
ประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 
เรื่อง มาตรการป้องกันการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ในพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 
 
 

ด้วยปัจจุบันสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (หรือที่ปัจจุบันเรียกว่า 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 : COVID-19) ยังคงพบจ านวนผู้ป่วยติดเชื้อยืนยันทั่วโลกเพิ่มขึ้น ซึ่งในช่วงที่ผ่านมา อุทยาน
วิทยาศาสตร์ประเทศไทยได้มีมาตรการเฝ้าระวังและการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่อุทยานฯ 
เพื่อดูแลความปลอดภัยและสุขภาพของประชาคมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ดังนี้  

1) เฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดและค าแนะน าการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่าง
ต่อเนื่องจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

2) สื่อสารค าแนะน าการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคให้กับประชาคมภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย  
3) จัดหาแอลกอฮอล์เจลส าหรับล้างมือเพื่อให้บริการกับประชาคมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ณ จุดต่างๆ ภายใน

อาคาร เช่น บริเวณหน้าลิฟต์โดยสาร ศูนย์บริการลูกค้า จุดแลกบัตรเข้าอาคาร เป็นต้น  
4) จัดให้มีการท าความสะอาดอุปกรณ์และบริเวณพื้นที่ส่วนกลางที่มีผู้สัมผัสจ านวนมากอย่างสม่ าเสมอ เช่น ที่จับประตู 

ราวบันได ห้องน้ า โต๊ะอาหาร ปุ่มกดลิฟต์ เป็นต้น ด้วยน้ ายาท าความสะอาดและฆ่าเชื้อ  
 
ทั้งนี้ ตามค าแนะน าของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และเพื่อความปลอดภัยและสุขภาพของประชาคม

ภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จึงขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงานในการปฏิบัติตามค าแนะน า ดังนี้ 
1) กรณีหากพบพนักงานที่มีอาการป่วยในระบบทางเดินหายใจ เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ ามูก หายใจเหนื่อยหอบ อย่างใด

อย่างหนึ่ง ขอให้พนักงานผู้นั้นสวมใส่หน้ากากอนามัยทันที และขอให้พนักงานลาหยุดงานหรือขอกลับไปปฏิบัติงานที่
บ้านหรือที่พัก หรือหากมีอาการป่วยมาก ควรรีบรับการตรวจรักษาจากแพทย์ โดยขอให้กลับเข้าปฏิบัติงานตามปกติ
เมื่อหายป่วย 

2) ขอให้พนักงานที่เดินทางกลับจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ปฏิบัติงานที่บ้านหรือที่พักและหน่วยงานเฝ้าติดตาม
อาการอย่างใกล้ชิดเป็นเวลา 14 วัน หากพบว่า มีอาการของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้รีบเข้ารับการตรวจรักษา
จากแพทย์ 

3) พนักงานที่เดินทางกลับมาจากประเทศญี่ปุ่น สิงคโปร์และกลุ่มประเทศเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน า 2019 ขอให้
หน่วยงานเฝ้าติดตามอาการของตนเองอย่างใกล้ชิดภายใน 14 วันหลังจากเดินทางกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง หากมี
อาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์โดยทันที 

4) กรณีหากพบพนักงานมีอาการป่วยในระบบทางเดินหายใจและน่าสงสัยว่าอาจป่วยเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
หรือเดินทางกลับจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โปรดแจ้งงานบริหารความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม อุทยาน
วิทยาศาสตร์ประเทศไทย (sem@nstda.or.th) ทราบโดยเร็ว 

5) กรณีพนักงานในหน่วยงานมีแผนเดินทางไปต่างประเทศทุกประเทศ ขอให้ติดตามสถานการณ์ข่าวสารและสถานการณ์
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาของประเทศนั้นๆ อย่างใกล้ชิด  และโปรดปฏิบัติตามค าแนะน าของกรมควบคุม
โรคอย่างเคร่งครัด โดยสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/intro.php 

 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบคุณล่วงหน้าในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้ 
 
 

อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 
        20 กุมภาพันธ์ 2563 
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Prevention Measures for the Epidemics of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)  

in Thailand Science Park 
 

 

 Regarding the epidemics of respiratory disease caused by a novel coronavirus (named currently as 
coronavirus disease 2019: COVID-19), the reported number of confirmed COVID-19 cases is still increasing 
worldwide. Since the early period, Thailand Science Park has implemented the infection prevention 
measures for safety and health of all members at Thailand Science Park as follow: 

1) Continuously monitoring the situation of epidemics and the guidance of COVID-19 infection 
prevention measures from Department of Disease Control, Ministry of Public Health. 

2) Sharing the guidance in regard to the prevention of infectious disease epidemics. 

3) Providing alcohol-based hand-washing gel for public area in the building; e.g. lift lobby, 
customer service desk, security desk at the building entrance. 

4) Cleaning and disinfecting frequently touched objects and surfaces, such as door handles, 
stairway rails, public table top, rest room, lift, etc., using a disinfectant cleaner.  

 

According to the guidance from Department of Disease Control, Ministry of Public Health, and 
for safety and health of all members at Thailand Science Park, we ask all the members for cooperation 
in following the below instructions. 

1) In case founding staffs has the respiratory symptoms and signs such as fever, cough, shortness 
of breath and breathing difficulties, please advise them to wear surgical mask immediately and 
allow them to work at home or go for medical care if symptoms grow seriously; and return to 
work when they are well enough. 

2) Staffs who have travelled from or transited through Republic of China, please allow them to 
work at home and advise them self-observation for 14 days; and go for medical care 
immediately if found respiratory symptoms and signs of the COVID-19. 

3) Staffs who have travelled from or transited through Japan, Singapore or the COVID-19 affected 
countries, please advise them self-observation for 14 days; and go for medical care 
immediately if found respiratory symptoms and signs of the COVID-19. 

4) In case founding staffs has symptoms of the COVID-19 or travelled through Republic of China, 
please inform soonest to the Safety and Environmental Management Section, Thailand Science 
Park, at email: sem@nstda.orth. 

5) In case staffs have travelling plan to any foreign countries, please advise them to closely 
monitor the epidemic situation of the COVID-19 in those countries and strictly follow the 
guidance from Department of Disease Control. (For more information:  
 https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/intro.php) 

 

Please be informed and thank you in advance for your cooperation. 

 

Thailand Science Park 

    February 20, 2020 
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