
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ขอให้ปฏบิัตติามแนวทางปฏบิัต ิ“ในชีวิตประจ าวัน,” “เม่ือรับประทาน
อาหาร,” “เม่ือรู้สึกว่าตนอาจตดิเชือ้” ทัง้ 3 ข้อ

เพื่อป้องกันไม่ให้ตดิเชือ้รุนแรง ขอให้เข้ารับการฉีดวัคซีน

ส าหรับการสวมหน้ากาก* ให้พจิารณาใส่ตามสถานการณ์ อาทเิช่น สถานที่อยู่ภายในหรือนอกอาคาร 
มีการสนทนาหรือไม่ ฯลฯ

１

ว่าด้วยข้อปฏบิัต ิ3 ข้อ และการฉีดวัคซีน

※ เร่ืองการพิจารณาสวมหน้ากาก ให้ดเูพิ่มเติมท่ีหน้า 5 และ 6 “ข้อควรระวงัเก่ียวกบัการสวมหน้ากาก”

ขอความร่วมมือในการป้องกันการแพร่ระบาด

จากผู้อยู่อาศัยในฮอกไกโดทุกท่าน 
27 พ.ค. 2022 ทางการจงัหวดัฮอกไกโด



(อ้างอิงจาก กฎหมายพิเศษฯ มาตรา 24 วรรค 9)

เล่ียง 3C (ท่ีปิด, ท่ีคนแน่น, ท่ีเส่ียงสงู), เว้นระยะห่างทางสังคม, สวมหน้ากากอนามัย*, ล้างมือ, ระบายอากาศในอาคาร

จ ากัดเวลาให้สัน้, งดด่ืมสุราหนัก, งดใช้เสียงดัง, สวมหน้ากาก*ระหว่างสนทนา

เข้ารับการตรวจหาเชือ้ แม้ว่าจะฉีดวัคซีนแล้วกต็าม (เฉพาะกรณีไมแ่สดงอาการเท่านัน้)

ในชีวติประจ าวัน

เมื่อรับประทานอาหารนอกบ้าน

เม่ือรู้สึกว่าตนอาจตดิเชือ้

ขอความร่วมมือเข้ารับการฉีดวัคซีน
・ แม้แต่บคุคลอายนุ้อยก็มีความเสี่ยงท่ีจะติดเชือ้รุนแรงหรือเกิดภาวะลองโควิดหลงัตดิโรค จงึขอให้เข้ารับการฉีดวคัซีนเขม็ท่ี 3 โดยเร็ว
・ ผู้สงูอายท่ีุอาย ุ60 ปีขึน้ไปและบคุคลในกลุม่ความเสี่ยงสงู ขอให้เข้ารับการฉีดวคัซีนเข็มท่ี 4 เพ่ือปอ้งกนัการติดเชือ้รุนแรง ２

１

２

• หลีกเลี่ยงการไปยงัสถานท่ีท่ีคนแน่นหรือสถานที่ท่ีมีความเสี่ยงสงู

• เมื่อติดต่อพบปะกบับคุคลท่ีไมไ่ด้พบกนัเป็นปกติ หรือบคุคลที่มีความเสี่ยงติดโรคสงู ขอให้ปอ้งกนัตนเองอยา่งเข้มงวดเป็นพิเศษ
• หากเดินทางไปยงัจงัหวดัอ่ืน ขอให้ปอ้งกนัตนเองอยา่งเข้มงวด และหลีกเลี่ยงการไปยงัสถานที่ความเสี่ยงสงูในพืน้ที่นัน้ 

• หากทานอาหารร่วมกนัเป็นกลุม่ใหญ่หรือร่วมกบับคุคลที่ไมไ่ด้พบกนัเป็นปกติ ขอให้ระมดัระวงัเป็นพิเศษ

• เลือกร้านที่ได้รับการรับรองจากทางจงัหวดั หรือร้านที่มีมาตรการปอ้งกนัโรคอย่างเหมาะสม

３

• หากว่ามีอาการ (เช่น มีไข้) ขอให้งดออกไปนอกบ้าน และติดต่อทางการเพ่ือเข้ารับการตรวจท่ีโรงพยาบาล



แนวทางส าหรับผู้ประกอบการและอ่ืนๆ (อ้างอิงจาก กฎหมายพิเศษฯ มาตรา 24 วรรค 9)

３

⚫ ประเมนิความเสี่ยงภายในร้านโดยใช้เช็คลสิต์การปอ้งกนัโรคระบาด
⚫ ส าหรับร้านอาหาร ให้ย่ืนขอใบรับรองจากทางจงัหวดัว่ามีมาตรการปอ้งกนัโรคท่ีเพียงพอ (ค าขอความร่วมมือ) ３

ส าหรับสถานประกอบการ ให้ปฏบิัตติามแนวทางการป้องกันโรคของแต่ละกลุ่มประเภทธุรกิจ

บ้านพกัคนชรา, โรงเรียนเตรียมอนบุาล, เนิร์สเซอร่ี ฯลฯ
⚫ มีการตรวจสอบสภาพร่างกายของพนกังานอย่างเข้มงวด และจดัการให้สามารถหยดุงานได้หากรู้สกึไม่สบายหรือมีอาการป่วย

⚫ จดัสมัมนาให้ความรู้เร่ืองการเตรียมตวัรับมือโรคโควิด พร้อมกบัจดัการให้ผู้ ท่ีต้องการฉีดวคัซีน ได้เข้ารับวคัซีนเข็มท่ี 3

⚫ บ้านพกัคนชราและสถานพยาบาลส าหรับผู้สงูอายตุ้องระมดัระวงัเป็นพเิศษด้วยการปฏิบตัิตาม “คู่มือปอ้งกนัการแพร่ระบาดส าหรับสถานพยาบาล” และให้
ความร่วมมือกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือรองรับผู้ ป่วยและสนบัสนนุในการระงบัการแพร่ระบาด

⚫ ส าหรับโรงเรียนอนบุาลและสถานรับดแูลเด็กอ่อนอ่ืน  ต้องระมดัระวงัเป็นพเิศษโดยปฏิบตัิตาม “คู่มือปอ้งกนัการแพร่ระบาดส าหรับสถานดแูลเด็กอ่อน” และ
คดักรองไม่ให้เด็กท่ีแสดงอาการป่วยเข้าใช้บริการจนกว่าจะฟืน้ตวั

โรงเรียนและมหาวิทยาลยั
⚫ จดัการให้มาตรการปอ้งกนัการแพร่ระบาดภายในโรงเรียนเป็นไปตามคู่มืออนามยั และให้กวดขนัเร่ืองการปอ้งกนัโรคระหว่างการท า

กิจกรรมนอกห้องเรียน ฯลฯ รวมถึงประเมนิความเสี่ยงของการด าเนินกิจกรรมต่าง อยู่เสมอ
⚫ ส าหรับกิจกรรมท่ีมีความเส่ียงในการแพร่เชือ้-ติดเชือ้สงู (ทศันศกึษา, ค้างแรม, ฯลฯ) จะต้องแจงรายละเอียดความเส่ียงให้ผู้ปกครองเข้าใจตรงกนั 

และได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองให้นกัเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
⚫ กิจกรรมชมรมจะถกูสัง่ระงบัหากไม่มีมาตรการปอ้งกนัโรคท่ีเหมาะสมกบัเวลา สถานท่ี จ านวนคน เนือ้หากิจกรรม และอ่ืน นอกจากนี ้ยงัต้องมี

การตรวจสภาพร่างกายของผู้ เข้าร่วมกิจกรรมอย่างถ่ีถ้วน รวมถึงปฏิบตัิตามแนวทางปอ้งกนัโรคของโรงเรียนหรือหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง
⚫ มหาวิทยาลยั โรงเรียนสายอาชีพ ฯลฯ ควรจดัการเรียนการสอนโดยค านึงถึงทัง้สถานการณ์การแพร่ระบาดและคณุภาพการศึกษา

ของผู้ เรียน โดยเลือกสอนผา่นทางออนไลน์หรือสอนในห้องเรียนตามความเหมาะสม รวมถึงมีค าเตือนและค าอธิบายเก่ียวกบัการ
ปอ้งกนัตนเองจากโรคระหว่างกิจกรรมนอกเวลาเรียน

ร้านอาหาร เคร่ืองด่ืม ฯลฯ



(อ้างอิงจาก กฎหมายพเิศษฯ มาตรา 24 วรรค 9)

มีมาตรการปอ้งกนั
การแพร่เชือ้

จ านวนผู้ เข้าร่วมสงูสดุ สดัสว่นผู้ เข้าร่วมงานต่อพืน้ที่

ไม่มี
มาตรการรองรับ

ไมเ่กิน 5,000 คน หรือ 50% ของจ านวน
ท่ีสถานท่ีสามารถรองรับได้ (ให้เลือก

เกณฑ์ท่ีมากกว่า)

ไม่ใช้เสียงดัง*
ไมเ่กิน 100%

(หากไมม่ีท่ีนัง่ ให้เว้นระยะห่างระหว่างกนัให้เพียงพอ)

มีการตะโกน/
ใช้เสียงดัง

ไมเ่กิน 50%
(หากไมม่ีท่ีนัง่ ให้เว้นระยะห่างระหว่างกนัให้เพียงพอ)

มีมาตรการรองรับ ตามท่ีสถานที่สามารถรองรับได้ ไมเ่กิน 100% (กรณีท่ีงดใช้เสียงดงั)

※ ใช้เสียงดังในที่นีห้มายถึง “ผู้เข้าร่วมงานมีการพูดหรือตะโกนอย่างซ า้ๆหรืออย่างต่อเน่ือง ด้วยเสียงท่ีดังกว่าปกต”ิ
ส าหรับงานกิจกรรมที่ส่งเสริมพฤตกิรรมดังกล่าว หรือไม่มีมาตรการรองรับพฤตกิรรมดังกล่าว จะจัดว่าเป็นงานกิจกรรมที่มีการใช้เสียงดัง

※ “มาตรการรองรับการแพร่ระบาดของเชือ้” จะต้องระบุแนวทางและแผนการป้องกันการแพร่เชือ้ภายในงานอย่างชัดเจน (ส าหรับงานท่ีมีผู้เข้าร่วมมากกว่า 
5,000 คน และมีสัดส่วนผู้เข้าร่วมงานต่อพืน้ท่ีมากกว่า 50% จะต้องส่งแผนงานให้ทางจังหวัดภายใน 2 สัปดาห์ก่อนวันงาน) 

※ ข้อก าหนดเก่ียวกับการจัดงานกิจกรรมโดยละเอียดสามารถดูได้ท่ีเว็บไซต์จังหวัดฮอกไกโด 

จ ากดัจ านวนผู้ เข้าร่วมงานและสดัสว่นผู้ เข้าร่วมงานต่อพืน้ที่ดงันี ้โดยเลือกเกณฑ์ที่จ านวนคนน้อยกว่า (จะต้องผา่นทัง้สองเกณฑ์จงึจะจดังานได้)

ค าขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดงานกิจกรรมต่างๆ

４



มีการสนทนา

ไม่มีการสนทนา
หรือ

มีน้อยมาก

มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล
(2 ม. ขึน้ไป)

ในอาคารนอกอาคาร

ไม่เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล

ในอาคารนอกอาคาร

เชน่ ระหวา่งเดนิทางบนรถไฟ

・การออกก าลงักายที่มีระยะหา่งระหวา่งกนั เช่น วิ่ง
・การละเลน่กลางแจ้ง เช่น วิ่งไลจ่บั

ต.ย.3

ข้อควรระวังเกี่ยวกับการสวมหน้ากาก (1)
เน่ืองจากอุณหภมูแิละความชืน้ที่จะพุ่งขึน้สูงตามฤดูกาลท าให้ความเส่ียงของการเป็นลมแดดสูงขึน้ตาม 

ทางการจงึออกประกาศให้ปรับเกณฑ์การพจิารณาให้ใส่หน้ากากตามความเหมาะสมดังต่อไปนี ้

※ เพื่อปอ้งกนัการเป็นลมแดดในช่วงฤดรู้อน ในกรณีที่อยูน่อกอาคารและไมจ่ าเป็นต้องสวมหน้ากาก ทางการขอแนะน าให้ถอดหน้ากากออก
※ ในกรณีที่มีการพบปะกบัผู้สงูอายหุรือผู้มีความเสีย่งติดเชือ้ ขอให้สวมหน้ากากไว้ ５

ต.ย.2

เช่น เดินในท่ีกลางแจ้ง

ต.ย.1

ต.ย.1

ควรใส่ไม่จ าเป็น
ต้องใส่

ไม่จ าเป็น
ต้องใส่

ไม่จ าเป็น
ต้องใส่

ไม่จ าเป็น
ต้องใส่

ควรใส่ควรใส่ควรใส่

・ มาตรการรับมือพืน้ฐาน
・ ประกาศของรัฐ



６

ข้อควรระวังเกี่ยวกับการสวมหน้ากาก (2) ・ มาตรการรับมือพืน้ฐาน
・ ประกาศของรัฐ

⚫ ส าหรับเดก็อายนุ้อยกวา่ 2 ปี (ทารก) ไมแ่นะน าให้สวมหน้ากาก

⚫ กรณีของเด็กเลก็อายุ 2 ปีขึน้ไป ในเนิร์สเซอร่ีหรือสถานรับเลีย้งเดก็ ไมจ่ าเป็นต้องบงัคบัใสห่น้ากากทกุกรณี ให้พิจารณาตาม
ความเหมาะสม โดยค านึงถงึพฒันาการของเดก็แตล่ะคน ฯลฯ อย่างไรก็ตามขอให้ใสห่น้ากากเทา่ที่เป็นไปได้ เพ่ือลดความ
เสี่ยงในการติดเชือ้จากภายในสถานท่ีปิด

⚫ จดัการให้มาตรการปอ้งกนัการแพร่ระบาดภายในโรงเรียนเป็นไปตามคูม่ืออนามยั รวมถงึให้ใสห่น้ากาก ในกรณีที่ไมส่ามารถ
รักษาระยะหา่งระหวา่งบคุคลได้

⚫ พิจารณาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคในพืน้ท่ี กรณีที่สามารถรักษาระยะหา่งระหวา่งกนัได้และในคาบพลศกึษา 
ไมจ่ าเป็นต้องให้สวมหน้ากาก

⚫ ในฤดรู้อนท่ีอณุหภมูิและความชืน้พุ่งขึน้สงู ขอให้ให้ความส าคญักบัการปอ้งกนัลมแดดก่อน โดยถอดหน้ากากออก

⚫ ส าหรับการใสห่น้ากากระหวา่งกิจกรรมกีฬา ให้ใช้แนวทางเดียวกนักบัในคาบพลศกึษา แตห่ากเป็นกิจกรรมที่มีการสมัผสักนั 
ให้ปฏิบตัิตามแนวทางของแตล่ะกลุม่ประเภทกีฬา

⚫ กวดขนัให้ใช้มาตรการปอ้งกนัการแพร่ระบาด รวมถงึการใสห่น้ากาก เมื่อมีการรับประทานอาหารหรือเดินทางกนัเป็นกลุม่ 
เช่น ในสถานที่ซ้อมกิจกรรมชมรมหรือห้องเปลี่ยนเสือ้ผ้า

ส าหรับเดก็เล็กในวัยอนุบาล

ในโรงเรียน


