ປ່ຽນທຸກໆມື້. 

3.�� ຄວາມປອດໄພຂອງພະນັກງານນຳທ່ຽວ

3.1�ວັດແທກອຸນຫະພູມ�ແລະ�ກວດກາອາການລະບົບທາງເດີນຫາຍໃຈ

 ���  ເວລາທ່ີອອກທົວ ພະນັກງານນຳທ່ຽວ ຕ້ອງໄດ້ວັດແທກອຸນຫະພູມ ແລະ ກວດກາອາການລະບົບທາງເດີນຫາຍ
ໃຈຂອງຕົນເອງ ເຊັ່ນ: ໄອ ແລະ ຫາຍໃຈຍາກ ຢ່າງໜ້ອຍ 1 ຄັ້ງຕໍ່ມື້.  ການຈົດບັນທຶກອຸນຫະພູມຕ້ອງເກັບໄວ້
ຢ່າງຕໍ່າ 21 ວັນ.  

 ���  ພະນັກງາານນຳທ່ຽວ ຕ້ອງໄດ້ວັດແທກອຸນຫະພູມຂອງຄົນຂັບລົດ ທ່ີອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ກັບກຸ່ມທົວ. 
ການຈົດບັນທຶກອຸນຫະພູມຕ້ອງເກັບໄວ້ຢ່າງຕໍ່າ 21 ວັນ.

 ���  ພະນັກງານນຳທ່ຽວ ທ່ີຮູ້ສຶກບໍ່ສະບາຍ ທີອຸນຫະພູມຮ່າງກາຍຢູ່ທ່ີ 37.5oC ຫືຼ ສູງກວ່າ ແລະ/ຫືຼ 
ມີອາການລະບົບທາງເດີນຫາຍໃຈ ແມ່ນຈະບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເຮັດວຽກ. ຜູ້ກ່ຽວຕ້ອງພົບແພດເພື່ອຮັບການ
ປິ່ນປົວທັນທີ. 

 ���  ພະນັກງານນຳທ່ຽວທ່ີຢູ່ໃນໄລຍະຖືກຄຳສັ່ງກັກຕົວ/ຢູ່ເຮືອນ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ມາເຮັດວຽກ.

3.2�ຈຳກັດການສັງສັນ�ແລະ�ປະຕິບັດການຮັກສາໄລຍະຫ່າງທາງສັງຄົມ
-� ພະນັກງານນຳທ່ຽວ ຖ້າເປັນໄປໄດ້ຕ້ອງຮັກສາໄລຍະຫ່າງທາງສັງຄົມ ຢ່າງໜ້ອຍ 1 ແມັດ. 

ໃນຂະນະທ່ີໂອ້ລົມກັບນັກທ່ອງທ່ຽວ ຫືຼ ຜູ້ສະໜອງ.

3.3��ລ້າງມື້�ແລະ�ການນຳໃຊ້ນໍ້າຢາຂ້າເຊື້ອມື
-� ພະນັກງານນຳທ່ຽວຕ້ອງປະຕິບັດການລ້າງມື ຫືຼ ການໃຊ້ນໍ້າຢາຂ້າເຊື້ອມືຕະຫຼອດ ໂດຍສະເພາະເວລາທ່ີເດີນ

ທາງຈາກບ່ອນໜ່ຶງໄປອີກບ່ອນໜ່ຶງ.
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4.�ຄວາມປອດໄພຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ

4.1�ຜູ້ສະໜອງ�ແລະ�ມາດຕະການທາງດ້ານສຸຂານາໄມ

 ���  ພະນັກງານນຳທ່ຽວຕ້ອງສັງເກດການ ແລະ ກວດເບິ່ງວ່າ ມີການປະຕິບັດຕາມມາດຕະການຄວາມປອດໄພທາງ
ດ້ານສຸຂານາໄມ. ພະນັກງານນຳທ່ຽວຕ້ອງລາຍງານໃຫ້ກັບບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວຖ້າຫາກບໍ່ມີການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ/ບໍ່
ປະຕິບັດຕາມມາດຕະການການປ້ອງກັນຄວບຄຸມ ເຊັ່ນ: 
-� ການສວມໃສ່ ອຸປະກອນປ້ອງກັນສ່ວນບຸກຄົນຂອງພະນັກງານຜູ້ໃຫ້ບໍລິການທຸກຄົນ
-� ວັດແທກອຸນຫະພູມ
-� ການສະໜອງນໍ້າຢາຂ້າເຊື້ອມື ແລະ/ ບ່ອນລ້າງມື ແລະ ອຸປະກອນ ທ່ີນັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ລູກຄ້າສາມາດໃຊ້

ໄດ້ຢ່າງສະດວກສະບາຍ. 

4.2��ການສະໜອງນໍ້າຢາຂ້າເຊື້ອມື

 ���  ພະນັກງານນຳທ່ຽວຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າ ນໍ້າຢາຂ້າເຊື້ອມື ແມ່ນທ່ີໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວໃຊ້ເວລາທ່ີ:
-� ຂຶ້ນ ຫືຼ ລົງລົດ.
-� ເຂົ້າ ແລະ ອອກ ສະຖານທ່ີ ຫືຼ ແຫ່ຼງທ່ອງທ່ຽວ ໃດໜ່ຶງ. 

4.3�ການຮັກສາໄລຍະຫ່າງກາຍສຳລັບນັກທ່ອງທ່ຽວ

 ���  ໄລຍະຫ່າງທາງກາຍໃນສະຖານທ່ີ ແລະ ແຫ່ຼງທ່ອງທ່ຽວ
-� ພະນັກງານນຳທ່ຽວ ຕ້ອງໄດ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກ , ຈຳກັດ ແລະ ຄວບຄຸມ ຈຳນວນຂອງຜູ້ມາຢ້ຽມຢາມ 

ທ່ີໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົ້າ ສະຖານທ່ີ ຫືຼ ແຫ່ຼງທ່ອງທ່ຽວ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າມີການຮັກສາໄລຍະຫ່າງ 
ຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ, ປະຕິບັດຕາມຫັຼກການຮັກສາໄລຍະຫ່າງ 1 ແມັດ.

 ���  ການຂົນສົ່ງ
-�  ພະນັກງານນຳທ່ຽວ ຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າຂີດຄວາມສາມາດ ໃນການຂົນສ່ົງເຕັມຈຳນວນແມ່ນໄດ້ຮັບການຕິດຕາມ.
-� ສຳລັບການເດີນທາງທ່ີມີລົດຂົນສົ່ງ, ພະນັກງານນຳທ່ຽວຕ້ອງແຈ້ງຜູ້ເດີນທາງ ໃຫ້ນັ່ງບ່ອນເກົ່າຕະຫຼອດໄລຍະ 

ການເດີນທາງ ລວມທັງການເດີນທາງຈາກຈຸດໝາຍປາຍທາງໜ່ຶງ ໄປຫາອີກບ່ອນໜ່ຶງ ແລະ ເວລາທ່ີຂຶ້ນລົດ 
ແລະ ລົງລົດ ແມ່ນໃຫ້ລົງເປັນລະບຽບ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການສຳພັດທ່ີໃກ້ຊິດກັນ. 

4.4�ການສະໜອງຜ້າອັດປາກ�

 ���  ຮັບປະກັນວ່າມີຜ້າອັດປາກໄວ້ໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວເມື່ອຕ້ອງການ

spreading, the suspected customer must not be put on public transport.



- 21 -

5.�ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ

5.1�ກໍລະນີຕ້ອງສົງໄສ
ຖ້າຫາກມີ ກໍລະນີຕ້ອງສົງໄສ, ພະນັກງານນໍາທ່ຽວ ຕ້ອງໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທ່ີ ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ 
ຮູ້ທັນທີ.  ສໍາຫັຼບການຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອແມ່ນໂທສາຍດ່ວນ 165 ຫືຼ 166.
ຖ້າຫາກມີການພົບເຫັນກໍລະນີຕ້ອງສົງໄສໃນໄລຍະທ່ີກຳລັງດຳເນີນການທ່ອງທ່ຽວ. ພະນັກງານນໍາທ່ຽວຕ້ອງຮີບຮ້ອນ:

 ���  ແຍກປ່ຽວກໍລະນີຕ້ອງສົງໄສ
 ���  ເອົາຜ້າອັດປາກໃຫ້ກໍລະນີຕ້ອງສົງໄສ ເພື່ອຄຳນຶງເຖິງຄົນທ່ີຢູ້ອ້ອມຂ້າງ.
 ���  ຮ້ອງຂໍ ແລະ ຊ່ວຍ ຈັດສັນ ໃຫ້ບຸກຄົນດັ່ງກ່າວ ອອກຈາກສະຖານທ່ີ ໂດຍການເດີນທາງທ່ີປອດໄພ 

ເພື່ອໄປ ສະຖານທ່ີປິ່ນປົວ ຫືຼ ປະຕິບັດຕາມທ່ີໄດ້ຮັບຄຳສັ່ງ ຈາກເຈົ້າໜ້າທ່ີພາຍໃນທ້ອງຖ່ິນ. 
ກໍລິນີຕ້ອງສົງໄສຕ້ອງບໍ່ນຳໃຊ້ ການຂົນສົ່ງສາທາລະນະເພື່ອປ້ອງກັນການແຜ່ກະຈາຍ. 

 ���  ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ທ່ີເກີດມີອາການບໍ່ສະບາຍໂຈະການເດີນທາງທັນທີ ແລະ ໃຫ້ໄປພົບແພດເພື່ອຂໍຄໍາປຶກສາ. 
 ���  ຖ້າຫາກຜູ້ກ່ຽວບໍ່ສາມາດໂຈະການເດີນທາງ ເພື່ອໄປພົບແພດ ຫືຼ ຮັບການຮັກສາ. ໃຫ້ແຍກປ່ຽວ 

ຜູ້ກ່ຽວຈາກຄົນອື່ນ, ເອົາຜ້າອັດປາກ ຂອງແພດ ໃຫ້ໃສ່, ຮັກສາໄລຍະຫ່າງ ຈາກຜູ້ທ່ີບໍ່ສະບາຍ ແລະ ໄປຮັບ 
ການປິ່ນປົວທັນທີທ່ີສາມາດໄປໄດ້. ຖ້າຫາກໃສ່ຜ້າອັດປາກ ຕ້ອງຫີຼກລ້ຽງກິດຈະກໍາທ່ີໃຊ້ແຮງຫຼາຍ

 ���  ພາແຂກທ່ີບໍ່ສະບາຍໄປນັ່ງຢູ່ທາງຂອບ ຖ້າເປັນໄປໄດ້. ໃຫ້ຜູ້ທ່ີບໍ່ສະບາຍ ນັ່ງແຍກຈາກກຸ່ມ ແລະ ໃສ່ຜ້າອັດ 
ປາກຕະຫຼອດເວລາ. ຮັກສາໄລຍະຫ່າງທ່ີປອດໄພຈາກຜູ້ກ່ຽວ ແລະ ຢຸດຈອດ ທ່ີຈຸດລົງຈອດໃກ້ທ່ີສຸດເພື່ອໃຫ້ຜູ້
ກ່ຽວໄປຮັບການປິນ່ປົວ.

5.2�ໃຫ້ຂໍ້ມູນຕິດຕາມສໍາລັບ�ກໍລະນີທ່ີຕິດເຊື້ອ

 ���  ໃຫ້ຂໍ້ມູນແກ່ເຈົ້າໜ້າທ່ີ ເພື່ອໃຊ້ໃນການຕິດຕາມ ທ່ີຈຳເປັນ.
 ���  ໃຫ້ຂໍ້ມູນແກ່ເຈົ້າໜ້າທ່ີ ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງເທ່ົານັ້ນ. ບໍ່ຄວນເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນທ່ີບໍ່ຈຳເປັນກ່ຽວກັບກໍລະນີທ່ີຕິດເຊື້ອ.

5.3�� ຂັ້ນຕອນໃນການອານະໄມ��    

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

spreading, the suspected customer must not be put on public transport.
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https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/getting-workplace-ready-for-covid-19.pdf
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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
http://www.stb.gov.sg/content/stb/en/home-pages/advisory-for-tours.html#Tours
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