
ประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 
เรื่อง มาตรการป้องกันการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

(ฉบบัที่ 3) 
 

เพื่อให้การป้องกันการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพตามสถานการณ์การระบาดของโรคปัจจุบัน และตามค าแนะน าของกรมควบคุมโรคเกี่ยวกับพื้นที่ที่มีการระบาด
อย่างต่อเนื่องและควรหลีกเลี่ยง  จึงขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงานภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยในการปฏิบัติ
ตามมาตรการ ดังนี้ 

 
1. ขอให้พนักงานหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังหรือแวะผ่านประเทศหรือเขตการปกครอง ดังต่อไปนี้ 

(1) สาธารณรัฐประชาชนจีน 
(2) ญี่ปุ่น 
(3) สาธารณรัฐสิงคโปร์  
(4) สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)  
(5) เขตบริหารพิเศษฮ่องกง 
(6) เขตบริหารพิเศษมาเก๊า 
(7) ไต้หวัน  
(8) สาธารณรัฐอิตาลี 
(9) สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน  
(10) สาธารณรัฐฝรั่งเศส  
(11) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  
และรวมถึงประเทศหรือเขตการปกครองที่จะมีการประกาศเพิ่มเติมของกรมควบคุมโรคตามเว็บไซด์ 

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia)  
 
2. พนักงานที่เดินทางกลับจากหรือแวะผ่านประเทศหรือเขตการปกครอง ตามข้อ 1 ขอให้ปฏิบัติงานที่บ้านหรือ

ที่พักเพื่อเฝ้าติดตามอาการของตนเองอย่างใกล้ชิด เป็นเวลา 14 วัน หากพบว่า มีอาการของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 ให้รีบเข้ารับการตรวจรักษาจากแพทย์  

 
3. กรณีหากพบพนักงานมีอาการป่วยในระบบทางเดินหายใจและน่าสงสัยว่าอาจป่วยเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 หรือเดินทางกลับจากหรือแวะผ่านประเทศหรือเขตการปกครอง ตามข้อ 1 โปรดแจ้งงานบริหารความ
ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (sem@nstda.or.th) ทราบโดยเร็ว 

 
4. หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีบุคคลรวมกันจ านวนมากและ/หรือกิจกรรมที่อาจมีบุคคลเข้าร่วมกิจกรรม

เดินทางมาจากหรือแวะผ่านประเทศตามข้อ 1 
 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้ 
 
 

อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 
                  5 มีนาคม 2563 
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Preventive Measures for Epidemics of the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)  

 (Announcement No.3) 

 
 

In order for effective prevention for epidemics of the Coronavirus Disease 2019 and the 
guidance from Department of Disease Control, Ministry of Public Health, regarding the countries or 
administrative areas at risk of the spread of COVID-19 infection, we ask all the members of Thailand 
Science Park for cooperation in the following measures. 

 

1. Have all staffs to avoid travel to or transited through the following countries and the 
administrative areas. 

(1) People's Republic of China 
(2) Japan 
(3) Republic of Singapore, 
(4) Republic of Korea (South Korea) 
(5) Hong Kong 
(6) Macau 
(7) Taiwan 
(8) Italian Republic 
(9) Islamic Republic of Iran 
(10) French Republic 
(11) Federal Republic of Germany 
Included countries and administrative areas which will be additionally announced by 

the Department of Disease Control. (https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia)  

 
2. Staffs who have travelled from or transited through the countries and the administrative 

areas as listed in Item 1, 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. In case founding staffs has suspected symptoms of the COVID-19, or travelled from or 
transited through the countries and the administrative areas as listed in Item 1, please 
inform soonest to the Safety and Environmental Management Section, Thailand Science 
Park, at email: sem@nstda.orth. 

 
4. Avoid the activities involving large participation and/or the activities maybe having 

participants travelled from or transit through the countries and the administrative areas 
as listed in Item 1. 

 
Please be informed and thank you for your cooperation. 

 

Thailand Science Park 

      March 5, 2020 
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