11 มีนาคม 2563

เรี ยน

ลูกค้าโรงแรมคําแสด ริ เวอร์ แคว รี สอร์ท

เรื อง

มาตรการ การป้ องกัน Covid – 19

ทีนับถือ

สิ งทีส่งมาด้วย 1. มาตรการป้ องกันสําหรับพนักงาน
2. มาตรการการดูแลทําความสะอาดพื1นทีและอุปกรณ์สาํ หรับบริ การลูกค้า
3. มาตรการดูแลลูกค้าเข้าพัก
เนืองจากขณะนี1 มีภาวะการระบาดรุ นแรง ของไวรัส Covid – 19 และมีผลกระทบทัว
โลก ซึ งกระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทยระบุวา่ รับเชื1อได้จากระบบการหายใจ และการสัมผัส
คําแสด ริ เวอร์ แคว รี สอร์ท มิได้นิงนอนใจ จัดให้มีมาตรการควบคุม ป้ องกัน การแพร่ ระบาด
อย่างรัดกุม ชัดเจน ทั1งป้ องกันภายใน และควบคุมการติดเชื1อจากภายนอก ดังนี1
1. มาตรการป้ องกันภายใน
1.1 จัดให้มีการป้ องกันในส่วนพนักงานบริ การทั1งหมดของโรงแรม (เอกสารแนบ 1)
1.2 จัดระบบทําความสะอาดพื1นทีบริ การ และทีพักของลูกค้าทั1งหมด ตามมาตรฐาน
การควบคุมของกระทรวงสาธารณสุข (เอกสารแนบ 2)

2. มาตรการควบคุมการติดเชื1อจากภายนอก

(เอกสารแนบ 3)

2.1 เพิมการตรวจประวัติ และ สอบถามข้อมูลการเดินทางของลูกค้าก่อนเข้าพัก
2.2 จัดแยกพื1นทีเช็คอิน เพือตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายลูกค้าก่อนเข้าพัก
2.3 มีความพร้อม และมีระบบการจัดการ กรณี ตรวจพบลูกค้าทีมีอุณหภูมิร่างกายสูง
ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข
มาตรการควบคุมต่าง ๆ ทางโรงแรมใส่ใจในรายละเอียดทุกขั1นตอน โดยมุ่งเน้นในเรื อง
การบริ การทีดีเยียม และความปลอดภัยสูงสุดของลูกค้าเป็ นหลัก เพือความมันใจในการใช้บริ การกับเรา
มีรายละเอียดตามเอกสารแนบทีส่งมาด้วย

จึงเรี ยนมาเพือทราบ

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

(นายนิติพฒั น์ เถือนสุริยะ)
ผูจ้ ดั การทัวไป
โรงแรมคําแสด ริ เวอร์ แควรี สอร์ท

เอกสารแนบ 1

มาตรการป้องกันสํ าหรับพนักงาน
1. กําหนดให้พนักงานสวมใส่หน้ากากอนามัย ทีสะอาด ในขณะปฏิบตั ิหน้าทีตลอดเวลา
และมีกาํ หนดเวลาในการเปลียนหน้ากาก เพือทําความสะอาด ทุกครึ งวัน โดย
โรงแรมบริ การซักทําความสะอาดและฆ่าเชื1อให้ เพือมาตรฐานความสะอาดระดับสูง
2. พนักงานทุกคน มีขวดนํ1าส่วนตัว ใช้จิบ....ดืมตลอดเวลา ตลอดวัน เพราะการดืมนํ1าจะช่วยล้าง
ไวรัสทีผ่านเข้าไปในปากของเรา ผ่านหลอดอาหาร สู่กระเพาะอาหาร...กรดในกระเพาะอาหาร
จะฆ่าไวรัสได้ ท" ังหมด
3. จัดให้พนักงานในส่วนบริ การ ใส่ถุงมือในขณะปฏิบตั ิหน้าทีต่าง ๆ เช่น
• ขณะเตรี ยม และปรุ งอาหาร
• ขณะเก็บเคลียร์ สิงสกปรกบนโต๊ะอาหาร
• ขณะพนักงานทําความสะอาด
• ใส่ถุงมือขณะรับส่งเงินจากลูกค้า และให้รับด้วย Holder รับเงิน
4. มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าปฏิบตั ิงาน กรณี พบว่าพนักงานมีอุณหภูมิร่างกายสูง
กว่าปกติ จะจัดพื1นทีแยกจากพนักงานอืน ให้ทานยาลดไข้ เพือป้ องกันในเบื1องต้น และให้หยุด
พักงาน
5. ตั1งเวลาให้พนักงานล้างมือและฆ่าเชื1อด้วยแอลกอฮอล์ ทุกๆ 2-3 ชม. ในขณะทํางาน
6. จัดอาหารสําหรับพนักงาน ถูกสุขลักษณะ อุ่นอาหารร้อน ถาดอาหารทําความสะอาด ฆ่าเชื1อด้วย
ความร้อน

เอกสารแนบ 2

มาตรการการดูแลทําความสะอาดสถานที(และอุปกรณ์ สําหรับบริการลูกค้ า
1. เพิมความถีในการทําความสะอาดพื1น ทีเป็ นทางเดิน เข้า-ออกหลัก และ ห้องนํ1า
2. ทําความสะอาดราวบันได จุดสัมผัส มือจับลูกบิดประตู ด้วยแอลกอฮอล์หรื อนํ1ายาฆ่าเชื1อ
ทุก 2 ชัวโมง
3. จัดให้บริ การเจลล้างมือ ตามจุดต่าง ๆ ได้แก่
• เค้าเตอร์ประชาสัมพันธ์
• เค้าเตอร์บริ การต่าง ๆ เช่น ซุ้มกาแฟ Minimall บาร์ การ์ เด้นท์ ซุ้มพิณผกา สปา
สวนพฤกษา ทางเดินเข้าอาคาร River Wing ฯลฯ
• หน้าห้องประชุม
• หน้าห้องอาหาร
• จุดเช็คอิน
4. เพิมความถีในการดูแลระบบเครื องปรับอากาศเป็ นกรณี พิเศษ และฉี ดพ่นนํ1ายาฆ่าเชื1อ
เครื องปรับอากาศทุกเครื อง ทั1งในห้องพัก และห้องประชุม ทุกครั1งทีลูกค้าเช็คเอ้าท์
5. เพิมทําความสะอาด ห้องพักและห้องประชุม ด้วยการฉี ดพ่นยาฆ่าเชื1อ และปิ ดห้องเพือ
อบโอโซน หลังลูกค้าเช็คเอ้าท์ หรื อหลังเลิกใช้บริ การ
6. เพิมขั1นตอนทําความสะอาดเครื องมือเครื องใช้สาํ หรับบริ การลูกค้า โดยนําเครื องมือเครื องใช้
ทีต้องการความสะอาดสูง เข้าห้องฆ่าเชื1อด้วยแสงยูวี
7. เพิมขั1นตอนการซักผ้าสําหรับบริ การลูกค้าด้วยนํ1ายาฆ่าเชื1อ ซักด้วยนํ1าร้อน และอบผ้าด้วย
ความร้อน

เอกสารแนบ 3

มาตรการดูแลลูกค้าเข้ าพัก
1. ลูกค้าทีเข้าพักใหม่ทกุ ท่าน จะได้รับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ณ จุดตรวจวัด
ที สวนพฤกษา ด้วยปรอทวัดอุณหภูมิอย่างแม่นตรง
**กรณีตรวจพบผู้มีอุณหภูมิร่างกายสู งกว่า 37.5 องศา
ในเบือ" งต้น จะขอแยกโซนพักของลูกค้า ออกจากกลุ่มลูกค้าทั(วไป
และประสานงานแจ้ง รพ.สต. ในพืน" ที( เพือ( ดําเนินการคัดกรอง
ตามขั"นตอนมาตรฐานต่อไป**
2. เพิมข้อคําถามในใบลงทะเบียน เรื องข้อมูลการเดินทางของลูกค้าก่อนเข้า
มาพักทีคําแสด ริ เวอร์ แคว รี สอร์ ท
3. ขอความร่ วมมือให้ลูกค้าสวมหน้ากากอนามัยทุกท่าน เมือเข้าห้องประชุม
4. จัดเจลล้างมือไว้บริ การลูกค้าตามจุดต่าง ๆ
****************************************

