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มาตรการในการเป้าระวัง ป้องก้น แสะควบคุมการแพร่ระบาต่ช®รไร,8*ศึด ^ อไ '')ร ^่ ^ รนไ ๒๐®๙
{ไควิด-๑๙)

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ
อ้างถึง คำสัง่ จังหวัดนครราชสีมา ที่ ๗®00/๒๕๖๔ ลง'วนั ที่ *๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔
ตามทีจ่ งั หวัดนครราชสีมาโต้รบิ การกำหนดเป้นพืน้ ทีค่ วบคุมสูงสุด ตามคำลังศูน ย์บ ริห าร
สถานการณ์ฑารแพร่ระบาดจองโรคติดเชือ้ โวริ'สโคโรนา ๒๐0)๙ (ไควิต-®๙) ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๙ จังได้
5คำสัง่ จังหวัดนครรา'ขสีนา ที่ ๗๑0๐/๖๕๖๔ เรือ่ ง นาดรการในการเป้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่
ระบาตของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-®๙) คำหรับพืน้ ทีค่ วบคุมสูงสุดชองจังหวัดนครร''ช^'1 ลงวันที่
๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ใดยบุง่ หวังลดการรวมตัวชองประชาจนเพิอลดความเสียงต่อการติดเชีอไํ รร้ทไ่ี คโรนา
๒๐๑๙ {โควิด-๑๙) รวมทัง้ เข้มงวดดัดกรองผูท้ เ่ี ดินพางมาจากพืน้ ทีค่ วบคุมต่าง ๆ หรีอพืน้ ทีเ่ สีย่ ง นัน
โนการนี้ เทีอ่ ไหมาตรการในการเป้าวะวัง ป้องกัน และศวบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเขีอไ่ วร้ล่
โคไรนา ๒๐๑๙ (โควิด-®๙) คำหรับพืน้ ทีค่ วบคุมสูงสุดชองจังหวัดนครราชสีมา เป้น1ไปอย่างมี'ประสิทธิภาพ ประสีทธิผล
จังให้อำเภอคำเนินการ ดังนี้
๑. ให้ศนู ย์ปฎ๊บตั กิ ารควบคุมโรศอำเภอ (คปก.อ.) 1ศูนย์ปฎิบตั กิ ารควบคุมโรคตำบล {ศปก,ต,)
สร้างการรับรูแ้ ละความเข้าใจแก่ประชาขน ดังนี้
๑.® ขอความร่วมมลงดออกจากเคหลถาน หลังเวลา ๒๒.๐0 น. ถึงเวลา ๐๔.๐๐ น.
๑.๒ แจ้งส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน ในพืน้ ที่ ให้พจิ ารณาดำเนินมาตรการ
ปฎบ?งานนอกสถานทีท่ ง้ั (ผอ!'); (โ0กา แอกกก)
๑.๓ โรงเรียนทุกลังกัด หรือสถานศึกษาทุกประเภท งดจัดการเรียนการสอน ที่โรงเรียน
หรืออาคาร สถานทีข่ องโรงเรียนหรือสถานศึกษาทุกประเภท (แบบ อก 51๒) ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔
ยกเวัน ระคันอุดมศึกษา
*
๑.๔ ป้ค โรงภาพยนตร์, โรงละคร, โรงมหรสพ, สวนนํา้ , สวนสบุก, สนามเด็กเล่น, สวนสัตว์,
สถานทีเ่ ล่นสเก็ต, โรลเลอร์เบรด1 สระว่ายบํา้ สาธารณะ, พิตฒส, ห้องสมด, สนามมวย, โรงยิม, สถานทีล่ กั หรือ
เจาะ, สถาบันลีลาค, สถานทีเ่ ล่นใยคะ, สถานประกอบการเพืล้ สุขภาพ ร้านสปา ร้านนวด, สนามศึพ า, ศูนย์
พัฒนาเด็กเลีก สถานรัปเลยงเด็กเอกชน
๑.๕ สถานทีท่ เ่ี ป็ดได้โดยต้องมการดัดกรองตามมาดรการสาธารณสุขก่อนเข้าชม โต้แก่
พิพธิ กัณท, ศูนย์การเรียนรู,้ แหล่งประวิ?คาสตร์, โปราณสถาน, หอคิลป๋
๑.๖ ร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผม เป็ดโต้เฉพาะกิจกรรม สระ ตัด ซอย แต่งผม และต้อง
ไม่มผํ ูน้ ง่ั รอในร้าน
๑.๗ สวนสาธารณะ สวนพสุกษคาสตร์ สวนดอกไม้ ลานพืน
้ ทีก่ จิ กรรมสาธารณะ ทำโต้
เฉพาะการเดินเล่นหรือออกกำลังกายไต้ถงึ เวลา ๑๘.0๐ น.
๑.๘ ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครือ่ งดืม่ เป็ดไต้ถงึ เวลา ๒๒.๐๐ น. ปริโภคกายโนร้านโต้ถงึ
๒๑.๐0 น. ห้ามดืม่ เครือ่ งดืม่ แอสกชฝ็อลักายโนร้านโดยเด็ดขาด ต้องจัดโห้มกี ารดัดกรองและจำกัดจำนวนคน
ภายในร้าน
/ ๑.๙ ห้างสรรพสินค้า...

3,.๔ ห้า}สรรพสีนคา คนย่ก ารคา ถํใตไค้ถี}เวลา ๒**1-00 น.
31.8*0 ร้า นละควกเฮ ชุบ ุเบุอ ร้ม าร์เก็ด ร้า นค้า วัล ่ค ุก ่อ สร้1 }ชม1® ^ 5ว ั ตลาดบัด กุล าเคน
ตลาดไค้รงุ่ ลนนกนเค้น เน้ด ่ไค้!ถี}เวลา ๒๒.0 0 น. หากตามบุกติเบ๊เดให้บ รํก าร ดลค*,' เ3๔ จ มัม 1 ไหเรัมเน้ดโด

ค้}แค้เวลา 0๔ .00 น. ๒๒.00 น.
©1®© การจัดกิจกรรมขงมึการรวมกลุม่ ก้นจองบุคคลโม่เกิน ๒0 คน ค้ยง่ ■ ชอฺยบุญรดต่ย*บมั
บุฎบิ ตั กิ ารควบคุมโรค (คบุก.) ในพนท หากเก๊น ๒0 คน ค้อ งขออนุญ าตจากค^"*1รรบกรรควบ*1ม,ไร ค อ
อังหวัดนครราขสีมา
©.๙© การบคลถานบุร ้ก าร หรือพนที่เลบ}ค้อ กาวแพร่'โรค การสวมหนากากอบามัก หร่อ
หน้ากากผ่า มาตรการเกยวก้บ ุการเดิน าใางและเคลือ่ นยายแรงงานต่างตํวว การคำเนิน การสกานหีกก้ ก้น ทีห่ าร่
ราชการกำหนด และ การต}ค่านคัค กรอ}การเค้น ราาง ยงมิผ ล บังคับใช้ต่อไบุ ต0 มคำลังอังหวัด นครราชสีม า
ที่ ๖๗ธ๔/๒๔๖๔ ลงวันห ๒๒ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๔๖๔ และคำสงจังหวัดนครราชสีมา ห ๖๔๘๒/ ๒๔๖๙ ลงวันห

๒๘ มิถนุ ายน พ.ศ ๒๔๖๔ แล้วแต่กรญ
๒. กรณึม เิ ตด.เชอจำนวนมากกว่า ๓ ราย ในหีน๋ ทีห่ มูบ่ าั น/ชุมชน เดียวก้น มากกว่า 0* ราย
หรอมิการแพร่ระบาดเน้นกล่มก๊อน (0บ5เธโ) มากกว่า ๑ เหตุก ารณเนพืน่ หืห่ มูบ่ า้ น/ชุม ชน/ดีาบุล เดยวก้น
ให้คำเนินการดามแนวหางการกำหนดพืน้ ทีควบคุมและมาตรการในการเมิาระวัง ฟ้องก้น และควบคุมการแพร่
ระบาดชองโรคติดเชอไวรัสไคโรบา ๒0®๙ {โควัด-®๙) อังหวัดนครราชสีมา ทีไ่ ค้รบั ความเห็น ชอบดามมติ
ห็บ รุ ะชุมคณะกรรมการโรคติดต่ออังหวัดนครราขสีมา ครัง้ ที่ ๑0๒/๒๔๖๔ เมือ่ วัน ที่ ๒๒ มิถ นุ ายน ๒๔๖๔
ตามหนังสีออังหวัดนครราชสีมาที่ นม 00๑๘ .๑/ ๑๓๔๑๖ ล}วันที่ ๒๓ มิถนุ ายน ๒๔๖๔ โคยอาจพ จิ ารผา
มอบหมายหน้าทีใ่ ห้ชคุ บุ0 บัต กิ ารบุร ะจำตำบล {ซบุค.) ร่ว มตำเนิน การชับ เคลีอ่ บการบุฎ บ๊ ตั ใิ ห้เกิด ผลอย่าง
เน้น2บุธรรมต่อไปไค้
ทั้งนี้ ให้อ ำเกอถีอ บุฎ ิบ ัต ิ ตลอดทั้ง กำชับ กวดชัน ให้เน้น ใปตามมาดรการของจัง หวัด
นครราชลิมาอย่างเคร่งครัดและเข้มงวดด้วย
จีงเรืยนมาเพอพิจารผาคำเนินการต่อโบุ
ขอแสดงความน้บถีอ
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ที่ห ่า การบุก ครอง จังVIวัต {กล'มงานบุก ครอง)
โทร/โหรสาร 0 ๔๔๒๔ ๒®;0๒, 0 ๔๔๒๔ ๒0๒๔

(บายกอบชัย บุญ ธรผะ)
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