คู่มอื การปฎิบตั งิ านตามมาตรการชีวติ วิถใี หม่สาํ หรับ
การจัดงาน บางกอก อินเตอร์เนชัน่ แนล มอเตอร์โชว์ ครัง้ ที่ 42
บริษทั กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)

วันจัดแสดงงาน
วันวีไอพี
วันผูส้ อื่ ข่าว
วันแสดงงาน

: 22 มีนาคม – 4 เมษายน 2564 (รวม 14 วัน)
: 22 มีนาคม 2564
เวลา 12.00 – 20.00 น.
: 23 มีนาคม 2564
: 24 มีนาคม – 4 เมษายน 2564

เวลา 09.59 – 18.00 น.

วันเสาร์-อาทิตย์

เวลา 11.00 – 22.00 น.

วันธรรมดา

เวลา 12.00 – 22.00 น.

สถานที่การจัดงาน

: อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ผูจ้ ดั งาน

: บริษทั กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)
สํานักงานใหญ่เลขที่ 4/299 หมู่ 5 ซอยลาดปลาเค้า 66 ถนนลาดปลาเค้า
แขวงอนุสาวรีย ์ บางเขน กรุงเทพฯ 10220
โทรศัพท์ 0 2971 6450 ต่อ 205, 208

มาตรการป้ องกันโรคโควิด-19
ผูผ้ จู ้ ดั ฯ ผูแ้ สดงสินค้า และผูใ้ ห้บริการ ต้องคํานึงถึงความปลอดภัยของตัวท่านเองและผูอ้ ่นื เป็ นอันดับแรก และ
จะต้องยึดถือเป็ นแนวปฎิบตั ิตามมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 ดังต่อไปนี้
1. การทําความสะอาดพื้นผิวทีส่ มั ผัสบ่อยๆ ทัง้ ก่อนและหลังการให้บริการ
2. การให้ผปู ้ ระกอบการ พนักงาน ผูแ้ สดงสินค้า ผูใ้ ห้บริการ ผูช้ มงาน สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
ตลอดเวลาทีอ่ ยูใ่ นงาน
3. กําหนดให้มีจดุ ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์โดยรอบบริเวณการจัดงานและภายในบูธ
4. กําหนดให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลโดยรอบอย่างน้อย 1 เมตร สําหรับการนัง่ หรือยืนในพื้นที่
5. ให้ควบคุมจํานวนผูร้ ว่ มกิจกรรมมิให้แออัด โดยคิดเกณฑ์ตามขนาดพื้นทีไ่ ม่นอ้ ยกว่า 4 ตารางเมตรต่อคน

การบริหารจัดการ ช่วงก่อนงาน
1. ผูจ้ ดั ฯ จัดให้มีการประชุมผูแ้ สดงสินค้าและผูใ้ ห้บริการอย่างเป็ นทางการ เพื่อให้รบั ทราบถึงกฎระเบียบและ
มาตรการการป้ องกันโควิด-19 สําหรับการจัดงาน บางกอก อินเตอร์เนชัน่ แนล มอเตอร์โชว์ ครัง้ ที่ 42
และตอบข้อสงสัยในเรื่องอื่นๆ ในวันที่ 4 มีนาคม 2564 จะได้เป็ นแนวทางการปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกัน
โรคโควิด-19 ให้ไปในทิศทางเดียวกัน
2. ผูจ้ ดั ฯ ผูแ้ สดงสินค้า ผูใ้ ห้บริการอย่างเป็ นทางการ ทุกประเภท จะต้องทําทะเบียนประวัติและคัดกรอง
อาการสําหรับเจ้าหน้าที่ทกุ คนที่จะเข้ามาปฏิบตั ิหน้าที่ในการจัดงานตัง้ แต่ชว่ งเตรียมงานก่อนวันเข้าก่อสร้าง
วันแสดงาน และวันรื้อกอน
3. ผูจ้ ดั ฯ ผูแ้ สดงสินค้า ผูใ้ ห้บริการอย่างเป็ นทางการ ห้ามนําแรงงานต่างด้าวเคลื่อนย้ายเข้า-ออกพื้นที่ใน
จังหวัดนนทบุรี โดยเด็ดขาด เว้นแต่ได้รบั อนุญาตจากจังหวัดนนทบุรี ทัง้ นี้ภายใต้เงื่อนไขและวิธีการที่
จังหวัดนนทบุรีประกาศกําหนด
4. ผูจ้ ดั ฯ ลงทะเบียนในหมวดกลุ่มที่ 3 : ผ่อนปรนให้เปิ ดทําการภายใต้มาตรฐานสาธารณสุข เริ่มวันที่
1 มิถุนายน 63 กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดําเนินชีวติ ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม หรือสถานทีจ่ ดั
นิทรรศการ บนแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” (Application) พร้อมทัง้ ติดรหัส คิวอาร์ (QR code) หน้าประตู
กระจกทางเข้าอาคารอิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ อย่างชัดเจน เพื่อให้ผเู ้ ข้าชมงาน เจ้าหน้าที่ ผูท้ มี่ ีสว่ นเกี่ยวข้องที่
จะต้องเข้าสูอ่ าคารได้สแกนเพื่อเก็บข้อมูล และให้สแกน QR Code ไทยชนะ เมื่อออกจากพื้นที่อาคารการจัด
งาน

การบริหารจัดการ ช่วงการก่อสร้าง
สําหรับ ผูใ้ ห้บริการอย่างเป็ นทางการ
ผูจ้ ดั ฯ จะทําการคัดกรองเจ้าหน้าที่ทกุ คนก่อนทีจ่ ะเข้าไปทํางานในพื้นทีก่ ารจัดงาน บางกอก อินเตอร์เนชัน่
แนล มอเตอร์โชว์ ครัง้ ที่ 42 ตามมาตรการการป้ องกันดังนี้

1. การเข้าพื้นทีข่ องรถขนของและรถขนโครงสร้างทีจ่ ะเข้ามาทําการก่อสร้างในงานจะต้องปฏิบตั ิดงั นี้
• ผูจ้ ดั ฯ ได้จดั เตรียมทีจ่ อดรถขนอุปกรณ์และโครงสร้างไว้ทบี่ ริเวณจุดพักรถลานทะเลสาบ (P.9)
• พนักงานขับรถจะต้องมาลงทะเบียนรับบัตรคิวและตรวจวัดอุณหภูมิ สวมหน้ากากอนามัยจากทางผูจ้ ดั ฯ
รับบัตรคิวเพื่อรอการเรียกเพื่อนํารถขนของเข้าสูพ่ ้ ืนทีก่ ารจัดงาน
• ก่อนเข้าบริเวณจุดขนถ่ายสินค้า Loading ด้านหลังอาคารชาเลนเจอร์ ผูจ้ ดั ฯ จะตรวจบัตรคิวเพื่อให้นาํ รถ
ขนของเข้าพื้นทีก่ อ่ สร้างตามรหัสบูธ
• สแกน QR Code ไทยชนะ เพื่อการเข้าทํางาน และให้สแกนออกเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจทุกครัง้
2. การเข้าพื้นทีข่ องเจ้าหน้าทีแ่ ละคนงานทีจ่ ะเข้าไปพื้นทีจ่ ดั งาน จะต้องปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
• ผูจ้ ดั งานฯ ได้จดั เตรียมจุดคัดกรองที่ตงั้ ไว้ดา้ นหลังอาคารชาเลนเจอร์ และจัดเตรียมเจ้าหน้าทีพ่ ร้อม
อุปกรณ์การตรวจวัดอุณหภูมิ
• การตรวจคัดกรอง การวัดอุณหภูมิจะต้องมีอุณหภูมิรา่ งกายไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส สวมหน้ากาก
อนามัย ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ และติดสติ๊กเกอร์ผา่ นการตรวจจึงจะสามารถ “ผ่าน” เข้าอาคารได้ กรณีที่
มีอุณหภูมิเกิน 37.5 องศา ให้ทาํ การตรวจวัดใหม่อีกครัง้ หลังจากนัง่ พัก 5 นาที แล้วทําการวัดอุณหภูมิ
ใหม่อีกครัง้ หากอุณหภูมิสูงอยู่ ผูจ้ ดั ฯ จะไม่อนุญาตให้เข้าพื้นทีก่ ารจัดงานและให้สง่ กลับทันที
• การเข้าพื้นทีก่ ารก่อสร้างจะต้องสวมหน้ากากอนามัย สวมหมวกนิรภัย ติดบัตรของผูใ้ ห้บริการ สวมรองเท้า
หุม้ ส้น และล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ทผี่ จู ้ ดั เตรียมไว้ให้
• สแกน QR Code ไทยชนะ เพื่อการเข้าทํางาน และให้สแกนออกหลังเลิกงานทุกครัง้
3. การรับประทานอาหารและเครื่องดื่มของผูใ้ ห้บริการและเจ้าหน้าที่
• ผูจ้ ดั งานฯ ได้จดั เตรียมสถานที่ไว้ให้สาํ หรับรับประทานอาหารบริเวณด้านหลังอาคารชาเลนเจอร์
• ผูใ้ ห้บริการจะต้องเตรียมแอลกอฮอล์สาํ หรับล้างมือ ก่อนรับประทานอาหารจะต้องล้างมือให้สะอาดด้วย
แอลกอฮอล์ทจี่ ดั เตรียมไว้ หรือแอลกอฮอล์ทผี่ จู ้ ดั ฯ เตรียมไว้ให้โดยรอบของพื้นทีก่ ารจัดงาน
• ผูใ้ ห้บริการจะต้องจัดเตรียมอาหารทีเ่ ป็ นกล่องมีฝาปิ ดมิดชิด สะอาด โดยแจกให้พนักงานเป็ นรายบุคคล
และห้ามใช้วธิ ีการตักเสิรฟ์ อาหารโดยเด็ดขาด
• จะต้องรับประทานอาหารในจุดทีผ่ จู ้ ดั ฯ ได้กาํ หนดด้านหลังอาคารชาเลนเจอร์เท่านัน้ และต้องรักษาระยะห่าง
อย่างชัดเจน โดยห้ามนัง่ ล้อมวงรับประทานโดยเด็ดขาด
• ผูใ้ ห้บริการจะต้องจัดเตรียมให้มีทที่ ้ งิ ขยะและแยกทิ้งเป็ นสัดส่วน โดยจะต้องจัดหาแม่บา้ นมาทําความสะอาด
ตลอดเวลา
• นํา้ ดื่มและเครื่องดื่มต่างๆ ห้ามใช้อุปกรณ์ในการดื่มร่วมกัน โดยเฉพาะห้ามใช้กระติกแช่นาํ้ แข็งแบบตักดื่ม
โดยเด็ดขาด ผูจ้ ดั ฯ ขอแนะนําให้ใช้นาํ้ เป็ นขวดแจกเป็ นส่วนตัว
• ผูใ้ ห้บริการจะต้องจัดให้มีแม่บา้ นประจําบูธคอยทําความสะอาดตลอดเวลา จัดให้มีทท่ี ้ งิ ขยะในบริเวณบูธให้
เป็ นสัดส่วน และรักษาความสะอาดอย่างสมํา่ เสมอ

มาตรการหลัก ช่วงวันจัดแสดงงาน
1. ผูจ้ ดั ฯกําหนดความหนาแน่น (Density) ภายในพื้นที่จดั งานเพื่อระบุในระบบไทยชนะ โดยกําหนดจํานวนผู ้
ร่วมกิจกรรมตามรอบตามเกณฑ์ขนาดพื้นทีอ่ ย่างน้อย 4 ตารางเมตรต่อผูร้ ว่ มกิจกรรม 1 คน พื้นทีอ่ าคาร
ชาเลนเจอร์ 1-3 = 27,860 คน/รอบ
2. สแกน QR Code ไทยชนะ บริเวณประตูกระจกทางเข้าด้านหน้าอาคาร ผูจ้ ดั ฯ จะดําเนินการติดตัง้ จุดสแกน
QR Code ไทยชนะ ตามระเบียบของทางราชการ และทีจ่ ดุ สแกน QR Code ผูจ้ ดั งานฯ จะให้ขอ้ มูลต่างๆ
ของการจัดงานและระเบียบการเข้าออกพื้นทีแ่ สดงงาน ผูแ้ สดงสินค้า ผูใ้ ห้บริการ ผูช้ มงาน และเจ้าหน้าที่
สําหรับทุกท่านที่จะผ่านเข้าพื้นทีแ่ สดงงานจะต้องสแกน QR Code ไทยชนะ หรือลงทะเบียนลงชื่อพร้อม
เบอร์โทรศัพท์ และจะต้องแสดงให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ทัง้ เข้าและออกจากอาคารจะต้องสแกน QR Code
ไทยชนะ ทุกครัง้
3. ผูจ้ ดั ฯ ได้ทาํ การติดตัง้ กล้องทีวเี พื่อตรวจวัดอุณหภูมิ โดยใช้วธิ ีการเดินผ่านโดยไม่ตอ้ งหยุดเพื่อตรวจวัด
อุณหภูมิความร้อนของแต่ละท่านก่อนเข้าพื้นทีจ่ ดั แสดงงานจํานวน 4 เครื่อง บริเวณโถงทางเข้าหลักตัง้ แต่
ชาเลนเจอร์ 1-3 และทางเข้าออกด้านหลังอาคาร 1 เครื่อง โดยเป็ นการตรวจเช็กซํา้ อีกครัง้ เพื่อความ
ปลอดภัย โดยผูท้ จี่ ะเข้าพื้นที่การจัดงานจะต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส และ
หากตรวจพบว่ามีผทู ้ ี่มีอุณหภูมิสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ให้ทาํ การตรวจซํา้ ได้ 3 ครัง้ ห่างกัน
ทุกๆ 5 นาที รวมถึงผูท้ มี่ ีอาการ ไอ จาม มีนาํ้ มูก หอบเหนื่อย จะไม่ได้รบั อนุญาตให้เข้าพื้นที่ และจะถูกส่ง
ตัวไปยังห้องคัดแยกเพื่อรอให้แพทย์มาทําการตรวจสอบอาการต่อไป
4. ผูท้ อ่ี ยูใ่ นบริเวณพื้นทีก่ ารจัดงานจะต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาทีอ่ ยูใ่ นพื้นที่การจัด
งานฯ และจะต้องล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ ตามจุดที่ติดตัง้ ไว้สาํ หรับบริการ
5. ผูจ้ ดั ฯ จะกําหนดช่องทางเข้าและทางออกของงานให้เป็ นคนละทาง โดยการทําสัญลักษณ์ทางเข้าออกอย่าง
ชัดเจนเพื่อไม่ให้เดินสวนทางกัน
6. การจําหน่ายบัตร ผูจ้ ดั ฯ จัดให้มีบริการด้านหน้าของอาคารชาเลนเจอร์ 1-3 ซึง่ มีชอ่ งขายตัว๋ ตัง้ แต่ 3-10
ช่อง ผูช้ มงานจะต้องเข้าคิวตามลําดับและยืนเว้นระยะห่างกัน 1 เมตร ตามจุดสัญลักษณ์ทผ่ี จู ้ ดั ฯ ได้กาํ หนด
ไว้ทพ่ี ้ ืนอาคารอย่างชัดเจน
7. พนักงานทีอ่ ยูป่ ระจําเคาน์เตอร์ตา่ งๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ หรือส่วนอื่นๆ ทีใ่ ห้บริการใกล้ชิดผูใ้ ช้บริการ ต้อง
สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และ Face Shield หรือมีฉากกัน้
8. ผูจ้ ดั ฯ จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจบัตรอนุญาตต่างๆ สําหรับผูท้ จ่ี ะผ่านเข้างานจะอยูบ่ ริเวณทางประตูเข้าและ
ออก การเข้าออกพื้นทีก่ ารแสดงงาน โดยจะต้องยืนเข้าคิวและจะต้องเว้นระยะห่างตามสัญลักษณ์ทผ่ี จู ้ ดั ฯ ได้
กําหนดไว้ที่พ้ ืนอาคารอย่างชัดเจน
9. ผูจ้ ดั ฯ กําหนดให้ผแู ้ สดงสินค้ากําหนดทางเข้าออกภายในบูธ โดยจะต้องมีสญ
ั ลักษณ์แสดงให้เห็นอย่าง
ชัดเจน
10. ผูจ้ ดั ฯ จัดให้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรการป้ องกันโควิด-19 โดยการประกาศบริเวณด้านหน้า
อาคารก่อนเข้างาน
11. ผูจ้ ดั ฯ ได้จดั ทําป้ ายเตือนและมาตรการต่างๆ ของการป้ องกันโควิด-19 ไว้โดยรอบทัง้ ภายนอกและภายใน
บริเวณการจัดแสดงงานเพื่อลดความหนาแน่น
12. ผูจ้ ดั ฯ ได้จดั ให้มีเจ้าหน้าทีร่ กั ษาความสะอาด ทําความสะอาดพื้นผิวสัมผัสในพื้นทีส่ ่วนกลาง ราวจับ และ
ห้องนํา้ ตลอดเวลา

13. ผูจ้ ดั ฯ จะมีเจ้าหน้าทีค่ วบคุมและคอยแจ้งเตือนผูช้ มงาน หากมีการชม การนําเสนอในลักษณะแออัดหรือ
ใกล้ชิดกันเกินไป เจ้าหน้าทีข่ องผูจ้ ดั ฯ จะเข้าไปเตือน โดยเจ้าหน้าทีจ่ ะคล้องป้ ายเตือนไว้ทตี่ วั ให้เว้นระยะห่าง
และสัน่ กระดิ่งเพื่อเป็ นสัญญาณเตือน รวมถึงจะเตือนให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และหากไม่ปฏิบตั ิ
ตามคําเตือน ผูจ้ ดั ฯ จะทําการเชิญออกจากงานทันที
14. มาตรการในการลดความหนาแน่นของผูช้ มงานในการเข้าชมบู ธ
• การเข้าชมภายในรถยนต์หรือสินค้า ผูแ้ สดงสินค้า ผูใ้ ห้บริการ จะต้องจัดคิวให้เข้าชมสินค้าหรือ
ภายในของรถยนต์ได้แต่จะต้องจัดให้เข้าชมครัง้ ละ 1 คน หรือครัง้ ละ 1 กลุม่ ที่มาด้วยกันไม่เกิน 3 คน
โดยก่อนเข้าชมภายในรถยนต์หรือสินค้าผูแ้ สดงสินค้า จะต้องมีเจ้าหน้าที่ประจํารถยนต์เพื่ออํานวย
ความสะดวกในการเข้าชม โดยการจัดให้มีการพ่นแอลกอฮอล์ท่มี ือ เพื่อทําความสะอาดให้กบั ผูเ้ ข้าชม
งานทุกท่านและสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในขณะที่เข้าชมภายในรถยนต์ และในกรณีที่ผชู ้ มงาน
แจ้งว่าแพ้แอลกอฮอล์ ให้เจ้าหน้าที่ประจํารถยนต์หรือสินค้า นําถุงมือพลาสติกสวมให้ผชู ้ มงานใส่แทน
การล้างมือเพื่อลดการสัมผัสโดยตรง
• ขอบเขตและหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในการควบคุมการเข้าชมภายในบู ธให้
เป็ นระเบียบ ผูจ้ ดั ฯ จะจัดให้มีเจ้าหน้าทีข่ องผูจ้ ดั ฯ ประจําการอยูบ่ นถนนของทุกซอย ซอยละ 1
คน เพื่อจะทําหน้าทีค่ อยช่วยกํากับดูแลผูช้ มงาน และการทํางานของผูแ้ สดงสินและเจ้าหน้าทีป่ ระจํา
บูธให้ปฏิบตั ิตอ่ ผูช้ มงานให้เป็ นไปตามมาตรการการป้ องกันของทางราชการ
15. ผูแ้ สดงสินค้าจะต้องจัดให้มีเจ้าหน้าทีใ่ นส่วนงานต่างๆ ดังนี้
• เจ้าหน้าทีจ่ ดั คิวผูช้ มงาน เพื่อเข้าชมบูธและรถยนต์หรือสินค้าอย่างเป็ นระเบียบ
• เจ้าหน้าทีป่ ระจํารถยนต์หรือสินค้าในแต่ละคัน เพื่ออํานวยความสะดวกในการขึ้นลงรถและคอย
ดูแลความสะอาดทัง้ ภายนอกและภายในรถยนต์
• เจ้าหน้าที่ทาํ ความสะอาดบู ธและทําความสะอาดผิวสัมผัสอุปกรณ์ตลอดเวลา เจ้าหน้าทีป่ ระจําจุด
โต๊ะเจรจาธุรกิจหรือการจองรถ ต้องทําความสะอาดทุกครัง้ ก่อนทีจ่ ะให้บริการลูกค้ารายใหม่ตอ่ ไป
16. การทําความสะอาดของผูจ้ ดั ฯ ช่วงก่อนเปิ ดและหลังปิ ดงาน
• ทําความสะอาดอุปกรณ์การตรวจเช็กอุปกรณ์ทงั้ หมด เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องพ่นแอลกอฮอล์
• ทําความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของพื้นที่สว่ นกลางของผูจ้ ดั ฯ ทีอ่ ยูภ่ ายในพื้นทีแ่ สดงงาน
• ทําความสะอาดพื้นทีส่ ่วนกลางและพื้นทางเดิน โดยการดูดฝุ่ นพรมทางเดิน พร้อมทัง้ พ่นนํา้ ยาฆ่า
เชื้อโรคโดยรอบบริเวณการจัดงาน และหลังจากนัน้ เจ้าหน้าทีอ่ ิมแพ็คทําการฆ่าเชื้อโรคโดยการใช้
เครื่องฉายแสง UVC
17. ด้านการให้บริการทางด้านสาธารณสุข
ผูจ้ ดั ฯ ได้จดั ให้มีหอ้ งปฐมพยาบาลเบื้องต้น และรถพยาบาลให้บริการตลอดเวลาของการจัดงาน และ
นอกจากนัน้ แล้วผูจ้ ดั ฯ ได้จดั ให้มีหอ้ งคัดแยกไว้อีก 1 ห้อง หากพบผูส้ งสัยทีม่ ีอาการอยู่ในข่ายของโรค จะ
ส่งไปห้องคัดแยกเพื่อรอการตรวจของแพทย์ตอ่ ไป
18. ผูจ้ ดั ฯ ทําการยกเลิกในส่วนของมุมของเด็กเล่นของผูจ้ ดั ฯ เพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัสระหว่างบุคคล
และสิ่งของ
19. ผูจ้ ดั ฯ ผูแ้ สดงสินค้า ผูใ้ ห้บริการอย่างเป็ นทางการ กําหนดให้การจัดเลี้ยง การให้บริการภายในบูธ ห้ามดื่ม
สุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่การจัดงานโดยเด็ดขาดตามคําสัง่ ของจังหวัดนนทบุรี
20. ผูจ้ ดั ฯ จัดให้มีรอบการนําเสนอสินค้าของแต่ละบูธให้เหลือวันละ 5 รอบต่อวัน โดยให้เหลื่อมเวลาการ
นําเสนอในแต่ละบูธ

21. ผูใ้ ห้บริการด้านการแสดงโชว์และการนําเสนอ
• ก่อนทําการแสดงและการนําเสนอ จะต้องประกาศเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผชู ้ มงานปฎิบตั ิตาม
มาตรการป้ องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 และการรักษาความสะอาดและการรักษาระยะห่าง
ระหว่างบุคคล
• กําหนดจุดที่ยืนเพื่อชมการนําเสนอรถยนต์หรือสินค้า โดยให้มีระยะห่างผูช้ มงานอย่างน้อยด้านละ
1 เมตร และหากมีผชู ้ มแออัดจะต้องมีเจ้าหน้าทีค่ อยประชาสัมพันธ์ให้เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล
โดยอาจจะใช้เจ้าหน้าทีป่ ระกาศ หรือใช้การถือป้ ายเตือนเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบ
• การนําเสนอรถยนต์หรือสินค้าไม่ควรใช้ไมโครโฟนร่วมกัน และหากจะต้องใช้ ให้ทาํ ความสะอาด
ไมโครโฟนก่อนและหลังการใช้งานทุกครัง้ ลดการใช้เสียงพูดแบบตะโกนเพื่อลดการแพร่เชื้อโรค
จากละอองนํา้ ลาย
• การนําเสนอรถยนต์กรณีที่เป็ นการนําเสนอโดยใช้เสียงพูดจริงหรือปฏิบตั ิหน้าที่ จะต้องมีการสวม
ใส่เฟซชิลด์ตลอดระยะเวลา หรือสามารถเว้นระยะห่างโดยกําหนดระยะห่างระหว่างผูน้ าํ เสนอและผู ้
เข้าชมงานอย่างน้อย 3 เมตร
• จะต้องคอยกํากับและดูแลพริตตี้ MC Presenter จะต้องให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าที่
อยูใ่ นบูธตลอดเวลา
• หากพบผูส้ งสัยว่าจะมีอาการ หรือมีการไอ จาม หอบเหนื่อย มีไข้สูง ให้พาไปพบแพทย์ที่หอ้ งปฐม
พยาบาลก่อน และส่งไปห้องคัดแยกผูม้ ีอาการ หากอาการไม่ดีข้ ึนให้นาํ ส่งโรงพยาบาลต่อไป
22. งดกิจกรรมการแสดงคอนเสิรต์ มินิคอนเสิรต์ หรือการแสดงดนตรีของศิลปิ นที่มีชื่อเสียง
23. การจัดกิจกรรมการโชว์ตวั Presenter หรือศิลปิ นผูม้ ีชื่อเสียงของค่ายรถต่างๆ การแสดงหรือการโชว์เพื่อ
เปิ ดตัวก่อนการนําเสนอของแต่ละบูธ จะต้องแจ้งให้ผูจ้ ดั ฯ ทราบ โดยการส่งแบบการแสดงและแผนงาน
ตามมาตรการการป้ องกันโรคโควิด-19
24. การปฏิบตั ิตามระเบียบทีเ่ ข้าชมกิจกรรม การแสดง และการนําเสนอ จะต้องมีมาตรการควบคุมอย่าง
เข้มงวดในการจัดกิจกรรมทีม่ ีความเสี่ยงทําให้เกิดความแออัด หรือภาวะไร้ระเบียบของผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม
เช่น การ จัดโปรโมชัน การแสดงบนเวที การโชว์ตวั ของผูม้ ีชื่อเสียง เป็ นต้น ผูจ้ ดั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
นําเสนอและการแสดงทัง้ หมดหากไม่มีการนําส่งแบบการแสดงและแผนการทํางานมาให้ผูจ้ ดั ฯตรวจอนุมตั ิ
ผูจ้ ดั ฯ จะทําการหยุดการแสดงโชว์และการนําเสนอนัน้ ๆ ทันที
• กําหนดจุดที่ยืนหรือนัง่ เพื่อชมกิจกรรม โดยให้มีระยะห่างผูช้ มงานอย่างน้อย 1 เมตร และหากมี
ความหนาแน่นแออัดของผูช้ มงาน เจ้าหน้าทีป่ ระจําบู ธจะต้องประชาสัมพันธ์ให้เว้นระยะห่างระหว่าง
บุคคลโดยอาจจะใช้เจ้าหน้าทีป่ ระกาศเตือน หรือใช้การถือป้ ายประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทันที
• ผูท้ อี่ ยูใ่ นบริเวณกิจกรรมจะต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาทีอ่ ยู่ในพื้นทีก่ าร
ชมกิจกรรมจัดงาน
• ผูจ้ ดั ฯ กําหนดให้มีเจ้าหน้าที่ของบูธจะต้องคอยควบคุมและแจ้งเตือนผูช้ มกิจกรรม หากมีการชม
กิจกรรมในลักษณะแออัดและใกล้ชิดเกินไป จะต้องมีเจ้าหน้าทีข่ องบูธเข้าไปเตือนโดยทันที
• การจัดกิจกรรมบนเวทีเพื่อโปรโมชันสินค้า ห้ามมีการเล่นเกมเพื่อแจกของรางวัล
• ผูแ้ สดงสินค้า และผูใ้ ห้บริการด้านการนําเสนอ จะต้องคอยควบคุมและกํากับดูแล Presenter หรือ
ศิลปิ นทีน่ าํ มาโชว์ตวั ห้ามถ่ายรูปเป็ นกลุ่มแบบใกล้ชิดติดกันโดยเด็ดขาด

• กรณีหากพบผูร้ ว่ มกิจกรรมทีไ่ ม่ปฏิบตั ิตามมาตรการและคําเตือนของเจ้าหน้าทีค่ วบคุมดูแล
จะต้องประสานแจ้งข้อมูลให้ทางผูจ้ ดั ฯ รับทราบเพื่อเชิญออกจากงานในทันที

ข้อปฏิบตั สิ าํ หรับ ผู แ้ สดงงาน
ก่อนการเข้าพื้นทีแ่ สดงงาน
• จะต้องสํารวจความพร้อมของตนเองก่อนเข้าชมงานดังนี้ บัตรเข้าชมงาน หน้ากากอนามัย
• จะต้องตรวจวัดอุณหภูมิโดยเดินผ่านกล้องทีวตี รวจวัดอุณหภูมิอตั โนมัติ โดยจะต้องมีอุณหภูมิไม่เกิน 37.5
องศาเซลเซียส โดยผูจ้ ดั ฯ จะมีเจ้าหน้าทีค่ อยควบคุมเครื่องตลอดเวลา
• จะต้องสแกน QR Code ไทยชนะ เพื่อเข้าชมงาน และสแกน QR Code ไทยชนะ เพื่อออกจากบริเวณงาน
การเข้าปฎิบตั ิหน้าทีเ่ พื่อประจําบูธ
• ให้ประจําการอยู่ทบี่ ริเวณบูธของตนเอง และไม่เดินไปบูธอื่นโดยไม่มีความจําเป็ น
• ต้องจัดจุดยืนรอคิวและทําสัญลักษณ์ทพ่ี ้ ืนบูธเพื่อให้ผชู ้ มงานยืนรอเพื่อเข้าชมภายในรถยนต์ตามคิว และ
จะต้องเว้นระยะห่าง
การจัดการแสดง โชว์ และการนําเสนอรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือสินค้า
• จะต้องจัดทําป้ ายมาตรการการป้ องกันโควิด-19 และข้อควรปฎิบตั ิตามกฎระเบียบในการเข้าชมรถยนต์
รถจักรยานยนต์หรือสินค้า
• ก่อนทําการนําเสนอสินค้า จะต้องมีการแจ้งเตือนผูช้ มงานถึงมาตรการความปลอดภัยทีค่ วรปฏิบตั ิ และแจ้ง
จุดทีจ่ ะยืนชมที่กาํ หนดไว้เพื่อไม่ให้เกิดความแออัดของผูช้ มงาน
• การแจ้งเตือนเพื่อความปลอดภัยในการชม จะแจ้งเตือนด้วยวาจา หรือแจ้งเตือนด้วยป้ ายความปลอดภัย
• หากพบผูม้ ีความเสี่ยง หรือมีอาการไอ จาม เหนื่อยหอบ ในลักษณะทีเ่ ข้าข่าย ให้แจ้งไปพบแพทย์ที่หอ้ งปฐม
พยาบาลเบื้องต้นทันที

ข้อปฏิบตั สิ าํ หรับ ผู ช้ มงาน
ก่อนการเข้าพื้นทีแ่ สดงงาน
• จะต้องสํารวจความพร้อมของตัวท่านเองก่อนทีจ่ ะเข้าชมงาน เช่น บัตรเข้าชมงาน หรือบัตรอนุญาตอื่นๆ
และหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
• จะต้องตรวจวัดอุณหภูมิโดยเดินผ่านกล้องทีวตี รวจวัดอุณหภูมิอตั โนมัติ จะต้องมีอุณหภูมิไม่เกิน 37.5
องศาเซลเซียส โดยผูจ้ ดั ฯ จะจัดให้มีเจ้าหน้าทีค่ อยตรวจสอบอุณหภูมิของผูช้ มงานและควบคุมเครื่อง
ตลอดเวลา
• จะต้องสแกน QR Code ไทยชนะ เพื่อเข้าชมงาน และสแกน QR Code ไทยชนะ เพื่อออกจากบริเวณงาน

การเข้าพื้นทีแ่ สดงงาน
• การปฎิบตั ิตวั เมื่ออยูใ่ นบู ธเพื่อชมงานฯ ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์
บ่อยๆ
• การเข้าชมบูธรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือสินค้า จะต้องเข้าคิวตามจุดสัญลักษณ์ทพี่ ้ ืนของบู ธและจะต้อง
รักษาระยะห่างตลอดเวลา
• การเข้าชมบูธจะต้องเข้าและออกตามทางที่เจ้าหน้าทีก่ าํ หนดไว้ตามป้ ายเท่านัน้
• การเข้าชมภายในรถยนต์สามารถเข้าไปได้ครัง้ ละ 1 ท่าน หรือ 1 กลุ่มทีม่ าด้วยกันไม่เกิน 3 ท่าน และ
จะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
การชมการนําเสนอ
• การชมการแสดงโชว์และการนําเสนอของผูช้ มงาน จะยืนชมตามพื้นที่ทผี่ แู ้ สดงสินค้ากําหนดไว้ให้ และจะต้อง
ปฎิบตั ิตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
• การแจ้งเตือนหากมีการยืนชมในลักษณะยืนใกล้ชิดกันหรือเบียดกัน ผูช้ มงานจะต้องรักษาระยะห่างด้วย
ตนเอง แต่หากยังมีการเบียดใกล้ชิดกันเกินไป เจ้าหน้าทีจ่ ะแจ้งเตือนด้วยวาจาหรือการใช้ป้ายเตือน
• การถ่ายรูปกับพริตตี้สามารถทําได้ แต่หา้ มการถ่ายรูปคูแ่ บบใกล้ชิดกัน
• การพูดคุย หรือการซักถามข้อมูล ต้องเว้นระยะห่าง และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาการสนทนา
• หากผูช้ มงานสงสัยหรือมีอาการป่ วย สามารถเข้ารับบริการได้ในห้องปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่ทาง
ผูจ้ ดั ฯ ได้จดั เตรียมห้องปฐมพยาบาลไว้ให้

