1

2

3

4

คู่มือ

การจัดการแข่งขันกีฬาจักรยาน
รายการ ระดับนานาชาติ ชีวิตวิถีใหม่ New Normal
ในการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ
รายการ “The Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Cup Tour of Thailand 2021”
(ระบบปิด ไม่มีผู้ชม)
ทัวร์ชาย ระหว่างวันที่ 1 – 6 เมษายน 2564
ใช้เส้นทางจังหวัดสงขลา-พัทลุง-ตรัง-สตูล-สงขลา
ทัวร์หญิง ระหว่างวันที่ 8 – 10 เมษายน 2564
ใช้เส้นทางจังหวัดสงขลา-ปัตตานี-สงขลา
รวมระยะทาง 1,275.05 กิโลเมตร
และการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติ รายการ Track Asia Cup 2021
ระหว่างวันที่ 25 – 29 สิงหาคม 2564 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี
(ระบบปิด ไม่มีผู้ชม)

แนวทางการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19
ส�ำหรับการแข่งขันกีฬาจักรยาน (ระบบปิด แบบไม่มีผู้ชม) รายการ ระดับนานาชาติ
ใช้การถ่ายทอดสดทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ Thai PBS และ เฟซบุ๊ก ไลฟ์ Thai PBS
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สมาคมกี ฬ าจั ก รยานแห่ ง ประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ได้จัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ ชิงถ้วย
พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “The Princess Maha Chakri
Sirindhorn’s Cup Tour of Thailand” หรือ “ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์”
ซึ่งจัดต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2542 เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่อง
ในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 2
เมษายน ของทุกปี
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ก�ำหนดการและทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันจักรยาน
ทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ

ประเภททีมชาย

ใช้เส้นทางในอ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา-จังหวัด
พัทลุง-จังหวัดตรัง-จังหวัดสตูล ระยะทางรวม 984.55 กิโลเมตร
มีรายละเอียดดังนี้

สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ ได้ก�ำหนดจัดการ
แข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ “ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์” ประจ�ำ
ปี 2564 ซึ่งได้บรรจุลงตามปฏิทินประจ�ำปี 2021 ของสหพันธ์
จักรยานนานาชาติ (ยูซีไอ) ในระดับ 2.1 ระหว่างวันที่ 1 - 10
เมษายน 2564

9

สเตจที่ 1

วันที่ 1 เมษายน 2564 เส้นทางจากหน้าสวนสาธารณะ
เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา-เกาะยอ-อ�ำเภอสิงหนครวัดพะโคะ-อ�ำเภอระโนด-เข้าเขตจังหวัดพัทลุง-สะพานเอกชัย
(ทะเลน้อย)-หาดล�ำป�ำ-เข้าเส้นชัยหน้าสวนสาธารณะคูหาสวรรค์
จังหวัดพัทลุง ระยะทาง 171.80 กิโลเมตร
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สเตจที่ 2

วันที่ 2 เมษายน 2564 เส้นทางจากหน้าสวนสาธารณะ
คูหาสวรรค์ จังหวัดพัทลุง-ควนขนุน-สะพาน เอกชัย (ทะเล
น้อย)-อ�ำเภอระโนด-เข้าเขตจังหวัดสงขลา-สทิงพระ-ท่าหิน-เกาะ
นางค�ำ-เข้าเขตจังหวัดพัทลุง-อ�ำเภอปากพะยูน-อ�ำเภอบางแก้วแก่งน�้ำหูแร่-เขาชัยสน-ท่าแค-เข้าเส้นชัยหน้าสวนสาธารณะ
คูหาสวรรค์ จังหวัดพัทลุง ระยะทาง 215.15 กิโลเมตร
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สเตจที่ 3

วันที่ 3 เมษายน 2564 เส้นทางจากหน้าสวนสาธารณะ
คู ห าสวรรค์ จั ง หวั ด พั ท ลุ ง -อ� ำ เภอศรี บ รรพต-เขาปู ่ - เขาย่ า อ่างเก็บน�้ำป่าพะยอม-อบต.เกาะขันธ์-ชะอวด-เข้าเขตจังหวัด
นครศรี ธ รรมราช-คู ห าสวรรค์ - เข้ า เขตพั ท ลุ ง -แก่ ง ชมดาวห้วยยอด-เข้าเขตจังหวัดตรัง-ท่างิว้ -บ้านควนเต็ง-เข้าเส้นชัยหน้า
ศาลากลางจังหวัดตรัง ระยะทาง 136.70 กิโลเมตร
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สเตจที่ 4

วันที่ 4 เมษายน 2564 เส้นทางจากหน้าศาลากลางจังหวัด
ตรัง-บ้านคลองเต็ง-เขาวิเศษ-อ�ำเภอสิเกา-หาดปากเมง-อุโมงค์
ต้นสน-หาดฉางหลาง-อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม-บางสักกันตัง-บางหมาก-ควนธานี-เข้าเส้นชัยหน้าศาลากลางจังหวัด
ตรัง ระยะทาง 138.30 กิโลเมตร
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สเตจที่ 5

วันที่ 5 เมษายน 2564 เส้นทางจากหน้าศาลากลางจังหวัด
ตรัง-บ้านควน-ทุง่ ตะบือ-ย่านตาขาว-ท่าพญา-สุโสะ-ทุง่ ยาว-ลิพงั ปะเหลียน-ทุง่ หว้า-เข้าเขตจังหวัดสตูล-พิพธิ ภัณฑ์ชา้ งดึกด�ำบรรพ์
ทุ่งหว้า-ก�ำแพง-ละงู-ท่าเรือ-อ�ำเภอท่าแพ-ฉลุง-เข้าเส้นชัยหน้า
ศาลากลางจังหวัดสตูล ระยะทาง 160.30 กิโลเมตร
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สเตจที่ 6

วันที่ 6 เมษายน 2564 เส้นทางจากหน้าศาลากลางจังหวัด
สตูล-อบจ.สตูล-คลองขุด-ฉลุง-ควนโดน-ทุง่ นุย้ -ควนกาหลง-ด่าน
ตรวจศุลกากรทุ่งนุ้ย-อ�ำเภอรัตถูมิ-เข้าเขตจังหวัดสงขลา-เขา
พระ-นาสี ท อง-ก� ำ แพงเพชร-ควนรู - ควนเนี ย ง-ควนโส-ปาก
รอ-ปากขาด-ชิงโค-อ�ำเภอสิงหนคร-เกาะยอ-ผ่านสะพานติณสู
ลานนท์-ทะเลสาบสงขลา-โรงสีแดง โห่ หิ้น -พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติสงขลา-เมืองเก่าสงขลา-เขาตังกวน-หาดสมิหลา-สวน
สาธารณะสงขลา-กองบัญชากองทัพเรือภาคที่ 2-หาดเก้าเส้งทม.เขารูปช้าง-พะวง-ควนหิน-คอหงส์-สวนสาธารณะเทศบาล
นครหาดใหญ่-เข้าเส้นชัยหน้าพระพุทธมงคลมหาราช ณ ยอดเขา
คอหงส์ อ�ำเภอหาดใหญ่ ระยะทาง 162.30 กิโลเมตร
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ทีมชายที่เข้าร่วมการแข่งขัน

11. Terengganu INC. TSG Cycling Team มาเลเซีย
12. Bike Aid เยอรมนี
13. Sapura Cycling Team มาเลเซีย
14. VINO Astana คาซัคสถาน
15. KINAN Cycling ญี่ปุ่น
16. Utzunomiya Blitzen ญี่ปุ่น
17. Hengxiang Cycling จีน
18. APPLE Team คาซัคสถาน
19. 7Eleven Cliqq - Air 21 ฟิลิปปินส์
20. NOVO Nordisk สหรัฐอเมริกา

สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ ได้ส่งหนังสือเชิญ
ทีมจากต่างชาติเข้าร่วมการแข่งขันดังนี้
ก�ำหนดเชิญทีมต่างชาติ 18 ทีม และทีมไทย จ�ำนวน 2 ทีม
( ทีมอาชีพของประเทศไทย คือ “ไทยแลนด์ คอนติเนนตัล ไซคลิง
ทีม” และ ทีมชาติไทย ) ดังนั้น จะมีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่ร่วม
การแข่งขัน จ�ำนวน 200 คน ใน 1 ทีม ประกอบด้วย นักกีฬา 7
คน และเจ้าหน้าที่ 3 คน
รายชื่อทีมต่างชาติที่เชิญเข้าร่วมการแข่งขัน (อยู่ระหว่าง
รอค�ำตอบรับ)
1. Bardini CSF Faizane อิตาลี
2. Massi Vivo ปารากวัย
3. Dukla Banska Bystrica สโลวาเกีย
4. Meiyo CCN Pro Cycling สวีเดน
5. Wildlife Generation Pro Cycling สหรัฐอเมริกา
6. Kuwait Pro Team คูเวต
7. Tateletto เบลเยี่ยม
8. LX Cycling Team เกาหลีใต้
9. SIDI Ali Pro Cycling โมร็อกโก
10. Eurocyclingtrips-CMI Pro Cycling กวม
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ประเภท

เจ้าหน้าที่

ทีมชาย

60 คน

นักกีฬา
140 คน

รวม
200 คน

ผู้แทนสหพันธ์กีฬานานาชาติ

2 คน

ผู้ตัดสินสหพันธ์กีฬานานาชาติ

6 คน

เจ้าหน้าที่จับเวลาต่างชาติ

4 คน

เจ้าหน้าที่ตรวจสารกระตุ้นต่างชาติ

2 คน

ผู้ตัดสินชาวไทย

40 คน

เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันในประเทศไทย

150 คน

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเส้นทางการแข่งขัน

100 คน

รวมทั้งสิ้น

504 คน
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ประเภททีมหญิง แข่งขันระหว่างวันที่ 8-10 เมษายน 2564
ใช้เส้นทางในอ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา - จังหวัดปัตตานี –
อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาใช้ระยะทางรวม 290.50 กิโลเมตร
มีรายละเอียดดังนี้
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สเตจที่ 1

วันที่ 8 เมษายน 2564 เส้นทางจากหน้าสวนสาธารณะ
เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา-คอหงส์-อ�ำเภอนาหม่องควนมีด-จะโหนง-อ�ำเภอจะนะ-บ้านนา-อ�ำเภอเทพา-ชายหาด
สะกอม-ชายหาดสร้อยสวรรค์-ปากบาง-เข้าเขตจังหวัดปัตตานีอ�ำเภอหนองจิก-ท่าก�ำช�ำ-บ่อทอง-ตุยง-รูสะมิแล-เข้าเส้นชัยหน้า
ศาลากลางจังหวัดปัตตานี ระยะทาง 100.80 กิโลเมตร
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สเตจที่ 2

วันที่ 9 เมษายน 2564 เส้นทางจากหน้าศาลากลางจังหวัด
ปัตตานี-อ�ำเภอหนองจิก-รูสะมิแล-ตุยง-บ่อทอง-ท่าก�ำช�ำ-เข้าเขต
จังหวัดสงขลา-อ�ำเภอเทพา-ชายหาดสร้อยสวรรค์-อ�ำเภอจะนะบ้านนา-จะโหนง-อ�ำเภอนาหม่อง-พิจิตร-ทุ่งใหญ่-คอหงส์-เข้า
เส้นชัยหน้าสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ (เขาคอหงส์)
ระยะทาง 101.20 กิโลเมตร
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สเตจที่ 3

วันที่ 10 เมษายน 2564 เส้นทางจากหน้าสวนสาธารณะ
เทศบาลนครหาดใหญ่ (เขาคอหงส์)-คอหงส์-ทุ่งใหญ่-ท่าข้ามพระวง-เกาะยอ-ทะเลสาบสงขลา-เกาะแต้ว-นาทับ-จะโหนงควนมีด-นาหม่อง-พิจิตร-ทุ่งใหญ่-คอหงส์-เข้าเส้นชัยหน้าสวน
สาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ (เขาคอหงส์) ระยะทาง 88.5
กิโลเมตร
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4. CAMS Tifosi Women’s Cycling

ทีมหญิงที่เข้าร่วมการแข่งขัน

สหราชอาณาจักร

5. Canada UCI Women’s Team

9.6. WheelDiva
Vietnam National Team เวีแคนาดา
ยดนาม
เยอรมนี
10.
Indonesia
7. Memorial
Santos National Team
บราซิอิลนโดนีเซีย
8. HighJapan
Ambition National Team ญีญี่ป่ปุ่น
ุ่น
11.
9. Vietnam National Team
เวียดนาม
12. Korea National Team เกาหลีใต้
10. Indonesia National Team
อินโดนีเซีย
13.Chinese
Taipei
Cycling
Team
11. Japan National Team
ญี่ปุ่น ไต้หวัน
14.Velofit
Australia
Team ออสเตรเลี
12. Korea National
Team
เกาหลีใต้ ย
13.Chinese
Taipei
Cycling
Team
วัน คสถาน
15.Kazakhstan Cycling Teamไต้หคาซั

สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ ได้ส่งหนังสือเชิญ
ทีมจากต่างชาติเข้าร่วมการแข่งขันดังนี้
ก�ำหนดเชิญทีมต่างชาติ 15 ทีม และทีมไทย จ�ำนวน 3
ทีม (รวมกับทีมอาชีพของประเทศไทย คือ “ไทยแลนด์ วีเมนส์
ไซคลิง ทีม” , ทีมชาติไทย และทีมสโมสรของไทย ) ดังนั้น จะมี
นักกีฬาและเจ้าหน้าทีท่ รี่ ว่ มการแข่งขัน จ�ำนวน 120 คน ใน 1 ทีม
ประกอบด้วย นักกีฬา 5 คน และเจ้าหน้าที่ 3 คน
รายชื่อทีมต่างชาติที่เชิญเข้าร่วมการแข่งขันประกอบด้วย
(อยู่ระหว่างรอค�ำตอบรับ)
1. Uzbekistan Cycling Women Team อุซเบกิสถาน
2. Astana Women’s Team คาซัคสถาน
3. Farto Women’s Elite Cycling สเปน
4. CAMS Tifosi Women’s Cycling สหราชอาณาจักร
5. Canada UCI Women’s Team แคนาดา
6. WheelDiv เยอรมนี
7. Memorial Santo บราซิล
8. High Ambitio ญี่ปุ่น

14.Velofit Australia Team

ออสเตรเลีย

15.Kazakhstan Cycling Team

คาซัคสถาน

ประเภท

เจ้าหน้าที่

ทีมหญิง

45 คน

นักกีฬา
75 คน

120 คน

ผู้แทนสหพันธ์กีฬานานาชาติ

2 คน

ผู้ตัดสินสหพันธ์กีฬานานาชาติ

6 คน

เจ้าหน้าที่จับเวลาต่างชาติ

4 คน

เจ้าหน้าที่ตรวจสารกระตุ้นต่างชาติ

2 คน

ผู้ตัดสินชาวไทย

40 คน

เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันในประเทศไทย

150 คน

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเส้นทางการแข่งขัน

100 คน
รวมทั้งสิ้น
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รวม

ϳ

424 คน

ขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนแข่งขัน
1. นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ

1.1 ก่อนเดินทางเข้ามายังประเทศไทยจะต้องขอใบรับรอง
การเข้าประเทศ (Certificate of entry) หรือ COE โดยแต่ละคน
จะต้องลงทะเบียนและกรอกข้อมูลกับสถานฑูตไทยในประเทศ
นั้น ๆ ซึ่งสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ จะส่งหนังสือ
เชิญเข้าร่วมการแข่งขันไปยังทุกทีม พร้อมด้วยรายละเอียดของ
โรงแรมที่พักระหว่างการแข่งขัน
1.2 จะต้องท�ำ RT-PCR test เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด19 อย่างน้อย 72 ชั่วโมง ก่อนการเดินทางจากประเทศต้นทาง
รวมถึงต้องเตรียมเอกสารอืน่ ๆ ทีต่ อ้ งยืน่ ประกอบกับสายการบิน
ตามข้อก�ำหนดของแต่ละสายการบิน
1.3 ต้ อ งท� ำ ประกั น ภั ย โควิ ด -19 ในวงเงิ น 100,000
ดอลล่าร์สหรัฐ หรือประมาณ 3,100,000 บาท ต่อคน ซึ่งสมาคม
กีฬาจักรยาน แห่งประเทศไทยฯ ได้ประสานงานกับ บริษัท
ประกันภัยในประเทศ เพื่อสะดวกในการเข้ารับการรักษากรณี
เกิดตรวจพบเชือ้ ในการนีส้ มาคมกีฬาจักรยาน แห่งประเทศไทยฯ
พิจารณาให้ บริษัท ทิพยประกันภัย จ�ำกัด เป็นผู้ด�ำเนินการท�ำ
ประกันให้นกั กีฬาและเจ้าหน้าทีเ่ หล่านัน้ สามารถท�ำประกันผ่าน

โดยตรงกับ บริษทั ทิพยประกันภัย จ�ำกัด และผ่านระบบออนไลน์
ก่อนเดินทางมาประเทศไทย
1.4 ต้องก�ำหนดระยะเวลาการเดินทางเผื่อเอาไว้ส�ำหรับ
การเข้ารับการกักตัว 14 วัน (16 วัน 15 คืน) และการเดินทาง
ไปยังจังหวัดสงขลา ด้วยรถยนต์ รวมไปถึงวันทีจ่ ะต้องเข้าประชุม
ผู้จัดการทีมก่อนที่จะมีการแข่งขัน 1 วัน
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ประเภททีมชาย

นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ต้องเดินทางมาถึงประเทศไทยก่อน
วันที่ 13 มีนาคม 2564

ประเภททีมหญิง

นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ต้องเดินทางมาถึงประเทศไทยก่อน
วันที่ 20 มีนาคม 2564
1.5 ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Thailand Plus ที่ทาง
ราชการก�ำหนด ส�ำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศไทย ตามค�ำสั่ง
ศบค. ที่ 8 /2563
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2. ขั้นตอนเมื่อถึงประเทศไทย และการกักตัวใน ASQ

สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ จะด�ำเนินการ
เพื่อให้เกิดความมั่นใจจากทุกภาคส่วนว่านักกีฬาและเจ้าหน้าที่
ทีมต่างชาติทุกคน ที่เดินทางเข้ามาในเมืองไทยเพื่อเข้าร่วมการ
แข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ “ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์” จะ
ต้องเข้ารับการกักตัวตามมาตรการของ ศูนย์บริหารสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
หรือ ศบค. เป็นระยะเวลา 14 วัน (16 วัน 15 คืน) ในโรงแรมที่
เข้าร่วมเป็นสถานกักกันโรคแห่งรัฐทางเลือก Alternative State
Quarantine (ASQ) ซึ่งสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ
ได้เลือกใช้บริการโรงแรมรอยัลรัตนโกสินทร์ ที่ได้ประสานงาน
ร่วมกับ โรงพยาบาลปิยะเวท โดยมีขนั้ ตอนทีโ่ รงแรมรัตนโกสินทร์
ก�ำหนดไว้ ดังนี้
2.1 โรงแรมด�ำเนินการรับผู้เข้าพักจากสนามบินด้วยรถที่
มีมาตรฐาน ทั้งรถตู้ที่มีการกั้นระหว่างคนขับกับผู้โดยสาร และมี
การท�ำรายละเอียดของรถว่าแต่ละคันมีท่านใดเดินทางร่วมบ้าง
รวมถึงรถบัสโดยสารมีการท�ำผังทีน่ งั่ มีสญ
ั ลักษณ์แสดงต�ำแหน่ง
ห้ามนั่งชัดเจน เพื่อเว้นระยะห่าง และตรวจโดยกล้องวงจรปิด
ตลอดการเดินทาง
2.2 เมือ่ ผูเ้ ข้าพักเพือ่ กักตัวเดินทางมาถึงโรงแรม จะให้เข้า
โรงแรมทางด้านข้างซึง่ เป็นพืน้ ทีเ่ ฉพาะ ASQ มีการเปลีย่ นรองเท้า
ซึ่งทางโรงแรมจัดเตรียมไว้ให้
2.3 ผู้เข้าพักเช็คอินในพื้นที่เช็คอินพิเศษที่ทางโรงแรม
จัดเตรียมไว้ให้โดยเฉพาะ (ไม่รวมกับบริเวณเช็คอินตามปกติ)
2.4 เจ้าหน้าที่ชี้แจงข้อมูล, ระเบียบการเข้าพัก และแอด
กลุ่มไลน์ที่ทางโรงแรมสร้างไว้ ส�ำหรับประสานงาน แจ้งอุณภูมิ
ร่างกายประจ�ำวัน และสอบถามอาการกับทางโรงพยาบาล
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2.5 ผู้เข้ากักตัวเข้าห้องพักที่จองไว้ และกรอกเอกสาร
ข้อมูลสุขภาพทางออนไลน์ เพื่อลงทะเบียนกับทางโรงพยาบาล
2.6 มีการตรวจสิ่งอ�ำนวยความสะดวกและสภาพห้อง
ก่อนการเข้าพักทุกครั้ง เพื่อไม่เกิดปัญหาในการเข้าพักเพื่อลด
ความเสี่ยงในการเข้าไปแก้ไข
2.7 มีการตรวจ RT-PCR test ด้วยการท�ำ Swab เป็นการ
หาเชื้อจากการป้ายเอาเยื่อบุในคอ หรือเนื้อเยื่อหลังโพรงจมูก
มาตรวจ ในวันที่ 3 และวันที่ 12 ของการกักตัว
2.8 หากมี ก ารพบเชื้ อ ทางโรงพยาบาลปิ ย ะเวท จะ
ประสานกับผู้เข้าพักเพื่อส่งตัวไปรักษายังโรงพยาบาล และทาง
โรงพยาบาลจะรายงานไปยัง สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
(สปคม.) และท�ำการสอบสวนโรค
2.9 หากไม่มีการพบเชื้อผู้กักตัวสามารถนัดเวลาเพื่อลง
มาใช้พื้นที่ผ่อนคลายอิริยาบถ (Relax) รอบสระว่ายน�้ำได้ โดยมี
การเว้นระยะห่าง และมีเจ้าหน้าที่โรงแรมไปรับ-ส่งผู้กักตัวจาก
ห้องพักและดูแลพื้นที่ตลอดเวลา

2.10 ระหว่างการกักตัว สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศ
ไทยฯ จะจัดลูกกลิ้ง หรือสมาร์ทเทรนเนอร์ ให้นักกีฬาฝึกซ้อม
อยู่ภายในห้องพัก โดยไม่มีการซ้อมร่วมกันอย่างเด็ดขาด
2.11 หลังจากครบระยะเวลาการกักตัว 14 วันเต็ม (16 วัน
15 คืน) ผู้เข้ารับการกักตัว จะสามารถออกจากโรงแรมได้ตั้งแต่
เวลา 06.00 น.
2.12 ผู้ที่ผ่านการกักตัว 14 วันตามมาตรการแล้ว ใน
ระหว่างการแข่งขันจะต้องตรวจวัดอุณหภูมิตัวเอง วันละ 2 ครั้ง
ในเวลา 06.00 น. และ 18.00 น. และให้สังเกตอาการของตัว
เอง พร้อมทั้งลงบันทึกในแบบฟอร์มที่สมาคมกีฬาจักรยานฯ จัด
ท�ำเอาไว้ แล้วส่งให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัด เก็บรวบรวม
ข้อมูลทุกวัน
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3. นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ในประเทศไทย
ที่ร่วมการแข่งขันฯ

3.1 ทีมอาชีพ ทีมชาย (“ไทยแลนด์ คอนติเนนตัล ไซคลิง
ทีม” และ ทีมชาติไทย) และทีมหญิง (“ไทยแลนด์ วีเมนส์ ไซ
คลิง ทีม”, ทีมชาติไทย และทีมสโมสรของไทย) ส�ำหรับผู้ที่จะ
เดินทางออกนอกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดใน 5 จังหวัด
ประกอบด้วย สมุทรสาคร , ระยอง , ชลบุรี , จันทบุรี , ตราด จะ
ต้องด�ำเนินการขอเอกสาร แล้วยื่นแบบ ค�ำขอเอกสารรับรอง
ความจ�ำเป็นฯ ต่อ นายอ�ำเภอ ปลัดอ�ำเภอ หรือ ข้าราชการที่
นายอ�ำเภอมอบหมาย ปลัด อปท. หรือ ปลัด อปท.มอบหมาย
ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ ดังนี้
3.1.1 เอกสารรับรองความจ�ำเป็นในการเดินทางออกนอก
พื้นที่จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
3.1.2 แบบค�ำขอเอกสารรับรองความจ�ำเป็นในการเดิน
ทางออกนอกพื้นที่จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
3.2 จะต้องตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยวิธีการ Rapid
Test หรือ PCR test (ภายใน 72 ชั่วโมง ก่อนการแข่งขัน ) และ
ขอเอกสารรับรองการตรวจเชื้อโควิด -19 จะต้องมีผลเป็น ลบ
( Negative หรือ Not Detected )
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จังหวัดตรัง

มาตรการในการเดินทางไปจังหวัดที่ร่วมจัดการแข่งขัน
จังหวัดสงขลา

ปฏิบตั ติ ามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) ส�ำหรับ
บุคคลทีเ่ ดินทางเข้าจังหวัดตรัง จะต้องปฏิบตั ติ ามมาตรการตาม
ที่จังหวัดก�ำหนดโดยมี นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการ
จังหวัดตรัง/ ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตรัง ซึ่ง
สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ จะขอความร่วมมือจาก
ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง , ส�ำนักงานเขตสุขภาพที่ 12
ประสานในการปฏิบัติเพื่อควบคุมดูแลให้เป็นไปตามมาตรการ
ที่ก�ำหนด

ปฏิบตั ติ ามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( Covid – 19 ) ส�ำหรับ
บุคคลที่เดินทางเข้าจังหวัดสงขลา จะต้องปฏิบัติตามมาตรการ
ตามที่จังหวัดก�ำหนดโดยมี นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่า
ราชการจังหวัดสงขลา / ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
สงขลา , ซึ่งสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ จะขอความ
ร่วมมือจากส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา , ส�ำนักงานเขต
สุขภาพที่ 12 ประสานในการปฏิบัติเพื่อควบคุมดูแลให้เป็นไป
ตามมาตรการที่ก�ำหนด

จังหวัดสตูล

จังหวัดพัทลุง

ปฏิบตั ติ ามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) ส�ำหรับ
บุคคลที่เดินทางเข้าจังหวัดสตูล จะต้องปฏิบัติตามมาตรการ
ตามที่จังหวัดก�ำหนดโดยมี นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการ
จังหวัดสตูล/ ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสตูล ซึ่ง
สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ จะขอความร่วมมือจาก
ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล , ส�ำนักงานเขตสุขภาพที่ 12
ประสานในการปฏิบัติเพื่อควบคุมดูแลให้เป็นไปตามมาตรการ
ที่ก�ำหนด

ปฏิบตั ติ ามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( Covid – 19 ) ส�ำหรับ
บุคคลที่เดินทางเข้าจังหวัดพัทลุง จะต้องปฏิบัติตามมาตรการ
ตามที่จังหวัดก�ำหนดโดยม่ี นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่า
ราชการจังหวัดพัทลุง / ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
พัทลุง ซึ่งสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ จะขอความ
ร่วมมือจากส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง , ส�ำนักงานเขต
สุขภาพที่ 12 ประสานในการปฏิบัติเพื่อควบคุมดูแลให้เป็นไป
ตามมาตรการที่ก�ำหนด

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปฏิบตั ติ ามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( Covid – 19 ) ส�ำหรับ
บุคคลที่เดินทางเข้าจังหวัดปัตตานี จะต้องปฏิบัติตามมาตรการ
ตามทีจ่ งั หวัดก�ำหนดโดยมี นายราชิต สุดพุม่ ผูว้ า่ ราชการจังหวัด
ปัตตานี/ ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปัตตานี ซึ่ง
สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ จะขอความร่วมมือจาก
ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี , ส�ำนักงานเขตสุขภาพ
ที่ 12 ประสานในการปฏิบัติเพื่อควบคุมดูแลให้เป็นไปตาม
มาตรการที่ก�ำหนด

ปฏิบตั ติ ามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( Covid – 19 ) ส�ำหรับ
บุคคลที่เดินทางเข้าจังหวัดนครศรีธรรมราช จะต้องปฏิบัติตาม
มาตรการตามทีจ่ งั หวัดก�ำหนดโดยมี นายไกรศร วิศษิ ฎ์วงศ์ ผู้
ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช / ประธานคณะกรรมการโรค
ติดต่อจังหวัด ซึ่งสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ จะขอ
ความร่วมมือจากส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช,
ส�ำนักงานเขตสุขภาพที่ 11 ประสานในการปฏิบัติเพื่อควบคุม
ดูแลให้เป็นไปตามมาตรการที่ก�ำหนด
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ขนส่งนักกีฬาในวันที่ 4 เมษายน 2564 จ�ำนวน 6 คัน 48 ที่นั่ง
และจะมีการเว้นระยะห่างที่นั่งบนรถบัสปรับอากาศ คือ ในรถ
บัสจะมีจ�ำนวนคนที่นั่ง 24 คน และมีการท�ำสัญลักษณ์แสดง
ต�ำแหน่งห้ามนั่งชัดเจน
3. เมื่อนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ถึงที่พักโรงแรมไดมอนด์
พลาซ่า จังหวัดสงขลา ต้องปฏิบัติตามมาตรการหลัก 5 ข้อ ใน
การป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัส-19 ของ ศบค. ได้แก่ สวม
หน้ากากอนามัย, ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์, รักษาระยะห่าง,
มาตรการส�ำหรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ที่เดินทางมาจาก หลีกเลี่ยงการสัมผัส, ไม่รวมกลุ่มกันเป็นจ�ำนวนมาก
ต่างประเทศกักตัวครบ 14 วัน
4. ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Thailand Plus ที่ราชการ
ทีมชาย
ก�ำหนด ส�ำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศไทย ตามค�ำสั่ง ศบค.
1. เมือ่ นักกีฬาต่างชาติออกจากโรงแรม รอยัลรัตนโกสินทร์ ที่ 8 /2563
จังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้ท�ำการกักตัวครบก�ำหนด 14
5. ส�ำหรับทีมชาย (“ไทยแลนด์ คอนติเนนตัล ไซคลิง
วัน ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม - 4 เมษายน 2564 ทางสมาคม ทีม”, ทีมชาติไทย) จะต้องตรวจหาเชือ้ ไวรัสโควิด-19 ด้วยวิธกี าร
กีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ จะจัดรถบัสขนส่งนักกีฬาและ Rapid Test หรือ PCR test (ภายใน 72 ชั่วโมง ก่อนการแข่งขัน )
เจ้าหน้าที่ ไปยังโรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสงขลา โดยใช้ และขอเอกสารรับรองการตรวจเชือ้ โควิด -19 จะต้องมีผลเป็น ลบ
ระยะเวลาเดินทาง 12 ชั่วโมง
(Negative หรือ Not Detected ) และเดินทางไปพร้อมกับนักกีฬา
2. ส�ำหรับรถบัสปรับอากาศ เพื่อรองรับนักกีฬาที่เดินทาง ต่างชาติสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ ได้กำ� หนดสถาน
มายังจังหวัดสงขลา ทางสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ ที่พักส�ำหรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่
จะมีการท�ำความสะอาดและพ่นยาฆ่าเชื้อบนรถบัสที่ท�ำการ
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3 .เมื่อนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ถึงที่พักโรงแรมไดมอนด์
พลาซ่า จังหวัดสงขลา ต้องปฏิบัติตามมาตรการหลัก 5 ข้อ ใน
การป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัส-19 ของ ศบค. ได้แก่ สวม
หน้ากากอนามัย, ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์, รักษาระยะห่าง,
หลีกเลี่ยงการสัมผัส, ไม่รวมกลุ่มกันเป็นจ�ำนวนมาก
4. ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Thailand Plus ที่ทาง
ราชการก�ำหนด ส�ำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศไทย ตามค�ำสั่ง
ศบค. ที่ 8 /2563
5. ส�ำหรับทีมหญิง (“ไทยแลนด์ วีเมนส์ ไซคลิง ทีม”, ทีม
ชาติไทย และทีมสโมสรของไทย) จะต้องตรวจหาเชือ้ ไวรัสโควิด19 ด้วยวิธีการ Rapid Test หรือ PCR test (ภายใน 72 ชั่วโมง
ก่อนการแข่งขัน ) และขอเอกสารรับรองการตรวจเชื้อโควิด -19
จะต้องมีผลเป็น ลบ ( Negative หรือ Not Detected ) และ
เดินทางไปพร้อมกับนักกีฬาต่างชาติ

1. เมือ่ นักกีฬาต่างชาติออกจากโรงแรม รอยัลรัตนโกสินทร์
จังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้ท�ำการกักตัวครบก�ำหนด 14 วัน
ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม - 04 เมษายน 2564 ทางสมาคมกีฬา
จักรยานแห่งประเทศไทยฯ จะจัดรถบัสขนส่งนักกีฬาและ
เจ้าหน้าที่ เดินทางไปยังโรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสงขลา
โดยใช้ระยะเวลาเดินทาง 12 ชั่วโมง
2. ส�ำหรับรถบัสปรับอากาศ เพื่อรองรับนักกีฬาที่เดินทาง
มายังจังหวัดสงขลา ทางสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ
จะมีการท�ำความสะอาดและพ่นยาฆ่าเชื้อบนรถบัสที่ท�ำการ
ขนส่งนักกีฬาในวันที่ 04 เมษายน 2564 จ�ำนวน 6 คัน 48 ที่นั่ง
และจะมีการเว้นระยะห่างที่นั่งบนรถบัสปรับอากาศ คือ ในรถ
บัสจะมีจ�ำนวนคนที่นั่ง 24 คน และมีการท�ำสัญลักษณ์แสดง
ต�ำแหน่งห้ามนั่งชัดเจน
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นักกีฬาทีมชาย ก่อนเริ่มการแข่งขัน

สถานที่พักของเจ้าหน้าที่ควบคุมการแข่งขันฯ

วันที่ 29 - 31 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
จังหวัดสงขลา

วันที่ 29 - 31 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
จังหวัดสงขลา
วันที่ 1 - 2 เมษายน 2564 ณ โรงแรมเดอะเซ็นทริส จังหวัด
พัทลุง
วันที่ 3 - 4 เมษายน 2564 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา
จังหวัดตรัง
วันที่ 5 เมษายน 2564 ณ โรงแรมสตูลธานี และ เดอะวัน
บูติค จังหวัดสตูล
วันที่ 6 – 7 ,9 – 11 เมษายน 2564 ณ โรงแรมไดมอนด์
พลาซ่า จังหวัดสงขลา
วันที่ 8 เมษายน 2564 ณ โรงแรมซีเอส ปัตตานี จังหวัด
ปัตตานี

ระหว่างแข่งขัน

วันที่ 1 - 2 เมษายน 2564 ณ โรงแรมชัยคณาธานี และ
โรงแรมสิทธินาถ แกรนด์วิว จังหวัดพัทลุง
วันที่ 3 - 4 เมษายน 2564 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา
จังหวัดตรัง
วันที่ 5 เมษายน 2564 ณ โรงแรมสิ น เกี ย รติ บุ รี และ
โรงแรมสินเกียรติธานี จังหวัด สตูล
วันที่ 6 เมษายน 2564 ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัด
สงขลา

นักกีฬาทีมหญิง ก่อนเริ่มการแข่งขัน

วันที่ 5 - 7 เมษายน 2564 ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
จังหวัดสงขลา

ระหว่างแข่งขัน

วันที่ 8 เมษายน 2564 ณ โรงแรมซีเอส ปัตตานี จังหวัด
ปัตตานี
วันที่ 9 เมษายน 2564 ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัด
สงขลา
วันที่ 10 เมษายน 2564 ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
จังหวัดสงขลา

หมายเหตุ

ในกรณีที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19
เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดที่ร่วมจัดการแข่งขัน สมาคมกีฬาจักรยาน
แห่งประเทศไทยฯ จะพิจารณาปรับเปลี่ยนเส้นทางการแข่งขัน
ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ณ เวลานั้น
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ทีมชาย

4. ทางโรงแรมจัดเจ้าหน้าที่ และเพิ่มความถี่ในการเช็ค
ท�ำความสะอาดด้วยน�้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณ จุดสัมผัสสาธารณะ
อาทิ เคาน์เตอร์ให้บริการ ปุม่ กดลิฟท์ ทีจ่ บั บันได ทีจ่ บั ประตูหอ้ งน�ำ้
ราวบันไดเลือ่ น, ก๊อกน�ำ้ ทีจ่ บั ประตู อาคารทุกจุด พืน้ ทีท่ วั่ โรงแรม
อย่างน้อย วันละ 3 ครั้ง (เช้า เที่ยง เย็น และเพิ่มความถี่ในช่วงที่
มี ผู้ใช้บริการจ�ำนวนมาก)
5. การรับประทานอาหาร ทางโรงแรมจะต้องมีการวัด
อุณหภูมิ มีการล้างมือด้วยเจล แอลกอฮอล์ 70 % และต้องสวม
หน้ากากอนามัย ก่อนเข้าห้องอาหารทุกครั้ง
อาหารเช้า โดยก�ำหนดเวลา เวลา 06.00-09.00 น.
อาหารเย็น โดยก�ำหนดเวลา เวลา 18.00-20.00 น.
และจัดที่นั่งรับประทานอาหาร เว้นระยะห่าง (Social distancing) เพื่อลดความแออัดและการสัมผัส

1. เมื่อนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ถึงที่พัก ต้องปฏิบัติตาม
มาตรการหลัก 5 ข้อ ในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัส19 ของ ศบค. ได้แก่ สวมหน้ากากอนามัย, ล้างมือด้วยเจล
แอลกอฮอล์, รักษาระยะห่าง, หลีกเลี่ยงการสัมผัส, ไม่รวมกลุ่ม
กันเป็นจ�ำนวนมาก
2. จะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน่ “หมอชนะ” เพือ่ บันทึก
ข้อมูลการเดินทางของผู้ใช้งานด้วยเทคโนโลยี GPS และ Bluetooth ร่วมกับการสแกน QR Code “ไทยชนะ” เพือ่ ให้บนั ทึกการ
เดินทางของผู้ใช้งานแม่นย�ำและเที่ยงตรงมากยิ่งขึ้น
3. ทางโรงแรมจะมีการตรวจวัดอุณหภูมิและกระเป๋า
เดินทางทุกใบจะได้รับการฆ่าเชื้อท�ำความสะอาดก่อนน�ำเข้าสู่
ห้องพัก
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6. สถานที่ประชุมผู้จัดการทีมที่โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
จังหวัดสงขลา
การจัดพื้นที่
6.1 ทางสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ จะมีการวัด
อุณหภูมิ, เจลแอลกอฮอล์ 70 % และต้องสวมหน้ากากอนามัย
ก่อน – หลังเข้าประชุมทุกครั้ง โดยการประชุมจะจัดขึ้นในวันที่
31 มีนาคม 2564 เวลา 15.00 น. โดยประชุมเฉพาะผู้จัดการทีม
และกรรมการผู้ติดสิน ไม่เกิน 30 คน
6.2 มีการจัดพื้นที่ (โต๊ะ,เก้าอี้) เว้นระยะห่าง ระหว่าง
บุคคล อย่างน้อย 1 เมตร (Social distancing) เพื่อลดความ
แออัดและการสัมผัส
7. ระหว่างการฝึกซ้อมที่ จังหวัดสงขลา
7.1 การฝึกซ้อมก่อนแข่งขันวันที่ 29-31 มีนาคม 2564
ทางสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ จะจัดพื้นที่ปิดเพื่อ
ให้นักกีฬาลงฝึกซ้อม โดยมีเจ้าหน้าที่ควบคุมอย่างใกล้ชิด ไม่ให้
ออกซ้อมนอกพื้นที่
7.2 ในการฝึกซ้อมในแต่ละวัน ทางสมาคมกีฬาจักรยาน
แห่งประเทศไทยฯ จะท�ำตารางเวลาการซ้อมให้กับทีมต่างๆ
เพื่อลดการแออัดในการฝึกซ้อม
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3. ทางโรงแรมจะต้องประสาน 3 ฝ่าย ระหว่าง สาธารณสุข
จังหวัด , กรมควบคุมโรค และส�ำนักงานเขตสุขภาพที่ 12 เพื่อ
ด�ำเนินการตรวจวัดอุณหภูมิและกระเป๋าเดินทางทุกใบจะได้รับ
การฆ่าเชื้อท�ำความสะอาดก่อนน�ำเข้าสู่ห้องพัก
4. ทางโรงแรมจัดเจ้าหน้าที่ และเพิ่มความถี่ในการเช็ค
ท�ำความสะอาดด้วยน�้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณ จุดสัมผัสสาธารณะ
อาทิ เคาน์เตอร์ให้บริการ ปุม่ กดลิฟท์ ทีจ่ บั บันได ทีจ่ บั ประตูหอ้ งน�ำ้
ราวบันไดเลือ่ น, ก๊อกน�ำ้ ทีจ่ บั ประตู อาคารทุกจุด พืน้ ทีท่ วั่ โรงแรม
อย่างน้อย วันละ 3 ครั้ง (เช้า เที่ยง เย็น และเพิ่มความถี่ในช่วง
ที่มี ผู้ใช้บริการจ�ำนวนมาก)

1. เมื่อนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ถึงที่พัก ต้องปฏิบัติตาม
มาตรการหลัก 5 ข้อ ในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัส19 ของ ศบค. ได้แก่ สวมหน้ากากอนามัย, ล้างมือด้วยเจล
แอลกอฮอล์, รักษาระยะห่าง, หลีกเลี่ยงการสัมผัส, ไม่รวมกลุ่ม
กันเป็นจ�ำนวนมาก
2. จะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน่ “หมอชนะ” เพือ่ บันทึก
ข้อมูลการเดินทางของผู้ใช้งานด้วยเทคโนโลยี GPS และ Bluetooth ร่วมกับการสแกน QR Code “ไทยชนะ” เพือ่ ให้บนั ทึกการ
เดินทางของผู้ใช้งานแม่นย�ำและเที่ยงตรงมากยิ่งขึ้น
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5. การรับประทานอาหาร ทางโรงแรมจะต้องมีการวัด
อุณหภูมิ มีการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ 70 % และต้อง
สวมหน้ากากอนามัย ก่อนเข้าห้องอาหารทุกครั้ง
อาหารเช้า โดยก�ำหนดเวลา เวลา 06.00-09.00 น.
อาหารเย็น โดยก�ำหนดเวลา เวลา 18.00-20.00 น.
และจัดที่นั่งรับประทานอาหาร เว้นระยะห่าง (Social distancing) เพื่อลดความแออัดและการสัมผัส

6. สถานที่ประชุมผู้จัดการทีมที่โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
จังหวัดสงขลา
การจัดพื้นที่
6.1 ทางสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ จะมีการ
วัดอุณหภูมิ เจลแอลกอฮอล์ 70 % และต้องสวมหน้ากากอนามัย
ก่อน – หลังเข้าประชุมทุกครัง้ โดยการประชุมจะจัดขึน้ ในวันที่ 07
เมษายน 2564 เวลา 15.00 น. โดยประชุมเฉพาะผูจ้ ดั การทีมและ
กรรมการผู้ติดสิน ไม่เกิน 30 คน
6.2 มีการจัดพืน้ ที่ (โต๊ะ,เก้าอี)้ เว้นระยะห่าง ระหว่างบุคคล
อย่างน้อย 1 เมตร เพื่อลดความแอดอัดและการสัมผัส
7. ระหว่างการฝึกซ้อมที่ จังหวัดสงขลา
7.1 การฝึกซ้อมก่อนแข่งขันวันที่ 5 – 7 เมษายน 2564
ทางสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ จะจัดพื้นที่ปิดเพื่อ
ให้นักกีฬาลงฝึกซ้อม โดยมีเจ้าหน้าที่ควบคุมอย่างใกล้ชิด ไม่ให้
ออกซ้อมนอกพื้นที่
7.2 ในการฝึกซ้อมในแต่ละวัน ทางสมาคมกีฬาจักรยาน
แห่งประเทศไทยฯ จะท�ำตารางเวลาการซ้อมให้กบั ทีมต่างๆ เพือ่
ลดการแออัดในการฝึกซ้อม
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การเตรียมความพร้อมในการให้บริการในการเฝ้าระวัง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการที่ก�ำหนด
มาตรการคัดกรองอาการป่วย ณ สถานที่พัก
1. จัดให้มีระบบคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ ตรวจอาการ
ไข้ ไอ จามมีน�้ำมูก หอบเหนื่อย เป็นหวัด เจ็บคอ ส�ำหรับนักกีฬา
ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการแข่งขัน และบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับการแข่งขันทุกคน ในโรงแรมที่พักวันละ 2 ครั้ง เช้า
เวลา 06.00 น. และเย็นเวลา 18.00 น. ทั้งนี้ ควรมีอุณหภูมิ
ในร่างกายไม่เกิน 37.5 องศา และไม่มีอาการระบบทางเดิน
หายใจ กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคให้มีแนวทางปฏิบัติ
ในการดูแล หรือแนวทางส่งต่อผูท้ มี่ อี าการป่วยทีเ่ หมาะสม พร้อม
รายงานให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบทันที
2. จัดให้มีบริการเจลแอลกอฮอล์ 70% ล้างมือก่อนเข้า
และออกจากสนามแข่งขัน เวลโลโดรม หัวหมาก รวมทัง้ ห้องสุขา
ห้องอาบน�้ำ ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ในปริมาณเพียงพอต่อจ�ำนวน
นักกีฬา เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในการด�ำเนินการจัดการแข่งขัน

3. นักกีฬาและเจ้าหน้าทีท่ กุ คนจะต้องมีอปุ กรณ์ปอ้ งกันโรค
ส่วนบุคคล เช่น หน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า หรือ Face Shield
สวมใส่ตลอดเวลา
4. จั ด ให้ มี ก ารดาวน์ โ หลดแอปพลิ เ คชั น “หมอชนะ”
ในโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ท โฟนของ แต่ละคนเพื่อบันทึกข้อมูล
การเดินทางของผู้ใช้งานด้วยเทคโนโลยี GPS และ Bluetooth
ร่วมกับการสแกน QR Code “ไทยชนะ” ท�ำให้บันทึกการเดิน
ทางของผู้ใช้งานแม่นย�ำและเที่ยงตรงมากยิ่งขึ้น
ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยอ�ำนวยความสะดวกให้กรมควบคุม
โรค และบุคลากรทางการแพทย์สอบสวนโรคได้อย่างรวดเร็ว
โดย “หมอชนะ” จะแจ้งไปยังกลุ่มผู้ใช้งานที่มีประวัติสัมผัสหรือ
เข้าใกล้กับผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ถึงวิธีการปฏิบัติตนที่ถูกต้อง
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มาตรการคัดกรองอาการป่วย ณ สถานที่จัดการแข่งขัน
(ระบบปิด แบบไม่มีผู้ชม )
1. จัดให้มีระบบคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ ตรวจอาการ
ไข้ ไอ จามมีน�้ำมูก หอบเหนื่อย เป็นหวัด เจ็บคอ ส�ำหรับนักกีฬา
ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการแข่งขัน และบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับการแข่งขันทุกคน ที่เข้าสนามการแข่งขัน ซึ่งเป็น
ระบบปิด แบบไม่มีผู้ชม ทั้งนี้ ควรมีอุณหภูมิในร่างกายไม่เกิน
37.5 องศา และไม่มอี าการระบบทางเดินหายใจ กรณีพบผูท้ เี่ ข้า
เกณฑ์สอบสวนโรคให้มแี นวทางปฏิบตั ใิ นการดูแล หรือแนวทาง
ส่งต่อผู้ที่มีอาการป่วยที่เหมาะสม พร้อมรายงานให้หน่วยงานที่
รับผิดชอบทราบทันที

2. จัดให้มบี ริการเจลแอลกอฮอล์ 70% ล้างมือก่อนเข้าและ
ออกจากสนามแข่งขัน รวมทั้งห้องสุขา ห้องอาบน�้ำ ห้องเปลี่ยน
เสื้อผ้า ในปริมาณเพียงพอต่อจ�ำนวนนักกีฬา เจ้าหน้าที่ และ
บุคลากรในการด�ำเนินการจัดการแข่งขัน
3. นักกีฬาและเจ้าหน้าทีท่ กุ คนจะต้องมีอปุ กรณ์ปอ้ งกันโรค
ส่วนบุคคล เช่น หน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า หรือ Face Shield
สวมใส่ตลอดเวลา
4. จัดการแข่งขันแบบปิด มีการเข้า-ออกทางเดียว ไม่
อนุญาตให้มีผู้ชมการแข่งขัน ตลอดจนบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการแข่งขันเข้าในบริเวณสถานที่จัดการแข่งขัน
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5. จัดให้มีการลงทะเบียนด้วยการสแกน QR Code ก่อน
เข้าและออก จากสนามแข่งขันผ่านแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ”
ที่ทางราชการก�ำหนด ด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟน เพื่อ
ประโยชน์ตอ่ การติดตามกรณีพบผูป้ ว่ ยและผูส้ มั ผัสทีม่ าใช้บริการ
ในสถานที่
6. จัดให้มีการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” ใน
โทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ท โฟนของ แต่ละคนเพื่อบันทึกข้อมูล
การเดินทางของผู้ใช้งานด้วยเทคโนโลยี GPS และ Bluetooth
ร่วมกับการสแกน QR Code “ไทยชนะ” ท�ำให้บันทึกการเดิน
ทางของผู้ใช้งานแม่นย�ำและเที่ยงตรงมากยิ่งขึ้น
ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยอ�ำนวยความสะดวกให้กรมควบคุม
โรค และบุคลากรทางการแพทย์สอบสวนโรคได้อย่างรวดเร็ว

โดย “หมอชนะ” จะแจ้งไปยังกลุ่มผู้ใช้งานที่มีประวัติสัมผัสหรือ
เข้าใกล้กับผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ถึงวิธีการปฏิบัติตนที่ถูกต้อง
7. จัดให้มแี บบฟอร์มบันทึกข้อมูล ชือ่ - นามสกุล หมายเลข
โทรศัพท์ เวลาเข้าออกจากสนามแข่งขันกรณีผู้ใช้บริการไม่ได้
น�ำโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟนติดตัวมา เพื่อประโยชน์ต่อการ
ติดตามกรณีพบผู้ปวยและผู้สัมผัสที่มาใช้บริการในสถานที่
8. ก�ำหนดผูร้ ว่ มพิธไี ม่เกิน 50 คน เป็นไปตามมาตรการ
ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (ศบค.) ประกอบด้วย 1. สวมหน้ากากอนามัย 2. เจล
แอลกอฮอล์ล้างมือ 3. เว้นระยะห่าง 4. หลีกเลี่ยงการสัมผัส
5. จ�ำกัดจ�ำนวนคน
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มาตรการในการป้องกันโรค ณ สถานที่ในการจัดพิธีเปิดการ
แข่งขันในแต่ละวัน
1. จัดให้มีระบบคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ ตรวจอาการ
ไข้ ไอ จามมีน�้ำมูก หอบเหนื่อย เป็นหวัด เจ็บคอ ส�ำหรับนักกีฬา
ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการแข่งขัน และบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับการแข่งขันทุกคน ที่เข้าสนามการแข่งขัน ซึ่งเป็น
ระบบปิด แบบไม่มีผู้ชม ทั้งนี้ ควรมีอุณหภูมิในร่างกายไม่เกิน
37.5 องศา และไม่มอี าการระบบทางเดินหายใจ กรณีพบผูท้ เี่ ข้า
เกณฑ์สอบสวนโรคให้มแี นวทางปฏิบตั ใิ นการดูแล หรือแนวทาง
ส่งต่อผู้ที่มีอาการป่วยที่เหมาะสม พร้อมรายงานให้หน่วยงานที่
รับผิดชอบทราบทันที
2. จัดให้มบี ริการเจลแอลกอฮอล์ 70% ล้างมือก่อนเข้าและ
ออกจากสนามแข่งขันรวมทั้งห้องสุขา ห้องอาบน�้ำ ห้องเปลี่ยน
เสื้อผ้า ในปริมาณเพียงพอต่อจ�ำนวนนักกีฬา เจ้าหน้าที่ และ
บุคลากรในการด�ำเนินการจัดการแข่งขันลดการใกล้ชิดระหว่าง
นักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการแข่งขัน และ
บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับการแข่งขัน รวมทัง้ ให้ไม่มกี ารสัมผัสอุปกรณ์
การแข่งขันร่วมกัน
3. ควบคุมให้นักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่ฝ่าย
จัดการแข่งขัน และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันทุกคนใน
สนามแข่งขันต้องสวมหน้ากากอนามัย ตลอดเวลา ลดการพูด
คุยที่ไม่จ�ำเป็น ไม่เปิดหรือจับหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า
โดยรักษาระยะห่างกัน อย่างน้อย 2 เมตร

4. จ�ำกัดจ�ำนวนผู้ใช้ห้องสุขา ห้องอาบน�้ำ ไม่ให้มีความ
แออัด มีรถสุขาเคลื่อนที่ให้บริการตามจ�ำนวนนักกีฬา เจ้าหน้าที่
และบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่
5. ไม่มกี ารจ�ำหน่ายอาหารและเครือ่ งดืม่ ในสถานทีจ่ ดั การ
แข่งขัน ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการ
ก�ำหนด หรือมีการจัดอาหารเครื่องดื่มให้แก่ผู้ใช้บริการเฉพาะ
บุคคล เพื่อไม่ให้มีการแออัดในการรับประทานอาหารร่วมกัน
6. ไม่อนุญาตให้ประชาชนเข้าชมการแข่งขัน โดยจะให้ชม
ผ่านการถ่ายทอดสดของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบเี อส / เฟซบุก๊ Thai
PBS และ Youtube Thai Pbs
7. สมาคมกีฬาจักรยานฯ จะจัดเตรียมเก้าอี้ ให้นักกีฬา
ส�ำหรับนั่งรอเซ็นชื่อรายงานตัวโดยเว้นระยะห่าง จ�ำนวน 1 เมตร
ต่อเก้าอี้ 1 ตัว
8. เมื่อถึงเวลาในการรายงานตัวของนักกีฬา สมาคมกีฬา
จักรยานฯ จะเรียกนักกีฬาแต่ละทีม เดินขึ้นมาบนเวที โดยมี
สัญลักษณ์รปู เท้า เว้นระยะห่าง และจัดเตรียมปากกาให้นกั กีฬา
ใช้เซ็นบนแผ่น อะคลีลิครายงานตัว เมื่อเซ็นชื่อรายงานตัวเสร็จ
จะทิ้งปากกา ในถังขยะทันที ไม่มีการน�ำกลับมาใช้ซ�้ำ และต้อง
ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ที่จัดเตรียมไว้ให้ ทั้งก่อนและหลัง
การเซ็นชื่อ
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บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับการแข่งขัน รวมทัง้ ให้ไม่มกี ารสัมผัสอุปกรณ์
การแข่งขันร่วมกัน
3. ควบคุมให้นักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่ฝ่าย
จัดการแข่งขัน และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันทุกคนใน
สนามแข่งขันต้องสวมหน้ากากอนามัย ตลอดเวลา ลดการ
พูดคุยที่ไม่จ�ำเป็น ไม่เปิดหรือจับหน้ากากอนามัย หรือหน้ากาก
ผ้า โดยรักษาระยะห่างกัน อย่างน้อย 2 เมตร
จัดให้มีการลงทะเบียนด้วยการสแกน QR Code ก่อนเข้า
และออก จากสนามแข่งขันผ่านแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ที่ทาง
ราชการก�ำหนด ด้วยโทรศัพท์เคลือ่ นทีส่ มาร์ทโฟน เพือ่ ประโยชน์
ต่อการติดตามกรณีพบผูป้ ว่ ยและผูส้ มั ผัสทีม่ าใช้บริการใน สถานที่
4. จัดให้มีการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” ใน
โทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟนของ แต่ละคนเพื่อบันทึกข้อมูลการ
เดินทางของผูใ้ ช้งานด้วยเทคโนโลยี GPS และ Bluetooth ร่วมกับ
การสแกน QR Code “ไทยชนะ” ท�ำให้บันทึกการเดินทางของ
ผู้ใช้งานแม่นย�ำและเที่ยงตรงมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วย
อ�ำนวยความสะดวกให้กรมควบคุมโรค และบุคลากรทางการ
แพทย์สอบสวนโรคได้อย่างรวดเร็ว โดย “หมอชนะ” จะแจ้งไป
ยังกลุ่มผู้ใช้งานที่มีประวัติสัมผัสหรือเข้าใกล้กับผู้ติดเชื้อไวรัส
โควิด-19 ถึงวิธีการปฏิบัติตนที่ถูกต้อง

9. บริเวณจุดปล่อยตัวนักกีฬา สมาคมกีฬาจักรยานแห่ง
ประเทศไทยฯ จะด�ำเนินการจัดระยะห่างให้นักกีฬาที่เข้าร่วม
การแข่งขันฯ เพื่อลดการสัมผัส พร้อมมีเจ้าหน้าที่ถือถุงพลาสติก
เพื่อท�ำการเก็บหน้ากากอนามัย เมื่อได้เวลาประธานในพิธี ให้
สัญญาณปล่อยตัว
มาตรการในการป้องกันโรค ณ บริเวณพื้นที่มอบรางวัลแบบ
New Normal ในแต่ละวัน
1. จัดให้มีระบบคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ ตรวจอาการ
ไข้ ไอ จามมีน�้ำมูก หอบเหนื่อย เป็นหวัด เจ็บคอ ส�ำหรับนักกีฬา
ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการแข่งขัน และบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับการแข่งขันทุกคน ที่เข้าสนามการแข่งขัน ซึ่งเป็น
ระบบปิด แบบไม่มีผู้ชม ทั้งนี้ ควรมีอุณหภูมิในร่างกายไม่เกิน
37.5 องศา และไม่มอี าการระบบทางเดินหายใจ กรณีพบผูท้ เี่ ข้า
เกณฑ์สอบสวนโรคให้มแี นวทางปฏิบตั ใิ นการดูแล หรือแนวทาง
ส่งต่อผู้ที่มีอาการป่วยที่เหมาะสม พร้อมรายงานให้หน่วยงานที่
รับผิดชอบทราบทันที
2. จัดให้มบี ริการเจลแอลกอฮอล์ 70% ล้างมือก่อนเข้าและ
ออกจากสนามแข่งขัน รวมทั้งห้องสุขา ห้องอาบน�้ำ ห้องเปลี่ยน
เสื้อผ้า ในปริมาณเพียงพอต่อจ�ำนวนนักกีฬา เจ้าหน้าที่ และ
บุคลากรในการด�ำเนินการจัดการแข่งขันลดการใกล้ชิดระหว่าง
นักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการแข่งขัน และ
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สัมผัส 5. จ�ำกัดจ�ำนวนคน
12. ผู้เข้าร่วมพิธีมอบรางวัล จะต้องท�ำการเช็คเอ้าส์ ออก
จากสนามแข่งขันทุกครั้ง
13. จัดให้มีระบบตรวจสอบภายในสนามแข่งขัน รวมทั้ง
จัดให้มเี จ้าหน้าทีข่ องสนามแข่งขันตรวจตราดูแลความปลอดภัย
ก�ำกับควบคุมการให้บริการและการใช้บริการในสนามแข่งขัน
ให้เป็นไปตามมาตรการการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด
14. จัดให้มีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์สร้างความ
รู้ความเข้าใจ และแนะน�ำแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกัน ควบคุมโรค ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่าง ๆ เช่น
ป้ายประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้ง มีการ
อบรมเรือ่ งมาตรการป้องกันควบคุมโรคและความรูใ้ นการสังเกต
อาการป่วยของตนเอง เพื่อให้นักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน เจ้า
หน้าที่ฝ่ายจัดการแข่งขัน และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน
ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
15. ควบคุมการแสดงอาการดีใจของนักกีฬาระหว่างการ
แข่งขันที่เป็นการสัมผัสกัน หรือ ผู้ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง เช่น
ไม่ควรแสดงความดีใจด้วยการกอดกัน และส่งเสียง โดยให้เว้น
ระยะห่างในการแสดงความดีใจ
16. กรณีพบผู้ใช้บริการไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันควบคุมโรค เช่น ไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากาก
ผ้า หรือมีอาการป่วยจากการคัดกรองก่อนเข้าสนามแข่งขัน
งดให้เข้าในสถานที่จัดการแข่งขันโดยเด็ดขาด

6. จัดให้มแี บบฟอร์มบันทึกข้อมูล ชือ่ - นามสกุล หมายเลข
โทรศัพท์ เวลาเข้าออกจากสนามแข่งขัน กรณีผู้ใช้บริการไม่ได้
น�ำโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟนติดตัวมา เพื่อประโยชน์ต่อการ
ติดตามกรณีพบผู้ปวยและผู้สัมผัสที่มาใช้บริการในสถานที่
7. จ�ำกัดจ�ำนวนผู้ใช้ห้องสุขา ห้องอาบน�้ำ ไม่ให้มีความ
แออัด มีรถสุขาเคลื่อนที่ให้บริการตามจ�ำนวนนักกีฬา เจ้าหน้าที่
และบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่
8. ไม่มกี ารจ�ำหน่ายอาหารและเครือ่ งดืม่ ในสถานทีจ่ ดั การ
แข่งขัน ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการ
ก�ำหนด หรือมีการจัดอาหารเครื่องดื่มให้แก่ผู้ใช้บริการเฉพาะ
บุคคล เพื่อไม่ให้มีการแออัดในการรับประทานอาหารร่วมกัน
9. ไม่อนุญาตให้ประชาชนเข้าชมการแข่งขัน โดยจะให้ชม
ผ่านการถ่ายทอดสดของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบเี อส / เฟซบุก๊ Thai
PBS และ Youtube Thai Pbs
10. พิ ธี ม อบรางวั ล ให้ กั บ นั ก กี ฬ าในแต่ ล ะวั น ส� ำ หรั บ
การมอบรางวัลให้นักกีฬา จะให้นักกีฬาเป็นผู้หยิบเสื้อแชมป์
ช่อดอกไม้ บนแท่นรับรางวัลที่สมาคมจัดเตรียมไว้ให้ พร้อมทั้ง
จะแนะน�ำให้นักกีฬาจากต่างประเทศใช้ “การไหว้” แทนการจับ
มือแสดงความยินดี และไม่มีการเปิดแชมเปญ โดยยึดตามหลัก
มาตรการเว้นระยะห่าง และหลีกเลี่ยงการสัมผัส
11. ก� ำ หนดผู ้ ร ่ ว มพิ ธี ไ ม่ เ กิ น 50 คน เป็ น ไปตาม
มาตรการศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัส
โคโรนา 2019 (ศบค.) ประกอบด้วย 1. สวมหน้ากากอนามัย
2. เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ 3. เว้นระยะห่าง 4. หลีกเลี่ยงการ
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มาตรการการรักษาความสะอาดสถานที่จัดแข่งขันและโรงแรม
ที่พัก
1. พนักงานท�ำความสะอาดของโรงแรมทีพ่ กั และเจ้าหน้าที่
ควบคุมสนามแข่งขัน ทุกคนต้องสวมเครื่องป้องกันอันตราย
ส่วนบุคคล ได้แก่ หมวกคลุมผม หน้ากากอนามัย ถุงมือยาง
ผ้ายางกันเปื้อน รองเท้าพื้นยางหุ้มแข็ง ขณะท�ำความสะอาด
พร้อมทั้งอุปกรณ์เช่น ให้ใช้ที่คีบขยะ จัดเตรียมถุงขยะ และรวม
ขยะที่จุดรวม
2. เช็ดท�ำความสะอาดอุปกรณ์ในการแข่งขันที่มีโอกาส
สัมผัสร่วมกันบ่อย ๆ ด้วยแอลกอฮอล์ 70% ทั้งก่อนและหลัง
การใช้งานอยู่เสมอ
3. เช็ดท�ำความสะอาดพื้นบริเวณพื้นผิวสัมผัสในสถาน
ที่จัดการแข่งขันและพื้นที่จุดสัมผัสร่วม โดยเน้นจุดที่เสี่ยงที่มี
ผู้สัมผัสมากให้ท�ำความสะอาดบ่อยครั้ง เช่น ราวจับ ราวบันได
อ่างล้างมือ โต๊ะ ห้องสุขา ที่จับสายช�ำระ โถปัสสาวะ ลูกบิด
กลอนประตู ก๊อกน�ำ้ ด้วยน�ำ้ ยาท�ำความสะอาด น�ำ้ ยาฆ่าเชือ้ หรือ
แอลกอฮอล์ 70% ทุก 1 ชั่วโมง
4. จัดให้มีจุดวางถังขยะชนิดมีฝาปิดเพื่อรวบรวมขยะ
ต่าง ๆ โดยคัดแยกขยะ ได้แก่ ขยะทั่วไป ขยะอันตราย และขยะ
ติดเชือ้ เช่น หน้ากากอนามัย และมัดปากถุงให้แน่นก่อนส่งก�ำจัด
ตามหลักสุขาภิบาลทุกวัน

17. ในระหว่างการแข่งขันไปยังจังหวัดต่าง ๆ จะมีเจ้า
หน้าที่จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ติดตามขบวน
ไปตลอดเส้นทาง โดยจะปฏิบตั งิ านร่วมกับเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข
จังหวัดทีเ่ ป็นเส้นทางผ่าน เพือ่ เฝ้าสังเกตอาการ และให้คำ� แนะน�ำ
นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทุกคน ในการป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19
18. สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ งดจัดงานเลีย้ ง
ฉลองชัยให้แก่นกั กีฬาหลังจบการแข่งขัน ทัง้ ประเภททีมชายและ
ทีมหญิง เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัส และลดความแออัด
19. เมื่อเสร็จสิ้นการแข่งขัน นักกีฬาทีมต่างชาติในสเตจ
สุดท้าย จะต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 ก่อนเดินทางออกจาก
ประเทศไทย โดยนักกีฬาทีมชาย ก�ำหนดตรวจหาเชื้อในวันที่ 6
เมษายน 2564 ส่วนนักกีฬาทีมหญิง ก�ำหนดตรวจหาเชื้อในวัน
ที่ 10 เมษายน 2564 ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสงขลา
ซึ่งเป็นสถานที่พักของนักกีฬา
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แนวทางปฏิบัติส�ำหรับบุคลากร นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ในการเข้า
ร่วมการแข่งขัน
การเตรียมตัวก่อนการแข่งขันฯ
1. หากนักกีฬา เจ้าหน้าที่ บุคลากรที่เข้าร่วมการจัดการ
แข่งขันมีอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือ เป็นหวัด ให้งดเข้าร่วมการ
แข่งขันทันที
2. นักกีฬา เจ้าหน้าที่ บุคลากรทุกคน ต้องไม่ปิดบังข้อมูล
ส่วนตัว เช่น โรคประจ�ำตัว การเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงที่มีการ
แพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 การสัมผัสใกล้ชิดบุคคลที่
ติดเชื้อ
3. นักกีฬา เจ้าหน้าที่ บุคลากร หรือผู้ใช้บริการทุกคนต้อง
ผ่านการคัดกรองโรคไวรัสโควิด-19 ก่อนการแข่งขัน และนักกีฬา
ทีเ่ ดินทางมาจากต่างประเทศต้องผ่านมาตรการคัดกรองหรือการ
กักตัวตามระเบียบของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
4. นักกีฬา เจ้าหน้าที่ บุคลากร ทีเ่ ข้าร่วมการจัดการแข่งขัน
ต้องสวมหน้ากากอนามัย ตลอดเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ในสนาม
แข่งขัน และพื้นที่จัดกิจกรรม
5. นักกีฬา เจ้าหน้าที่ บุคลากรทุกคน ต้องดาวน์โหลด
แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ในโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟน เพื่อ
ใช้ในการแสกน QR Code ก่อนเข้า-ออกสนามแข่งขันตามทีท่ าง
ราชการก�ำหนด
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3. ตรวจสอบความสะอาด ความปลอดภัยของสนาม
แข่ ง ขั น และอุ ป กรณ์ ก ารแข่ ง ขั น เพื่ อ ให้ ใ ช้ บ ริ ก ารได้ อ ย่ า ง
ปลอดภัย
4. นักกีฬา เจ้าหน้าที่ บุคลากร หรือผู้ใช้บริการในสนาม
ทุกคน ต้องมีการเว้นระยะห่างกันประมาณ 2 เมตร ทัง้ ในระหว่าง
แข่งขัน และระหว่างพักด้วย
5. นักกีฬา เจ้าหน้าที่ บุคลากร หรือผู้ใช้บริการในสนาม
แข่งขันทุกคนควรหมั่นล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือ
น�้ำยาฆ่าเชื้อโรคเสมอ
6. ผู้ใช้บริการในสนามแข่งขันทุกคนต้องสวมหน้ากาก
อนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา เว้นเฉพาะนักกีฬาในช่วงเวลา
ที่นักกีฬาก�ำลังลงท�ำการแข่งขัน
7. ผู้ใช้บริการในสนามแข่งขันทุกคนควรพูดโดยใช้ระดับ
เสียงปกติ และลดการใช้เสียงดังขณะท�ำกิจกรรม และเลี่ยงไอ
จาม ใกล้ผู้อื่น

6. นักกีฬา เจ้าหน้าที่ บุคลากรทุกคน ต้องดาวน์โหลด
แอปพลิเคชัน “หมอชนะ” ในโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟน เพื่อ
บันทึกข้อมูลการเดินทางของผู้ใช้งาน และใช้งานร่วมกับแอป
พลิเคชัน “ไทยชนะ”
แนวทางปฏิบัติในระหว่างก่อนและหลังการแข่งขัน
1. ลงทะเบียนเข้า-ออกจากสถานที่จัดการแข่งขัน โดยใช้
แอปพลิเคชันที่ทางราชการก�ำหนด “ไทยชนะ” สแกน QR Code
บริเวณหน้าสถานที่ รวมทัง้ สแกน QR Code ก่อนออกจากสถาน
ที่ด้วย และต้องบันทึกข้อมูลรวมทั้งประวัติตามความเป็นจริง
ลงในแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” ควบคู่กันไปด้วย
2. ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุม
โรคที่ผู้จัดการแข่งขันก�ำหนดอย่างเคร่งครัด เช่น การตรวจวัด
อุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าสนามแข่งขัน ให้ข้อมูลประวัติการ
เจ็บป่วย และประวัติการเดินทางไปพื้นที่เสี่ยงของตนเอง พร้อม
ทั้งปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำอย่างเคร่งครัด เพื่อช่วยลดความเสี่ยง
ในการแพร่กระจายเชื้อ
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8. งดแสดงอาการดีใจระหว่างการแข่งขันที่เป็นการสัมผัส
กันระหว่างนักกีฬา เช่น งดแสดงความดีใจด้วยการกอดกัน โดย
ให้เว้นระยะห่างในการแสดงความดีใจ
9. ไม่บว้ นน�ำ้ ลาย หรือเสมหะ ขณะท�ำการแข่งขัน หลีกเลีย่ ง
การสัมผัสใบหน้าโดยไม่จ�ำเป็น
10. ผู้ใช้บริการควรแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ หากพบ
ว่าการให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค ให้
ด�ำเนินการประเมินการให้บริการในแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ทีล่ ง
ทะเบียน ตามแนวทางประชาสัมพันธ์ของรัฐบาล และ กระทรวง
สาธารณสุข
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ในกรณีที่ใช้พื้นที่ของแต่ละจังหวัดที่เป็นเส้นทางแข่งขัน
1. สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ จะได้ประสานกับจังหวัดอย่างใกล้ชิด เพื่อก�ำหนด
แนวทางในการป้องกันการแพร่ระบาด และจะด�ำเนินการขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรต่อ
ผู้ว่าราชการจังหวัดเจ้าของพื้นที่ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ประกอบด้วย
1.1 นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา 		
ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา /
					
ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา
1.2 นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ 		
ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง /
					
ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพัทลุง
1.3 นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์		
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช /
					
ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อ
					
จังหวัดนครศรีธรรมราช
1.4 นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา 		
ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง /
					
ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตรัง
1.5 นายเอกรัฐ หลีเส็น 		
ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล /
					
ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสตูล
1.6 นายราชิต สุดพุ่ม			
ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี /
					
ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปัตตานี
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คู่มือ

การจัดการแข่งขันกีฬาจักรยาน
รายการ ระดับนานาชาติ
ชีวิตวิถีใหม่ New Normal
การจัดการแข่งขันกีฬาจักรยาน
แนวทางการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19
ส�ำหรับการแข่งขันกีฬาจักรยาน (ระบบปิด ไม่มีคนดู) รายการ ระดับนานาชาติ
การแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติ “Track Asia Cup 2021”
และการแข่งขันรายการ “The 61th Anniversary of Thai Cycling Association 2021”
ชีวิตวิถีใหม่ New Normal

ใช้การถ่ายทอดสดทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ Thai PBS และ Thaicycling Association
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สมาคมกี ฬ าจั ก รยานแห่ ง ประทศไทย ในพระบรม
ราชู ป ถั ม ภ์ ได้ รั บ เกี ย รติ จ าก สหพั น ธ์ จั ก รยานแห่ ง เอเชี ย
(เอซีซี) ซึ่งอยู่ภายใต้การรับรองของ สหพันธ์จักรยานนานาชาติ
(ยู ซี ไ อ) ให้ เ ป็ น เจ้ า ภาพจั ด การแข่ ง ขั น จั ก รยานประเภทลู ่
นานาชาติ 2 รายการ ซึ่งได้บรรจุลงตามปฏิทินประจ�ำปี 2021
ของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ ในระดับ CL1 และ CL2 ระหว่าง
วันที่ 25-29 สิงหาคม 2564
ก�ำหนดการแข่งขัน สนามเวลโลโดรม สนามกีฬาแห่งที่ 2
จังหวัดสุพรรณบุรี
- ระหว่างวันที่ 25-28 สิงหาคม 2564 รายการ “Track Asia
Cup 2021” ระดับ CL1 (การแข่งขันลู่ระดับนานาชาติคลาส 1)
- วันที่ 29 สิงหาคม 2564 รายการ “The 61th Anniversary
of Thai Cycling Association” ระดับ CL2 (การแข่งขันลู่ระดับ
นานาชาติคลาส 2)
ส�ำหรับการแข่งขันจักรยานประเภทลูน่ านาชาติ ได้ถกู บรรจุ
ลงในปฏิทินสหพันธ์จักรยานนานาชาติ หรือ UCI ในระดับ CL1
และ CL2 ซึ่งจะมีผลต่อคะแนนสะสม ในการพิจารณาคัดเลือก
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันที่ระดับสูง อาทิเช่น รายการ World
Cup, World Championships และ Olympics

ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน
สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ ได้ส่งหนังสือเชิญ
ทีมจากต่างชาติ เข้าร่วมการแข่งขัน
ก�ำหนดทีมต่างชาติ 12 ทีม และทีมไทย 3 ทีม (ทีมชาติไทย,
ทีมฟิชเชอร์แมนส์เฟรนด์ และ ทีม Prime19)
รายชื่ อ ประเทศที่ เ ข้ า ร่ ว มการแข่ ง ขั น ประกอบด้ ว ย
(อยู่ระหว่างรอค�ำตอบ)
1.สาธารณรัฐประชาชนจีน
2.ประเทศญี่ปุ่น
3.ประเทศอินเดีย
4.ประเทศเกาหลี
5.ประเทศมาเลเซีย
6.ประเทศคาซัคสถาน
7.ประเทศอเมริกา
8.เขตปกครองพิเศษมาเก๊า
9.ประเทศสิงคโปร์
10.สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์
11.ประเทศปากีสถาน
12.ประเทศไต้หวัน

จำนวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ควบคุมการแข่งขัน
จ�ำนวนนั
กีฬาและเจ้าหน้าทีและจากต่
่ควบคุมการแข่
งขัน รวมแล้วประมาณ 160 คน
นักกีฬาจักรยานประเภทลู
่ ทั้งกในประเทศไทย
างประเทศ

นักกีฬาจักรยานประเภทลู่ ทั้งในประเทศไทย และจาก ต่างประเทศ รวมแล้วประมาณ 160 คน

ประเภท
เจ้าหน้าที่
ทีมจากต่างประเทศ
50 คน
ผู้แทนสหพันธ์นานาชาติ
2 คน
ผู้ตัดสินสหพันธ์กีฬานานาชาติ
5 คน
เจ้าหน้าที่จับเวลาต่างชาติ
3 คน
เจ้าหน้าที่ตรวจสารกระตุ้น
2 คน
ผู้ตัดสินชาวไทย
20 คน
เจ้าหน้าที่เทคนิค
20 คน
เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันในประเทศไทย
130 คน
รวมทั้งสิ้น

นักกีฬา
110 คน
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รวม
160 คน
2 คน
5 คน
3 คน
2 คน
20 คน
20 คน
130 คน
342 คน

ขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนการแข่งขัน

3,100,000 บาท ต่อคน ซึง่ สมาคมกีฬาจักรยานฯ ได้ประสานงาน
กับบริษทั ประกันภัยในประเทศเพือ่ สะดวกในการเข้ารับการรักษา
กรณีเกิดตรวจพบเชือ้ ในการนีส้ มาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศ
ไทยฯ พิจารณาให้ บริษทั ทิพยประกันภัย จ�ำกัด เป็นผูด้ ำ� เนินการ
ท�ำประกันให้นกั กีฬาและเจ้าหน้าที่ ผ่านระบบออนไลน์กอ่ นเดิน
ทางมาประเทศไทยทุกคน
1.4 นักกีฬาและเจ้าหน้าทีจ่ ากต่างชาติ ต้องก�ำหนดระยะ
เวลาการเดินทางเผื่อเอาไว้ส�ำหรับการเข้ารับการกักตัว 14 วัน
(16 วัน 15 คืน) และการเดินทางไปยังจังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยรถ
บัสปรับอากาศ รวมไปถึงวันทีจ่ ะต้องเข้าประชุมผูจ้ ดั การทีมก่อน
ที่จะมีการแข่งขัน 1 วัน โดย นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ต่างชาติต้อง
เดินทางมาถึงประเทศไทย ก่อนวันที่ 6 สิงหาคม 2564
1.5 นักกีฬาและเจ้าหน้าที่จากต่างชาติ ต้องดาวน์โหลด
แอปพลิเคชัน Thailand Plus ทีท่ างราชการก�ำหนด ส�ำหรับผูเ้ ดิน
ทางเข้าประเทศไทย ตามค�ำสั่ง ศบค. ที่ 8/2563

1.นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ
1.1 นักกีฬาและเจ้าหน้าที่จากต่างชาติทุกคน ก่อนเดิน
ทางเข้ามายังประเทศไทยจะต้องขอใบรับรองการเข้าประเทศ
(Certificate of entry) หรือ COE โดยแต่ละคนจะต้องลงทะเบียน
และกรอกข้อมูลกับสถานฑูตไทยในประเทศนัน้ ๆ ซึง่ สมาคมกีฬา
จักรยานแห่งประเทศไทยฯ จะส่งหนังสือเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน
ไปยังทุกทีม พร้อมด้วยรายละเอียดของโรงแรมทีพ่ กั ระหว่างการ
แข่งขัน
1.2 นักกีฬาและเจ้าหน้าที่จากต่างชาติทุกคน จะต้องท�ำ
Real-time RT PCR เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างน้อย
72 ชัว่ โมง ก่อนการเดินทางจากประเทศต้นทาง รวมถึงต้องเตรียม
เอกสารอื่น ๆ ที่ต้องยื่นประกอบกับสายการบินตามข้อก�ำหนด
ของแต่ละสายการบิน
1.3 นักกีฬาและเจ้าหน้าที่จากต่างชาติ ต้องท�ำประกัน
ภัยโควิด-19 ในวงเงิน 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ
54

2. ขั้นตอนเมื่อถึงประเทศไทย และการกักตัวใน ASQ
สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ จะด�ำเนินการ
เพื่อให้เกิดความมั่นใจจากทุกภาคส่วนว่านักกีฬาและเจ้าหน้าที่
ทีมต่างชาติทุกคน ที่เดินทางเข้ามาในเมืองไทยเพื่อเข้าร่วมการ
แข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติ รายการ “Track Asia Cup
2021” และ รายการ “The 61th Anniversary of Thai Cycling
Association” จะต้องเข้ารับการกักตัวตามมาตรการของ ศูนย์
บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. เป็นระยะเวลา 14 วัน (16 วัน 15
คืน) ในโรงแรมที่เข้าร่วมเป็นสถานกักกันโรคแห่งรัฐทางเลือก
Alternative State Quarantine (ASQ) ซึ่งสมาคมกีฬาจักรยาน
แห่งประเทศไทยฯ ได้เลือกใช้บริการโรงแรมรอยัลรัตนโกสินทร์
ที่ได้ประสานงานร่วมกับ โรงพยาบาลปิยะเวท โดยมีขั้นตอนที่
โรงแรมรอยัลรัตนโกสินทร์ ก�ำหนดไว้ดังนี้
2.1 โรงแรมด�ำเนินการรับผู้เข้าพักจากสนามบินด้วยรถที่
มีมาตรฐาน ทั้งรถตู้ที่มีการ กั้นระหว่างคนขับกับผู้โดยสาร และ
มีการท�ำรายละเอียดของรถว่าแต่ละคันมีท่านในเดินทางร่วม
บ้าง รวมถึง รถบัสโดยสารมีการท�ำผังที่นั่ง มีสัญลักษณ์แสดง
ต�ำแหน่งห้ามนั่งชัดเจน เพื่อเว้นระยะห่าง และตรวจโดยกล้อง
วงจรปิดตลอดการเดินทาง
2.2 เมือ่ ผูเ้ ข้าพักเพือ่ กักตัวเดินทางมาถึงโรงแรม จะให้เข้า
โรงแรมทางด้านข้างซึง่ เป็นพืน้ ทีเ่ ฉพาะ ASQ มีการเปลีย่ นรองเท้า
ซึ่งทางโรงแรมจัดเตรียมไว้ให้

2.3 ผู้เข้าพักเช็คอินในพื้นที่เช็คอินพิเศษที่ทางโรงแรม
จัดเตรียมไว้ให้โดยเฉพาะ (ไม่รวมกับบริเวณเช็คอินตามปกติ)
2.4 เจ้าหน้าที่ชี้แจงข้อมูล, ระเบียบการเข้าพัก และ
แอดกลุม่ ไลน์ทที่ างโรงแรมสร้างไว้ ส�ำหรับประสานงาน แจ้งอุณ
ภูมิร่างกายประจ�ำวัน และสอบถามอาการกับทางโรงพยาบาล
2.5 ผู้เข้ากักตัวเข้าห้องพักที่จองไว้ และกรอกเอกสาร
ข้อมูลสุขภาพทางออนไลน์ เพื่อลงทะเบียนกับทางโรงพยาบาล
2.6 มีการตรวจสิ่งอ�ำนวยความสะดวกและสภาพห้อง
ก่อนการเข้าพักทุกครั้ง เพื่อไม่เกิดปัญหาในการเข้าพักเพื่อ
ลดความเสี่ยงในการเข้าไปแก้ไข
2.7 มีการตรวจ Real-time RT PCR ด้วยการท�ำ Swab
เป็นการหาเขือ้ จากการป้ายเอาเยือ่ บุในคอ หรือเนือ้ เยือ่ หลังโพรง
จมูก มาตรวจในวันที่ 3 และ 12 ของการกักตัว
2.8 หากมี ก ารพบเชื้ อ ทางโรงพยาบาลปิ ย ะเวท จะ
ประสานกับผู้เข้าพักเพื่อส่งตัวไปรักษา ณ โรงพยาบาลปิยะเวท
และทางโรงพยาบาลจะรายงานไปยัง สถาบันป้องกันควบคุม
โรคเขตเมือง (สปคม.) และท�ำการสอบสวนโรค
2.9 หากไม่มีการพบเชื้อผู้กักตัวสามารถนัดเวลาเพื่อลง
มาใช้พื้นที่ผ่อนคลายอิริยาบถ (Relax) รอบสระว่ายน�้ำได้ โดย
มีการเว้นระยะห่าง และมีเจ้าหน้าทีโ่ รงแรมไปรับ-ส่งผูก้ กั ตัวจาก
ห้องพักและดูแลพื้นที่ตลอดเวลา
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2.10 ระหว่างการกักตัว สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศ
ไทยฯ จะจัดลูกกลิ้ง หรือสมาร์ทเทรนเนอร์ ให้นักกีฬาฝึกซ้อม
อยู่ภายในห้องพัก โดยไม่มีการฝึกซ้อมร่วมกันอย่างเด็ดขาด
2.11 หลั ง จากครบระยะเวลาการกั ก ตั ว 14 วั น เต็ ม
(16 วัน 15 คืน) ผู้เข้ารับการกักตัว จะสามารถออกจากโรงแรม
ได้ตั้งแต่เวลา 06.00 น.
2.12 ผู้ที่ผ่านการกักตัว 14 วันตามมาตรการแล้ว ใน
ระหว่างการแข่งขันจะต้องตรวจวัดอุณหภูมิตัวเอง วันละ 2 ครั้ง
ในเวลา 06.00 น. และ 18.00 น. และให้สังเกตอาการของตัว
เอง พร้อมทั้งลงบันทึกในแบบฟอร์มที่สมาคมกีฬาจักรยานฯ จัด
ท�ำเอาไว้ แล้วส่งให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัด เก็บรวบรวม
ข้อมูลทุกวัน

3. นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ในประเทศไทย ที่ร่วมการแข่งขันฯ
3.1 ทีมชาติไทย และทีมสโมสรของไทย ส�ำหรับผู้ที่จะ
เดินทางออกนอกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดใน 5 จังหวัด
ประกอบด้วย สมุทรสาคร , ระยอง , ชลบุรี , จันทบุรี , ตราด จะ
ต้องด�ำเนินการขอเอกสาร แล้วยื่นแบบ ค�ำขอเอกสารรับรอง
ความจ�ำเป็นฯ ต่อ นายอ�ำเภอ ปลัดอ�ำเภอ หรือ ข้าราชการทีน่ าย
อ�ำเภอมอบหมาย ปลัด อปท. หรือ ปลัด อปท.มอบหมาย ก�ำนัน
ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ ดังนี้
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3.1.1 เอกสารรับรองความจ�ำเป็นในการเดินทางออกนอก
พื้นที่จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
3.1.2 แบบค� ำ ขอเอกสารรั บ รองความจ� ำ เป็ น ในการ
เดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
3.2 จะต้องตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยวิธีการ Rapid
Test หรือ PCR test (ภายใน 72 ชั่วโมง ก่อนการแข่งขัน ) และ
ขอเอกสารรับรองการตรวจเชื้อโควิด -19 จะต้องมีผลเป็นลบ
( Negative หรือ Not Detected )
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มาตรการในการเดินทางไปจังหวัดสุพรรณบุรี

ปฏิบัติติตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19)
ส�ำหรับบุคคลที่เดินทางเข้าจังหวัดสุพรรณบุรี จะต้องปฏิบัติติ
ตามมาตรการทีจ่ งั หวัดก�ำหนด โดยมีนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดสุพรรณบุรี / ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อ
จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ
จะขอความร่วมมือจากส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุร,ี
ส�ำนักงานเขตสุขภาพที่ 5 ประสานในการปฏิบตั เิ พือ่ ควบคุมดูแล
ให้เป็นไปตามมาตรการที่ก�ำหนด
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มาตรการส�ำหรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่เดินทางมา
จากต่างประเทศ กักตัวครบ 14 วัน

3. นักกีฬาและเจ้าหน้าที่จากต่างชาติ ต้องดาวน์โหลด
แอปพลิเคชัน Thailand Plus ทีท่ างราชการก�ำหนด ส�ำหรับผูเ้ ดิน
ทางเข้าประเทศไทย ตามค�ำสั่ง ศบค. ที่ 8/2563
4. ส�ำหรับนักกีฬาทีมชาติ และทีมสโมสรของไทย จะต้อง
ตรวจหาเชือ้ ไวรัสโควิด-19 ด้วยวิธกี าร Rapid test หรือ PCR test
(ภายใน 72 ชัว่ โมง ก่อนการแข่งขัน) และขอรับเอกสารรับรองการ
ตรวจเชื้อไวรัสโควิด-19 จะต้องมีผลเป็นลบ (Negative หรือ Not
Detected) และเดินทางไปพร้อมกับนักกีฬาต่างชาติ

1. เมือ่ นักกีฬาต่างชาติออกจากโรงแรม รอยัลรัตนโกสินทร์
จังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้ท�ำการกักตัวครบก�ำหนด 14 วัน
ตั้งแต่วันที่ 6-21 สิงหาคม 2564 ทางสมาคมกีฬาจักรยานแห่ง
ประเทศไทยฯ จะจัดรถบัสขนส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ไปยัง
โรงแรมวาสิฏฐี ซิตี้ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยใช้ระยะเวลาเดินทาง
ประมาณ 3 ชั่วโมง
2. ส�ำหรับรถบัสปรับอากาศ เพือ่ รองรับนักกีฬาทีเ่ ดินทางไป
ยังจังหวัดสุพรรณบุรี ทางสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ
จะมีการท�ำความสะอาดและพ่นยาฆ่าเชื้อบนรถบัสที่ท�ำการ
ขนส่งนักกีฬา ในวันที่ 20 สิงหาคม 2564 จ�ำนวน 10 คัน 48 ที่
นั่ง และจะมีการเว้นระยะห่างที่นั่งบนรถบัสปรับอากาศ คือ ใน
รถบัสจะมีจ�ำนวนคนที่นั่ง 24 คน และมีการท�ำสัญลักษณ์แสดง
ต�ำแหน่งห้ามนั่งชัดเจน
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มาตรการส�ำหรับโรงแรมที่พักนักกีฬาและเจ้า
หน้าที่ที่ควบคุมการแข่งขัน

5. การรับประทานอาหาร ทางโรงแรมจะต้องมีการวัด
อุณหภูมิ มีการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ 70 % และต้องสวม
หน้ากากอนามัย ก่อนเข้าห้องอาหารทุกครั้ง
อาหารเช้า โดยก�ำหนดเวลา เวลา 06.00-09.00 น.
อาหารเย็น โดยก�ำหนดเวลา เวลา 18.00-20.00 น.
และจัดที่นั่งรับประทานอาหาร เว้นระยะห่าง (Social distancing) เพื่อลดความแออัดและการสัมผัส
6. สถานที่ประชุมผู้จัดการทีมที่โรงแรมวาสิฎฐี ซิตี้จังหวัด
สุพรรณบุรี
การจัดพื้นที่
6.1 ทางสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ จะมีการ
วัดอุณหภูม,ิ เจลแอลกอฮอล์ 70 % และต้องสวมหน้ากากอนามัย
ก่อน – หลังเข้าประชุมทุกครัง้ โดยการประชุมจะจัดขึน้ ในวันที่ 24
สิงหาคม2564 เวลา 15.00 น. โดยประชุมเฉพาะผูจ้ ดั การทีมและ
กรรมการผู้ติดสิน ไม่เกิน 30 คน
6.2 มีการจัดพื้นที่ (โต๊ะ,เก้าอี้) เว้นระยะห่าง ระหว่าง
บุคคล อย่างน้อย 1 เมตร (Social distancing) เพื่อลดความ
แออัดและการสัมผัส

1. เมื่อนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ถึงที่พักโรงแรม วาสิฏฐี ซิตี้
จังหวัดสุพรรณบุรี ต้องปฏิบัติตามมาตรการหลัก 5 ข้อ ในการ
ป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ของ ศบค. ได้แก่ สวม
หน้ากากอนามัย, ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์, รักษาระยะห่าง,
หลีกเลี่ยงการสัมผัส, ไม่รวมกลุ่มกันเป็นจ�ำนวนมาก
2. จะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น “หมอชนะ” เพื่อ
บันทึกข้อมูลการเดินทางของผู้ใช้งานด้วยเทคโนโลยี GPS และ
Bluetooth ร่วมกับการสแกน QR Code “ไทยชนะ” เพือ่ ให้บนั ทึก
การเดินทางของผู้ใช้งานแม่นย�ำและเที่ยงตรงมากยิ่งขึ้น
3. ทางโรงแรมจะมี ก ารตรวจวั ด อุ ณ หภู มิ แ ละกระเป๋ า
เดินทางทุกใบจะได้รับการฆ่าเชื้อท�ำความสะอาดก่อนน�ำเข้าสู่
ห้องพัก
4. ทางโรงแรมจัดเจ้าหน้าที่ และเพิ่มความถี่ในการเช็ด
ท�ำความสะอาดด้วยน�้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณ จุดสัมผัสสาธารณะ
อาทิ เคาน์เตอร์ให้บริการ ปุม่ กดลิฟท์ ทีจ่ บั บันได ทีจ่ บั ประตูหอ้ งน�ำ้
ราวบันไดเลือ่ น, ก๊อกน�ำ้ ทีจ่ บั ประตู อาคารทุกจุด พืน้ ทีท่ วั่ โรงแรม
อย่างน้อย วันละ 3 ครั้ง (เช้า เที่ยง เย็น และเพิ่มความถี่ในช่วงที่
มี ผู้ใช้บริการจ�ำนวนมาก)
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7. ระหว่างการฝึกซ้อมและแข่งขันที่ จังหวัดสุพรรณบุรี
7.1 การฝึกซ้อมก่อนแข่งขันวันที่ 22-24 สิงหาคม 2564
ทางสมาคมกีฬาจักรยานฯ จะจัดพื้นที่ปิดเพื่อให้นักกีฬาลงฝึก
ซ้อม โดยมีเจ้าหน้าที่ควบคุมอย่างใกล้ชิด ไม่ให้ออกซ้อมนอก
พืน้ ที่พร้อมทั้งจัดท�ำตารางเวลาในการฝึกซ้อม เพือ่ ลดการแออัด
ในการฝึกซ้อม

7.2 ระหว่างการแข่งขันวันที่ 25-29 สิงหาคม 2564 ทาง
สมาคมกีฬาจักรยานฯ ได้มีการจัดเตรียมรถเวียน (Shuttle bus)
รับส่งนักกีฬาระหว่างโรงแรมที่พัก และสนามการแข่งขัน
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4. จัดให้มีการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” ใน
โทรศัพท์เคลือ่ นที่ สมาร์ทโฟนของ แต่ละคนเพือ่ บันทึกข้อมูลการ
เดินทางของผูใ้ ช้งานด้วยเทคโนโลยี GPS และ Bluetooth ร่วมกับ
การสแกน QR Code “ไทยชนะ” ท�ำให้บันทึกการเดินทางของ
มาตรการคัดกรองอาการป่วย ณ โรงแรมวา
ผู้ใช้งานแม่นย�ำและเที่ยงตรงมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วย
สิฏฐี ซิตี้ จังหวัดสุพรรณบุรี
1. จัดให้มรี ะบบคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ ตรวจอาการไข้ อ�ำนวยความสะดวกให้กรมควบคุมโรค และบุคลากรทางการ
ไอ จามมีน�้ำมูก หอบเหนื่อย เป็นหวัด เจ็บคอ ส�ำหรับนักกีฬา แพทย์สอบสวนโรคได้อย่างรวดเร็ว โดย “หมอชนะ” จะแจ้งไป
ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการแข่งขัน และบุคคลที่ ยังกลุ่มผู้ใช้งานที่มีประวัติสัมผัสหรือเข้าใกล้กับผู้ติดเชื้อไวรัส
เกี่ยวข้องกับการแข่งขันทุกคน ทั้งนี้ ควรมีอุณหภูมิในร่างกาย โควิด-19 ถึงวิธีการปฏิบัติตนที่ถูกต้อง
ไม่เกิน 37.5 องศา และไม่มีอาการระบบทางเดินหายใจ กรณี
พบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคให้มีแนวทางปฏิบัติในการดูแล
หรือแนวทางส่งต่อผูท้ มี่ อี าการป่วยทีเ่ หมาะสม พร้อมรายงานให้
หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบทันที
2. จัดให้มีบริการเจลแอลกอฮอล์ 70% ล้างมือก่อนเข้า
และออกจากสนามแข่งขัน รวมทั้งห้องสุขา ห้องอาบน�้ำ ห้อง
เปลี่ยนเสื้อผ้า ในปริมาณเพียงพอต่อจ�ำนวนนักกีฬา เจ้าหน้าที่
และบุคลากรในการด�ำเนินการจัดการแข่งขัน
3. นักกีฬาและเจ้าหน้าทีท่ กุ คนจะต้องมีอปุ กรณ์ปอ้ งกันโรค
ส่วนบุคคล เช่น หน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า หรือ Face Shield
สวมใส่ตลอดเวลา

การเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังเพื่อให้
เป็นไปตามมาตรการที่ก�ำหนด
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ที่พักนักกีฬาในแต่ละประเทศจัดเว้นระยะห่างประเทศละ 2 เมตร

มาตรการคัดกรองอาการป่วย ณ สถานที่
จัดการแข่งขัน ( ระบบปิด แบบไม่มีผู้ชม )

ที่ทางราชการก�ำหนด ด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟน เพื่อ
ประโยชน์ตอ่ การติดตามกรณีพบผูป้ ว่ ยและผูส้ มั ผัสทีม่ าใช้บริการ
1.จัดให้มีระบบคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ ตรวจอาการไข้ ในสถานที่
6.จัดให้มีการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” ใน
ไอ จามมีน�้ำมูก หอบเหนื่อย เป็นหวัด เจ็บคอ ส�ำหรับนักกีฬา
ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการแข่งขัน และบุคคลที่ โทรศัพท์เคลือ่ นที่ สมาร์ทโฟน ของแต่ละคนเพือ่ บันทึกข้อมูลการ
เกี่ยวข้องกับการแข่งขันทุกคน ที่เข้าสนามการแข่งขัน ซึ่งเป็น เดินทางของผูใ้ ช้งานด้วยเทคโนโลยี GPS และ Bluetooth ร่วมกับ
ระบบปิด แบบไม่มีผู้ชม ทั้งนี้ ควรมีอุณหภูมิในร่างกายไม่เกิน การสแกน QR Code “ไทยชนะ” ท�ำให้บันทึกการเดินทางของ
37.5 องศา และไม่มอี าการระบบทางเดินหายใจ กรณีพบผูท้ เี่ ข้า ผู้ใช้งานแม่นย�ำและเที่ยงตรงมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วย
เกณฑ์สอบสวนโรคให้มแี นวทางปฏิบตั ิ ในการดูแล หรือแนวทาง อ�ำนวยความสะดวกให้กรมควบคุมโรค และบุคลากรทางการ
ส่งต่อผู้ที่มีอาการป่วยที่เหมาะสม พร้อมรายงานให้หน่วยงานที่ แพทย์สอบสวนโรคได้อย่างรวดเร็ว โดย “หมอชนะ” จะแจ้งไป
ยังกลุ่มผู้ใช้งานที่มีประวัติสัมผัสหรือเข้าใกล้กับผู้ติดเชื้อไวรัสโค
รับผิดชอบทราบทันที
2.จัดให้มบี ริการเจลแอลกอฮอล์ 70% ล้างมือก่อนเข้าและ วิด-19 ถึงวิธีการปฏิบัติตนที่ถูกต้อง
7.จัดให้มแี บบฟอร์มบันทึกข้อมูล ชือ่ - นามสกุล หมายเลข
ออกจากสนามแข่งขัน รวมทัง้ ห้องสุขา ห้องอาบน�้ำ ห้องเปลีย่ น
เสื้อผ้า ในปริมาณเพียงพอต่อจ�ำนวนนักกีฬา เจ้าหน้าที่ และ โทรศัพท์ เวลาเข้าออก จากสนามแข่งขันฯ กรณีผู้ใช้บริการไม่
ได้น�ำโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟนติดตัวมา เพื่อประโยชน์ต่อ
บุคลากรในการด�ำเนินการจัดการแข่งขัน
3.นักกีฬาและเจ้าหน้าทีท่ กุ คนจะต้องมีอปุ กรณ์ปอ้ งกันโรค การติดตามกรณีพบผู้ปวยและผู้สัมผัสที่มาใช้บริการในสถานที่
8.ก�ำหนดผู้ร่วมพิธไี ม่เกิน 50 คน เป็นไปตามมาตรการ
ส่วนบุคคล เช่น หน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า หรือ Face Shield
ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
สวมใส่ตลอดเวลา
4.จัดการแข่งขันแบบปิด มีการเข้า-ออกทางเดียว ไม่ 2019 (ศบค.) ประกอบด้วย 1. สวมหน้ากากอนามัย 2. เจล
อนุญาตให้มีผู้ชมการแข่งขัน ตลอดจนบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับ แอลกอฮอล์ล้างมือ 3. เว้นระยะห่าง 4. หลีกเลี่ยงการสัมผัส 5.
จ�ำกัดจ�ำนวนคน
การจัดการแข่งขันเข้าในบริเวณสถานที่จัดการแข่งขัน
5.จัดให้มีการลงทะเบียนด้วยการสแกน QR Code ก่อน
เข้าและออก จากสนาม แข่งขันผ่านแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ”
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มาตรการในการป้องกันโรค ณ สถานที่ในการจัด
พิธีเปิดการแข่งขัน

ทีไ่ ม่จำ� เป็น ไม่เปิดหรือจับหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า โดย
รักษาระยะห่างกัน อย่างน้อย 2 เมตร
4.จ�ำกัดจ�ำนวนผู้ใช้ห้องสุขา ห้องอาบน�้ำ ไม่ให้มีความ
1.จัดให้มีระบบคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ ตรวจอาการไข้
ไอ จามมีน�้ำมูก หอบเหนื่อย เป็นหวัด เจ็บคอ ส�ำหรับนักกีฬา แออัด มีรถสุขาเคลื่อนที่ให้บริการตามจ�ำนวนนักกีฬา เจ้าหน้าที่
ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการแข่งขัน และบุคคลที่ และบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่
5.ไม่มกี ารจ�ำหน่ายอาหารและเครือ่ งดืม่ ในสถานทีจ่ ดั การ
เกี่ยวข้องกับการแข่งขันทุกคน ที่เข้าสนามการแข่งขัน ซึ่งเป็น
ระบบปิด แบบไม่มีผู้ชม ทั้งนี้ ควรมีอุณหภูมิในร่างกายไม่เกิน แข่งขัน ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการ
37.5 องศา และไม่มอี าการระบบทางเดินหายใจ กรณีพบผูท้ เี่ ข้า ก�ำหนด หรือมีการจัดอาหารเครื่องดื่มให้แก่ผู้ใช้บริการเฉพาะ
เกณฑ์สอบสวนโรคให้มแี นวทางปฏิบตั ใิ นการดูแล หรือแนวทาง บุคคล เพื่อไม่ให้มีการแออัดในการรับประทานอาหารร่วมกัน
6.ไม่อนุญาตให้ประชาชนเข้าชมการแข่งขัน โดยจะให้ชม
ส่งต่อผู้ที่มีอาการป่วยที่เหมาะสม พร้อมรายงานให้หน่วยงานที่
ผ่านการถ่ายทอดสดทาง เฟซบุก๊ แฟนเพจ Thai PBS และเฟซบุก๊
รับผิดชอบทราบทันที
2.จัดให้มบี ริการเจลแอลกอฮอล์ 70% ล้างมือก่อนเข้าและ แฟนเพจ Thaicycling Association
7.การมอบรางวัล แบบ New Normal ในแต่ละวัน
ออกจากสนามแข่งขัน รวมทั้งห้องสุขา ห้องอาบน�้ำ ห้องเปลี่ยน
ส�ำหรับการมอบรางวัลให้นกั กีฬา จะให้นกั กีฬาเป็นผูห้ ยิบ
เสื้อผ้า ในปริมาณเพียงพอต่อจ�ำนวนนักกีฬา เจ้าหน้าที่ และ
บุคลากรในการด�ำเนินการจัดการแข่งขันลดการใกล้ชิดระหว่าง เสื้อแชมป์ เหรียญ รางวัล และช่อดอกไม้ บนแท่นรับรางวัลที่
นักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการแข่งขัน และ สมาคมจัดเตรียมไว้ให้ พร้อมทั้งจะแนะน�ำให้นักกีฬาจากต่าง
บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับการแข่งขัน รวมทัง้ ไม่ให้มกี ารสัมผัสอุปกรณ์ ประเทศใช้ “การไหว้” แทนการจับมือแสดงความยินดี โดยยึด
ตามหลักมาตรการเว้นระยะห่าง และหลีกเลี่ยงการสัมผัส
การแข่งขันร่วมกัน
8.ก�ำหนดผู้ร่วมพิธีไม่เกิน 50 คน เป็นไปตามมาตรการ
3.ควบคุมให้นักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่ฝ่าย
จัดการแข่งขัน และบุคคล ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันทุกคนใน ศู น ย์ บ ริ ห ารสถานการณ์ แ พร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส
สนามแข่งขันต้องสวมหน้ากากอนามัย ตลอดเวลา ลดการพูดคุย โคโรนา 2019 (ศบค.) ประกอบด้วย 1. สวมหน้ากากอนามัย
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13.จัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติตามมาตรการ
2. เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ 3. เว้นระยะห่าง 4. หลีกเลี่ยงการ
ป้องกันโรคของบุคลากรในการด�ำเนินงานของบุคลากรทุกคน
สัมผัส 5. จ�ำกัดจ�ำนวนคน
9.ผูเ้ ข้าร่วมพิธมี อบรางวัล จะต้องท�ำการเช็คเอ้าส์จากแอป และหากพบผูท้ ไี่ ม่ปฏิบตั ติ ามมาตรการ จะเชิญให้ออกจากสนาม
แข่งขันทันที
พลิเคชัน “หมอชนะ” ออกจากสนามแข่งขันทุกครั้ง
10.จัดให้มีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์สร้างความรู้
ความเข้าใจ และแนะน�ำ แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกัน ควบคุมโรค ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่าง ๆ เช่น
ป้ายประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้ง มีการ
อบรมเรื่องมาตรการป้องกันการควบคุมโรคและความรู้ในการ
สังเกตอาการป่วยของตนเอง เพื่อให้นักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน
เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยจัดการแข่งขัน และบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับการแข่งขัน
ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
ห้ามบ้วนน�้ำลาย
11.ควบคุมการแสดงอาการดีใจของนักกีฬาระหว่างการ
แข่งขันที่เป็นการสัมผัสกัน หรือ ผู้ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง เช่น
ไม่ควรแสดงความดีใจด้วยการกอดกัน โดยให้เว้นระยะห่างใน
การแสดงความดีใจ
12.กรณีพบผู้ใช้บริการไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันควบคุมโรค เช่น ไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากาก
ผ้า หรือมีอาการป่วยจากการคัดกรองก่อนเข้าสนามแข่งขัน งด
ให้เข้าในสถานที่จัดการแข่งขันโดยเด็ดขาด
ห้ามแสดงอาการดีใจ
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โดยจ�ำกัดจ�ำนวนผู้ใช้บริการตามขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1 คน
ต่อ 4 ตารางเมตร
18. ท� ำ สั ญ ลั ก ษณ์ เ ว้ น ระยะห่ า งของจุ ด บริ ก าร เช่ น
สติ๊กเกอร์รูปรอยเท้า และจุดเข้าแถวเพื่อผ่านจุดคัดกรองก่อน
เข้าสนามแข่งขัน
19. มีการฉีดพ่นน�้ำยาฆ่าเชื้อโรคภายในบริเวณสถานที่
จัดการแข่งขันอย่างทั่วถึงและครอบคลุม ทั้งนี้ การฉีดพ่นน�้ำยา
ฆ่าเชือ้ โรคจะต้องท�ำขึน้ 1 วันก่อนแข่งขัน และหลังจบการแข่งขัน
ในแต่ละวัน
20. สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ จัดให้มถี งั ขยะ
ชนิดมีฝาปิดเพื่อรวบรวมขยะต่างๆ โดยคัดแยกขยะ ได้แก่ ขยะ
ทั่วไป ขยะอันตราย และขยะติดเชื้อ และมัดปากถุงให้แน่นก่อน
รวบรวมส่งก�ำจัดตามหลักสุขาภิบาลทุกวัน โดยท�ำความสะอาด
และท�ำการเปลี่ยนทุก 1 ชั่วโมง

14. การจัดพื้นที่พักคอย ก่อนการแข่งขันฯ สมาคมกีฬา
จักรยานแห่งประเทศไทยฯ จะจัดพื้นที่ ส�ำหรับนักกีฬาที่ยังไม่ถึง
เวลาแข่งขัน จะต้องรอ และเมือ่ ใกล้ถงึ เวลาแข่งขัน จะให้นกั กีฬา
และเจ้าหน้าที่เข้าสนามแต่จะต้องผ่านระบบคัดกรองก่อนเข้า
สนามแข่งขัน และท�ำการแข่งขันตามโปรแกรมที่สมาคมกีฬา
จักรยานฯก�ำหนดไว้
15. การจัดพื้นที่อบอุ่นร่างกาย (Warm Up) สมาคม
กีฬาจักรยานฯ จะจัดพื้นที่พร้อม ฉากกั้น ให้นักกีฬาฝึกซ้อมกับ
อุปกรณ์ (เทรนเนอร์ลูกกลิ้งส�ำหรับการวอร์ม) ให้นักกีฬาที่จะ
แข่งขันฯ บริเวณภายในสนาม โดยจ�ำกัดจ�ำนวนนักกีฬา
16. สมาคมกีฬาจักรยานฯ จะท�ำความสะอาดพื้นที่พัก
คอย , พื้นที่วอร์มอัพ และเทรนเนอร์ลูกกลิ้งส�ำหรับการวอร์ม
รวมถึงบริเวณจุดที่มีการสัมผัสร่วมกัน ราวบันได ลูกบิดประตู
พื้นสนาม เก้าอี้ โต๊ะ, ท�ำความสะอาดห้องน�้ำด้วยน�้ำยาฆ่าเชื้อ
ทุก 1 ชั่วโมง และเพิ่มความถี่ในการท�ำความสะอาดและฆ่าเชื้อ
โรค, ตรวจสอบความสมบูรณ์ของอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้สามารถใช้
งานได้อย่างปลอดภัย และได้รับการท�ำความสะอาดฆ่าเชื้อ ทุก
ครั้งก่อนและหลังให้บริการ
17. จัดให้มีการรักษาระยะห่างระหว่างบุคลากร 2 เมตร
(SOCIAL DISTANCING) และลดการใกล้ชดิ กันระหว่างนักกีฬา
ในขณะท�ำการแข่งขัน ลดความแออัดของผู้เข้าร่วมด�ำเนินการ
แข่งขัน โดยจ�ำกัดจ�ำนวนบุคลากรตามความจ�ำเป็นมากที่สุด
และควบคุมจ�ำนวนผู้ใช้บริการ มิให้แออัดและเป็นการรวมกลุ่ม
66

มาตรการการรักษาความสะอาดสถานที่จดั แข่งขัน
และโรงแรมที่พัก

21. เมื่อเสร็จสิ้นการแข่งขัน
21.1 นักกีฬาทีมต่างชาติ จะต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 ใน
วันที่ 29 สิงหาคม 2564 ณ โรงแรมวาสิฏฐี ซิตี้ จังหวัดสุพรรณบุรี
21.2 สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ จะจัดรถบัส
ปรับอากาศเพื่อส่งนักกีฬาเดินทางไปยังสนามบินเพื่อกลับต่าง
ประเทศในวันที่ 30 สิงหาคม 2564 จ�ำนวน 10 คัน 48 ที่นั่ง และ
ท�ำสัญลักษณ์เว้นระยะห่างที่นั่งบนรถบัสปรับอากาศ

1. พนั ก งานท� ำ ความสะอาดของโรงแรมที่ พั ก และ
เจ้าหน้าที่ควบคุมสนามแข่งขัน ทุกคนต้องสวมเครื่องป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ หมวกคลุมผม หน้ากากอนามัย ถุงมือ
ยาง ผ้ายางกันเปือ้ น รองเท้าพืน้ ยางหุม้ แข็ง ขณะท�ำความสะอาด
พร้อมทัง้ อุปกรณ์เช่น ให้ใช้ทคี่ บี ขยะ จัดเตรียมถุงขยะ และทิง้ ขยะ
ที่จุดรวม
2. เช็ดท�ำความสะอาดอุปกรณ์ในการแข่งขันที่มีโอกาส
สัมผัสร่วมกันบ่อย ๆ ด้วยแอลกอฮอล์ 70% ทัง้ ก่อนและหลังการ
ใช้งานอยู่เสมอ
3. เช็ดท�ำความสะอาดพื้นบริเวณพื้นผิวสัมผัสในสถาน
ที่จัดการแข่งขันและพื้นที่จุดสัมผัสร่วม โดยเน้นจุดที่เสี่ยงที่มีผู้
สัมผัสมากให้ทำ� ความสะอาดบ่อยครัง้ เช่น ราวจับ ราวบันได อ่าง
ล้างมือ โต๊ะ ห้องสุขา ที่จับสายช�ำระ โถปัสสาวะ ลูกบิด กลอน
ประตู ก๊อกน�้ำ ด้วยน�้ำยาท�ำความสะอาด ด้วยน�้ำยาฆ่าเชื้อ หรือ
แอลกอฮอล์ 70% ทุก 1 ชั่วโมง
4. จัดให้มจี ดุ วางถังขยะชนิดมีฝาปิดเพือ่ รวบรวมรวมขยะ
ต่าง ๆ โดยคัดแยกขยะ ได้แก่ ขยะทั่วไป ขยะอันตราย และขยะ
ติดเชือ้ เช่น หน้ากากอนามัย และมัดปากถุงให้แน่นก่อนส่งก�ำจัด
ตามหลักสุขาภิบาลทุกวัน
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แนวทางปฏิบัติส�ำหรับนักกีฬา เจ้าหน้าที่ และ
บุคลากรในการเข้าร่วมการแข่งขัน

6. นักกีฬา เจ้าหน้าที่ บุคลากรทุกคน ต้องดาวน์โหลด
แอปพลิเคชัน “หมอชนะ” ในโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟน เพื่อ
บันทึกข้อมูลการเดินทางของผู้ใช้งาน และใช้งานร่วมกับแอป
พลิเคชัน “ไทยชนะ”

การเตรียมตัวก่อนการแข่งขัน
1. หากนักกีฬา เจ้าหน้าที่ บุคลากรที่เข้าร่วมการจัดการ
แข่งขันมีอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด ให้งดเข้าร่วมการ
แข่งขันทันที
2. นักกีฬา เจ้าหน้าที่ บุคลากรทุกคน ต้องไม่ปิดบังข้อมูล
ส่วนตัว เช่น โรคประจ�ำตัว การเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงที่มีการ
แพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 การสัมผัสใกล้ชิดบุคคลที่ติด
เชื้อ
3. นักกีฬา เจ้าหน้าที่ บุคลากร หรือผู้ใช้บริการทุกคนต้อง
ผ่านการคัดกรองโรคไวรัสโควิด-19 ก่อนการแข่งขัน และนักกีฬา
ทีเ่ ดินทางมาจากต่างประเทศต้องผ่านมาตรการคัดกรองหรือการ
กักตัวตามระเบียบของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
4. นักกีฬา เจ้าหน้าที่ บุคลากร ทีเ่ ข้าร่วมการจัดการแข่งขัน
ต้องสวมหน้ากากอนามัย ตลอดเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ในสนาม
แข่งขัน และพื้นที่จัดกิจกรรม
5. นักกีฬา เจ้าหน้าที่ บุคลากรทุกคน ต้องดาวน์โหลด
แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ในโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟน เพื่อ
ใช้ในการแสกน QR Code ก่อนเข้า-ออกสนามแข่งขันตามทีท่ าง
ราชการก�ำหนด
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นักกีฬาแข่งขันเสร็จแล้วให้สแกนไทยชนะเพื่อออกจากสนาม

แนวทางปฏิบัติในระหว่างก่อนและหลังการแข่งขัน

1. ลงทะเบียนเข้า-ออกสถานที่จัดการแข่งขัน โดยใช้แอป
พลิเคชันที่ทางราชการก�ำหนด “ไทยชนะ” สแกน QR Code
บริเวณหน้าสถานที่ รวมทัง้ สแกน QR Code ก่อนออกจากสถาน
ที่ด้วย และต้องบันทึกข้อมูลรวมทั้งประวัติตามความเป็นจริงลง
ในแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” ควบคู่กันไปด้วย
2. ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุม
โรคที่ผู้จัดการแข่งขันก�ำหนดอย่างเคร่งครัด เช่น การตรวจวัด
อุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าสนามแข่งขัน ให้ข้อมูลประวัติการเจ็บ
ป่วย และประวัติ การเดินทางไปพื้นที่เสี่ยงของตนเอง พร้อมทั้ง
ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำอย่างเคร่งครัด เพื่อช่วยลดความเสี่ยงใน
การแพร่กระจายเชื้อ
3. ตรวจสอบความสะอาด ความปลอดภัยของสนาม
แข่ ง ขั น และอุ ป กรณ์ ก ารแข่ ง ขั น เพื่ อ ให้ ใ ช้ บ ริ ก ารได้ อ ย่ า ง
ปลอดภัย
4. นักกีฬา เจ้าหน้าที่ บุคลากร หรือผูใ้ ช้บริการในสนามทุก
คน ต้องมีการเว้นระยะห่างกันประมาณ 2 เมตร ทั้งในระหว่าง
แข่งขัน และระหว่างพักด้วย
5. นักกีฬา เจ้าหน้าที่ บุคลากร หรือผู้ใช้บริการในสนาม
แข่งขันทุกคนควรหมั่นล้างมือด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ หรือ
น�้ำยาฆ่าเชื้อโรคเสมอ

จัดรถบัสให้นักกีฬากลับจากสนามไปโรงแรมวาสิฏฐี ซิตี้

6. ผู้ใช้บริการในสนามแข่งขันทุกคนต้องสวมหน้ากาก
อนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา เว้นเฉพาะนักกีฬาในช่วงเวลา
ที่นักกีฬาก�ำลังลงท�ำการแข่งขัน
7. ผู้ใช้บริการในสนามแข่งขันทุกคนควรพูดโดยใช้ระดับ
เสียงปกติ และลดการใช้เสียงดังขณะท�ำกิจกรรม และเลี่ยงไอ
จาม ใกล้ผู้อื่น
8. งดแสดงอาการดีใจระหว่างการแข่งขันที่เป็นการสัมผัส
กันระหว่างนักกีฬา เช่น งดแสดงความดีใจด้วยการกอดกัน โดย
ให้เว้นระยะห่างในการแสดงความดีใจ
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ในกรณีที่ใช้พื้นที่ของจังหวัดสุพรรณบุรีเป็น
สถานที่แข่งขัน

9. ไม่บว้ นน�ำ้ ลาย หรือเสมหะขณะท�ำการแข่งขัน หลีกเลีย่ ง
การสัมผัสใบหน้าโดยไม่จ�ำเป็น
10. ผู้ใช้บริการควรแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ หากพบ
ว่าการให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค ให้
ด�ำเนินการประเมินการให้บริการในแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ทีล่ ง
ทะเบียน ตามแนวทางประชาสัมพันธ์ของรัฐบาล และ กระทรวง
สาธารณสุข

สมาคมกีฬาจักรยานฯ จะประสานกับจังหวัดอย่างใกล้ชดิ
เพือ่ ก�ำหนดแนวทางในการป้องกันการแพร่ระบาดและจะด�ำเนิน
การในการขออนุญาตจัดการแข่งขันเป็นลายลักษณ์อักษรต่อ
นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ใน
ฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุพรรณบุรี
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สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ
“ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก”

72

