ประชาสัมพันธ์กรมประมง
แนวทางปฏิบัติ และมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
หรือโรคโควิด 19 (Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)) สาหรับเรือประมง พ.ศ. 2563
โดยที่เป็นการสมควรกาหนดแนวทางปฏิบัติ และมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ซึ่งในปัจจุบันได้พบการแพร่ระบาดใหม่เพิ่ม มากขึ้นในหลายจังหวัดที่มีศักยภาพทางด้านการประมง
เพื่อประโยชน์ในการป้องกัน ลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของเชื้อ ลดโอกาสการรับสัมผัสเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
และให้ผู้ที่มีหน้าที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงานสามารถดาเนินการอย่างถูกสุขลักษณะ มีประสิทธิภาพ และเหมาะสม
รวมทั้งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการบริโภคสัตว์น้าจากเรือประมงด้วย กรมประมง จึงขอประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติ
และมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Corona Virus Disease 2019
(COVID-19)) สาหรับเรือประมง พ.ศ. 2563 ดังนี้
1. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับสุขลักษณะเรือและอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ภายในเรือ
ก) ทาความสะอาดตัวเรือและบริเวณพื้นที่ดาดฟ้า เก๋งเรือ และส่วนประกอบอื่นอย่างสม่าเสมอ
ข) จัดให้มีระบบระบายอากาศและถ่ายเทอากาศภายในเรือที่เหมาะสม และทาความสะอาด
ระบบระบายอากาศและถ่ายเทอากาศอย่างสม่าเสมอ
ค) สถานที่ปรุงอาหาร ต้องทาความสะอาดสิ่งของเครื่องใช้ เช่น โต๊ะ เตรียมอาหาร อุปกรณ์ที่ใช้
ในการปรุง ประกอบอาหาร รับประทานอาหาร รวมทั้งอุปกรณ์อื่น ๆ ด้วยน้ายาทาความสะอาดอย่างสม่าเสมอ
ง) การทาความสะอาดบริเวณที่อาจมีการปนเปื้อนหรือบริเวณที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ ซึ่งเป็น
แหล่งที่มีการแพร่กระจายเชื้อโรค ได้แก่ กลอนหรือลูกบิดประตู โถส้วม ที่กดชักโครกหรือโถปัสสาวะ ฝารองนั่ง
ฝาปิดชักโครก สายฉีดชาระ ก๊อกน้าอ่างล้างมือ ด้วยน้ายาทาความสะอาดอย่างสม่าเสมอ
2. แนวทางการจัดอุปกรณ์ทาความสะอาดเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคภายในเรือ
ก) จัดเตรียมแอลกอฮอล์ หรือเจลทาความสะอาดมือไว้ในบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง เช่น หน้าเก๋งเรือ
ห้องสะพานเดินเรือ ห้องโถงกลาง ห้องพักลูกเรือ ดาดฟ้าหน้าเก๋งเรือ เป็นต้น
ข) บริเวณอ่างล้างมือ จุดก๊อกล้างมือ และห้องสุขาต้องสะอาด และจัดให้มีสบู่ล้างมืออย่างเพียงพอ
ค) จัดเตรียมอุปกรณ์และน้ายาทาความสะอาดอุปกรณ์ ในเรือ และอุปกรณ์สิ่งของเครื่องใช้ เช่น
น้ายาทาความสะอาดพื้น น้ายาล้างห้องน้า และเหล็กคีบยาวสาหรับเก็บมูลฝอย เป็นต้น
3. แนวทางการป้องกันสาหรับเจ้าของเรือ ผู้ควบคุมเรือ หรือและคนประจาเรือ
ก) เจ้าของเรือควรมีการคัดกรองลูกเรือก่อนการลงเรือในแต่ละรอบที่ออกไปทาการประมง
หากพบว่าสูงเกินเกณฑ์ที่กาหนด ให้ชะลอการลงเรือและแจ้งให้ไปตรวจพบแพทย์
ข) เจ้าของเรือ ผู้ควบคุมเรือ และคนประจาเรือ ที่มีความเสี่ยงต่อการรับสัมผัส ทั้งภายในเรือ
และจากฝั่งเมื่อเรือเข้าเทียบท่า ต้องมีการป้องกันตนเองโดยอาจใช้หน้ากากผ้า ทาความสะอาดมือบ่อย ๆ และหลีกเลี่ยง
การใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จาเป็น สาหรับผู้มีหน้าที่ทาความสะอาดต้องสวมถุงมือขณะปฏิบัติงาน
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ค) ควรเว้นระยะห่างทางกายภาพ (Physical Distancing) ที่เหมาะสม ในระหว่างการปฏิบัติงาน
และการพักอาศัย ภายในเรือ แม้จ ะมีข้อ จากัด ด้า นสถานที่ก็ต้องมีก ารป้อ งกันตนเอง เช่น การใช้ห น้า กากผ้า
นอกจากนี้ ควรหลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของประจาวันร่วมกัน ได้แก่ จาน ช้อน แก้วหรือขวดน้า เป็นต้น
ง) หากผู้ปฏิบัติงาน หรือคนประจาเรือมีอาการเจ็บป่ว ย เช่น มีไ ข้ ไอ จาม เจ็บคอ มีน้ามูก
เหนื่อยหอบ ให้หยุดปฏิบัติงานและเข้ารับการตรวจหรือรักษาตัวในสถานบริการสาธารณสุข
จ) ขยะ เศษสิ่งเหลือใช้ ขยะมูลฝอยที่ปนเปื้อนเสมหะ น้ามูก น้าลาย เช่น กระดาษเช็ดปาก
กระดาษชาระ ควรมีการใส่แยกถุงบรรจุ โดยผู้เก็บมูลฝอยต้องป้องกันตนเอง มีอุปกรณ์ป้องกัน เช่น หน้ากากอนามัย
ถุงมือยาง และใช้เหล็กคีบด้ามยาวในการเก็บมูลฝอยใส่ถุง ปิดปากถุงให้มิดชิด นาไปรวบรวมในจุดที่ปลอดภัย
ไม่แพร่กระจาย และล้างมือหลังปฏิบัติงานทุกครั้ง โดยให้นาขยะมูลฝอยกลับเข้าฝั่งทั้งหมด และแยกขยะในการทิ้ง
ฉ) เมื่อเรือเทีย บท่า เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหรือคนประจาเรือ ควรอยู่อาศัยภายในเรือ หรือ
เขตท่าเทียบเรือหลีกเลี่ยงการออกไปติดต่อหรือพบปะบุคคลในหมู่บ้านหรือชุมชน เพื่อป้องกันและหลีกเลี่ยงการสัมผัส
เชื้อจากฝั่ง
4. แนวทางการให้ความรู้ คาแนะนา และการสื่อสารประชาสัมพันธ์
เจ้าของเรือ หรือผู้ที่เจ้าของเรือมอบหมาย ควรจัดหาสื่อประชาสัมพันธ์ หรือช่องทางให้ความรู้
คาแนะนา ในการป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19)) ให้กับ เจ้า หน้า ที่ผู้ป ฏิบัติง าน และคนประจาเรือ เช่น วิธีก ารสัง เกตผู้สงสัย ติด เชื้อ
คาแนะนาการปฏิบัติตัวที่ถูกวิธี

กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้า และปัจจัยการผลิต
กรมประมง
ธันวาคม 2563
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ประชาสัมพันธ์กรมประมง
แนวทางปฏิบัติ และมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
หรือโรคโควิด 19 (Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)) สาหรับท่าเทียบเรือประมง พ.ศ. 2563
โดยที่เป็นการสมควรกาหนดแนวทางปฏิบัติ และมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ซึ่งในปัจจุบันได้พบการแพร่ระบาดใหม่เพิ่ม มากขึ้นในหลายจังหวัดที่มีศักยภาพทางด้านการประมง
เพื่อประโยชน์ในการป้องกัน ลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของเชื้อ ลดโอกาสการรับสัมผัสเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
และให้ผู้ที่มีหน้าที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงานสามารถดาเนินการอย่างถูกสุขลักษณะ มีประสิทธิภาพ และเหมาะสม
รวมทั้งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการบริโภคสัตว์น้าจากเรือประมงด้วย กรมประมง จึงขอประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติ
และมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Corona Virus Disease 2019
(COVID-19)) สาหรับท่าเทียบเรือประมง พ.ศ. 2563 ดังนี้
1. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับสุขลักษณะอาคารและอุปกรณ์เครื่องมือที่มีอยู่ในอาคาร
ก) ทาความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบอย่างสม่าเสมอ เช่น พื้น ผนัง ประตู เป็นต้น
ข) ทาคสามสะอาดจุดหรือบริเวณที่มีการใช้ร่วมกัน เช่น กลอนหรือลูกบิดประตู ราวจับหรือ
ราวบันได จุดประชาสัมพันธ์ จุดรับจ่ายเงิน สวิตซ์ไฟ ปุ่มกดลิฟต์ รีโมท โทรทัศน์ ด้วยน้ายาทาความสะอาดอย่างสม่าเสมอ
ค) มีระบบระบายอากาศและถ่ายเทอากาศภายในอาคารที่เหมาะสม และทาความสะอาดระบบ
ระบายอากาศและถ่ายเทอากาศอย่างสม่าเสมอ
ง) กรณีสถานที่ทางานหรือประกอบกิจการ มีการจาหน่ายอาหาร หรือโรงอาหาร ต้องทาความสะอาด
สิ่งของเครื่องใช้ เช่น โต๊ะอาหาร อุปกรณ์ที่ใช้ในการปรุง ประกอบอาหาร รับประทานอาหาร รวมทั้งอุปกรณ์อื่น ๆ
ด้วยน้ายาทาความสะอาดอย่างสม่าเสมอ
จ) การทาความสะอาดบริเวณที่อาจมีการปนเปื้อนหรือบริเวณที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ ซึ่งเป็น
แหล่งที่มีการแพร่กระจายเชื้อโรค ได้แก่ กลอนหรือลูกบิดประตู โถส้วม ที่กดชั กโครกหรือโถปัสสาวะ ฝารองนั่ง
ฝาปิดชักโครก สายฉีดชาระ ก๊อกน้าอ่างล้างมือ ด้วยน้ายาทาความสะอาดอย่างสม่าเสมอ
2. แนวทางการจัดอุปกรณ์ทาความสะอาดเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค
ก) จัด เตรีย มแอลกอฮอล์ หรือ เจลท าความสะอาดมือ ไว้ใ นบริเ วณพื้น ที่ส่ว นกลาง เช่น
จุดประชาสัมพันธ์ จุดรับแขก ประตูเข้าออกสานักงาน เป็นต้น
ข) บริเวณอ่างล้างมือ และห้องสุขาต้องสะอาด และจัดให้มีสบู่ล้างมืออย่างเพียงพอ
ค) จัด เตรีย มอุป กรณ์แ ละน้ายาทาความสะอาดอาคาร อุปกรณ์ และสิ่ง ของเครื่อ งใช้ เช่น
น้ายาทาความสะอาดพื้น น้ายาล้างห้องน้า และเหล็กคีบยาวสาหรับเก็บมูลฝอย เป็นต้น
3. การป้องกันสาหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ก) ควรมีการคัดกรองวัดอุณหภูมิผู้ที่เข้ามาในท่าเทียบเรือประมง หากพบว่าสูงเกินเกณฑ์
ที่กาหนดแจ้งให้ไปตรวจพบแพทย์
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ข) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ที่มีความเสี่ยงต่อการรับสัมผัส เช่น เจ้าหน้าที่ประจาท่าเทียบเรือ/แพปลา
ผู้ขนถ่ายสัตว์น้าประจาท่า ผู้คัดแยกสัตว์น้า พ่อค้าแม่ค้า เป็นต้น ต้องมีการป้องกันตนเองโดยอาจใช้หน้ากากผ้า
ทาความสะอาดมือบ่อย ๆ และหลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จาเป็น และพนักงานทาความสะอาด
ต้องสวมถุงมือขณะปฏิบัติงาน
ค) ควรระยะห่างทางกายภาพ (Physical Distancing) ที่เหมาะสม ในระหว่างการปฏิบัติงาน
และต้องมีการป้องกันตนเอง เช่น การใช้หน้ากากผ้า นอกจากนี้ ควรหลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของประจาวันร่วมกัน ได้แก่
จาน ช้อน แก้วหรือขวดน้า เป็นต้น
ง) หากผู้ปฏิบัติงานมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม เจ็บคอ มีน้ามูก เหนื่อยหอบ ให้หยุด
ปฏิบัติงานและเข้ารับการตรวจ หรือรักษาตัวในสถานบริการสาธารณสุข
จ) พนักงานเก็บขยะ เศษสิ่งเหลือใช้ ขยะมูลฝอยที่ปนเปื้อนเสมหะ น้ามูก น้าลาย เช่น กระดาษ
เช็ดปาก กระดาษชาระ ในบริเวณอาคาร และห้องสุขา ต้องมีการป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากอนามัย ถุงมือยาง
และใช้เหล็กคีบด้ามยาวในการเก็บมูลฝอยใส่ถุง บรรจุมูลฝอยปิดปากถุงให้มิดชิด นาไปรวบรวมในจุดที่ พักมูลฝอย
และล้างมือหลังปฏิบัติงานทุกครั้ง รวมถึงขยะที่รับมาจากเรือประมงด้วย
ฉ) ท่าเทียบเรือต้องประชาสัมพันธ์ให้ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหรือคนประจาเรือ ควรอยู่อาศัย
ภายในเรือ หรือเขตท่าเทียบเรือหลีกเลี่ยงการออกไปติดต่อหรือพบปะบุคคลในหมู่บ้านหรือชุมชน เพื่อป้องกันและ
หลีกเลี่ยงการสัมผัสเชื้อจากฝั่ง
4. แนวทางการให้ความรู้ คาแนะนา และการสื่อสารประชาสัมพันธ์
เจ้าของท่าเทีย บเรือ/แพปลา หรือผู้ประกอบการ ควรจัดหาสื่อประชาสัมพันธ์ หรือช่องทาง
ให้ความรู้ คาแนะนา ในการป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
(Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)) ให้กับ เจ้า หน้า ที่ผู้ป ฏิบัติง าน หรือคนประจาเรือ เช่น วิธีก ารสัง เกต
ผู้สงสัยติดเชื้อ คาแนะนาการปฏิบัติตัวที่ถูกวิธี

กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้า และปัจจัยการผลิต
กรมประมง
ธันวาคม 2563

แนวทางปฏิบตั ิในการป้องกันโรคโควิด 19_กรมประมง
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