ประกาศสมาคมกีฬาโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทย
เรื่อง ขอความร่วมมือในการจัดการแข่งขัน
**********************************************
เรียนท่านสมาชิกสังกัดสมาคมกีฬาโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทย ผู้จัดการแข่งขัน เจ้าของสนาม
แข่งขัน
ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การเผยแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค)
ได้มีคาสังปลดล๊อคให้มีกิจกรรม และการแข่งขันกีฬา สามารถอนุญาตให้มีผู้ชม และกองเชียร์กีฬาได้ในสนาม
ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม ที่ผ่านมานั้น สมาคมกีฬาโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทย จึงขอแจ้งให้สมาชิกทุกท่าน ผู้จัดการ
แข่งขัน และเจ้าของสนามแข่งขัน เพื่อเปิด ให้มีผู้เข้าชมในการแข่งขันลีค หรือการแข่งขันต่างๆ ได้ตั้งแต่วันที่
19 สิงหาคม เป็นต้นไป แต่ทั้งนี้ ทุกการแข่งขัน ยังคงต้องปฏิบัติ ตามกฎการแข่งขันในระบบ New Normal
ตามเอกสารที่แนบมา โดยเฉพาะการรักษาระยะห่าง (Social Distancing) และการสวมหน้ากากอนามั ย
ทุกเวลาในสนามแข่งขันทั้งผู้ชม และผู้เล่น
ในกรณีทีลีคหรื อการแข่งขันของท่านโดนลงโทษจาก ศบค ซึ่งสามารถเข้าไปตรวจสอบได้
ทุกเวลา นักกีฬาในลีค และสนามแข่งขัน นั้น จะต้องงดการแข่งขันและกิจกรรมทันที กรุณาให้ความร่วมมือ
และป้องกันเชื้อโควิด 19 ไปพร้อมกับคนทั้งประเทศ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ประกาศ ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2563
สมาคมกีฬาโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทย

(ร่าง) คู่มอื การปฏิบัตติ ามมาตรการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬา
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
 ตามคาสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ ๕/๒๕๖๓ เรื่อง
แนวปฏิบัติตามข้อกาหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๔) ซึ่งอนุญาตให้สนามกีฬาที่ได้รับการผ่อนคลายสามารถจัดให้มีการแข่งขันกีฬาโบว์ลิ่งตาม
กติกาสากลที่กาหนดโดยสมาพัน ธ์ กีฬ าโบว์ ลิ่ งเอเซีย (ABF) หรือสหพันธ์โ บว์ลิ่ งโลก (WBT) โดยสามารถ
จั ด ให้ มี การถ่า ยทอดสดทางโทรทัศน์ได้ แต่ต้องไม่มีผู้ชมอยู่ในสนามแข่งขัน และผู้จัดการแข่งขันต้องดาเนินการ
ขั้นตอนและวิธีการที่ทางราชการกาหนดด้วย

การแข่งขันกีฬาโบว์ลิ่ง
แนวทางปฏิบัติสาหรับผู้ประกอบการ
1) การเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ป้องกันโรค
1.1) ลงทะเบียนเพื่อจัดกิจกรรม ตามมาตรการผ่อนปรนในแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่
ทางราชการกาหนด ได้แก่ แพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” พร้อมทั้งติดตั้งป้ายมาตรการในการเข้าใช้บริการสนามแข่งขัน
1.2) จัดให้มีจุดลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และหากกรณีไม่มีสมาร์ทโฟนให้ ระบุชื่อ
ตาแหน่ง เวลาเข้า -ออกสนามแข่งขัน และข้อมูลติดต่อ (เบอร์โทรศัพท์) ในแบบฟอร์มที่กาหนด เพื่อประโยชน์
ต่อการติดตามกรณีพบผู้ป่วยและผู้สัมผัสที่เข้าใช้บริการในสถานที่
1.3) จากัดทางเข้า -ออก โดยแยกจุดคัดกรองที่ชัดเจนสาหรับกลุ่มใช้งานต่างๆ ไม่ให้มีการปะปน
เพื่อลดความแออัดของการเข้า-ออกสนามแข่งขัน และจัดให้มีจุดตรวจคัดกรอง มีมาตรการคัดกรองไข้ ก่อนเข้าใช้
งานสนามแข่งขันทุกครั้ง
1.4) ต้องทาความสะอาดและฉีดยาฆ่าเชื้อภายในและบริเวณโดยรอบสนามแข่งขัน เช่น กระเป๋า
ลู กโบว์ลิ่ ง รองเท้า ผ้ าเช็ดบอล Max ข้อมือ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่นักกีฬานาเข้าสนามแข่งขัน อุปกรณ์ส่ ว นตัว
ของนักกีฬาที่นักกีฬานาเข้าสนามแข่งขัน และให้มีการกาจัดขยะมูลฝอยทุกวัน
1.5) จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 70% หรือน้ายาฆ่าเชื้อโรคในบริเวณพื้นที่
บริการต่างๆ รวมทั้งห้องสุขา ห้องอาบน้า ในปริมาณที่เพียงพอต่อจานวนผู้มาใช้บริการ
1.6) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนระยะห่างระหว่างกัน อย่างน้อย 1 เมตร และลดการใกล้ชิดกันระหว่างการ
ปฏิบัติงานหรือการแข่งขัน
1.7) ตรวจสอบความสมบูรณ์ของอุปกรณ์ต่างๆ ให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย และได้รับการทา
ความสะอาดฆ่าเชื้อทุกครั้งหลังให้บริการ
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1.8) การจาหน่ายอาหารและเครื่องดื่มให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมหลักและมาตรการเสริมสาหรับ
กิจการจาหน่ายหรือเครื่องดื่มในภัตตาคาร สวนอาหาร ศูนย์อาหาร โรงอาหาร ร้านอาหารหรือเครื่องดื่มทั่วไป
1.9) จัดทาป้ายคาแนะนา สัญลักษณ์เตือนเพื่อให้นักกีฬาและผู้เข้าใช้บริการสนามแข่งขัน ปฏิบัติ
หน้าที่อย่างปลอดภัยสอดคล้องกับมาตรการป้องกันโรค
1.10) จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี รวมทั้งบริเวณห้องสุข า ทั้งนี้ให้ทาความสะอาด
เครื่องปรับอากาศอย่างสม่าเสมอ
1.11) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันโรคส่วนบุคคล เช่น หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ให้โค้ช ผู้ฝึกสอน
นักกีฬา และผู้เข้าใช้บริการที่ไม่ได้สวมมาใช้บริการในสถานที่จัดการแข่งขันและการฝึกซ้อมกีฬา
1.12) ทาสัญลักษณ์เว้นระยะห่างในจุดต่างๆ
1.13) พิจารณาจัดให้มีกล้องวงจรปิดเพื่อใช้ในการบันทึกภาพการให้และการใช้บริการ บริเวณต่างๆ
รอบสนามแข่งขัน เพื่อติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกคนในสนามแข่งขัน
1.14) ผู้ที่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันหรืออยู่ภายในบริเวณสถานที่จัดการแข่งขันได้ จะต้องเป็นไป
ตามที่กาหนด โดยมีจานวนรวมภายในและโดยรอบสนามแข่งขัน ไม่เกินกว่า 150 คน ทั้งนี้ต้องคานึงถึงการรักษา
สถานที่ไม่ให้แออัดอยู่เสมอ และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่ผู้จัดการแข่งขันอาจกาหนดเพิ่มเติม
2) การเตรียมความพร้อมในการให้บริการ
2.1) มาตรการคัดกรองอาการป่วย
(1) มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือเป็นหวัด สาหรับผู้เข้าใช้สนามแข่งขัน
ทุกคน รวมทั้งผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขัน พนักงานบริการ ผู้เข้าใช้สถานที่ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งที่มีความจาเป็นจะต้อง
อยู่ภายในบริเวณสถานที่จัดการแข่งขัน ก่อนประตู/จุดเข้า-ออกสนามแข่งขันทุกๆ จุด พร้อมทั้งติดสัญลักษณ์แสดง
การคัดกรอง “ผ่ าน” ทั้งนี้ ให้ ร ายงานหน่ วยงานรับผิ ดชอบ กรณีพบผู้ ที่เข้าเกณฑ์ส อบสวนโรคตามแนวทางที่
ราชการกาหนด
(2) พิ จารณาจั ดท าแบบสอบถามประวั ติ เสี่ ยง ทะเบี ยนบั นทึ กผู้ มี อาการป่ วย ประกอบการปฏิ บั ติ
ตามมาตรการฯ สาหรับผู้จัดการแข่งขันและผู้เข้าร่วมการแข่งขัน และให้ใช้แอปพลิเคชันทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่
ทางราชการกาหนด ได้แก่ แพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงาน
ทดแทน
(3) จัดให้มีการเก็บข้อมูลและติดตามผู้เข้าใช้งานพื้นที่สนามแข่งขันได้ทุกคน เช่น แบบลงทะเบียน
เข้า-ออกสถานที่ เป็นต้น หากพบผู้ป่วยหรือผู้ที่มีอาการเข้าได้กับเกณฑ์สอบสวนโรคต้องจัดให้มีขั้นตอนติดต่อหรือ
ประสานงานการส่งมอบให้หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่
(4) มาตรการการคัดกรองผู้ป่วยให้ปฏิบัติตามตามข้อ 2.1 (1) – (4) ประกอบกับมาตรการเฉพาะของ
ชนิดกีฬาประเภทและรายการแข่งๆ นั้น ตามที่ระบุในเอกสารภาคผนวก
2.2) มาตรการในการป้องกันโรค
(1) ให้ ด าเนิ น การจั ด การแข่ ง ขั น แบบปิ ด โดยไม่ อ นุ ญ าตให้ มี ผู้ ช มการแข่ ง ขั น ตลอดจนบุ ค คล
ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการแข่งขันเข้าชม หรืออยู่ภายในบริเวณสถานที่จัดการแข่งขัน เว้นแต่ที่ได้ระบุไปแล้ว หรือ
จะได้รับอนุญาตจากหน่วยงานภาครัฐให้เปิดให้มีผู้เข้าชมการแข่งขัน
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(2) งดการจัดกิจกรรมอื่นๆ ของที่ไม่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันทั้งภายในและภายบริเวณสถานที่จัดการ
แข่งขัน อาทิ เช่น การสังสรรค์ภายในสนาม บูธผู้สนับสนุน กิจกรรมส่งเสริมการขายอื่นๆ ฯลฯ
(3) ให้ควบคุมจานวนผู้ร่วมกิจกรรมมิให้แออัด หรือลดเวลาในการทากิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จาเป็น
โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน เช่น จากัดจานวนนักกีฬาเข้าแข่งขันแต่ละรอบ ไม่เกิน 30 คน
เจ้าหน้าที่ไม่เกิน 50 คน ตามขนาดแต่ละสาขารักษาระยะห่าง 1 เลนต่อ 1 คน เลนเว้นเลน (ห้าม Cross Lane)
หมายเหตุ : กีฬาโบว์ลิ่งเป็นกีฬาที่จะต้องโยน ครั้งละคนบนเลน ไม่สามารถโยนพร้อมกัน 1 คน
โยน 2 เลน ซ้าย,ขวา ไม่มีนักกีฬาโยน (ตามกฎของสหพันธ์)
(4) ทุกคนในสนามแข่งขันต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา ให้เจ้าหน้าที่และ
พนักงานบริการทั่วไปสวมใส่ Face Shield ขณะอยู่ในพื้นที่สนามแข่งขัน
(5) ให้ผู้เข้าใช้สนามแข่งขันหมั่นล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอร์เจล 70% หรือน้ายาฆ่าเชื้อโรคอย่าง
สม่าเสมอ
(6) งดมิให้ผู้เข้าใช้สนามแข่งขันมีการใช้อุปกรณ์ร่วมกัน เช่น น้าดื่ม ผ้าเช็ดบอล์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(7) จั ดให้ มีร ะบบตรวจสอบการให้ บริการ รวมทั้งตรวจตรา ดูแลความปลอดภัยควบคุม กากั บ
การให้บริการและการใช้บริการ ให้เป็นไปตามมาตรการการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด
(8) หากผู้ ใ ดมี อ าการป่ ว ยจากการคั ด กรองก่ อ นเข้ า ใช้ บ ริ ก ารหรื อ ไม่ ส วมใส่ ห น้ า กากอ นามั ย
หรือหน้ากากผ้า จะไม่สามารถเข้าสนามแข่งขันได้
(9) ควรลดการใช้เงิน สด หรื อเปิดให้ มีการับช าระผ่ าน e-Payment หากมีการช าระด้ว ยเงินสด
ต้องไม่สัมผัสมือโดยตรง เช่น การมีถาดรับเงินหรือบัตรเครดิต โดยที่พนักงานรับเงินต้องสวมถุงมืออยู่ตลอดเวลา
และต้องมีการล้างมือเจลแอลกอฮอร์เจล 70% หรือน้ายาฆ่าเชื้อโรคอยู่เสมอ
(10) หากพบว่ า ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านในสนามแข่ ง ขั น เป็ นผู้ ป่ว ยยื นยั น หรื อ มี ข้ อ มู ล บ่ ง ชี้ ว่า สนามแข่ งขัน
อาจเป็นจุดแพร่เชื้อ ให้เจ้าของสนามแข่งขันปิดสนามแข่งขันตามคาสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พร้อมทั้ง
ทาความสะอาดสถานที่ และดาเนินการตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข
(11) งดแสดงอาการดีใจระหว่างการแข่งขันที่เป็นการสัมผัสกันระหว่างนักกีฬา เช่น แสดงความดีใจ
ด้วยการกอดกัน ตีมือกัน หรือแสดงความดีใจรวมกันเป็นกลุ่มหลายๆคน โดยให้เว้นระยะห่างในการดีใจ
2.3) มาตรการการรักษาความสะอาด
(1) พนักงานทาความสะอาดโดยต้องสวมเครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ หน้ากากอนามัย
หรือหน้ากากผ้า ถุงมือและชุดที่เหมาะสมขณะทาความสะอาด ทั้งนี้ให้ใช้ที่คีบขยะ และรวมขยะที่จุดรวม
(2) มีพนักงานฉีดฆ่าเชื้อและทาความสะอาดพื้น ที่ด้วยน้ายาฆ่าเชื้อ (สวมชุด PPE) วันละ 2 รอบ
รอบเช้า (ก่อนเวลาเปิดชองแต่ละสาขา 1 ชั่วโมง) และช่วงเย็น ประมาณ 18.00 น. ดูปริมาณลูกค้าตามสถานการณ์จริง
ว่าสามารถหยุดทาความสะอาดได้หรือไม่
(3) ทาความสะอาดและพ่นยาฆ่าเชื้อห้องสุขาชาย/หญิง โดยเน้นจุดที่เสี่ยงที่มีผู้สัมผัสมาก เช่น ที่จับ
สายชาระ โถปัสสาวะ ลูกบิด กลอนประตู ก๊อกน้า อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง
(4) จัดให้มีจุดวางถังขยะชนิดมีฝาปิดเพื่อรวบรวมรวมขยะต่างๆ โดยแยกขยะหน้ากากอนามัยจาก
ขยะทั่วไป และมัดปากถุงให้แน่นก่อนส่งกาจัดตามหลักสุขาภิบาลทุกวัน
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แนวทางปฏิบัติสาหรับผู้ใช้บริการ (นักกีฬา ผู้ตัดสิน โค้ช หรือบุคลากรอื่นๆ ที่เข้าร่วมในการแข่งขัน)
1) การเตรียมตัวก่อนใช้บริการ
1.1 หากมีนักกีฬา เจ้าหน้าที่ หรือบุคลากรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในสนามแข่งขัน มีอาการป่วย ไข้ ไอ จาม
หรือเป็นหวัด ห้ามเข้าสนามแข่งขัน
1.2 ผู้ใช้บริการในสนามแข่งขันทุกคน ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา
1.3 ให้ล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 70% หรือน้ายาฆ่าเชื้อโรคอยู่เสมอ
1.4 นักกีฬา เจ้าหน้าที่ หรือบุคลากรอื่นๆที่เกี่ยวข้องในสนามแข่งขัน ต้องไม่ปิดบังข้อมูลส่ ว นตัว
เช่น โรคประจาตัว การเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 การสัมผัสใกล้ชิดบุคคลใน
ครอบครัว/ญาติที่มีการติดเชื้อ
1.5 ศึกษามาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และเตรียมความพร้อมอุปกรณ์สมาร์ทโฟนที่สามารถใช้สแกน
QR Code ก่อนเข้าและออกสนามแข่งขันผ่านแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ”
2) ระหว่างและหลังการใช้บริการ
2.1 ลงทะเบียนเข้าใช้บริการจากการสแกน QR Code บริเวณหน้าสถานที่ รวมทั้งสแกน QR Code
ก่อนออกจากสถานที่ด้วย
2.2 ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่ผู้จัดการแข่งขันกาหนดอย่างเคร่งครัด
เช่น การตรวจสัดอุณหภูมิร่างการก่อนเข้าสนามแข่ งขัน ให้ข้อมูลประวัติการเจ็บป่วย และประวัติการเดินทางไป
พื้นที่เสี่ยงของตนเอง พร้อมทั้งปฏิบัติตามคาแนะนาของสนามแข่งขันอย่างเคร่งครัด เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการ
แพร่กระจายเชื้อ
2.3 ผู้ใช้บริการในสนามแข่งขันทุกคน ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา
2.4 ควรตรวจสอบความสะอาด ความปลอดภัยของสนามแข่งขันและอุปกรณ์การแข่งขัน เพื่อให้ใช้
บริการได้อย่างปลอดภัย
2.5 ปฏิบัติตามมาตรการรักษาระยะห่างในพื้นที่ๆ ผู้จัดการแข่งขันกาหนดอย่างเคร่งครัด
2.6 ให้ล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 70% หรือน้ายาฆ่าเชื้อโรคอยู่เสมอ
2.7 ผู้ ใช้บ ริ การควรแจ้งหน่ วยงานที่รับผิ ดชอบ หากพบว่าการให้ บริการไม่เป็นไปตามมาตรการ
ป้องกันควบคุมโรค ให้ดาเนินการประเมินการให้บริการในแอปพลิเคชันที่ลงทะเบียนตามแนวทางประชาสัมพันธ์
ของจังหวัด
2.8 พิจารณาการใช้ระบบชาระเงินที่ไม่ต้องสัมผัสเงินสดแบบ e-Payment หรือ QR Code
2.9 งดแสดงอาการดีใจระหว่างการแข่งขันที่เป็นการสัมผัสกันระหว่างนักกีฬา เช่น ไม่มีการประกบ
มือกันระหว่างแข่งขัน แสดงความดีใจด้วยการกอดกัน
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แนวทางการกากับ ติดตาม ประเมินผล
1) หน่วยงานรับผิดชอบกากับ ติดตามผลการดาเนินงานให้เป็นไปตามมาตรการ
1.1 ส่วนกลาง ประกอบด้วย ศบค. กก. สธ. กกท. ส่วนกลาง และสมาคมกีฬาชนิดกีฬานั้นๆ
1.2 ระดับจังหวัด ประกอบด้วย ศปก.จังหวัด และกทม. คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด /กทม. สสจ.
กกท. ภาคทั้ง 5 ภาค และสมาคมกีฬาชนิดกีฬานั้นๆ
1.3 ระดั บ อ าเภอและต าบล ประกอบด้ ว ย ศปก. อ าเภอ ศปก. ต าบล กกท. จั ง หวั ด และ อปท.
โดยมีหน้าที่ตรวจกากับดูแลร่วมกับ สสอ. อปท. กานันผู้ใหญ่บ้าน อสม. รวมทั้งให้ ศปม. จัดกาลังสายตรวจร่วม
ตารวจ ทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจกากับดูแลการแข่งขันกีฬาให้เป็นไปตามมาตรการที่กาหนด

2) การรายงานผล (วิธีการ เครื่องมือ/ช่องทาง และคลื่นความถี่)
2.1 ใช้แอปพลิเคชันตามที่ทางราชการกาหนด ได้แก่ แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” เพื่อความรวดเร็วใน
การรายงาน รวมทั้งการยกตัวอย่างภาพประกอบกรณีพบปัญหา เช่น
(1) การใช้แอปพลิเคชัน สาหรับการลงทะเบียนติดตามนักกีฬา เจ้าหน้าที่ และบุคคลที่เกี่ยวข้องใน
สนามแข่งขันได้
(2) มีการบันทึกข้อมูล ที่สามารถแสดงรายละเอียดติดตามนักกีฬา เจ้าหน้าที่ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ในสนามแข่งขันได้
2.2 ศปม. ร่วมกับ เทศบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สสอ./ สสจ. หรือ อสม. จัดกาลังสายตรวจ
ร่วมตารวจ ทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีได้รับแจ้งเหตุจากประชาชนว่ามีการฝ่ าฝืน
มาตรการ และให้มีการ สุ่มตรวจทุก 2 สัปดาห์ หากพบปัญหาให้รายงานผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป

3) การแจ้งข้อมูลและประชาสัมพันธ์
3.1 อาจพิจารณาจัดให้มีการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติและการเตรียมความพร้อมของสถานที่ตาม
มาตรการควบคุมหลักและมาตรการเสริมที่กาหนดโดยพื้นที่รวมทั้งแนวทางการกากับติดตาม และให้ผู้ประกอบการ
ยืนยันการปฏิบัติตาม มาตรการก่อนเปิดให้บริการ
3.2 หน่วยงานส่วนกลาง ศบค. จุดบริการร่วม สานักนายกรัฐมนตรี กรมควบคุมโรค (สายด่วน) 1422
3.4 สมาคมกีฬาจังหวัด/สมาคมการกีฬาแห่งประเทศไทย
3.5 หน่ ว ยงานระดับ จั งหวัด จัดทาระบบรับแจ้งเหตุ ในรูปแบบออนไลน์ โทรศัพท์ หรือวิธีอื่น ๆ
ทั้งกรณีประชาชนพบการ ให้บริการของผู้ประกอบการ ไม่เป็นไปตามมาตรการที่กาหนด หรือผู้ประกอบการพบ
ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ต าม มาตรการป้ อ งกั น ควบคุ ม โรค พร้ อ มทั้ ง ประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ป ระชาชนและ
ผู้ประกอบการรับทราบอย่างทั่วถึง รวมถึงหน่วยงานของท้องถิ่น
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