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กรุณาพิมพ์ใบสําคัญน้ีและติดบรเิวณที่เห็นได้ชัดเจน

รบัรองโดย

(ผู้จัดการ อิคาโน่ (ประเทศไทย) จํากัด)

ยินดีรบัทุกคําติชม
ส่งตรงไปกรมอนามัย

Tom Suter



สถานประกอบการ : อิเกีย  ที่ต้ัง: 1. อิเกีย บางนา (38 หมู่ 6 ถนนกาญจนาภิเษก บางพลี สมุทรปราการ) 2. อิเกีย บางใหญ่ 
(109,199,199/1-2  หมู่ 6 ถนนรตันาธเิบศร ์อําเภอบางใหญ่ นนทบุร)ี 3. อิเกีย ภูเก็ต (บายพาส บิซทาวน์ 180 หมู่ 5 ถนนเฉลิม

พระเกียรติรชักาลที่ 9 อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต) ผู้จัดการ : อิคาโน่ (ประเทศไทย) จํากัด 
หมายเลขโทรศัพท์: 02-708-7999 / 081-927-2912 (ส่วนตัว) ID LINE: Luns2013 (ส่วนตัว) ได้ปฏิบัติตามข้อกําหนด

● บุคลากรทุกคนผ่านการอบรมความรู ้และการปฏิบัติป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 จาก
หน่วยงานสาธารณสุขหรอืผู้ที่ผ่านการอบรม หรอืผ่านคลิปวีดีโอ หรอืผ่าน LINE หรอื
ผ่านสื่อเอกสารจากกระทรวงสาธารณสุข อย่างน้อย 1 ครัง้

● มีสุขภาพดี กรณีมีไข้ ไอ จาม ให้หยุดปฏิบัติงานและไปพบแพทย์ 
● หลีกเล่ียงการเดินทางไปประเทศที่มีการระบาดของโรคตามประกาศของกระทรวง

สาธารณสุข หรอืสัมผัสผู้ติดเชื้อหรอืกลุ่มเสี่ยง 
● ถ้าเดินทางไปประเทศที่มีความเสี่ยงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข หรอืสัมผัส

ใกล้ชิดผู้ติดเชื้อหรอืกลุ่มเสี่ยง ให้หยุดปฏิบัติงานและแยกกักตัวที่บ้าน 14 วัน และปฏิบัติ
ตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างเครง่ครดั

● ห้างสรรพสินค้าจัดให้หน้ากากผ้าสําหรบัพนักงานทุกคนอย่างเพียงพอ 
● ห้างสรรพสินค้ากําหนดให้พนักงานทุกคนล้างมือบ่อยๆด้วยนาสะอาดและสบู่หรอื  เจ

ลล้างมือแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะหลังจากรบัธนบัตรจากลูกค้า หรอืสัมผัสจุดที่ต้องสัมผัส
รว่มกันบ่อย

● พนักงานที่ปฏิบัติงานในจุดเสี่ยง ได้แก่ แม่บ้านทําความสะอาดห้องพัก ห้องสุขา
พนักงานเก็บขนขยะ ต้องใส่ถุงมือ รองเท้า หน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน เพื่อ
ป้องกันการปนเปื้ อนเชื้อโรค และเมื่อปฏิบัติงานเสรจ็ต้องล้างมือด้วยนาสะอาดและสบู่
หรอืเจลล้างมือแอลกอฮอล์ทุกครัง้

● มีป้ายประชาสัมพันธแ์นะนําการปฏิบัติตัว การสังเกตอาการ และการป้องกันโรคและ
อ่ืนๆเก่ียวกับโรคCOVID-19 และมีการประกาศ ประชาสัมพันธ ์การป้องกันตนเองจาก
COVID-19 อย่างน้อยวันละ 2 ครัง้

● มีระบบระบายอากาศที่ดี มีการไหลของอากาศภายในอาคารที่ได้มาตรฐาน หรอืมีการ
ฟอกอากาศที่มีประสิทธภิาพ สามารถกรองฝุ่นPM2.5 แบคทีเรยีและไวรสัได้

● มีการทําความสะอาดในบรเิวณที่มีการใช้งานบ่อย เช่น ห้องโถง ล๊อบบี้ ห้องสุขา โดย
เฉพาะจุดที่มีการสัมผัสบ่อยๆ เช่น ที่จับเปิดปิดประตู ลูกบิดประตู ราวบันได ที่จับหรอืจุด
ที่สัมผัสบ่อยๆ วันละ 3 ครัง้

● มีเจลล้างมือแอลกอฮอล์ สําหรบับรกิารลูกค้าบรเิวณประตูทางเข้าห้างสรรพสินค้า ทุก
จุด เคาน์เตอรป์ระชาสัมพันธ ์หน้าลิฟท์ บรเิวณทางเดินในอาคารอย่างเพียงพอ

● มีหน้ากากผ้าหรอืหน้ากากอนามัยสําหรบับรกิารลูกค้าที่ที่เข้ามาใช้บรกิารเมื่อมีการ
รอ้งขอ

● มีเครือ่งวัดอุณหภูมิอย่างน้อย 1 อัน สําหรบัใช้ในการตรวจคัดกรองพนักงานหรอืลูกค้า
เมื่อสงสัยว่ามีไข้ มีแบบฟอรม์การซักประวัติสําหรบัคัดกรองและกรณีที่พบผู้สงสัยมี
อาการไข้ ไอ จาม  จัดให้มีระบบในการส่งต่อไปพบแพทย์ตามมาตรฐาน

● จัดที่น่ังสําหรบัผู้มารบับรกิาร ผู้มาติดต่อ  พนักงาน  โดยเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร

● กรณีมีลิฟท์ ให้จัดจุดยืนในลิฟท์ โดยเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1 เมตร และให้หัน
หน้าเข้าผนัง

● จัดให้มีสถานที่หรอืห้องพักแยกเฉพาะผู้ที่มีอาการไข้ ไอ จาม หรอืเป็นกลุ่มเสี่ยง หรอื
มาจากพื้นที่เสี่ยง ออกจากผู้รบับรกิารทั่วไป

● กรณีมีโรงภาพยนตร ์ จัดให้มีหน้ากากผ้าสําหรบัลูกค้าที่มีการรอ้งขอ มีเจลล้างมือ
แอลกอฮอล์ ที่จุดทางเข้าโรงภาพยนตรท์ุกจุด มีการทําความสะอาดที่จับประตู เบาะ
ที่น่ัง ที่พักแขน พื้น หรอืจุดที่มีการสัมผัสรว่มกันบ่อย ด้วยนายาฆ่าเชื้อ  ทําความ
สะอาดห้องสุขารวมและจัดให้มีที่ล้างมือด้วยนาสะอาดและสบู่เหลว  ทุกรอบก่อน
ฉายภาพยนตรใ์นรอบต่อไป

● ห้องสุขารวมในอาคาร ต้องสะอาดและมีสบู่เหลวสําหรบัล้างมือ
● การทําความสะอาดห้องสุขารวม ต้องใช้นายาทําความสะอาดสุขภัณฑ์ที่สามารถฆ่า

เชื้อโรคได้ชําระล้างบรเิวณลูกบิดประตู/ที่จับปิดเปิด กลอน ก๊อกนา ที่จับสายฉีด
ชําระ ที่รองน่ังชักโครก 

● ห้องแม่บ้านสะอาด จัดเก็บอุปกรณ์เป็นระเบียบ มีบรเิวณซักล้างและมีระบบระบาย
นาทิ้งที่ถูกสุขลักษณะ มีการระบายอากาศ และมีแสงสว่างเพียงพอ

● มีการคัดแยกขยะเปียกที่เป็นเศษอาหารจากศูนย์อาหาร รา้นอาหาร  จากขยะทั่วไป 
และมีการดูแลรกัษาความสะอาดบรเิวณที่พักขยะ

● ผู้มาติดต่อหรอืลูกค้าทุกคน ต้องได้รบัการตรวจคัดกรองโดยวัดอุณหภูมิรา่งกาย 
หรอื ได้รบัการซักประวัติ เมื่อสงสัยว่ามีไข้ ให้ส่งตัวไปพบแพทย์ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ที่กําหนด

● ผู้รบับรกิารหรอืผู้มาติดต่อทุกคนต้องล้างมือด้วยเจลล้างมือแอลกอฮอล์ ที่บรเิวณ
ประตูทางเข้าห้างสรรพสินค้าทุกครัง้ก่อนเข้ามาใช้บรกิาร 

● กรณีลูกค้าจะเข้าชมภาพยนตร ์ ควรใส่หน้ากากผ้าตลอดเวลาที่อยู่ในโรงภาพยนตร ์
ล้างมือด้วยเจลล้างมือแอลกอฮอล์ ทุกครัง้ก่อนเข้าโรงภาพยนตร ์หรอืสัมผัสอุปกรณ์
ที่มีการสัมผัสรว่มกันบ่อย

ข้อปฏิบัติ สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19 โดย นายแพทย์ชาตร ีเมธาธราธปิ ผู้อํานวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ปรบัปรุงข้อมูลวันที่ 18 เมษายน 2563 



รา้นอาหารอิเกีย (รวมถึงบิสโทร มุมอาหารและขนม
สวีเดน และอิเกีย คาเฟ่)
ผ่านมาตรฐาน

ปฏิบัติตามคําแนะนํา รา้นอาหาร สะอาดปลอดภัย 
ป้องกันโรค COVID-19

มอบให้ ณ วันที่ 22/04/2020

MOPH-STCV-FD00387/2563

กรุณาพิมพ์ใบสําคัญน้ีและติดบรเิวณที่เห็นได้ชัดเจน

รบัรองโดย

(ผู้จัดการรา้น อิคาโน่ (ประเทศไทย) จํากัด)

ยินดีรบัทุกคําติชม
ส่งตรงไปกรมอนามัย

Tom Suter



สถานประกอบการ: รา้นอาหารอิเกีย (รวมถึงบิสโทร มุมอาหารและขนมสวีเดน และอิเกีย คาเฟ่) ที่ต้ัง: 1.อิเกีย บางนา (38 หมู่ 6 
ถ.กาญจนาภิเษก บางพลี สมุทรปราการ) 2.อิเกีย บางใหญ่ (หมู่ 6 ถ.รตันาธเิบศร ์อ.บางใหญ่ นนทบุร)ี 3.อิเกีย ภูเก็ต (บายพาส 

บิซทาวน์ 180 หมู่ 5 ถนนเฉลิมพระเกียรติอําเภอเมืองภูเก็ต)  ผู้ประกอบการ : อิคาโน่ (ประเทศไทย) จํากัด 
หมายเลขโทรศัพท์: 02-708-7999 / 081-927-2912 (ส่วนตัว) ID LINE: Luns2013 ได้ปฏิบัติตามข้อกําหนด

● รา้นอาหารมีใบอนุญาตหรอืหนังสือรบัรองการแจ้งในการจําหน่ายอาหารจาก
เจ้าพนักงานท้องถ่ิน 

● ทุกคนผ่านการอบรมความรู ้และการปฏิบัติป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 จากหน่วย
งานสาธารณสุขหรอืผู้ที่ผ่านการอบรม หรอืผ่านคลิปวีดีโอ หรอืผ่าน LINE หรอืผ่านสื่อ
เอกสารจากกระทรวงสาธารณสุข อย่างน้อย 1 ครัง้

● หลีกเล่ียงการเดินทางไปในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค หรอืสัมผัสผู้ติดเชื้อหรอืกลุ่ม
เสี่ยง ถ้าเดินทางไปหรอืสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อหรอืกลุ่มเสี่ยง ให้หยุดปฏิบัติงานและแยก
กักตัวที่บ้าน 14 วัน และปฏิบัติตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างเครง่ครดั

● ใส่หน้ากากผ้าหรอืหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ให้บรกิาร สําหรบัป้องกันตนเอง และ
ป้องกันการไอ จามปนเปื้ อนในอาหารหรอืภาชนะ 

● ล้างมือด้วยนาสะอาดและสบู่หรอืเจลล้างมือแอลกอฮอล์ทุกครัง้หลังจากรบัธนบัตร/เงิน 
หรอืหลังจากลูกค้า

● หากผู้สัมผัสอาหารมีอาการคล้ายโรคระบบทางเดินหายใจให้หยุดปฏิบัติงานและไปพบ
แพทย์ทันที

● พนักงานที่ปฏิบัติงานในจุดเสี่ยง ได้แก่ แม่บ้านทําความสะอาดห้องพัก ห้องสุขา
พนักงานเก็บขนขยะ ต้องใส่ถุงมือ รองเท้า หน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน เพื่อ
ป้องกันการปนเปื้ อนเชื้อโรค และเมื่อปฏิบัติงานเสรจ็ต้องล้างมือด้วยนาสะอาดและสบู่
หรอืเจลล้างมือแอลกอฮอล์ทุกครัง้

● รา้นอาหารจัดโต๊ะที่น่ังรบัประทานอาหารโดย เว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะหรอืเก้าอ้ีน่ัง-
ชองลูกค้าให้น่ังห่างกันอย่างน้อย 1-2 เมตร  

● มีป้ายประชาสัมพันธแ์นะนําการปฏิบัติตัว การสังเกตอาการ และการป้องกันโรคและ
อ่ืนๆเก่ียวกับโรคCOVID-19 

● มีระบบระบายอากาศที่ดี มีการไหลของอากาศภายในรา้นอาหาร
● มีการทําความสะอาดด้วยนายาทําความสะอาดหรอืนายาฆ่าเชื้อโรคในบรเิวณที่มีการใช้

งานบ่อย เช่น ห้องอาหาร โต๊ะ เก้าอ้ี ห้องสุขา โดยเฉพาะจุดที่มีการสัมผัสบ่อยๆ เช่น ที่
จับเปิดปิดประตู ลูกบิดประตู ราวบันได เคาน์เตอร ์

● จัดให้มีที่ล้างมือและสบู่ หรอืมีเจลล้างมือแอลกอฮอล์ สําหรบับรกิารลูกค้าบรเิวณประตู
ทางเข้ารา้นอาหารอย่างเพียงพอ

● ให้บรกิารอาหารแก่ลูกค้าแบบจานเดียว  ไม่ให้จัดอาหารแบบทานรว่มกันแม้จะใช้ช้อน
กลางส่วนตัวก็ตาม และจัดให้มีบรเิวณรอในการสั่งซื้ออาหาร และเว้นระยะระหว่าง
บุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร

● การวางช้อน ส้อม ตะเกียบ ทัพพี ให้วางเอาด้ามขึ้นในภาชนะที่โปรง่ สะอาด หรอืวาง
เรยีงแนวนอนโดยให้ด้ามเรยีงไปทางเดียวกัน และมีการปกปิด เก็บสูงจากพื้นอย่างน้อย 
60 ซม. 

● มีการล้างจาน ชาม ถ้วย แก้วนา ภาชนะอุปกรณ์ปรุงอาหาร ภาชนะใส่อาหารให้สะอาด
และจัดเก็บโดยวางสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 ซม.

● มีมาตรการสําหรบัลูกค้าต้องใส่หน้ากากอนามัยก่อนเข้ารา้นอาหารทุกคน
● ห้องสุขาสะอาด และมีสบู่เหลวสําหรบัล้างมือ
● การทําความสะอาดห้องสุขารวม ต้องใช้นายาทําความสะอาดสุขภัณฑ์ที่สามารถฆ่า

เชื้อโรคได้ชําระล้างบรเิวณลูกบิดประตู/ที่จับปิดเปิด กลอน ก๊อกนา ที่จับสายฉีดชําระ 
ที่รองน่ังชักโครก 

● มีการจัดเก็บอุปกรณ์ทําความสะอาดได้แก่ผ้าเช็ดโต๊ อุปกรณ์ทําความสะอาดพื้นห้อง
อาหาร ห้องครวั ห้องนา สะอาดเป็นระเบียบ มีบรเิวณซักล้างและมีระบบระบายนาทิ้งที่
ถูกสุขลักษณะ มีการระบายอากาศ และมีแสงสว่างเพียงพอ

● มีการคัดแยกขยะเปียกที่เป็นเศษอาหารจากห้องครวัหรอืห้องรบัประทานอาหาร จาก
ขยะทั่วไป และมีการดูแลรกัษาความสะอาดบรเิวณที่พักขยะ

● ลูกค้า/ผู้มาติดต่อ ทุกคนต้องล้างมือด้วยนาสะอาดและสบู่หรอืเจลล้างมือแอลกอฮอล์ 
ที่บรเิวณทางเข้ารา้นอาหารทุกครัง้ก่อนเข้ามาใช้บรกิาร 

ข้อปฏิบัติ สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19 โดย นายแพทย์ชาตร ีเมธาธราธปิ ผู้อํานวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ปรบัปรุงข้อมูลวันที่ 18 เมษายน 2563 




