タイ語
การดําเนิ นการต่อจากนี เกียวกับโรคติดเชือไวรสั โคโรนา 2019 (COVID-19) (ประกาศเมือวันที 19
มีนาคม)
จังหวัดได ้พิจารณาสินสุดการขอความร่วมมือจากผูป้ ระกอบการและประชาชนในจังหวัดทุ
กท่าน ในการงดออกนอกบ ้านโดยไม่จาํ เป็ นหรือไม่ดว่ น
และการปร ับลดเวลาทําการของร ้านอาหารตังแต่วน
ั อาทิตย ์ที 21 มีนาคม
จึงเรียนมาเพือโปรดทราบ

〇การดําเนิ นการต่อจากนี ของจังหว ัดฟู กูโอกะ

จากการหารือผูเ้ ชียวชาญ ได ้ร ับความคิดเห็นว่า
ด ้วยสถานะการแพร่ระบาดและระบบการให ้บริการทางการแพทย ์ในปัจจุบน
ั
สามารถสินสุดการขอความร่วมมือในการงดออกนอกบ ้านโดยไม่จาํ เป็ นหรือไม่ดว่ นและการปร ับลด
เวลาทําการทีทําอยูใ่ นปัจจุบน
ั ได ้ แต่เพือพัฒนาสถานะปัจจุบน
ั ให ้ดียงขึ
ิ น
สําคัญทีการดําเนิ นมาตรการป้ องกันการแพร่ระบาดอย่างจริงจังในบ ้านพักคนชรา
และพิจารณามาตรการทีจําเป็ นอย่างรวดเร็วในกรณี ทเห็
ี นสัญญาณเริมต ้นของการกลับมาแพร่ระ
บาดอีกครงหนึ
ั งอย่างชัดเจน
หลังสินสุดการขอความร่วมมือดังกล่าวแล ้ว จังหวัดจะดําเนิ นการต่อไปนี เป็ นพิเศษ
เพือไม่ให ้เกิดการกลับมาแพร่ระบาดอีกครงั

ก่อนอืน เพือป้ องกันการแพร่ระบาดในกลุม
่ บ ้านพักคนชรา จะดําเนิ นการตรวจ PCR
กับเจ ้าหน้าทีบ ้านพักต่อไป และนอกจากการส่งเสริมให ้เจ ้าหน้าทีได ้ร ับการตรวจแล ้ว
ยังจะขอให ้ดําเนิ นมาตรการป้ องกันการแพร่ระบาดอย่างจริงจังอีกครงหนึ
ั ง
โดยรวมถึงผูใ้ ห ้บริการแบบไปดูแลพยาบาลทีบ ้าน ฯลฯ ด ้วย
นอกจากนี จะดําเนิ นมาตรการต่อร ้านอาหาร
โดยเฉพาะร ้านคาราโอเกะกลางวันทีเกิดกลุม
่ การแพร่ระบาดเป็ นพิเศษ โดยตังแต่วน
ั จันทร ์ที 22
C
มีนาคม จังหวัดจะไปยังร ้านทีติดสติกเกอร ์
เพือตรวจสอบมาตรการป้ องกันการแพร่ระบาดและให ้คําแนะนํ า
เพือเตรียมร ับมือกรณี เกิดการแพร่ระบาดใหญ่ครงต่
ั อไป
จะหารือร่วมกับผูเ้ กียวข ้องทางการแพทย ์และเทศบาลต่าง ๆ
ในการร ักษาและเสริมความแข็งแกร่งของระบบให ้บริการทางการแพทย ์ เช่น
การทบทวนแผนการจัดเตรียมเตียงผูป้ ่ วยในปัจจุบน
ั การเพิมเตียง ฯลฯ
ตามนโยบายการจัดการขันพืนฐานของประเทศ ฯลฯ
สําหร ับการฉี ดวัคซีน จะดําเนิ นการอย่างราบรืนต่อไป
โดยฉี ดให ้แก่บุคลากรทางการแพทย ์ ฯลฯ และให ้การสนับสนุ น ฯลฯ แก่เทศบาลต่าง ๆ
ในการฉี ดให ้กับประชาชน
้ ระกอบการและประชาชนในจังหว ัดทุกท่าน
〇การขอความร่วมมือจากผู ป
ขอความร่วมมือผูป้ ระกอบการและประชาชนในจังหวัดทุกท่านในการดําเนิ นการต่อไปนี
ตังแต่วน
ั จันทร ์ที 22 มีนาคมเป็ นต ้นไป เพือป้ องกันการกลับมาแพร่ระบาดอีกครงทั
ั วทังสังคม
ให ้ไม่ต ้องขอให ้ดําเนิ นการอันเข ้มงวด เช่น การงดออกนอกบ ้านโดยไม่จาํ เป็ นหรือไม่ดว่ น ฯลฯ
อีกครงั

สําหร ับประชาชนในจังหวัด
- ในการใช ้บริการร ้านอาหาร ขอให ้ไปด ้วยจํานวนคนทีน้อย ใช ้ไม่เกิน 2 ชัวโมง ไม่ดมสุ
ื ราดึก
สวมหน้ากากเวลาสนทนากัน เลียงการใช ้เสียงดัง
และขอให ้ดําเนิ นการเช่นเดียวกันในการกินเลียงทีบ ้าน ฯลฯ ด ้วย
C
- เลือกใช ้บริการร ้านทีติดสติกเกอร
์ STOP COVID-19 ผูค้ นไม่แออัด
และดําเนิ นมาตรการป้ องกันการแพร่ระบาดอย่างจริงจัง เช่น ระบายอากาศอย่างเหมาะสม
จัดระยะห่างระหว่างทีนังอย่างเพียงพอ ป้ องกันการฟุ้ งกระจายด ้วยอุปกรณ์ เช่น แผ่นอะคริลค
ิ ฯลฯ
- เมือออกนอกบ ้านหรือเดินทาง
ให ้ตรวจสอบสถานะการแพร่ระบาดของสถานทีปลายทางและการดําเนิ นมาตรการป้ องกันการแพร่
ระบาดของสถานทีทีจะไปใช ้บริการให ้ดี และเลือกเวลาและสถานทีทีผูค้ นไม่แออัด แต่หากมีอาการ
เช่น มีไข ้ ฯลฯ กรุณาเลียงการออกจากบ ้านหรือเดินทาง
ฤดูนีเป็ นช่วงทีมีการจัดงานมากเป็ นพิเศษ ขอให ้เลียงการไปเทียวฉลองเรียนจบ
การจัดงานเลียงขอบคุณ เลียงต ้อนร ับและเลียงส่ง และชมซากุระโดยไม่จด
ั การเลียงฉลอง
สําหร ับร ้านอาหาร ขอความร่วมมือในการดําเนิ นการดังนี

- ส่งเสริมให ้ลูกค ้ามาใช ้บริการด ้วยจํานวนคนทีน้อย และอยู่ไม่เกิน 2 ชัวโมง
- ดําเนิ นมาตรการป้ องกันการแพร่ระบาดตามแนวปฏิบต
ั ข
ิ องแต่ละประเภทธุรกิจอย่างจริงจัง
C
และติด “สติกเกอร
์ STOP COVID-19” ฯลฯ เพือแสดงถึงการดําเนิ นการดังกล่าว

และขอให ้ผูป้ ระกอบการทุกท่านใช ้การทํางานทีบ ้าน (Work from Home)
และการเลือนเวลามาทํางานอย่างจริงจังต่อไป

สุดท ้ายนี จังหวัดก็จะร่วมมือกับผูป้ ระกอบการและประชาชนในจังหวัดทุกท่านต่อไป
เพือให ้ชนะการต่อสู ้กับ COVID-19 ได ้ทัวทังสังคม
จึงขอความกรุณาทําความเข ้าใจและขอความร่วมมือจากทุกท่านมา ณ ทีนี

