
Thai version 

สรุปมาตรการล่าสุดเกีย่วกบัธุรกจิการจดัเลีย้งอาหาร และสถานทีป่ระกอบการทีก่ าหนด (มผีลบงัคบัใชต้ ัง้แต่วนัที ่ 15 เมษายน 2021- 28 เมษายน 2021)  

(บารห์รอืผบั ศูนยเ์กมพนัน สถานทีอ่าบน า้ อบไอน า้หรอือบสมุนไพร สถานทีอ่อกก าลงักาย สวนสนุก โบวล์ิง่ ตูเ้กม กจิการโรงมหรสพ หอ้งทีจ่ดังานปารต์ี ้กจิการคาราโอเกะ สถานประกอบการพนัน กจิการอาบ อบ นวด1สถานทีเ่ล่นกฬีา และสระว่ายน า้ตอ้งท าการปิดสถานประกอบการ) 
 

 ธุรกจิจดัเลีย้ง

อาหาร 

สถานประกอบการที่

ก าหนด 

ศูนยร์วบรวมเกม

และความบนัเทงิ 

ศูนยอ์อกก าลงักาย สถานเรงิรมย ์ สถานนนัทนาการสาธารณะ สถานเสรมิความ

งามและอาบอบนวด 

สโมสรหมู่บา้น สนามกฬีาทีก่ าหนด สระว่ายน ้า โรงแรมและเกสต ์

เฮาส ์

สวมใส่หนา้กาก

ตามขอ้ก าหนด 
🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 

ขอ้ยกเวน้

ส าหรบัการสวม

ใส่หนา้กากตาม

ขอ้ก าหนด  

เมือ่รบัประทาน

อาหาร/เคร ือ่งดืม่ทีโ่ตะ๊

อาหาร 

ไม่ม ี • เมือ่รบัประทาน

อาหาร/เคร ือ่งดืม่ใน

สถานจดั 

• เมือ่อาบน ้า 

• เมือ่อาบน ้า 

• ลานสเก็ต

สาธารณะ: เมือ่ออ

ก าลงักาย (ไม่

เหมาะสมกบัครู/

เจา้หนา้ทีฝึ่ก หรอื 

กลุ่มหรอืคลาส

ฝึกสอน> 4 คน) 

• เมือ่รบัประทานอาหาร/เคร ือ่งดืม่

ในรา้นอาหาร 

• สถานแสดง: เมือ่มกีารเวน้ระยะ

หรอืจ านวนผูเ้ขา้รว่มทีม่ี

ประสทิธภิาพระหว่างนักแสดง 

และมกีารเวน้ระยะหรอืจ านวน

ผูเ้ขา้รว่มทีม่ปีระสทิธภิาพ5 

ระหว่างนักแสดงและผูช้มระหว่าง

การแสดง/การฝึกซอ้ม 

• สวนสนุก: เมือ่แสดงและฝึกซอ้ม

พรอ้มกบัการเวน้ระยะห่างหรอื

จ านวนผูเ้ขา้รว่ม5 ระหว่าง

นักแสดงและผูช้มระหว่างการ

แสดง/การฝึกซอ้ม 

เมือ่ท าการทรทีเมนท ์

ผวิหนา้ 

 ปฏบิตัติามค าแนะน าที่

เกีย่วขอ้งกบัสถาน

ประกอบการธรุกจิจดัเลีย้ง

อาหาร หรอืสถาน

ประกอบการทีก่ าหนดไวใ้น

ทีนี่ ้

• เมือ่ออกก าลงักายกลางแจง้ 

• เมือ่รบัประทานอาหาร/เคร ือ่งดืม่ 

• เมือ่อาบน ้า 

• เมือ่ออกก าลงักายภายนอก 

• เมือ่ออกก าลงักายในพรอ้มกบั

การเวน้ระยะทีเ่หมาะสมและ

จ านวนผูเ้ขา้รว่มทีม่ปีระสทิธภิาพ
5 ระหว่างบุคคล (ไม่เหมาะสมกบั

ครู/เจา้หนา้ทีฝึ่ก หรอื กลุ่มหรอื

คลาสฝึกสอน> 4 คน) 

• เมือ่ว่ายน ้า 
• เมือ่อาบน ้าฝักบวั 
• เมือ่เดนิจากหอ้งเปลีย่น
เสือ้ผา้ไปสระว่ายน ้าหรอื
เดนิกลบัจาก หรอืเดนิจาก
สระว่ายน ้าไปอกีสระว่ายน ้า
หน่ึง 

• เมือ่เตรยีมความอบอุ่น
ของรา่งกายโดยเวน้
ระยะห่างอย่างเหมาะสม
หรอืการเวน้ระยะที่
เหมาะสมและจ านวน
ผูเ้ขา้รว่มทีม่ปีระสทิธภิาพ
5 ระหว่างบุคคล 

• ครูผูฝึ้กจะตอ้งใส่
หนา้กากตลอดเวลาการ
ฝึกสอน 

• เมือ่รบัประทานอาหาร/

เคร ือ่งดืม่ 

• เมือ่อาบน ้า 

• ภายในหอ้งรบัรองแขก 

การตรวจคดั

กรองอุณหภูมิ

รา่งกาย 

🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸(เวน้ระยะห่างเท่าทีเ่ป็นไปได)้ 🗸 🗸 

การจดัให ้

มเีจลลา้ง

มอื 

of 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 

ตดิต่อตดิตาม1, 

2 

🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 ปฏบิตัติามค าแนะน าที่

เกีย่วขอ้งกบัสถาน

ประกอบการธรุกจิจดัเลีย้ง

อาหาร หรอืสถาน

ประกอบการทีก่ าหนดไวใ้น

ทีนี่ ้

🗸(เวน้ระยะห่างเท่าทีเ่ป็นไปได)้ 🗸 ปฏบิตัติามค าแนะน าที่

เกีย่วขอ้งกบัสถาน

ประกอบการธรุกจิจดัเลีย้ง

อาหาร หรอืสถาน

ประกอบการทีก่ าหนดไว ้

ในทีนี่ ้

การทดสอบ

พนักงาน /
การให ้
วคัซนี 2, 3 

 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 

สถานแสดง: นักแสดงทีไ่ม่สวม

ใส่หนา้กากตอ้งไปตรวจเขา้รบัการ

ตรวจโรควธิกีรดนิวคลอีกิทีใ่ช ้

ปฏกิริยิาลูกโซโ่พลเีมอเรสส าหรบั 

COVID-19ภายใน 7 วนักอ่นการ

เขา้มายงัสถานทีแ่ละทุก 14 วนั

หลงัจากน้ัน 

🗸 ปฏบิตัติามค าแนะน าที่

เกีย่วขอ้งกบัสถาน

ประกอบการธรุกจิจดัเลีย้ง

อาหาร หรอืสถาน

ประกอบการทีก่ าหนดไวใ้น

ทีนี่ ้

🗸 🗸 ปฏบิตัติามค าแนะน าที่

เกีย่วขอ้งกบัสถาน

ประกอบการธรุกจิจดั

เลีย้งอาหาร หรอืสถาน

ประกอบการทีก่ าหนดไว ้

ในทีนี่ ้

 

1 ตดิตัง้โปสเตอรท์ีป่ระกอบดว้ยขอ้ความ “ออกบา้นปลอดภยั (LeaveHomeSafe)”และ QR code ตรงทางเขา้ของสถานประกอบการหรอืบนพืน้ทีท่ีส่ามารถเห็นไดช้ดั ซึง่ปราศจากสิง่กดีขวางชว่งเวลาใดชว่งเวลาหน่ึง เพือ่ใหบุ้คคลผูจ้ะเขา้มาใชบ้รกิารสามารถใชโ้ทรศพัทม์อืถอืแสกนกอ่นเขา้มาในสถานประกอบการได ้

อย่างสะดวก และขนาดของรูปภาพบนโปสเตอรจ์ะตอ้งไม่นอ้ยกว่าขนาด 210 x 297 มม. (ขนาดกระดาษ A4); และกอ่นทีผู่ใ้ชจ้ะ (ใชส้ าหรบัธรุกจิอาหาร ยกเวน้ผูท้ีส่ ั่งซือ้กลบับา้นเท่าน้ัน) ไดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้มาในสถานที ่ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าพวกเขาสแกนควิอารโ์คด้ "ออกบา้นปลอดภยั " ของสถานที ่หรอืลงทะเบยีน

ชือ่หมายเลขตดิต่อและวนัทีแ่ละเวลาในการเยีย่มชมและเก็บบนัทกึไวเ้ป็นเวลา 31 วนั 
2 ในชว่งเวลาทีม่ผีลบงัคบัใชข้อ้ก าหนดและค าสั่ง หากรา้นอาหารยงัคง (1) ใหบ้รกิารรบัประทานอาหารจนถงึเวลา 17.59 น. ทุกวนั และ (2) อนุญาตใหน่ั้งรวมกนัไดไ้ม่เกนิสองคนในโตะ๊เดยีว ไม่จ าเป็นตอ้งใชม้าตรการใหม่สามประการคอื (ก) มั่นใจว่าผูใ้ชส้แกนควิอารโ์คด้ 'ออกบา้นปลอดภยั' ดว้ยโทรศพัทม์อืถอืหรอื

ลงทะเบยีนเขยีนรายละเอยีดส่วนตวัของพวกเขากอ่นทีจ่ะไดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้มาในสถานที ่(b) จดัใหเ้จา้หนา้ทีทุ่กคนเขา้รบัการตรวจโรค และ (c) ใชม้าตรการเพือ่ลดความเสีย่งในการแพรร่ะบาดเมือ่ไม่มกีารน ามาตรการ (ดูเชงิอรรถ 4) มาใช ้เจา้ของธรุกจิรา้นอาหารทีเ่กีย่วขอ้งควรตดิประกาศทีแ่สดงชว่งเวลาทีม่กีาร

ใหบ้รกิารรบัประทานอาหารและจ านวนคนสูงสุดทีส่ามารถน่ังโตะ๊เดยีวในชว่งเวลาทีเ่ปิด-ปิดรา้น เชน่เดยีวกบัขอ้มูลของธรุกจิ ส าหรบัสถานทีป่ระกอบธรุกจิรา้นอาหารขา้งตน้ หากไม่มกีารน ามาตรการทีเ่กีย่วขอ้งกบัก าหนดชว่งเวลาทีม่กีารใหบ้รกิารรบัประทานอาหารและจ านวนคนสูงสุดทีส่ามารถน่ังโตะ๊เดยีวมาใช ้(เชน่ 

การใหบ้รกิารรบัประทานอาหารหลงั 18.00 น. หรอืจดัใหม้ผีูน่ั้งรบัประทานมากกว่าสองคนโตะ๊เดยีว) เมือ่ประเมนิถงึปัจจยัต่าง ๆ เชน่ ความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งในสถานการณก์ารแพรร่ะบาด พวกเขาจะตอ้งรกัษาชว่งเวลาทีใ่หบ้รกิารรบัประทานอาหารไวจ้นถงึ 17.59 น. ทุกวนัและอนุญาตใหน่ั้งรวมกนัไม่เกนิสองคนทีโ่ตะ๊

เดยีวเป็นระยะเวลา 14 วนัเพือ่ลดความเสีย่งในการแพรร่ะบาด (กล่าวคอื ในชว่ง 14 วนั รา้นอาหารไม่สามารถด าเนินการภายใตข้อ้จ ากดัทีผ่่อนคลายได ้หลงัจากใชม้าตรการใหม่ในเชงิอรรถ 1, 3 และ 4 รา้นอาหารจะตอ้งปฏบิตัติามขอ้ก าหนด (1) และ (2) ขา้งตน้ต่อไปแทน และตดิป้ายประกาศตามขอ้ก าหนดทีร่ะบุ 

โดยแสดงชว่งเวลาทีม่กีารใหบ้รกิารรบัประทานอาหารและจ านวนคนสูงสุดทีส่ามารถน่ังโตะ๊เดยีว ขอ้มูลของธรุกจิ และวนัทีเ่ร ิม่ตน้และสิน้สุดของชว่งเวลา 14 วนั) 
3 จดัใหเ้จา้หนา้ทีทุ่กคนทีป่ฏบิตักิารในอาคารหรอืสถานเขา้รบัการตรวจ COVID-19 ดว้ยวธิกีรดนิวคลอีกิทีใ่ชป้ฏกิริยิาลูกโซโ่พลเีมอเรส ทุกๆ 14 วนัเร ิม่ต ัง้แต่วนัที ่8 เมษายน 2021 เป็นตน้ไป และเจา้หนา้ทีจ่ะตอ้งไดร้บัการแจง้ผลตรวจทาง SMS กอ่นวนัที ่22 เมษายน 2021 และทุกกอ่นสิน้สุดระยะเวลา 14 วนั และ

เก็บบนัทกึการแจง้ผลตรวจทาง SMS ทุกคร ัง้เป็นเวลา 31 วนั (การจดัการการตรวจทีจ่ าเป็น) หรอืการด าเนินการทางเลอืกอืน่ ๆ พนักงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินธรุกจิในอาคารไม่จ าเป็นตอ้งรบัการตรวจหลงัจากไดร้บัวคัซนีป้องกนั COVID-19 ไปแลว้ 14 วนั และควรเก็บเอกสารยนืยนัการไดร้บัวคัซนีไวเ้ป็น

หลกัฐาน ส าหรบัทัง้วคัซนี Sinovac COVID-19  (วคัซนี CoronaVac) และวคัซนี Fosun Pharma/BioNTech COVID-19 (วคัซนี Comirnaty) การรบัวคัซนีทีส่มบูรณน้ั์นโดยทั่วไปแลว้จะตอ้งไดร้บัสองโดส ส าหรบับุคคลทีเ่คยตดิเชือ้ COVID-19 พวกเขาอาจตอ้งไดร้บัวคัซนีซ า้หลงัจากไดร้บัแลว้หน่ึงโดสใน

กรณีของวคัซนี Comirnaty ส าหรบับุคคลทีเ่คยไดร้บัวคัซนีป้องกนั COVID-19 นอกฮ่องกง และเคยไดร้บัโดสยาทีจ่ าเป็นตามทีก่ าหนดโดยหน่วยงานทอ้งถิน่ จะถอืว่าพวกเขาไดร้บัวคัซนีป้องกนั COVID-19 อย่างครบถว้นแลว้ 



 ธุรกจิจดัเลีย้ง

อาหาร 

สถานประกอบการที่

ก าหนด 

ศูนยร์วบรวมเกม

และความบนัเทงิ 

ศูนยอ์อกก าลงักาย สถานเรงิรมย ์ สถานนนัทนาการสาธารณะ สถานเสรมิความ

งามและอาบอบนวด 

สโมสรหมู่บา้น สนามกฬีาทีก่ าหนด  สระว่ายน ้า โรงแรมและเกสต ์

เฮาส ์

มาตรการที่

เกีย่วขอ้งเมือ่

มาตรการลดการ

แพรเ่ชือ้ 

ไม่มกีารน าความ

เสีย่งมาใช2้, 4 

🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 ปฏบิตัติามค าแนะน าที่

เกีย่วขอ้งกบัสถาน

ประกอบการธรุกจิจดัเลีย้ง

อาหาร หรอืสถาน

ประกอบการทีก่ าหนดไวใ้น

ทีนี่ ้

🗸 🗸 ปฏบิตัติามค าแนะน าที่

เกีย่วขอ้งกบัสถาน

ประกอบการธรุกจิจดั

เลีย้งอาหาร หรอืสถาน

ประกอบการทีก่ าหนดไว ้

ในทีนี่ ้

เวน้ระยะห่าง5 มรีะยะห่างทีเ่พียงพอ 

หรอืมสี่วนกัน้ระหว่าง

โตะ๊ทีม่ปีระสทิธภิาพ 

การเวน้ระยะห่างที่

เหมาะสมหรอืจ านวน

ผูเ้ขา้รว่มทีม่ี

ประสทิธภิาพระหว่าง

เคร ือ่งเล่นเกมวดิโีอ

เกม เคร ือ่งไมเ้คร ือ่งมอื 

หรอืสิง่อ านวยความ

สะดวกต่าง ๆ 

 

• การเวน้ระยะห่างที่

เหมาะสมหรอืจ านวน

ผูเ้ขา้รว่มทีม่ี

ประสทิธภิาพระหว่าง

เคร ือ่งเล่นออกก าลงั

กาย เคร ือ่งมอืออก

ก าลงักาย หรอื

อุปกรณอ์อกก าลงั

กาย 

• การเวน้ระยะห่างที่

เหมาะสมหรอืจ านวน

ผูเ้ขา้รว่มทีม่ี

ประสทิธภิาพระหว่าง

กลุ่ม/กลุ่มย่อยของผู ้

ออกก าลงักาย  

• สถานทีเ่ล่น

บลิเลยีดและโบวล์ิง่

สาธารณะ: การเวน้

ระยะห่างทีเ่หมาะสม

หรอืจ านวนผูเ้ขา้รว่ม

ทีม่ปีระสทิธภิาพ

ระหว่างโตะ๊บลิเลยีด

หรอืเลน มฉิะน้ันจะ

เปิดใหใ้ชเ้ฉพาะโตะ๊

บลิเลยีดหรอืเลน

ทดแทนเท่าน้ัน 

• ลานสเก็ต

สาธารณะ: การเวน้

ระยะห่างทีเ่หมาะสม

หรอืจ านวนผูเ้ขา้รว่ม

ทีม่ปีระสทิธภิาพ

ระหว่างกลุ่ม/กลุ่ม

ย่อยกฬีาประเภทกลุ่ม

6 

• การเวน้ระยะห่างทีเ่หมาะสมหรอื

จ านวนผูเ้ขา้รว่มทีม่ปีระสทิธภิาพ

ระหว่างสถานนันทนาการ เคร ือ่ง

เล่นนันทนาการ หรอืสิง่อ านวย

ความสะดวกต่าง ๆ 

• พพิธิภณัฑ:์ การเวน้ระยะห่างที่

เหมาะสมหรอืจ านวนผูเ้ขา้รว่มทีม่ี

ประสทิธภิาพระหว่างกลุ่ม 

การเวน้ระยะห่างที่

เหมาะสมหรอืจ านวน

ผูเ้ขา้รว่มทีม่ปีระสทิธภิาพ

ระหว่างเตยีงหรอืทีน่ั่ง

บรกิาร 

ปฏบิตัติามค าแนะน าที่

เกีย่วขอ้งกบัสถาน

ประกอบการธรุกจิจดัเลีย้ง

อาหาร หรอืสถาน

ประกอบการทีก่ าหนดไวใ้น

ทีนี่ ้

อย่างนอ้ย 1.5 เมตรระหว่างกลุ่ม 4 

คน ยกเวน้กฬีาประเภทกลุ่ม7 

อย่างนอ้ย 1.5 เมตร ระหว่าง
กลุ่มหรอืคลาสฝึกสอนทีม่ี
จ านวน 4 คน ยกเวน้กฬีา

ประเภทกลุ่ม8 

ปฏบิตัติามค าแนะน าที่

เกีย่วขอ้งกบัสถาน

ประกอบการธรุกจิจดั

เลีย้งอาหาร หรอืสถาน

ประกอบการทีก่ าหนดไว ้

ในทีนี่ ้

การท าความ

สะอาด และการ

ฆ่าเชือ้ 

ไม่ม ี ท าความสะอาดและฆ่า

เชือ้โรคเคร ือ่งเล่นเกม

วดิโีอเกม เคร ือ่งไม ้

เคร ือ่งมอื หรอืสิง่

อ านวยความสะดวก

ต่าง ๆหรอืใชว้สัดุฆ่า

เชือ้โรคทีม่ี

ประสทิธภิาพทนทาน

กอ่นทีจ่ะถูกใชง้านโดย

ผูเ้ล่นคนถดัไป 

ท าความสะอาดและฆ่า

เชือ้โรคเคร ือ่งเล่นออก

ก าลงักาย เคร ือ่งมอื

ออกก าลงักาย หรอื

อุปกรณอ์อกก าลงักาย

กอ่นและหลงัการใช ้

งาน 

• สถานทีเ่ล่น

บลิเลยีดและโบวล์ิง่

สาธารณะ: ท าความ

สะอาดและฆ่าเชือ้โรค

สิง่อ านวยความ

สะดวกและอุปกรณ์

กอ่นการใชง้านของผู ้

เชา่ถดัไป 

• ลานสเก็ต

สาธารณะ: ท าความ

สะอาดสิง่แวดลอ้มทุก

คร ัง้และฆ่าเชือ้โรค

เคร ือ่งมอือุปกรณ์

อย่างนอ้ยทุกวนั 

• ท าความสะอาดและฆ่าเชือ้โรค

สถานนันทนาการ เคร ือ่งเล่น

นันทนาการ หรอืสิง่อ านวยความ

สะดวกต่าง ๆหรอืใชว้สัดุฆ่าเชือ้

โรคทีม่ปีระสทิธภิาพทนทาน

กอ่นทีจ่ะถูกใชง้านโดยผูเ้ล่นคน

ถดัไป 

• ท าความสะอาดสิง่แวดลอ้มทุก

คร ัง้และฆ่าเชือ้โรคเคร ือ่งมอื

อุปกรณร์วมถงึตูเ้ก็บขอ้งอย่าง

นอ้ยทุกวนั 

• โรงภาพยนตร:์ ท าความ

สะอาดและฆ่าเชือ้โรคในหอ้งฉาย

ภาพยนตรห์ลงัการฉายภาพยนตร ์

แต่ละคร ัง้ 

• สถานทีแ่สดง: ท าความสะอาด

และฆ่าเชือ้โรคในสถานทีห่ลงัจาก

การแสดงหรอืการฝึกซอ้ม 

 

• ฆ่าเชือ้โรคอุปกรณ ์

เคร ือ่งมอื และสถาน

บรกิารหรอืพืน้ทีบ่รกิาร

กอ่นและหลงัการใชง้าน 

• เปลีย่นหรอืฆ่าเชือ้

อุปกรณป้์องกนัของ

เจา้หนา้ทีห่ลงัการ

ใหบ้รกิารแกลู่กคา้ 

ปฏบิตัติามค าแนะน าที่

เกีย่วขอ้งกบัสถาน

ประกอบการธรุกจิจดัเลีย้ง

อาหาร หรอืสถาน

ประกอบการทีก่ าหนดไวใ้น

ทีนี่ ้

ท าความสะอาดและฆ่าเชือ้อุปกรณ์

กอ่นและหลงัการใชง้านทุกคร ัง้ 

• ด าเนินการรกัษา
ความสะอาด
สภาพแวดลอ้มและ
ฆ่าเชือ้โรคบนสิง่
อ านวยความสะดวก
ต่าง ๆ เป็นประจ าทุก
วนั 

• อตัราส่วนของปรมิาณ
คลอรนีทีต่กคา้งในสระว่าย
น ้าตอ้งเป็นไปตามมาตรฐาน
9; ตอ้งจดัเตรยีมชดุทดสอบ
น ้าและตอ้งทดสอบน ้าในสระ
ว่ายน ้าอย่างนอ้ยวนัละคร ัง้
เพือ่หาปรมิาณคลอรนีที่
ตกคา้งและบนัทกึผลการ
ทดสอบ 

• ทุกพืน้ที ่เฟอรนิ์เจอรแ์ละ

เคร ือ่งมอืต่าง ๆ เป็นตน้ 

จะตอ้งท าใหป้ราศจาก

เชือ้หลงัจากผ่านการใช ้

งานมาแลว้ 

• ผา้เชด็ตวัทุกผนืและ

เคร ือ่งอุปโภคบรโิภคที่

ใชง้านแลว้ตอ้งเปลีย่น

หลงัจากใชง้านเสรจ็

แลว้ 

 

4 เมือ่ไม่มกีารน ามาตรการทีเ่กีย่วขอ้งมาใชก้บัสถานที ่เมือ่ประเมินถงึปัจจยัต่าง ๆ เชน่ ความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งในสถานการณก์ารแพรร่ะบาด สถานทีท่ีเ่กีย่วขอ้งจะตอ้งปิดท าการเป็นเวลา 3, 7 หรอื 14 วนั หรอื เชน่ รา้นอาหาร เพือ่ลดระยะเวลาการใหบ้รกิารรบัประทานอาหารและลดจ านวนคนสูงสุดทีอ่าจน่ังโตะ๊เดยีวเป็น
เวลา 3, 7 หรอื 14 วนัเพือ่ลดความเสีย่งในการแพรร่ะบาดในสถานที ่โดยทั่วไปหากไม่มกีารน ามาตรการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตดิตามผูส้มัผสัและการตรวจ/การใหว้คัซนีโรคส าหรบัพนักงานมาใช ้การปิดสถานทีท่ีเ่กีย่วขอ้งหรอืการลดระยะเวลาในการใหบ้รกิารรบัประทานอาหารและการลดจ านวนคนสูงสุดทีน่ั่งรว่มกนัไดท้ี่
โตะ๊เดยีวจะเป็น เวลา 14 วนั หากไม่มกีารใชม้าตรการจ ากดัจ านวนพนักงานหรอืการเวน้ระยะห่างทีเ่หมาะสม (เชน่ ขอ้จ ากดัและขอ้ก าหนดเกีย่วกบัจ านวนคนสูงสุดในแต่ละโตะ๊/สถานที/่กลุ่มรกัษาระยะห่างอย่างนอ้ย 1.5 เมตรหรอืการแบ่งจ านวนการเขา้ทีม่ปีระสทิธภิาพระหว่างสิง่อ านวยความสะดวกต่าง ๆ ฯลฯ) จะเป็น
เวลา 7 วนั และหากไม่มกีารใชม้าตรการอืน่ ๆ (เชน่ ขอ้ก าหนดการสวมหนา้กากอนามยั การคดักรองอุณหภูมริา่งกาย การฆ่าเชือ้โรคและการบรกิารเจลลา้งมอื ฯลฯ) จะเป็นเวลา 3 วนั  
5 “ระยะห่างทีเ่หมาะสม ” หมายความว่า มรีะยะห่างอย่างนอ้ย1.5เมตรระหว่างสองบุคคล ในขณะที ่“ฉากกัน้” หมายความว่า  ฉากกัน้ทีส่ามารถท าหนา้ทีก่ ัน้ระหว่างสองบุคคลไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
6 กฬีาประเภทกลุ่มทีเ่ล่นในลานสเก็ตสาธารณะ อาจรวมถงึฮ็อกกีน้ ้าแข็ง 
7 กฬีาประเภทกลุ่มทีเ่ล่นในสนามกฬีาซึง่อาจรวมถงึเบสบอล, บาสเก็ตบอล, ครกิเก็ต, ดอดจบ์อล, ดอดจบ์,ี เกตบอล, แฮนดบ์อล, ฮ็อกกี,้ คนิบอล, คอรฟ์บอล, ลาครอส, เน็ตบอล, โรลเลอรฮ็์อกกี,้ รกับี,้ เนตบอล, ฟุตบอล, ซอฟตบ์อล, ซคูบอล , วอลเลยบ์อลและวูด้บอล 
8 กฬีาประเภทกลุ่มทีเ่ล่นในสระว่ายน ้าซึง่รวมถงึแต่ไม่จ ากดั เชน่ ว่ายน ้าเชงิศลิปะ โปโลน ้า เรอืแคนูโปโล และฮ็อกกีใ้ตน้ ้า 
9 อตัราส่วนของปรมิาณคลอรนีทีต่กคา้งในสระว่ายน ้าจะตอ้งคงรกัษาไวใ้นระดบัไม่นอ้ยกว่า 1 ส่วนต่อลา้น (โดยทีส่ารประกอบคลอรนีใชส้ าหรบัฆ่าเชือ้ในน ้าในสระ) หรอืไม่นอ้ยกว่า 0.5 ส่วนต่อลา้น (โดยทีส่ารประกอบคลอรนีถูกใชเ้พือ่เสรมิการฆ่าเชือ้โรคดว้ยโอโซนของน ้าในสระ) ตลอดเวลาทีม่ผีูใ้ชส้ระว่ายน ้า 



 ธุรกจิจดัเลีย้ง

อาหาร 

สถานประกอบการที่

ก าหนด 

ศูนยร์วบรวมเกม

และความ

บนัเทงิ 

ศูนยอ์อกก าลงั

กาย 

สถานเรงิรมย ์ สถาน

นนัทนาการ

สาธารณะ 

สถานเสรมิความ

งามและอาบอบนวด 

สโมสรหมู่บา้น สนามกฬีาทีก่ าหนด  สระว่ายน ้า โรงแรมและเกสต ์

เฮาส ์

จ านวนคน • ไม่เกนิ 50% ของ

จ านวนทีน่ั่งทีส่ามารถจุ

ได ้

• ≤4 คนต่อโตะ๊2 

• จ านวนผูเ้ขา้รว่มงาน

เลีย้งในแต่ละงาน

จะตอ้งไม่เกนิ 20 คน 

≤4 คน ต่อ 

เคร ือ่งเล่นเกมวดิโีอเกม 

เคร ือ่งไมเ้คร ือ่งมอื หรอื

สิง่อ านวยความสะดวก 

• ≤4 คน ต่อ เคร ือ่งเล่น

ออกก าลงักาย 

เคร ือ่งมอืออกก าลงักาย 

หรอือุปกรณอ์อกก าลงั

กาย 

• ≤4 คน ต่อ กลุม่หรอื

คลาสฝึกสอนซึง่รวมครู

ฝึก 

• ส าหรบักลุ่มหรอืคลาส

ฝึกสอนที ่ >4 คน

ผูเ้ขา้รว่ม (รวมครูฝึก) 

ตอ้งสวมใส่หนา้กาก

และรกัษาระยะห่างทาง

สงัคมระหว่างผูเ้ขา้รว่ม

อย่างนอ้ย 1.5 เมตร 

• สถานทีเ่ล่น

บลิเลยีดและโบวล์ิง่

สาธารณะ: ≤4 คน

ต่อโตะ๊บลิเลยีด หรอื 

เลน 

• ลานสเก็ต

สาธารณะ:  ≤ 4 คน 

ต่อกลุ่มรวมครฝึูก

ยกเวน้กฬีาประเภท

กลุ่ม ส าหรบักลุ่มหรอื

คลาสฝึกสอน>4 คน

(รวมครูฝึก) ตอ้งสวม

ใส่หนา้กากและรกัษา

ระยะห่างทางสงัคม

ระหว่างผูเ้ขา้รว่ม

อย่างนอ้ย 1.5 เมตร 

ยกเวน้ระหว่างแข่งขนั

กฬีาประเภทกลุ่ม 

ส าหรบักฬีาประเภท

กลุ่ม จ านวนสูงสุด

ของผูเ้ล่นและ

กรรมการผูต้ดัสนิที่

อนุญาตในแต่

ละลานสเก็ตใหย้ดึ

ตามกฎกตกิาของ

การแข่งขนักฬีา

ประเภทกลุ่ม

ตามล าดบั และ

ผูเ้ขา้รว่ม(รวมครูฝึก

และกรรมการผู ้

ตดัสนิ) ตอ้งสวมใส่

หนา้กาก ส าหรบั

จ านวนผูเ้ขา้ชม เกา้อี ้

ทีน่ั่งและการยนืชม

จะตอ้งไม่เกนิ 75% 

ของความจทุีน่ั่งและ 4 

ทีน่ั่ง ทีน่ั่งตดิกนัใน

แถวเดยีวกนั 

• ≤4 คนหรอืไม่เกนิ 50% ของ

ความจทุีก่ าหนดต่อสถาน

นันทนาการ เคร ือ่งเล่น

นันทนาการหรอืสิง่อ านวย

ความสะดวก(หรอื 75% 
ส าหรบัเคร ือ่งเล่นในสวนสนุก) 
(แลว้แต่ว่าจะมากนอ้ย

เพยีงใด) 

• เวน้แต่จะระบุไวเ้ป็นอย่างอืน่ 
คนทีอ่ยู่ครวัเรอืนเดยีวกนั ไม่
เกนิ 4 คนหรอืแลว้แต่จ านวน
ใดจะมากกว่า อาจไดร้บั
อนุญาตเป็นกลุ่มผูเ้ยีย่มชม/
แขก/ผูช้มแต่ละกลุ่มในสถาน
สนัทนาการสาธารณะ 

• โรงภาพยนตร:์ ไม่เกนิ 75% 

ของความจทุีน่ั่ง และ ≤4 

ทีน่ั่ง ทีน่ั่งตดิกนัในแถว

เดยีวกนั 

• สถานทีแ่สดง: ไม่เกนิ 75% 

ของความจทุีน่ั่ง และ ≤4 

ทีน่ั่ง ทีน่ั่งตดิกนัในแถว

เดยีวกนั 

• พพิธิภณัฑ:์ ไม่

เกนิ 50% ของความจแุละ ≤4 

คนต่อกลุ่ม 

• สวนสนุก: ไม่เกนิ 75% ของ

ความจ ุ

≤4 คนต่อการใหบ้รกิาร • ปฏบิตัติามค าแนะน าที่

เกีย่วขอ้งกบัสถาน

ประกอบการธรุกจิจดัเลีย้ง

อาหาร หรอืสถาน

ประกอบการทีก่ าหนดไวใ้น

ทีนี่ ้

• หอ้งประชุมหอ้งจดัเลีย้ง: 

ไม่เกนิ 50% ของความจุ

ปกต ิ

• ในสถานส าหรบักฬีาภายใน ≤4 

คนต่อกลุ่ม ยกเวน้กฬีาประเภทกลุ่ม 

และ ผูเ้ขา้รว่ม(รวมครูฝึก)ในกลุ่ม

หรอืคลาสฝึกสอน> 4 คน ตอ้งสวม

ใส่หนา้กากและรกัษาระยะห่างทาง

สงัคมระหว่างผูเ้ขา้รว่มอย่างนอ้ย 

1.5 เมตรยกเวน้ระหว่างการแข่งขนั

กฬีากลุ่ม 

ส าหรบักฬีาประเภทกลุ่ม จ านวน

สูงสุดของผูเ้ล่นและกรรมการผู ้

ตดัสนิทีอ่นุญาตในแต่ละสนามกฬีา

ใหย้ดึตามกฎกตกิาของการแข่งขนั

กฬีาประเภทกลุ่มตามล าดบั และ

ผูเ้ขา้รว่ม(รวมครูฝึกและกรรมการผู ้

ตดัสนิ) ตอ้งสวมใส่หนา้กาก 

• ในสถานส าหรบักฬีาภายนอก ≤4 

คนต่อกลุ่ม ยกเวน้กฬีาประเภทกลุ่ม 

ส าหรบักฬีาประเภทกลุ่ม จ านวน

สูงสุดของผูเ้ล่นและกรรมการผู ้

ตดัสนิทีอ่นุญาตในแต่ละสนามกฬีา

ใหย้ดึตามกฎกตกิาของการแข่งขนั

กฬีาประเภทกลุ่มตามล าดบั 

• การยนืชม: ไม่เกนิ 75% ของ

ความจทุีน่ั่งและ 4 ทีน่ั่ง ทีน่ั่งตดิกนั

ในแถวเดยีวกนั 

• ไม่เกนิ 30% ของ
ความจ ุ 

• ≤4 คนต่อกลุ่มหรอื
คลาสซึง่รวมครู
ฝึกสอน (ยกเวน้เมือ่
เล่นกฬีาประเภท
กลุ่ม); ส าหรบักฬีา
ประเภทกลุ่ม จ านวน
สูงสุดของผูเ้ล่นและ
กรรมการผูต้ดัสนิที่
อนุญาตในแต่ละ
สนามกฬีา/สระว่าย
น ้าใหย้ดึตามกฎ
กตกิาของการ
แข่งขนักฬีาประเภท
กลุ่มตามล าดบั 

 

• ทีช่มกฬีา: ไม่เกนิ 75% 
ของความจทุีน่ั่งและ≤ 4 ที่
น่ัง ทีน่ั่งตดิกนัในแถว
เดยีวกนั 

• ยกเวน้พธิกีรรมทาง
ศาสนาหรอืวฒันธรรม
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดั
งานแต่งงานในหอ้งชดุ4

จ ากดัไม่เกนิ 4 คนอาจ
ไดร้บัอนุญาตใหอ้ยู่ใน
หอ้งพกั และจ ากดัไม่

เกนิ10, คนอาจไดร้บั
อนุญาตใหอ้ยู่ในหอ้ง
ชดุ 

• หอ้งประชุมหอ้งจดั

เลีย้ง: ไม่เกนิ 50% 

ของความจปุกต ิ

ฝักบวั

อาบน ้า11 

ไม่ม ี ไม่ม ี 🗸 🗸 ไม่ม ี 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 (สิง่อ านวยความ

สะดวกในพืน้ที่

ส่วนกลาง) 
 

10 ไม่อนุญาตใหบุ้คคลเกนิ 20 คนเขา้พกัในหอ้งชดุในคร ัง้เดยีวกนัในระหว่างพธิกีรรมทางศาสนาหรอืวฒันธรรมใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบังานแต่งงานโดยมเีงือ่นไขว่า: (i) พิธกีรรมจะเกดิขึน้ระหว่างเวลา 8.00 น. ถงึ 17.00 น. และ (ii) ผูเ้ขา้รว่มงานตอ้งสวมหนา้กากอนามยัตลอดเวลาภายในหอ้งชดุน้ันยกเวน้เมือ่บรโิภค
อาหารหรอืเคร ือ่งดืม่เป็นส่วนหน่ึงของพิธกีรรม 
11จะตอ้งน าค าแนะน าในการควบคุมการตดิเชือ้มาใชก้บัสิง่อ านวยความสะดวกในการอาบน ้า: (a) รกัษาระยะห่างทางสงัคมระหว่างผูใ้ชง้านอย่างนอ้ย 1.5 เมตร ดว้ยการเปิดหวัฝักบวัสลบักนัหากหวัฝักบวัไม่ไดอ้ยู่ภายในหอ้งแยกเดีย่ว (b) ท าความสะอาด และฆ่าเชือ้หอ้งอาบน ้าอย่างนอ้ยหน่ึงคร ัง้ในทุก ๆ สีช่ ัว่โมง (c) ท า
ความสะอาด และฆ่าเชือ้ในสิง่แวดลอ้มเป็นประจ า ท าความสะอาด และฆ่าเชือ้ใหก้บัสิง่อ านวยความสะดวก รวมไปถงึตูเ้ก็บของอย่างนอ้ยทุกวนั และ (d) หา้มใชส้ิง่ของส่วนตวัรว่มกนั เชน่ ผา้ขนหนู 

 



 ธุรกจิจดัเลีย้ง

อาหาร 

สถานประกอบการที่

ก าหนด 

ศูนยร์วบรวมเกม

และความบนัเทงิ 

ศูนยอ์อกก าลงักาย สถานเรงิรมย ์ สถานนนัทนาการ

สาธารณะ 

สถานเสรมิความงาม

และอาบอบนวด 

สโมสรหมู่บา้น สนามกฬีาทีก่ าหนด สระว่ายน ้า โรงแรมและเกสตเ์ฮาส ์

หอ้งอบไอน ้า และ

ซาวน่า  
ไม่ม ี ไม่ม ี ปิด ปิด ไม่ม ี ปิด ปิด ปิด ปิด ปิด 

การแสดงสด ไม่อนุญาตใหม้กีาร

แสดงสดหรอืกจิกรรม

การเตน้ร า 

ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี • โรงภาพยนตรแ์ละ

พพิธิภณัฑ:์ ไม่อนุญาต

จดัการแสดงสด 

• สถานทีแ่สดง: ไม่อนุญาต

จดัการแสดงสด 

• สวนสนุก: 

สถานทีจ่ดัแสดงภายในตอ้ง

ปฏบิตัติามค าสั่งทีเ่หมาะสม 

ไม่ม ี หอ้งประชุมหอ้งจดัเลีย้ง: 

ไม่อนุญาตใหม้กีารแสดงสด

หรอืกจิกรรมเตน้ร า 

ไม่มี ไม่มี หอ้งประชุมหอ้งจดั

เลีย้ง: ไม่อนุญาตใหม้ี

การแสดงสดหรอื

กจิกรรมเตน้ร า 

ขอ้ก าหนด และ

ขอ้จ ากดัเฉพาะ

ดา้น 

• อนุญาตให ้

รบัประทานอาหาร

ภายในรา้นไดต้ ัง้แต่

เวลา 05:00 น. ถงึ 

21:59 น2, 12 

• ตอ้งจดัเจา้หนา้ที่

เฉพาะส าหรบัลา้ง

ภาชนะทีใ่ชแ้ลว้และ

ท าความสะอาดและ

ฆ่าเชือ้โตะ๊และแผ่น

กัน้ใชแ้ลว้13 

• ตอ้งปฏบิตัติาม

ขอ้ก าหนดการ

หมุนเวยีนอากาศ

หรอืเคร ือ่งฟอก

อากาศส าหรบัพืน้ที่

ทีน่ั่ง14 

• หอ้งคาราโอเกะหรอื

หอ้งเล่นไพ่นกกระจ

อกปิดใหบ้รกิาร 

ไม่ม ี รา้นอาหารภายใน

สถานทีจ่ะตอ้งปฏบิตัิ

ตามค าสั่งทีเ่หมาะสม 

ไม่ม ี • โรงภาพยนตรแ์ละสถานที ่

แสดง: ไม่อนุญาตให ้

รบัประทานอาหารหรอืเคร ือ่งดืม่

ในหอ้งฉายภาพยนตร/์สถานที่

จดัแสดง 

• รา้นอาหารภายในสถานที่

จะตอ้งปฏบิตัติามค าสั่งที่

เหมาะสม 

• สวนเด็กเล่นบ่อบอลตอ้งปิดท า

การ 

• เจา้หนา้ทีทุ่กคนตอ้งใส่

อุปกรณป้์องกนั เชน่ 

หนา้กากและเฟสชวิ/ 

แว่นตา ตลอดเวลาที่

ใหบ้รกิาร 

• ลูกคา้เขา้รบับรกิารตาม

นัดเท่าน้ัน 

• ผา้เชด็ตวัและสิง่ของทีใ่ช ้

แลว้ตอ้งเปลีย่นในแต่ละ

คร ัง้หลงัการใชง้าน 

• หยุดใชเ้คร ือ่งไอน ้าและ

สารท าระเหย 

• สถานทีจ่ดัเลีย้งหรอืสถานที่

ทีก่ าหนดไวใ้นน้ันตอ้ง

ปฏบิตัติามค าแนะน าที่

เกีย่วขอ้ง 

• ไม่อนุญาตใหท้ ากจิกรรม

คาราโอเกะหรอืไพ่

นกกระจอก 

• ตอ้งปิดบ่อบอล 

• รา้นอาหารภายในสถานทีจ่ะตอ้ง

ปฏบิตัติามค าสั่งทีเ่หมาะสม 

• สระน ้าในทีพ่กั สระเด็ก 
สระเด็กเล็กและอ่างน ้าจา
กุซซี ่ (ถา้ม)ี จะตอ้งปิด
ใหบ้รกิาร 

• รา้นอาหารภายใน

สถานทีจ่ะตอ้งปฏบิตัิ

ตามค าสั่งทีเ่หมาะสม 

• สิง่อ านวยความสะดวก

ภายในสถานที่

ก าหนดใหปิ้ดจะตอ้งถูก

ปิด 

• โรงแรม / เกสตเ์ฮาสท์ี่

ก าหนดเขตกกัตวัตอ้ง

เป็นไปตามขอ้ก าหนดที่

เกีย่วขอ้ง15 

• เกสตเ์ฮาสอ์ืน่ทีไ่ม่ใช่

เกสตเ์ฮาสก์ าหนด

กกักนัตอ้งไม่รบับุคคล

ทีถู่กกกักนัเป็นแขก 

• โรงแรมอืน่ทีไ่ม่ใช่

โรงแรมทีก่ าหนดเขต

กกับรเิวณตอ้งไม่รบั

บุคคลทีอ่ยู่ภายใตเ้ขต

กกับรเิวณซึง่เคยพกัใน

สถานทีภ่ายนอก จนีใน

ฐานะแขก 

 

12 ปกป้องสถานประกอบการเฉพาะตามทีก่ าหนดไวใ้นภาคผนวกที ่2. 
13หากไม่สามารถปฏบิตัติามไดต้อ้งมั่นใจว่าเจา้หนา้ทีท่ีร่บัผดิชอบในการลา้งภาชนะทีใ่ชแ้ลว้และการท าความสะอาดและฆ่าเชือ้โตะ๊และแผ่นกัน้ทีใ่ชแ้ลว้จะตอ้งท าความสะอาดมอืตามมาตรการกอ่นทีจ่ะเปลีย่นไปปฏบิตัหินา้ทีอ่ืน่และจ าเป็นตอ้งใชม้าตรการรกัษาสุขอนามยัของมอืนีใ้นแต่ละคร ัง้ของการท าความสะอาด 
มาตรการรกัษาสุขอนามยัของมอื ไดแ้ก ่ลา้งมอืดว้ยน ้ายาลา้งมอืทีม่สี่วนผสมของแอลกอฮอล ์ลา้งมอืหรอืเปลีย่นถุงมอื 

14ผูท้ีด่ าเนินธรุกจิรา้นอาหารตอ้งปฏบิตัติามขอ้ก าหนดการหมุนเวยีนอากาศหรอืเคร ือ่งฟอกอากาศส าหรบัพืน้ทีท่ีน่ั่งในสถานหรอืรา้นอาหารซึง่กรมสุขอนามยัอาหารและสิง่แวดลอ้มไดก้ าหนดไวใ้นวนัที ่30 เมษายน 2021 หรอืกอ่น 

15 ขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้งรวมถงึ: (1) เฉพาะบุคคลทีอ่ยู่ภายใตก้ารกกัตวัซึง่อาศยัอยู่ในสถานทีน่อกประเทศจนี ผูดู้แลใด ๆ ทีด่ าเนินการพกัอาศยักบับุคคลเหล่าน้ันตลอดระยะเวลาการเขา้พกัในโรงแรม / เกสตเ์ฮาส ์ภายหลงัและผูท้ีเ่ดนิทางมาถงึฮ่องกง ซึง่ไดร้บัการยกเวน้จากภาคบงัคบั สามารถรบัการกกัตวัภายใตก้าร
กกัตวัของบุคคลทีเ่ดนิทางมาถงึฮ่องกงจาก Foreign Places Regulation (ขอ้. 599E) ในฐานะแขกได ้(2) บุคคลทีร่ะบุไวภ้ายใตข้อ้ (1) ขา้งตน้สามารถเขา้พกัทีโ่รงแรม / เกสตเ์ฮาสไ์ดจ้นกว่าผลการทดสอบของเขา / เธอ จากการทดสอบระบุทีด่ าเนินการในวนัที ่19 หรอื 20 ของการมาถงึฮ่องกงตามทีก่ าหนดภายใต ้
การทดสอบภาคบงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง ประกาศทีอ่อกเป็นคร ัง้คราวภายใตก้ฎขอ้บงัคบัการป้องกนัและควบคุมโรค (Compulsory Testing for Certain Persons) (ขอ้ 599J) (การทดสอบภาคบงัคบั 
ประกาศ) ไดร้บัการยนืยนั; (3) สมาชกิของส่วนสาธารณะตอ้งไม่สามารถเขา้ถงึสถานทีข่องโรงแรม / เกสตเ์ฮาส ์(ยกเวน้ ล็อบบี ้โตะ๊บรกิารลูกคา้ และทีจ่อดรถ ฯลฯ ซึง่มกีารแยกทีเ่หมาะสมและการควบคุมการเขา้ถงึแยกต่างหาก) (4) ภายใตค้ าแนะน าทีเ่กีย่วขอ้งทีอ่า้งถงึใน (3) ดา้นบน สิง่อ านวยความสะดวกอืน่ ๆ ที่

ไม่ใชท่ีพ่กั (รวมถงึศูนยอ์อกก าลงักาย สระว่ายน ้า สถานเสรมิความงาม หรอืสถานประกอบการนวด ศูนยธ์รุกจิ สถานทีจ่ดัเลีย้ง หอ้งประชมุ หรอืหอ้งจดัเลีย้ง ฯลฯ ) ในโรงแรม / เกสตเ์ฮาสต์อ้งปิดใหบ้รกิาร (5) ผูจ้ดัการตอ้งด าเนินการตามขัน้ตอนทีส่มเหตุสมผลทัง้หมดเพือ่ใหแ้น่ใจว่าแขกทีถู่กกกัตวัและผูดู้แลทีเ่ขา้พกั
กบัพวกเขาจะไม่สามารถออกจากหอ้ง / หอ้งชดุของแขกทีเ่ขา้พกัไดใ้นระหว่างการเขา้พกัยกเวน้ ในสถานการณฉุ์กเฉินหรอืเมือ่จ าเป็นตอ้งไปทีศู่นยท์ดสอบชมุชน เพือ่ท าการทดสอบระบุในวนัที ่ 19 หรอื 20 ของการมาถงึฮ่องกงตามทีก่ าหนดภายใตป้ระกาศการทดสอบภาคบงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง (6) ผูจ้ดัการตอ้ง
ด าเนินการตามขัน้ตอนทีส่มเหตุสมผลเพือ่ใหแ้น่ใจว่า แขกทีอ่ยู่ภายใตก้ารกกัตวัจะไม่สามารถรบัผูเ้ยีย่มชมเขา้ไปในหอ้ง / หอ้งชดุของพวกเขาไดใ้นระหว่างการเขา้พกั (ยกเวน้ อาชพีทีต่อ้งอยู่กบัพวกเขาตลอดการเขา้พกัคร ัง้หลงั) และ (7) ผูจ้ดัการตอ้งปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละค าแนะน าในการควบคุมการตดิเชือ้ที่

ออกโดยกรมอนามยั 


