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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�าหรับการแข่งขันกีฬาจักรยาน (ระบบปิด แบบไม่มีผู้ชม) รายการ ระดับนานาชาติ

ใช้การถ่ายทอดสดทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ Thai PBS และ เฟซบุ๊ก ไลฟ์ Thai PBS
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สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรม

ราชูปถัมภ์ ได้จัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ ชิงถ้วย

พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ

รตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ี“The Princess Maha Chakri 

Sirindhorn’s Cup Tour of Thailand” หรอื “ทวัร์ ออฟ ไทยแลนด์”  

ซึ่งจัดต่อเน่ืองมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2542 เพ่ือเฉลิมพระเกียรติเนื่อง

ในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันท่ี 2 

เมษายน ของทุกปี
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ก�าหนดการและทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันจักรยาน
ทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 

สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ ได้ก�าหนดจัดการ

แข่งขนัจกัรยานทางไกลนานาชาต ิ“ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์” ประจ�า

ปี 2564 ซึ่งได้บรรจุลงตามปฏิทินประจ�าปี 2021 ของสหพันธ์

จักรยานนานาชาติ (ยูซีไอ) ในระดับ 2.1 ระหว่างวันที่ 1 - 10 

เมษายน 2564 

ประเภททีมชาย 
ใช้เส้นทางในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา-จังหวัด

พัทลุง-จังหวัดตรัง-จังหวัดสตูล ระยะทางรวม 984.55 กิโลเมตร  

มีรายละเอียดดังนี้
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สเตจที่ 1 
วันที่ 1 เมษายน 2564  เส้นทางจากหน้าสวนสาธารณะ

เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา-เกาะยอ-อ�าเภอสิงหนคร-

วัดพะโคะ-อ�าเภอระโนด-เข้าเขตจังหวัดพัทลุง-สะพานเอกชัย 

(ทะเลน้อย)-หาดล�าป�า-เข้าเส้นชยัหน้าสวนสาธารณะคูหาสวรรค์ 

จังหวัดพัทลุง ระยะทาง 171.80 กิโลเมตร
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สเตจที่ 2 
วันที่ 2 เมษายน 2564  เส้นทางจากหน้าสวนสาธารณะ

คูหาสวรรค์ จังหวัดพัทลุง-ควนขนุน-สะพาน   เอกชัย (ทะเล

น้อย)-อ�าเภอระโนด-เข้าเขตจงัหวัดสงขลา-สทิงพระ-ท่าหิน-เกาะ

นางค�า-เข้าเขตจงัหวัดพัทลงุ-อ�าเภอปากพะยูน-อ�าเภอบางแก้ว-

แก่งน�้าหูแร่-เขาชัยสน-ท่าแค-เข้าเส้นชัยหน้าสวนสาธารณะ

คูหาสวรรค์ จังหวัดพัทลุง ระยะทาง 215.15 กิโลเมตร
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สเตจที่ 3  
วันท่ี 3 เมษายน 2564 เส้นทางจากหน้าสวนสาธารณะ

คูหาสวรรค์ จังหวัดพัทลุง-อ�าเภอศรีบรรพต-เขาปู ่-เขาย่า-        

อ่างเก็บน�้าป่าพะยอม-อบต.เกาะขันธ์-ชะอวด-เข้าเขตจังหวัด

นครศรีธรรมราช-คูหาสวรรค์-เข ้าเขตพัทลุง-แก่งชมดาว-

ห้วยยอด-เข้าเขตจงัหวดัตรงั-ท่างิว้-บ้านควนเตง็-เข้าเส้นชยัหน้า

ศาลากลางจังหวัดตรัง ระยะทาง 136.70 กิโลเมตร 
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สเตจที่ 4 
วันที ่4 เมษายน 2564 เส้นทางจากหน้าศาลากลางจงัหวัด

ตรัง-บ้านคลองเต็ง-เขาวิเศษ-อ�าเภอสิเกา-หาดปากเมง-อุโมงค์

ต้นสน-หาดฉางหลาง-อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม-บางสัก-

กันตัง-บางหมาก-ควนธานี-เข้าเส้นชัยหน้าศาลากลางจังหวัด

ตรัง ระยะทาง 138.30 กิโลเมตร
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สเตจที่ 5 
วันที ่5 เมษายน 2564 เส้นทางจากหน้าศาลากลางจงัหวัด

ตรงั-บ้านควน-ทุง่ตะบอื-ย่านตาขาว-ท่าพญา-สโุสะ-ทุง่ยาว-ลพัิง-

ปะเหลยีน-ทุง่หว้า-เข้าเขตจงัหวัดสตูล-พิพิธภัณฑ์ช้างดกึด�าบรรพ์

ทุ่งหว้า-ก�าแพง-ละงู-ท่าเรือ-อ�าเภอท่าแพ-ฉลุง-เข้าเส้นชัยหน้า

ศาลากลางจังหวัดสตูล ระยะทาง 160.30 กิโลเมตร
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สเตจที่ 6 
วันท่ี 6 เมษายน 2564  เส้นทางจากหน้าศาลากลางจงัหวดั

สตลู-อบจ.สตลู-คลองขดุ-ฉลงุ-ควนโดน-ทุ่งนุย้-ควนกาหลง-ด่าน

ตรวจศุลกากรทุ่งนุ้ย-อ�าเภอรัตถูมิ-เข้าเขตจังหวัดสงขลา-เขา

พระ-นาสีทอง-ก�าแพงเพชร-ควนรู-ควนเนียง-ควนโส-ปาก

รอ-ปากขาด-ชิงโค-อ�าเภอสิงหนคร-เกาะยอ-ผ่านสะพานติณสู

ลานนท์-ทะเลสาบสงขลา-โรงสีแดง โห่ ห้ิน -พิพิธภัณฑสถาน

แห่งชาติสงขลา-เมืองเก่าสงขลา-เขาตังกวน-หาดสมิหลา-สวน

สาธารณะสงขลา-กองบัญชากองทัพเรือภาคที่ 2-หาดเก้าเส้ง-

ทม.เขารูปช้าง-พะวง-ควนหิน-คอหงส์-สวนสาธารณะเทศบาล

นครหาดใหญ่-เข้าเส้นชยัหน้าพระพุทธมงคลมหาราช ณ ยอดเขา

คอหงส์ อ�าเภอหาดใหญ่ ระยะทาง 162.30 กิโลเมตร
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ทีมชายที่เข้าร่วมการแข่งขัน
สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ ได้ส่งหนังสือเชิญ

ทีมจากต่างชาติเข้าร่วมการแข่งขันดังนี้

ก�าหนดเชิญทีมต่างชาติ 18 ทีม และทีมไทย จ�านวน 2 ทีม 

( ทมีอาชพีของประเทศไทย คอื “ไทยแลนด์ คอนตเินนตัล ไซคลงิ 

ทีม” และ ทีมชาติไทย ) ดังนั้น จะมีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่ร่วม

การแข่งขัน จ�านวน 200 คน ใน 1 ทีม ประกอบด้วย นักกีฬา 7 

คน  และเจ้าหน้าที่   3  คน

รายชื่อทีมต่างชาติท่ีเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน (อยู่ระหว่าง

รอค�าตอบรับ)

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

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
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ประเภท เจ้าหน้าที่ นักกีฬา รวม 

ทีมชาย 60   คน        140  คน 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 แข่งขันระหว่างวันท่ี 8-10 เมษายน 2564 

ใช้เส้นทางในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา - จังหวัดปัตตานี – 

อ�าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลาใช้ระยะทางรวม 290.50 กิโลเมตร 

มีรายละเอียดดังนี้
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สเตจที่ 1 
วันท่ี 8 เมษายน 2564  เส้นทางจากหน้าสวนสาธารณะ

เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา-คอหงส์-อ�าเภอนาหม่อง-

ควนมีด-จะโหนง-อ�าเภอจะนะ-บ้านนา-อ�าเภอเทพา-ชายหาด

สะกอม-ชายหาดสร้อยสวรรค์-ปากบาง-เข้าเขตจังหวัดปัตตานี-

อ�าเภอหนองจกิ-ท่าก�าช�า-บ่อทอง-ตุยง-รสูะมแิล-เข้าเส้นชยัหน้า

ศาลากลางจังหวัดปัตตานี ระยะทาง 100.80 กิโลเมตร
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สเตจที่ 2 
วันที ่9 เมษายน 2564   เส้นทางจากหน้าศาลากลางจงัหวดั

ปัตตานี-อ�าเภอหนองจกิ-รสูะมแิล-ตุยง-บ่อทอง-ท่าก�าช�า-เข้าเขต

จังหวัดสงขลา-อ�าเภอเทพา-ชายหาดสร้อยสวรรค์-อ�าเภอจะนะ-

บ้านนา-จะโหนง-อ�าเภอนาหม่อง-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-ท่าข้าม-

พระวง-เกาะยอ-ทะเลสาบสงขลา-เกาะแต้ว-นาทับ-จะโหนง-

ควนมีด-นาหม่อง-พิจิตร-ทุ่งใหญ่-คอหงส์-เข้าเส้นชัยหน้าสวน

สาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ (เขาคอหงส์) ระยะทาง 88.5 

กิโลเมตร
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ทีมหญิงที่เข้าร่วมการแข่งขัน
สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ ได้ส่งหนังสือเชิญ

ทีมจากต่างชาติเข้าร่วมการแข่งขันดังนี้

ก�าหนดเชิญทีมต่างชาติ 15 ทีม และทีมไทย จ�านวน 3 

ทีม (รวมกับทีมอาชีพของประเทศไทย คือ “ไทยแลนด์ วีเมนส ์

ไซคลิง ทีม” , ทีมชาติไทย และทีมสโมสรของไทย ) ดังนั้น จะมี

นกักีฬาและเจ้าหน้าทีท่ีร่่วมการแข่งขัน จ�านวน 120 คน ใน 1 ทมี 

ประกอบด้วย นักกีฬา 5 คน  และเจ้าหน้าที่   3  คน

รายชื่อทีมต่างชาติท่ีเชิญเข้าร่วมการแข่งขันประกอบด้วย 

(อยู่ระหว่างรอค�าตอบรับ)

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

9. Vietnam National Team เวียดนาม

10. Indonesia National Team อินโดนีเซีย

11. Japan National Team ญี่ปุ่น

12. Korea National Team เกาหลีใต้

13.Chinese Taipei Cycling Team ไต้หวัน

14.Velofit Australia Team ออสเตรเลีย

15.Kazakhstan Cycling Team คาซัคสถาน

 
 4. CAMS Tifosi Women’s Cycling  สหราชอาณาจักร 

 5. Canada UCI Women’s Team  แคนาดา 
 6. WheelDiva     เยอรมนี 
 7. Memorial Santos    บราซิล 

 8. High Ambition    ญี่ปุ่น 
 9. Vietnam National Team   เวียดนาม 
 10. Indonesia National Team   อินโดนีเซีย 

 11. Japan National Team    ญี่ปุ่น 
 12. Korea National Team   เกาหลีใต้ 
 13.Chinese Taipei Cycling Team  ไต้หวัน 

 14.Velofit Australia Team   ออสเตรเลีย 
 15.Kazakhstan Cycling Team   คาซัคสถาน 
 

ประเภท เจ้าหน้าที่ นักกีฬา รวม 

ทีมหญิง 45   คน         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        424  คน 
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ขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนแข่งขัน

1. นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ
1.1  ก่อนเดนิทางเข้ามายังประเทศไทยจะต้องขอใบรบัรอง

การเข้าประเทศ (Certificate of entry) หรือ COE โดยแต่ละคน

จะต้องลงทะเบียนและกรอกข้อมูลกับสถานฑูตไทยในประเทศ   

นั้น ๆ ซึ่งสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ จะส่งหนังสือ

เชิญเข้าร่วมการแข่งขันไปยังทุกทีม พร้อมด้วยรายละเอียดของ

โรงแรมที่พักระหว่างการแข่งขัน

1.2  จะต้องท�า RT-PCR test เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-

19 อย่างน้อย 72 ช่ัวโมง ก่อนการเดินทางจากประเทศต้นทาง 

รวมถึงต้องเตรยีมเอกสารอืน่ ๆ  ท่ีต้องยืน่ประกอบกับสายการบนิ

ตามข้อก�าหนดของแต่ละสายการบิน

1.3  ต้องท�าประกันภัยโควิด-19 ในวงเงิน 100,000           

ดอลล่าร์สหรัฐ หรือประมาณ 3,100,000 บาท ต่อคน ซึ่งสมาคม

กีฬาจักรยาน แห่งประเทศไทยฯ ได้ประสานงานกับ บริษัท      

ประกันภัยในประเทศ เพ่ือสะดวกในการเข้ารับการรักษากรณี

เกิดตรวจพบเชือ้ ในการน้ีสมาคมกีฬาจกัรยาน แห่งประเทศไทยฯ 

พิจารณาให้ บริษัท ทิพยประกันภัย จ�ากัด เป็นผู้ด�าเนินการท�า

ประกันให้นักกีฬาและเจ้าหน้าทีเ่หล่าน้ัน สามารถท�าประกันผ่าน

โดยตรงกับ บรษิทั ทิพยประกันภยั จ�ากัด และผ่านระบบออนไลน์

ก่อนเดินทางมาประเทศไทย

1.4 ต้องก�าหนดระยะเวลาการเดินทางเผื่อเอาไว้ส�าหรับ

การเข้ารับการกักตัว 14 วัน  (16 วัน 15 คืน) และการเดินทาง   

ไปยังจงัหวัดสงขลา ด้วยรถยนต์ รวมไปถึงวันทีจ่ะต้องเข้าประชมุ

ผู้จัดการทีมก่อนที่จะมีการแข่งขัน 1 วัน
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ประเภททีมชาย 
นกักีฬาและเจ้าหน้าท่ี ต้องเดนิทางมาถึงประเทศไทยก่อน

วันที่ 13 มีนาคม 2564

ประเภททีมหญิง 
นกักีฬาและเจ้าหน้าท่ี ต้องเดนิทางมาถึงประเทศไทยก่อน

วันที่ 20 มีนาคม 2564

1.5 ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Thailand Plus ท่ีทาง

ราชการก�าหนด ส�าหรับผู้เดินทางเข้าประเทศไทย ตามค�าสั่ง 

ศบค. ที่ 8 /2563
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2. ขั้นตอนเมื่อถึงประเทศไทย และการกักตัวใน ASQ
สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ จะด�าเนินการ

เพื่อให้เกิดความมั่นใจจากทุกภาคส่วนว่านักกีฬาและเจ้าหน้าที่

ทีมต่างชาติทุกคน ที่เดินทางเข้ามาในเมืองไทยเพ่ือเข้าร่วมการ

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  โดยมขีัน้ตอนทีโ่รงแรมรตันโกสนิทร์

ก�าหนดไว้ ดังนี้

2.1   โรงแรมด�าเนินการรับผู้เข้าพักจากสนามบินด้วยรถที่

มีมาตรฐาน ทั้งรถตู้ที่มีการกั้นระหว่างคนขับกับผู้โดยสาร และมี

การท�ารายละเอียดของรถว่าแต่ละคันมีท่านใดเดินทางร่วมบ้าง 

รวมถึงรถบัสโดยสารมกีารท�าผงัทีน่ั่ง มสีญัลกัษณ์แสดงต�าแหน่ง

ห้ามน่ังชัดเจน เพ่ือเว้นระยะห่าง และตรวจโดยกล้องวงจรปิด

ตลอดการเดินทาง

2.2  เมือ่ผูเ้ข้าพักเพ่ือกักตวัเดนิทางมาถึงโรงแรม จะให้เข้า

โรงแรมทางด้านข้างซึง่เป็นพ้ืนท่ีเฉพาะ ASQ มกีารเปลีย่นรองเท้า 

ซึ่งทางโรงแรมจัดเตรียมไว้ให้

2.3  ผู้เข้าพักเช็คอินในพ้ืนท่ีเช็คอินพิเศษท่ีทางโรงแรม   

จัดเตรียมไว้ให้โดยเฉพาะ (ไม่รวมกับบริเวณเช็คอินตามปกติ)

2.4   เจ้าหน้าที่ชี้แจงข้อมูล, ระเบียบการเข้าพัก และแอด

กลุ่มไลน์ที่ทางโรงแรมสร้างไว้ ส�าหรับประสานงาน แจ้งอุณภูมิ

ร่างกายประจ�าวัน และสอบถามอาการกับทางโรงพยาบาล
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2.5  ผู้เข้ากักตัวเข้าห้องพักที่จองไว้ และกรอกเอกสาร

ข้อมูลสุขภาพทางออนไลน์ เพื่อลงทะเบียนกับทางโรงพยาบาล

2.6  มีการตรวจสิ่งอ�านวยความสะดวกและสภาพห้อง

ก่อนการเข้าพักทุกครั้ง  เพ่ือไม่เกิดปัญหาในการเข้าพักเพ่ือลด      

ความเสี่ยงในการเข้าไปแก้ไข

2.7   มีการตรวจ RT-PCR test ด้วยการท�า Swab เป็นการ

หาเชื้อจากการป้ายเอาเย่ือบุในคอ หรือเนื้อเย่ือหลังโพรงจมูก    

มาตรวจ ในวันที่ 3 และวันที่ 12 ของการกักตัว

2.8  หากมีการพบเชื้อ ทางโรงพยาบาลปิยะเวท จะ

ประสานกับผู้เข้าพักเพ่ือส่งตัวไปรักษายังโรงพยาบาล และทาง

โรงพยาบาลจะรายงานไปยัง สถาบนัป้องกันควบคุมโรคเขตเมอืง 

(สปคม.) และท�าการสอบสวนโรค

2.9  หากไม่มีการพบเชื้อผู้กักตัวสามารถนัดเวลาเพ่ือลง

มาใช้พื้นที่ผ่อนคลายอิริยาบถ (Relax) รอบสระว่ายน�้าได้ โดยมี

การเว้นระยะห่าง และมีเจ้าหน้าที่โรงแรมไปรับ-ส่งผู้กักตัวจาก

ห้องพักและดูแลพื้นที่ตลอดเวลา

2.10  ระหว่างการกักตัว สมาคมกฬีาจกัรยานแห่งประเทศ

ไทยฯ จะจัดลูกกล้ิง หรือสมาร์ทเทรนเนอร์ ให้นักกีฬาฝึกซ้อม          

อยู่ภายในห้องพัก โดยไม่มีการซ้อมร่วมกันอย่างเด็ดขาด

2.11 หลังจากครบระยะเวลาการกักตัว 14 วันเต็ม (16 วัน 

15 คืน) ผู้เข้ารับการกักตัว จะสามารถออกจากโรงแรมได้ตั้งแต่

เวลา 06.00 น.

2.12 ผู้ท่ีผ่านการกักตัว 14 วันตามมาตรการแล้ว ใน

ระหว่างการแข่งขันจะต้องตรวจวัดอุณหภูมิตัวเอง วันละ 2 ครั้ง 

ในเวลา 06.00 น. และ 18.00 น. และให้สังเกตอาการของตัว

เอง พร้อมทั้งลงบันทึกในแบบฟอร์มที่สมาคมกีฬาจักรยานฯ จัด

ท�าเอาไว้ แล้วส่งให้เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขจังหวัด 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�าหรับผู้ที่จะ

เดินทางออกนอกพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดใน 5 จังหวัด 

ประกอบด้วย สมุทรสาคร , ระยอง , ชลบุรี , จันทบุรี , ตราด  จะ

ต้องด�าเนินการขอเอกสาร แล้วย่ืนแบบ ค�าขอเอกสารรับรอง

ความจ�าเป็นฯ ต่อ นายอ�าเภอ ปลัดอ�าเภอ หรือ ข้าราชการที่    

นายอ�าเภอมอบหมาย ปลัด อปท. หรือ ปลัด อปท.มอบหมาย 

ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ ดังนี้   

3.1.1 เอกสารรับรองความจ�าเป็นในการเดินทางออกนอก

พื้นที่จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด  

3.1.2 แบบค�าขอเอกสารรับรองความจ�าเป็นในการเดิน

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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จังหวัดสงขลา
ปฏิบตัติามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( Covid – 19 ) ส�าหรับ

บุคคลท่ีเดินทางเข้าจังหวัดสงขลา จะต้องปฏิบัติตามมาตรการ

ตามที่จังหวัดก�าหนดโดยมี นายจารุวัฒน์  เกลี้ยงเกลา ผู้ว่า

ราชการจงัหวัดสงขลา / ประธานคณะกรรมการโรคตดิต่อจงัหวัด

สงขลา , ซึ่งสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ จะขอความ

ร่วมมือจากส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา , ส�านักงานเขต

สุขภาพที่ 12  ประสานในการปฏิบัติเพื่อควบคุมดูแลให้เป็นไป

ตามมาตรการที่ก�าหนด

จังหวัดพัทลุง
ปฏิบตัติามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( Covid – 19 ) ส�าหรับ

บุคคลที่เดินทางเข้าจังหวัดพัทลุง จะต้องปฏิบัติตามมาตรการ

ตามที่จังหวัดก�าหนดโดยม่ี นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู ้ว่า

ราชการจังหวัดพัทลุง / ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด

พัทลุง  ซึ่งสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ จะขอความ

ร่วมมือจากส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง , ส�านักงานเขต

สุขภาพที่ 12  ประสานในการปฏิบัติเพื่อควบคุมดูแลให้เป็นไป

ตามมาตรการที่ก�าหนด

จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปฏิบตัติามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( Covid – 19 ) ส�าหรับ

บุคคลที่เดินทางเข้าจังหวัดนครศรีธรรมราช จะต้องปฏิบัติตาม

มาตรการตามทีจ่งัหวัดก�าหนดโดยม ีนายไกรศร วิศษิฎ์วงศ์        ผู้

ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช / ประธานคณะกรรมการโรค

ติดต่อจังหวัด ซ่ึงสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ จะขอ

ความร่วมมอืจากส�านกังานสาธารณสขุจงัหวดันครศรธีรรมราช, 

ส�านักงานเขตสุขภาพท่ี 11  ประสานในการปฏิบัติเพ่ือควบคุม

ดูแลให้เป็นไปตามมาตรการที่ก�าหนด

จังหวัดตรัง
ปฏบิติัตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคมุการแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) ส�าหรับ

บคุคลท่ีเดนิทางเข้าจงัหวัดตรงั จะต้องปฏบิตัติามมาตรการตาม

ที่จังหวัดก�าหนดโดยมี นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา  ผู้ว่าราชการ

จังหวัดตรัง/ ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตรัง ซึ่ง

สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ จะขอความร่วมมือจาก

ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง , ส�านักงานเขตสุขภาพที่ 12  

ประสานในการปฏิบัติเพ่ือควบคุมดูแลให้เป็นไปตามมาตรการ

ที่ก�าหนด

จังหวัดสตูล
ปฏบิติัตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคมุการแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) ส�าหรับ

บุคคลท่ีเดินทางเข้าจังหวัดสตูล จะต้องปฏิบัติตามมาตรการ  

ตามท่ีจังหวัดก�าหนดโดยมี นายเอกรัฐ หลีเส็น  ผู้ว่าราชการ

จังหวัดสตูล/ ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสตูล ซึ่ง

สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ  จะขอความร่วมมือจาก

ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล , ส�านักงานเขตสุขภาพที่ 12  

ประสานในการปฏิบัติเพ่ือควบคุมดูแลให้เป็นไปตามมาตรการ

ที่ก�าหนด

จังหวัดปัตตานี
ปฏบิติัตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคมุการแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( Covid – 19 ) ส�าหรับ

บุคคลที่เดินทางเข้าจังหวัดปัตตานี จะต้องปฏิบัติตามมาตรการ

ตามทีจ่งัหวัดก�าหนดโดยม ีนายราชติ สดุพุ่ม  ผูว่้าราชการจงัหวดั

ปัตตานี/ ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปัตตานี  ซึ่ง

สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ จะขอความร่วมมือจาก

ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี , ส�านักงานเขตสุขภาพ

ที่ 12  ประสานในการปฏิบัติเพ่ือควบคุมดูแลให้เป็นไปตาม

มาตรการที่ก�าหนด

มาตรการในการเดินทางไปจังหวัดที่ร่วมจัดการแข่งขัน
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มาตรการส�าหรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ที่เดินทางมาจาก

ต่างประเทศกักตัวครบ 14 วัน

ทีมชาย
1.  เมือ่นักกีฬาต่างชาตอิอกจากโรงแรม รอยัลรตันโกสนิทร์ 

จังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้ท�าการกักตัวครบก�าหนด 14 

วัน ตั้งแต่วันท่ี 20 มีนาคม - 4 เมษายน 2564 ทางสมาคม

กีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ จะจัดรถบัสขนส่งนักกีฬาและ          

เจ้าหน้าที่ ไปยังโรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสงขลา โดยใช้

ระยะเวลาเดินทาง 12 ชั่วโมง

2.  ส�าหรับรถบัสปรับอากาศ เพื่อรองรับนักกีฬาที่เดินทาง

มายังจงัหวดัสงขลา ทางสมาคมกฬีาจกัรยานแห่งประเทศไทยฯ 

จะมีการท�าความสะอาดและพ่นยาฆ่าเชื้อบนรถบัสท่ีท�าการ

ขนส่งนักกีฬาในวันที่ 4 เมษายน 2564 จ�านวน 6 คัน 48 ที่นั่ง 

และจะมีการเว้นระยะห่างที่นั่งบนรถบัสปรับอากาศ คือ ในรถ

บัสจะมีจ�านวนคนท่ีนั่ง 24 คน และมีการท�าสัญลักษณ์แสดง

ต�าแหน่งห้ามนั่งชัดเจน 

3. เมื่อนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ถึงที่พักโรงแรมไดมอนด์ 

พลาซ่า จังหวัดสงขลา ต้องปฏิบัติตามมาตรการหลัก 5 ข้อ ใน

การป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัส-19 ของ ศบค. ได้แก่ สวม

หน้ากากอนามัย, ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์, รักษาระยะห่าง, 

หลีกเลี่ยงการสัมผัส, ไม่รวมกลุ่มกันเป็นจ�านวนมาก

4. ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Thailand Plus ที่ราชการ

ก�าหนด ส�าหรับผู้เดินทางเข้าประเทศไทย ตามค�าสั่ง ศบค.            

ที่ 8 /2563

5. ส�าหรับทีมชาย (“ไทยแลนด์ คอนติเนนตัล ไซคลิง 

ทมี”, ทมีชาตไิทย) จะต้องตรวจหาเชือ้ไวรสัโควดิ-19 ด้วยวิธีการ  

Rapid Test หรือ PCR test (ภายใน 72 ชั่วโมง ก่อนการแข่งขัน ) 

และขอเอกสารรบัรองการตรวจเชือ้โควิด -19 จะต้องมผีลเป็น ลบ   

(Negative หรอื Not Detected ) และเดนิทางไปพร้อมกับนักกีฬา

ต่างชาตสิมาคมกีฬาจกัรยานแห่งประเทศไทยฯ  ได้ก�าหนดสถาน

ที่พักส�าหรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ 
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ทีมหญิง
1.  เมือ่นักกีฬาต่างชาตอิอกจากโรงแรม รอยัลรตันโกสนิทร์ 

จังหวัดกรุงเทพมหานคร ซ่ึงได้ท�าการกักตัวครบก�าหนด 14 วัน 

ตั้งแต่วันท่ี 20 มีนาคม - 04 เมษายน 2564 ทางสมาคมกีฬา

จักรยานแห่งประเทศไทยฯ   จะจัดรถบัสขนส่งนักกีฬาและ        

เจ้าหน้าที่ เดินทางไปยังโรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสงขลา 

โดยใช้ระยะเวลาเดินทาง 12 ชั่วโมง

2.  ส�าหรับรถบัสปรับอากาศ เพื่อรองรับนักกีฬาที่เดินทาง

มายังจงัหวดัสงขลา ทางสมาคมกฬีาจกัรยานแห่งประเทศไทยฯ 

จะมีการท�าความสะอาดและพ่นยาฆ่าเชื้อบนรถบัสท่ีท�าการ

ขนส่งนักกีฬาในวันที่ 04 เมษายน 2564 จ�านวน 6 คัน 48 ที่นั่ง 

และจะมีการเว้นระยะห่างที่นั่งบนรถบัสปรับอากาศ คือ ในรถ

บัสจะมีจ�านวนคนท่ีนั่ง 24 คน และมีการท�าสัญลักษณ์แสดง

ต�าแหน่งห้ามนั่งชัดเจน 

3  .เมื่อนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ถึงที่พักโรงแรมไดมอนด์ 

พลาซ่า จังหวัดสงขลา ต้องปฏิบัติตามมาตรการหลัก 5 ข้อ ใน

การป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัส-19 ของ ศบค. ได้แก่ สวม

หน้ากากอนามัย, ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์, รักษาระยะห่าง, 

หลีกเลี่ยงการสัมผัส, ไม่รวมกลุ่มกันเป็นจ�านวนมาก

4. ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Thailand Plus ที่ทาง

ราชการก�าหนด ส�าหรับผู้เดินทางเข้าประเทศไทย ตามค�าสั่ง 

ศบค. ที่ 8 /2563

5. ส�าหรับทีมหญิง (“ไทยแลนด์ วีเมนส์ ไซคลิง ทีม”, ทีม

ชาตไิทย และทมีสโมสรของไทย) จะต้องตรวจหาเชือ้ไวรสัโควิด-

19 ด้วยวิธีการ Rapid Test หรือ PCR test (ภายใน 72 ชั่วโมง 

ก่อนการแข่งขัน ) และขอเอกสารรับรองการตรวจเชื้อโควิด -19 

จะต้องมีผลเป็น ลบ  ( Negative หรือ Not Detected ) และ      

เดินทางไปพร้อมกับนักกีฬาต่างชาติ 
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นักกีฬาทีมชาย ก่อนเริ่มการแข่งขัน  
วันที่ 29 - 31 มีนาคม 2564  ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า 

จังหวัดสงขลา 

  

ระหว่างแข่งขัน
วันที่ 1 - 2 เมษายน 2564 ณ โรงแรมชัยคณาธานี และ

โรงแรมสิทธินาถ  แกรนด์วิว จังหวัดพัทลุง  

วันท่ี 3 - 4 เมษายน 2564 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา 

จังหวัดตรัง

วันที่ 5 เมษายน 2564   ณ โรงแรมสินเกียรติบุรี  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

วันที ่9  เมษายน 2564 ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จงัหวัด

สงขลา   

วันท่ี 10 เมษายน 2564  ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า 

จังหวัดสงขลา 

สถานที่พักของเจ้าหน้าที่ควบคุมการแข่งขันฯ
วันที่ 29 - 31 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า 

จังหวัดสงขลา

วันที ่1 - 2 เมษายน 2564  ณ  โรงแรมเดอะเซน็ทรสิ จงัหวดั

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

หมายเหตุ
ในกรณีท่ีมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 

เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดที่ร่วมจัดการแข่งขัน สมาคมกีฬาจักรยาน

แห่งประเทศไทยฯ จะพิจารณาปรับเปลี่ยนเส้นทางการแข่งขัน

ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ณ เวลานั้น
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ทีมชาย 
1. เมื่อนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ถึงท่ีพัก ต้องปฏิบัติตาม

มาตรการหลัก 5 ข้อ ในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัส-

19 ของ ศบค. ได้แก่ สวมหน้ากากอนามัย, ล้างมือด้วยเจล

แอลกอฮอล์, รักษาระยะห่าง, หลีกเลี่ยงการสัมผัส, ไม่รวมกลุ่ม

กันเป็นจ�านวนมาก

2.  จะต้องดาวน์โหลดแอปพลเิคชัน่ “หมอชนะ” เพ่ือบนัทกึ

ข้อมูลการเดินทางของผู้ใช้งานด้วยเทคโนโลยี GPS และ Blue-

tooth ร่วมกับการสแกน  QR Code “ไทยชนะ” เพือ่ให้บนัทกึการ

เดินทางของผู้ใช้งานแม่นย�าและเที่ยงตรงมากยิ่งขึ้น

3.  ทางโรงแรมจะมีการตรวจวัดอุณหภูมิและกระเป๋า 

เดินทางทุกใบจะได้รับการฆ่าเชื้อท�าความสะอาดก่อนน�าเข้าสู่

ห้องพัก

4. ทางโรงแรมจัดเจ้าหน้าท่ี และเพ่ิมความถ่ีในการเช็ค

ท�าความสะอาดด้วยน�้ายาฆ่าเชื้อบริเวณ จุดสัมผัสสาธารณะ 

อาท ิเคาน์เตอร์ให้บรกิาร ปุม่กดลฟิท์ ท่ีจบับนัได ท่ีจบัประตหู้องน�า้ 

ราวบนัไดเลือ่น, ก๊อกน�า้ ทีจ่บัประต ูอาคารทุกจดุ พ้ืนทีท่ั่วโรงแรม 

อย่างน้อย วันละ 3 ครั้ง (เช้า เที่ยง เย็น และเพิ่มความถี่ในช่วงที่

มี ผู้ใช้บริการจ�านวนมาก) 

5. การรับประทานอาหาร ทางโรงแรมจะต้องมีการวัด

อุณหภูมิ มีการล้างมือด้วยเจล แอลกอฮอล์ 70 % และต้องสวม

หน้ากากอนามัย ก่อนเข้าห้องอาหารทุกครั้ง

อาหารเช้า  โดยก�าหนดเวลา  เวลา 06.00-09.00 น.  

อาหารเย็น  โดยก�าหนดเวลา  เวลา 18.00-20.00 น.

และจัดที่นั่งรับประทานอาหาร เว้นระยะห่าง (Social dis-

tancing)  เพื่อลดความแออัดและการสัมผัส
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6. สถานท่ีประชุมผู้จัดการทีมท่ีโรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า 

จังหวัดสงขลา 

การจัดพื้นที่

6.1 ทางสมาคมกีฬาจกัรยานแห่งประเทศไทยฯ จะมกีารวัด

อุณหภูมิ, เจลแอลกอฮอล์ 70 % และต้องสวมหน้ากากอนามัย 

ก่อน – หลังเข้าประชุมทุกครั้ง โดยการประชุมจะจัดข้ึนในวันที่ 

31 มีนาคม 2564 เวลา 15.00 น. โดยประชุมเฉพาะผู้จัดการทีม

และกรรมการผู้ติดสิน ไม่เกิน 30 คน

6.2  มีการจัดพ้ืนท่ี (โต๊ะ,เก้าอี้) เว้นระยะห่าง ระหว่าง

บุคคล อย่างน้อย 1 เมตร (Social distancing)  เพื่อลดความ

แออัดและการสัมผัส

7.  ระหว่างการฝึกซ้อมที่ จังหวัดสงขลา

7.1  การฝึกซ้อมก่อนแข่งขันวันท่ี 29-31 มีนาคม 2564 

ทางสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ จะจัดพ้ืนที่ปิดเพ่ือ

ให้นักกีฬาลงฝึกซ้อม โดยมีเจ้าหน้าที่ควบคุมอย่างใกล้ชิด ไม่ให้

ออกซ้อมนอกพื้นที่  

7.2  ในการฝึกซ้อมในแต่ละวัน ทางสมาคมกีฬาจักรยาน

แห่งประเทศไทยฯ จะท�าตารางเวลาการซ้อมให้กับทีมต่างๆ     

เพื่อลดการแออัดในการฝึกซ้อม
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ทีมหญิง
1. เมื่อนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ถึงท่ีพัก ต้องปฏิบัติตาม

มาตรการหลัก 5 ข้อ ในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัส-

19 ของ ศบค. ได้แก่ สวมหน้ากากอนามัย, ล้างมือด้วยเจล

แอลกอฮอล์, รักษาระยะห่าง, หลีกเลี่ยงการสัมผัส, ไม่รวมกลุ่ม

กันเป็นจ�านวนมาก

2.  จะต้องดาวน์โหลดแอปพลเิคชัน่ “หมอชนะ” เพ่ือบนัทกึ

ข้อมูลการเดินทางของผู้ใช้งานด้วยเทคโนโลยี GPS และ Blue-

tooth ร่วมกับการสแกน  QR Code “ไทยชนะ” เพือ่ให้บนัทกึการ

เดินทางของผู้ใช้งานแม่นย�าและเที่ยงตรงมากยิ่งขึ้น

3.  ทางโรงแรมจะต้องประสาน 3 ฝ่าย ระหว่าง สาธารณสขุ

จังหวัด , กรมควบคุมโรค และส�านักงานเขตสุขภาพที่ 12  เพื่อ

ด�าเนินการตรวจวัดอุณหภูมิและกระเป๋าเดินทางทุกใบจะได้รับ

การฆ่าเชื้อท�าความสะอาดก่อนน�าเข้าสู่ห้องพัก

4.  ทางโรงแรมจัดเจ้าหน้าท่ี และเพ่ิมความถ่ีในการเช็ค

ท�าความสะอาดด้วยน�้ายาฆ่าเชื้อบริเวณ จุดสัมผัสสาธารณะ 

อาท ิเคาน์เตอร์ให้บรกิาร ปุม่กดลฟิท์ ท่ีจบับนัได ท่ีจบัประตหู้องน�า้ 

ราวบนัไดเลือ่น, ก๊อกน�า้ ทีจ่บัประต ูอาคารทุกจดุ พ้ืนทีท่ั่วโรงแรม 

อย่างน้อย วันละ 3 ครั้ง (เช้า เที่ยง เย็น และเพิ่มความถี่ในช่วง  

ที่มี ผู้ใช้บริการจ�านวนมาก) 
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6.  สถานที่ประชุมผู้จัดการทีมที่โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า 

จังหวัดสงขลา 

การจัดพื้นที่

6.1  ทางสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ จะมีการ

วัดอณุหภูม ิเจลแอลกอฮอล์ 70 % และต้องสวมหน้ากากอนามยั 

ก่อน – หลงัเข้าประชมุทุกครัง้ โดยการประชมุจะจดัขึน้ในวันท่ี 07 

เมษายน 2564 เวลา 15.00 น. โดยประชมุเฉพาะผูจ้ดัการทมีและ

กรรมการผู้ติดสิน ไม่เกิน 30 คน

6.2  มกีารจดัพืน้ท่ี (โต๊ะ,เก้าอี)้ เว้นระยะห่าง ระหว่างบคุคล 

อย่างน้อย 1 เมตร เพื่อลดความแอดอัดและการสัมผัส

7.  ระหว่างการฝึกซ้อมที่ จังหวัดสงขลา

7.1  การฝึกซ้อมก่อนแข่งขันวันที่ 5 – 7  เมษายน  2564 

ทางสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ จะจัดพ้ืนที่ปิดเพ่ือ

ให้นักกีฬาลงฝึกซ้อม โดยมีเจ้าหน้าที่ควบคุมอย่างใกล้ชิด ไม่ให้

ออกซ้อมนอกพื้นที่  

7.2  ในการฝึกซ้อมในแต่ละวัน ทางสมาคมกีฬาจักรยาน

แห่งประเทศไทยฯ จะท�าตารางเวลาการซ้อมให้กับทมีต่างๆ เพ่ือ

ลดการแออัดในการฝึกซ้อม

5.  การรับประทานอาหาร ทางโรงแรมจะต้องมีการวัด

อุณหภูมิ มีการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ 70 % และต้อง       

สวมหน้ากากอนามัย ก่อนเข้าห้องอาหารทุกครั้ง

อาหารเช้า  โดยก�าหนดเวลา  เวลา 06.00-09.00 น.  

อาหารเย็น  โดยก�าหนดเวลา  เวลา 18.00-20.00 น.

และจัดที่นั่งรับประทานอาหาร เว้นระยะห่าง (Social dis-

tancing)  เพื่อลดความแออัดและการสัมผัส
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มาตรการคัดกรองอาการป่วย ณ สถานที่พัก

1.  จัดให้มีระบบคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ ตรวจอาการ

ไข้ ไอ จามมีน�้ามูก หอบเหนื่อย เป็นหวัด เจ็บคอ ส�าหรับนักกีฬา 

ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการแข่งขัน และบุคคลท่ี

เกี่ยวข้องกับการแข่งขันทุกคน ในโรงแรมที่พักวันละ 2 ครั้ง เช้า

เวลา 06.00 น. และเย็นเวลา 18.00 น. ทั้งนี้ ควรมีอุณหภูมิ

ในร่างกายไม่เกิน 37.5 องศา และไม่มีอาการระบบทางเดิน

หายใจ กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคให้มีแนวทางปฏิบัติ

ในการดแูล หรอืแนวทางส่งต่อผูท้ีม่อีาการป่วยท่ีเหมาะสม พร้อม

รายงานให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบทันที

2. จัดให้มีบริการเจลแอลกอฮอล์ 70% ล้างมือก่อนเข้า

และออกจากสนามแข่งขนั เวลโลโดรม หวัหมาก รวมท้ังห้องสขุา   

ห้องอาบน�้า ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ในปริมาณเพียงพอต่อจ�านวน

นกักีฬา เจ้าหน้าที ่และบคุลากรในการด�าเนนิการจดัการแข่งขนั

การเตรียมความพร้อมในการให้บริการในการเฝ้าระวัง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการที่ก�าหนด 

3. นักกีฬาและเจ้าหน้าท่ีทกุคนจะต้องมอีปุกรณ์ป้องกันโรค

ส่วนบุคคล เช่น หน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า หรือ Face Shield 

สวมใส่ตลอดเวลา

4. จัดให้มีการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน  “หมอชนะ”           

ในโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ท  โฟนของ แต่ละคนเพื่อบันทึกข้อมูล

การเดินทางของผู้ใช้งานด้วยเทคโนโลยี GPS และ Bluetooth 

ร่วมกับการสแกน  QR Code “ไทยชนะ” ท�าให้บันทึกการเดิน

ทางของผู้ใช้งานแม่นย�าและเที่ยงตรงมากยิ่งขึ้น   

ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยอ�านวยความสะดวกให้กรมควบคุม

โรค และบุคลากรทางการแพทย์สอบสวนโรคได้อย่างรวดเร็ว 

โดย “หมอชนะ” จะแจ้งไปยังกลุ่มผู้ใช้งานที่มีประวัติสัมผัสหรือ

เข้าใกล้กับผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ถึงวิธีการปฏิบัติตนที่ถูกต้อง
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มาตรการคัดกรองอาการป่วย ณ สถานที่จัดการแข่งขัน 

(ระบบปิด แบบไม่มีผู้ชม )

1.  จัดให้มีระบบคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ ตรวจอาการ

ไข้ ไอ จามมีน�้ามูก หอบเหนื่อย เป็นหวัด เจ็บคอ ส�าหรับนักกีฬา 

ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการแข่งขัน และบุคคลท่ี

เก่ียวข้องกับการแข่งขันทุกคน ที่เข้าสนามการแข่งขัน ซึ่งเป็น

ระบบปิด แบบไม่มีผู้ชม ทั้งน้ี ควรมีอุณหภูมิในร่างกายไม่เกิน 

37.5 องศา และไม่มอีาการระบบทางเดินหายใจ กรณีพบผูท่ี้เข้า

เกณฑ์สอบสวนโรคให้มแีนวทางปฏบิตัใินการดแูล หรอืแนวทาง

ส่งต่อผู้ท่ีมีอาการป่วยที่เหมาะสม พร้อมรายงานให้หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบทราบทันที

2. จดัให้มบีรกิารเจลแอลกอฮอล์ 70% ล้างมอืก่อนเข้าและ

ออกจากสนามแข่งขัน รวมทั้งห้องสุขา ห้องอาบน�้า ห้องเปลี่ยน

เสื้อผ้า ในปริมาณเพียงพอต่อจ�านวนนักกีฬา เจ้าหน้าท่ี และ

บุคลากรในการด�าเนินการจัดการแข่งขัน

3. นักกีฬาและเจ้าหน้าท่ีทกุคนจะต้องมอีปุกรณ์ป้องกันโรค

ส่วนบุคคล เช่น หน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า หรือ Face Shield 

สวมใส่ตลอดเวลา

4.  จัดการแข่งขันแบบปิด มีการเข้า-ออกทางเดียว ไม่

อนุญาตให้มีผู้ชมการแข่งขัน ตลอดจนบุคคลท่ีไม่เก่ียวข้องกับ

การจัดการแข่งขันเข้าในบริเวณสถานที่จัดการแข่งขัน
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5.  จัดให้มีการลงทะเบียนด้วยการสแกน QR Code ก่อน

เข้าและออก จากสนามแข่งขันผ่านแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” 

ท่ีทางราชการก�าหนด ด้วยโทรศัพท์เคลื่อนท่ีสมาร์ทโฟน เพ่ือ

ประโยชน์ต่อการตดิตามกรณีพบผูป่้วยและผูส้มัผสัทีม่าใช้บรกิาร

ในสถานที่

6.  จัดให้มีการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” ใน

โทรศัพท์เคลื่อนท่ีสมาร์ท โฟนของ แต่ละคนเพ่ือบันทึกข้อมูล   

การเดินทางของผู้ใช้งานด้วยเทคโนโลยี GPS และ Bluetooth 

ร่วมกับการสแกน  QR Code “ไทยชนะ” ท�าให้บันทึกการเดิน

ทางของผู้ใช้งานแม่นย�าและเที่ยงตรงมากยิ่งขึ้น   

ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยอ�านวยความสะดวกให้กรมควบคุม

โรค และบุคลากรทางการแพทย์สอบสวนโรคได้อย่างรวดเร็ว 

โดย “หมอชนะ” จะแจ้งไปยังกลุ่มผู้ใช้งานที่มีประวัติสัมผัสหรือ

เข้าใกล้กับผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ถึงวิธีการปฏิบัติตนที่ถูกต้อง

7.  จดัให้มแีบบฟอร์มบนัทกึข้อมลู ชือ่ - นามสกุล หมายเลข

โทรศัพท์ เวลาเข้าออกจากสนามแข่งขันกรณีผู้ใช้บริการไม่ได้

น�าโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟนติดตัวมา เพ่ือประโยชน์ต่อการ

ติดตามกรณีพบผู้ปวยและผู้สัมผัสที่มาใช้บริการในสถานที่

 8. ก�าหนดผูร่้วมพิธีไม่เกิน 50 คน เป็นไปตามมาตรการ

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019  (ศบค.) ประกอบด้วย 1. สวมหน้ากากอนามัย 2. เจล

แอลกอฮอล์ล้างมือ 3. เว้นระยะห่าง  4. หลีกเล่ียงการสัมผัส       

5. จ�ากัดจ�านวนคน
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มาตรการในการป้องกันโรค ณ สถานที่ในการจัดพิธีเปิดการ

แข่งขันในแต่ละวัน

1.  จัดให้มีระบบคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ ตรวจอาการ

ไข้ ไอ จามมีน�้ามูก หอบเหนื่อย เป็นหวัด เจ็บคอ ส�าหรับนักกีฬา 

ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการแข่งขัน และบุคคลท่ี

เก่ียวข้องกับการแข่งขันทุกคน ที่เข้าสนามการแข่งขัน ซึ่งเป็น

ระบบปิด แบบไม่มีผู้ชม ทั้งน้ี ควรมีอุณหภูมิในร่างกายไม่เกิน 

37.5 องศา และไม่มอีาการระบบทางเดินหายใจ กรณีพบผูท่ี้เข้า

เกณฑ์สอบสวนโรคให้มแีนวทางปฏบิตัใินการดแูล หรอืแนวทาง

ส่งต่อผู้ท่ีมีอาการป่วยที่เหมาะสม พร้อมรายงานให้หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบทราบทันที

2. จดัให้มบีรกิารเจลแอลกอฮอล์ 70% ล้างมอืก่อนเข้าและ

ออกจากสนามแข่งขันรวมทั้งห้องสุขา ห้องอาบน�้า ห้องเปลี่ยน

เสื้อผ้า ในปริมาณเพียงพอต่อจ�านวนนักกีฬา เจ้าหน้าท่ี และ

บุคลากรในการด�าเนินการจัดการแข่งขันลดการใกล้ชิดระหว่าง

นักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการแข่งขัน และ

บคุคลท่ีเก่ียวข้องกับการแข่งขนั รวมท้ังให้ไม่มกีารสมัผสัอปุกรณ์

การแข่งขันร่วมกัน

3. ควบคุมให้นักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน เจ้าหน้าท่ีฝ่าย

จัดการแข่งขัน และบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับการแข่งขันทุกคนใน

สนามแข่งขันต้องสวมหน้ากากอนามัย ตลอดเวลา ลดการพูด

คุยท่ีไม่จ�าเป็น ไม่เปิดหรือจับหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า 

โดยรักษาระยะห่างกัน อย่างน้อย 2 เมตร 

4. จ�ากัดจ�านวนผู้ใช้ห้องสุขา ห้องอาบน�้า ไม่ให้มีความ

แออัด มีรถสุขาเคลื่อนที่ให้บริการตามจ�านวนนักกีฬา เจ้าหน้าที่ 

และบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่

5.  ไม่มกีารจ�าหน่ายอาหารและเครือ่งด่ืมในสถานทีจ่ดัการ

แข่งขัน ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามท่ีทางราชการ

ก�าหนด หรือมีการจัดอาหารเครื่องดื่มให้แก่ผู้ใช้บริการเฉพาะ

บุคคล เพื่อไม่ให้มีการแออัดในการรับประทานอาหารร่วมกัน

6. ไม่อนญุาตให้ประชาชนเข้าชมการแข่งขนั โดยจะให้ชม

ผ่านการถ่ายทอดสดของสถานโีทรทัศน์ไทยพีบเีอส / เฟซบุก๊ Thai 

PBS  และ Youtube Thai Pbs

7.  สมาคมกีฬาจักรยานฯ จะจัดเตรียมเก้าอี้ ให้นักกีฬา 

ส�าหรับนั่งรอเซ็นชื่อรายงานตัวโดยเว้นระยะห่าง จ�านวน 1 เมตร 

ต่อเก้าอี้ 1 ตัว

 8. เมื่อถึงเวลาในการรายงานตัวของนักกีฬา สมาคมกีฬา

จักรยานฯ จะเรียกนักกีฬาแต่ละทีม เดินขึ้นมาบนเวที โดยมี

สญัลกัษณ์รปูเท้า เว้นระยะห่าง และจดัเตรยีมปากกาให้นกักีฬา

ใช้เซ็นบนแผ่น อะคลีลิครายงานตัว เมื่อเซ็นชื่อรายงานตัวเสร็จ 

จะทิ้งปากกา ในถังขยะทันที ไม่มีการน�ากลับมาใช้ซ�้า และต้อง

ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ท่ีจัดเตรียมไว้ให้ ท้ังก่อนและหลัง

การเซ็นชื่อ
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9. บริเวณจุดปล่อยตัวนักกีฬา สมาคมกีฬาจักรยานแห่ง

ประเทศไทยฯ จะด�าเนินการจัดระยะห่างให้นักกีฬาท่ีเข้าร่วม

การแข่งขันฯ เพื่อลดการสัมผัส พร้อมมีเจ้าหน้าที่ถือถุงพลาสติก

เพื่อท�าการเก็บหน้ากากอนามัย  เมื่อได้เวลาประธานในพิธี  ให้

สัญญาณปล่อยตัว

มาตรการในการป้องกันโรค ณ  บริเวณพื้นที่มอบรางวัลแบบ 

New Normal ในแต่ละวัน

1.  จัดให้มีระบบคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ ตรวจอาการ

ไข้ ไอ จามมีน�้ามูก หอบเหนื่อย เป็นหวัด เจ็บคอ ส�าหรับนักกีฬา 

ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการแข่งขัน และบุคคลท่ี

เก่ียวข้องกับการแข่งขันทุกคน ที่เข้าสนามการแข่งขัน ซึ่งเป็น

ระบบปิด แบบไม่มีผู้ชม ทั้งน้ี ควรมีอุณหภูมิในร่างกายไม่เกิน 

37.5 องศา และไม่มอีาการระบบทางเดินหายใจ กรณีพบผูท่ี้เข้า

เกณฑ์สอบสวนโรคให้มแีนวทางปฏบิตัใินการดแูล หรอืแนวทาง

ส่งต่อผู้ท่ีมีอาการป่วยที่เหมาะสม พร้อมรายงานให้หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบทราบทันที

2. จดัให้มบีรกิารเจลแอลกอฮอล์ 70% ล้างมอืก่อนเข้าและ

ออกจากสนามแข่งขัน รวมทั้งห้องสุขา ห้องอาบน�้า ห้องเปลี่ยน

เสื้อผ้า ในปริมาณเพียงพอต่อจ�านวนนักกีฬา เจ้าหน้าท่ี และ

บุคลากรในการด�าเนินการจัดการแข่งขันลดการใกล้ชิดระหว่าง

นักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการแข่งขัน และ

บคุคลท่ีเก่ียวข้องกับการแข่งขนั รวมท้ังให้ไม่มกีารสมัผสัอปุกรณ์

การแข่งขันร่วมกัน

3. ควบคุมให้นักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน เจ้าหน้าท่ีฝ่าย

จัดการแข่งขัน และบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับการแข่งขันทุกคนใน

สนามแข่งขันต้องสวมหน้ากากอนามัย ตลอดเวลา ลดการ        

พูดคุยที่ไม่จ�าเป็น ไม่เปิดหรือจับหน้ากากอนามัย หรือหน้ากาก

ผ้า โดยรักษาระยะห่างกัน อย่างน้อย 2 เมตร 

จัดให้มีการลงทะเบียนด้วยการสแกน QR Code ก่อนเข้า

และออก จากสนามแข่งขันผ่านแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ที่ทาง

ราชการก�าหนด ด้วยโทรศพัท์เคลือ่นท่ีสมาร์ทโฟน เพ่ือประโยชน์

ต่อการตดิตามกรณีพบผูป่้วยและผูส้มัผสัทีม่าใช้บรกิารใน สถานท่ี

4.  จัดให้มีการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” ใน

โทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟนของ แต่ละคนเพื่อบันทึกข้อมูลการ

เดินทางของผู้ใช้งานด้วยเทคโนโลยี GPS และ Bluetooth ร่วมกับ

การสแกน  QR Code “ไทยชนะ” ท�าให้บันทึกการเดินทางของ  

ผู้ใช้งานแม่นย�าและเที่ยงตรงมากยิ่งขึ้น   ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วย

อ�านวยความสะดวกให้กรมควบคุมโรค และบุคลากรทางการ

แพทย์สอบสวนโรคได้อย่างรวดเร็ว โดย “หมอชนะ” จะแจ้งไป

ยังกลุ่มผู้ใช้งานท่ีมีประวัติสัมผัสหรือเข้าใกล้กับผู้ติดเชื้อไวรัส       

โควิด-19 ถึงวิธีการปฏิบัติตนที่ถูกต้อง
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6.  จดัให้มแีบบฟอร์มบนัทกึข้อมลู ชือ่ - นามสกุล หมายเลข

โทรศัพท์ เวลาเข้าออกจากสนามแข่งขัน กรณีผู้ใช้บริการไม่ได้

น�าโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟนติดตัวมา เพ่ือประโยชน์ต่อการ

ติดตามกรณีพบผู้ปวยและผู้สัมผัสที่มาใช้บริการในสถานที่

7. จ�ากัดจ�านวนผู้ใช้ห้องสุขา ห้องอาบน�้า ไม่ให้มีความ

แออัด มีรถสุขาเคลื่อนที่ให้บริการตามจ�านวนนักกีฬา เจ้าหน้าที่ 

และบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่

8.  ไม่มกีารจ�าหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่ในสถานท่ีจดัการ

แข่งขัน ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามท่ีทางราชการ

ก�าหนด หรือมีการจัดอาหารเคร่ืองดื่มให้แก่ผู้ใช้บริการเฉพาะ

บุคคล เพื่อไม่ให้มีการแออัดในการรับประทานอาหารร่วมกัน

9. ไม่อนญุาตให้ประชาชนเข้าชมการแข่งขนั โดยจะให้ชม

ผ่านการถ่ายทอดสดของสถานโีทรทัศน์ไทยพีบเีอส / เฟซบุก๊ Thai 

PBS  และ  Youtube Thai Pbs

10. พิธีมอบรางวัลให้กับนักกีฬาในแต่ละวัน ส�าหรับ

การมอบรางวัลให้นักกีฬา  จะให้นักกีฬาเป็นผู้หยิบเส้ือแชมป์            

ช่อดอกไม้ บนแท่นรับรางวัลที่สมาคมจัดเตรียมไว้ให้  พร้อมทั้ง

จะแนะน�าให้นักกีฬาจากต่างประเทศใช้ “การไหว้” แทนการจับ

มือแสดงความยินดี และไม่มีการเปิดแชมเปญ โดยยึดตามหลัก

มาตรการเว้นระยะห่าง และหลีกเลี่ยงการสัมผัส 

 11. ก�าหนดผู ้ร ่วมพิธีไม่เกิน 50 คน เป็นไปตาม

มาตรการศูนย์บรหิารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสั

โคโรนา 2019  (ศบค.) ประกอบด้วย 1. สวมหน้ากากอนามัย       

2. เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ 3. เว้นระยะห่าง  4. หลีกเลี่ยงการ

สัมผัส  5. จ�ากัดจ�านวนคน 

12.  ผู้เข้าร่วมพิธีมอบรางวัล จะต้องท�าการเช็คเอ้าส์ ออก

จากสนามแข่งขันทุกครั้ง

13.  จัดให้มีระบบตรวจสอบภายในสนามแข่งขัน รวมทั้ง

จดัให้มเีจ้าหน้าท่ีของสนามแข่งขันตรวจตราดูแลความปลอดภยั 

ก�ากับควบคุมการให้บริการและการใช้บริการในสนามแข่งขัน   

ให้เป็นไปตามมาตรการการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด

14.  จัดให้มีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์สร้างความ

รู้ความเข้าใจ และแนะน�าแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการ

ป้องกัน ควบคุมโรค ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่าง ๆ เช่น 

ป้ายประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้ง มีการ

อบรมเรือ่งมาตรการป้องกนัควบคุมโรคและความรูใ้นการสงัเกต

อาการป่วยของตนเอง เพ่ือให้นักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน เจ้า

หน้าที่ฝ่ายจัดการแข่งขัน และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน

ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

15. ควบคุมการแสดงอาการดีใจของนักกีฬาระหว่างการ

แข่งขันท่ีเป็นการสัมผัสกัน หรือ ผู้ท่ีอยู่ในบริเวณใกล้เคียง เช่น 

ไม่ควรแสดงความดีใจด้วยการกอดกัน และส่งเสียง โดยให้เว้น

ระยะห่างในการแสดงความดีใจ

16. กรณีพบผู้ใช้บริการไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ

ป้องกันควบคุมโรค เช่น ไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากาก

ผ้า หรือมีอาการป่วยจากการคัดกรองก่อนเข้าสนามแข่งขัน              

งดให้เข้าในสถานที่จัดการแข่งขันโดยเด็ดขาด
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17.  ในระหว่างการแข่งขันไปยังจังหวัดต่าง ๆ จะมีเจ้า

หน้าที่จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ติดตามขบวน

ไปตลอดเส้นทาง โดยจะปฏิบตังิานร่วมกับเจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุ

จงัหวดัท่ีเป็นเส้นทางผ่าน เพ่ือเฝ้าสงัเกตอาการ และให้ค�าแนะน�า

นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทุกคน ในการป้องกันการแพร่ระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

18. สมาคมกีฬาจกัรยานแห่งประเทศไทยฯ งดจดังานเล้ียง

ฉลองชยัให้แก่นักกีฬาหลงัจบการแข่งขนั ทัง้ประเภททีมชายและ

ทีมหญิง เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัส และลดความแออัด

19.  เมื่อเสร็จสิ้นการแข่งขัน นักกีฬาทีมต่างชาติในสเตจ

สุดท้าย จะต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 ก่อนเดินทางออกจาก

ประเทศไทย โดยนักกีฬาทีมชาย ก�าหนดตรวจหาเชื้อในวันที่ 6 

เมษายน 2564 ส่วนนักกีฬาทีมหญิง ก�าหนดตรวจหาเชื้อในวัน

ที่ 10 เมษายน 2564 ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสงขลา

ซึ่งเป็นสถานที่พักของนักกีฬา

มาตรการการรักษาความสะอาดสถานที่จัดแข่งขันและโรงแรม

ที่พัก

1. พนกังานท�าความสะอาดของโรงแรมทีพั่กและเจ้าหน้าท่ี

ควบคุมสนามแข่งขัน ทุกคนต้องสวมเครื่องป้องกันอันตราย    

ส่วนบุคคล ได้แก่ หมวกคลุมผม หน้ากากอนามัย ถุงมือยาง 

ผ้ายางกันเปื้อน รองเท้าพ้ืนยางหุ้มแข็ง ขณะท�าความสะอาด 

พร้อมทั้งอุปกรณ์เช่น ให้ใช้ที่คีบขยะ จัดเตรียมถุงขยะ และรวม

ขยะที่จุดรวม

2. เช็ดท�าความสะอาดอุปกรณ์ในการแข่งขันท่ีมีโอกาส

สัมผัสร่วมกันบ่อย ๆ ด้วยแอลกอฮอล์ 70% ท้ังก่อนและหลัง

การใช้งานอยู่เสมอ

3. เช็ดท�าความสะอาดพ้ืนบริเวณพ้ืนผิวสัมผัสในสถาน

ท่ีจัดการแข่งขันและพ้ืนที่จุดสัมผัสร่วม โดยเน้นจุดท่ีเสี่ยงท่ีมี      

ผู้สัมผัสมากให้ท�าความสะอาดบ่อยครั้ง เช่น ราวจับ ราวบันได 

อ่างล้างมือ โต๊ะ ห้องสุขา ท่ีจับสายช�าระ โถปัสสาวะ ลูกบิด           

กลอนประตู ก๊อกน�า้ ด้วยน�า้ยาท�าความสะอาด น�า้ยาฆ่าเชือ้ หรอื

แอลกอฮอล์ 70% ทุก  1 ชั่วโมง

4. จัดให้มีจุดวางถังขยะชนิดมีฝาปิดเพ่ือรวบรวมขยะ     

ต่าง ๆ โดยคัดแยกขยะ ได้แก่ ขยะทั่วไป ขยะอันตราย และขยะ

ตดิเชือ้ เช่น หน้ากากอนามยั และมดัปากถุงให้แน่นก่อนส่งก�าจดั

ตามหลักสุขาภิบาลทุกวัน
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แนวทางปฏิบัติส�าหรับบุคลากร นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ในการเข้า

ร่วมการแข่งขัน

การเตรียมตัวก่อนการแข่งขันฯ

1. หากนักกีฬา เจ้าหน้าที่ บุคลากรท่ีเข้าร่วมการจัดการ

แข่งขันมีอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือ เป็นหวัด ให้งดเข้าร่วมการ

แข่งขันทันที

2. นักกีฬา เจ้าหน้าที่ บุคลากรทุกคน ต้องไม่ปิดบังข้อมูล

ส่วนตัว เช่น โรคประจ�าตัว การเดินทางไปในพ้ืนที่เสี่ยงท่ีมีการ

แพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 การสัมผัสใกล้ชิดบุคคลท่ี  

ติดเชื้อ

3. นักกีฬา เจ้าหน้าที่ บุคลากร หรือผู้ใช้บริการทุกคนต้อง

ผ่านการคดักรองโรคไวรสัโควิด-19 ก่อนการแข่งขนั และนักกีฬา

ทีเ่ดนิทางมาจากต่างประเทศต้องผ่านมาตรการคดักรองหรอืการ

กักตัวตามระเบียบของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

4. นักกีฬา เจ้าหน้าที ่บคุลากร ทีเ่ข้าร่วมการจดัการแข่งขัน 

ต้องสวมหน้ากากอนามัย ตลอดเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ในสนาม

แข่งขัน และพื้นที่จัดกิจกรรม

5.  นักกีฬา เจ้าหน้าที่ บุคลากรทุกคน ต้องดาวน์โหลด

แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ในโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟน เพ่ือ

ใช้ในการแสกน QR Code ก่อนเข้า-ออกสนามแข่งขันตามท่ีทาง

ราชการก�าหนด 
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6. นักกีฬา เจ้าหน้าท่ี บุคลากรทุกคน ต้องดาวน์โหลด  

แอปพลิเคชัน “หมอชนะ” ในโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟน เพื่อ

บันทึกข้อมูลการเดินทางของผู้ใช้งาน และใช้งานร่วมกับแอป

พลิเคชัน  “ไทยชนะ” 

แนวทางปฏิบัติในระหว่างก่อนและหลังการแข่งขัน

1. ลงทะเบียนเข้า-ออกจากสถานที่จัดการแข่งขัน โดยใช้

แอปพลิเคชันที่ทางราชการก�าหนด “ไทยชนะ” สแกน QR Code 

บรเิวณหน้าสถานท่ี รวมท้ังสแกน QR Code ก่อนออกจากสถาน

ท่ีด้วย และต้องบันทึกข้อมูลรวมทั้งประวัติตามความเป็นจริง     

ลงในแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” ควบคู่กันไปด้วย

2. ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุม

โรคที่ผู้จัดการแข่งขันก�าหนดอย่างเคร่งครัด เช่น การตรวจวัด

อุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าสนามแข่งขัน ให้ข้อมูลประวัติการ      

เจ็บป่วย และประวัติการเดินทางไปพื้นที่เสี่ยงของตนเอง พร้อม

ทั้งปฏิบัติตามค�าแนะน�าอย่างเคร่งครัด เพ่ือช่วยลดความเสี่ยง

ในการแพร่กระจายเชื้อ

3.  ตรวจสอบความสะอาด ความปลอดภัยของสนาม

แข่งขัน และอุปกรณ์การแข่งขัน เพ่ือให้ใช้บริการได้อย่าง

ปลอดภัย

4. นักกีฬา เจ้าหน้าท่ี บุคลากร หรือผู้ใช้บริการในสนาม  

ทกุคน ต้องมกีารเว้นระยะห่างกันประมาณ 2 เมตร ทัง้ในระหว่าง

แข่งขัน และระหว่างพักด้วย

5. นักกีฬา เจ้าหน้าท่ี บุคลากร หรือผู้ใช้บริการในสนาม

แข่งขันทุกคนควรหมั่นล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือ

น�้ายาฆ่าเชื้อโรคเสมอ

6. ผู้ใช้บริการในสนามแข่งขันทุกคนต้องสวมหน้ากาก

อนามยัหรอืหน้ากากผ้าตลอดเวลา เว้นเฉพาะนักกีฬาในช่วงเวลา

ที่นักกีฬาก�าลังลงท�าการแข่งขัน

7.  ผู้ใช้บริการในสนามแข่งขันทุกคนควรพูดโดยใช้ระดับ

เสียงปกติ และลดการใช้เสียงดังขณะท�ากิจกรรม และเลี่ยงไอ 

จาม ใกล้ผู้อื่น



49

8. งดแสดงอาการดีใจระหว่างการแข่งขันที่เป็นการสัมผัส

กันระหว่างนักกีฬา เช่น งดแสดงความดีใจด้วยการกอดกัน โดย

ให้เว้นระยะห่างในการแสดงความดีใจ

9. ไม่บ้วนน�า้ลาย หรอืเสมหะ ขณะท�าการแข่งขัน หลกีเลีย่ง

การสัมผัสใบหน้าโดยไม่จ�าเป็น

10. ผู้ใช้บริการควรแจ้งหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ หากพบ

ว่าการให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค ให้

ด�าเนนิการประเมนิการให้บรกิารในแอปพลเิคชนั “ไทยชนะ” ทีล่ง

ทะเบียน ตามแนวทางประชาสัมพันธ์ของรัฐบาล และ กระทรวง

สาธารณสุข
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ในกรณีที่ใช้พื้นที่ของแต่ละจังหวัดที่เป็นเส้นทางแข่งขัน

1. สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ จะได้ประสานกับจังหวัดอย่างใกล้ชิด เพ่ือก�าหนด

แนวทางในการป้องกันการแพร่ระบาด  และจะด�าเนินการขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรต่อ                 

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�าหรับการแข่งขันกีฬาจักรยาน (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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สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประทศไทย ในพระบรม

ราชูปถัมภ์  ได้รับเกียรติจาก  สหพันธ์จักรยานแห่งเอเชีย                  

(เอซีซี) ซึ่งอยู่ภายใต้การรับรองของ สหพันธ์จักรยานนานาชาติ  

(ยูซีไอ) ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจักรยานประเภทลู ่

นานาชาติ 2 รายการ ซึ่งได้บรรจุลงตามปฏิทินประจ�าปี 2021 

ของสหพนัธ์จักรยานนานาชาต ิในระดบั CL1 และ CL2 ระหว่าง

วันที่ 25-29 สิงหาคม 2564

ก�าหนดการแข่งขัน สนามเวลโลโดรม สนามกีฬาแห่งที่ 2 

จังหวัดสุพรรณบุรี

- ระหว่างวันที ่25-28 สงิหาคม 2564 รายการ “Track Asia 

Cup 2021” ระดับ CL1  (การแข่งขันลู่ระดับนานาชาติคลาส 1) 

- วันท่ี 29 สงิหาคม 2564 รายการ “The 61th Anniversary 

of Thai Cycling Association” ระดับ CL2  (การแข่งขันลู่ระดับ

นานาชาติคลาส 2) 

ส�าหรบัการแข่งขนัจกัรยานประเภทลูน่านาชาต ิได้ถูกบรรจุ

ลงในปฏิทินสหพันธ์จักรยานนานาชาติ หรือ  UCI ในระดับ CL1 

และ CL2  ซึ่งจะมีผลต่อคะแนนสะสม ในการพิจารณาคัดเลือก

นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันที่ระดับสูง อาทิเช่น รายการ World 

Cup, World Championships และ Olympics

จำนวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ควบคุมการแข่งขัน 
 นักกีฬาจักรยานประเภทลู่ ทั้งในประเทศไทย และจากต่างประเทศ รวมแล้วประมาณ 160 คน 
 

ประเภท เจ้าหน้าที่ นักกีฬา รวม 
ทีมจากต่างประเทศ 50 คน 110 คน 160 คน 
ผู้แทนสหพันธ์นานาชาติ 2 คน      2 คน 
ผู้ตัดสินสหพันธ์กีฬานานาชาติ 5 คน      5 คน 
เจ้าหน้าที่จับเวลาต่างชาติ 3 คน      3 คน 
เจ้าหน้าที่ตรวจสารกระตุ้น          2 คน      2 คน 
ผู้ตัดสินชาวไทย 20 คน    20 คน 
เจ้าหน้าที่เทคนิค 20 คน    20 คน 
เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันในประเทศไทย 130 คน              130 คน 

รวมทั้งสิ้น 342 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน

สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ ได้ส่งหนังสือเชิญ

ทีมจากต่างชาติ  เข้าร่วมการแข่งขัน 

ก�าหนดทีมต่างชาติ 12 ทีม และทีมไทย 3 ทีม (ทมีชาตไิทย, 

ทีมฟิชเชอร์แมนส์เฟรนด์ และ ทีม Prime19) 

รายชื่อประเทศท่ีเข ้าร ่วมการแข ่งขันประกอบด้วย               

(อยู่ระหว่างรอค�าตอบ)

1.สาธารณรัฐประชาชนจีน

2.ประเทศญี่ปุ่น

3.ประเทศอินเดีย

4.ประเทศเกาหลี

5.ประเทศมาเลเซีย

6.ประเทศคาซัคสถาน

7.ประเทศอเมริกา

8.เขตปกครองพิเศษมาเก๊า

9.ประเทศสิงคโปร์

10.สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์

11.ประเทศปากีสถาน

12.ประเทศไต้หวัน

จ�านวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ควบคุมการแข่งขัน

นักกีฬาจักรยานประเภทลู่ ทั้งในประเทศไทย และจาก   ต่างประเทศ รวมแล้วประมาณ 160 คน
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ขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนการแข่งขัน
1.นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ

1.1  นักกีฬาและเจ้าหน้าที่จากต่างชาติทุกคน ก่อนเดิน

ทางเข้ามายังประเทศไทยจะต้องขอใบรับรองการเข้าประเทศ 

(Certificate of entry) หรอื COE โดยแต่ละคนจะต้องลงทะเบยีน

และกรอกข้อมลูกับสถานฑูตไทยในประเทศน้ัน ๆ  ซึง่สมาคมกีฬา

จกัรยานแห่งประเทศไทยฯ จะส่งหนงัสอืเชญิเข้าร่วมการแข่งขัน

ไปยังทกุทมี พร้อมด้วยรายละเอยีดของโรงแรมท่ีพักระหว่างการ

แข่งขัน

1.2   นักกีฬาและเจ้าหน้าที่จากต่างชาติทุกคน จะต้องท�า 

Real-time RT PCR เพ่ือตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างน้อย 

72 ชัว่โมง ก่อนการเดนิทางจากประเทศต้นทาง รวมถึงต้องเตรยีม  

เอกสารอื่น ๆ ที่ต้องย่ืนประกอบกับสายการบินตามข้อก�าหนด

ของแต่ละสายการบิน

1.3   นักกีฬาและเจ้าหน้าท่ีจากต่างชาติ ต้องท�าประกัน

ภัยโควิด-19 ในวงเงิน 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 

3,100,000 บาท ต่อคน ซึง่สมาคมกีฬาจกัรยานฯ ได้ประสานงาน

กับบรษิทัประกันภัยในประเทศเพ่ือสะดวกในการเข้ารบัการรกัษา 

กรณีเกิดตรวจพบเชือ้ ในการน้ีสมาคมกีฬาจกัรยานแห่งประเทศ

ไทยฯ พจิารณาให้ บรษิทั ทพิยประกันภยั จ�ากัด เป็นผูด้�าเนนิการ

ท�าประกันให้นกักีฬาและเจ้าหน้าท่ี  ผ่านระบบออนไลน์ก่อนเดนิ

ทางมาประเทศไทยทุกคน

1.4   นกักีฬาและเจ้าหน้าท่ีจากต่างชาต ิต้องก�าหนดระยะ

เวลาการเดินทางเผื่อเอาไว้ส�าหรับการเข้ารับการกักตัว 14 วัน  

(16 วัน 15 คืน) และการเดินทางไปยังจังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยรถ

บสัปรบัอากาศ รวมไปถึงวันท่ีจะต้องเข้าประชมุผู้จดัการทีมก่อน

ที่จะมีการแข่งขัน 1 วัน โดย นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ต่างชาติต้อง

เดินทางมาถึงประเทศไทย ก่อนวันที่ 6 สิงหาคม 2564

1.5 นักกีฬาและเจ้าหน้าที่จากต่างชาติ ต้องดาวน์โหลด

แอปพลเิคชนั Thailand Plus ท่ีทางราชการก�าหนด ส�าหรบัผูเ้ดนิ

ทางเข้าประเทศไทย ตามค�าสั่ง ศบค. ที่ 8/2563
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2.  ขั้นตอนเมื่อถึงประเทศไทย และการกักตัวใน ASQ

สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ จะด�าเนินการ

เพื่อให้เกิดความมั่นใจจากทุกภาคส่วนว่านักกีฬาและเจ้าหน้าที่

ทีมต่างชาติทุกคน ที่เดินทางเข้ามาในเมืองไทยเพ่ือเข้าร่วมการ

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�าหนดไว้ดังนี้

2.1  โรงแรมด�าเนินการรับผู้เข้าพักจากสนามบินด้วยรถที่

มีมาตรฐาน ทั้งรถตู้ที่มีการ   กั้นระหว่างคนขับกับผู้โดยสาร และ

มีการท�ารายละเอียดของรถว่าแต่ละคันมีท่านในเดินทางร่วม

บ้าง รวมถึง   รถบัสโดยสารมีการท�าผังที่นั่ง มีสัญลักษณ์แสดง

ต�าแหน่งห้ามน่ังชัดเจน เพ่ือเว้นระยะห่าง และตรวจโดยกล้อง

วงจรปิดตลอดการเดินทาง

2.2  เมือ่ผูเ้ข้าพักเพ่ือกักตวัเดนิทางมาถึงโรงแรม จะให้เข้า

โรงแรมทางด้านข้างซึง่เป็นพ้ืนท่ีเฉพาะ ASQ มกีารเปลีย่นรองเท้า 

ซึ่งทางโรงแรมจัดเตรียมไว้ให้

2.3  ผู้เข้าพักเช็คอินในพ้ืนท่ีเช็คอินพิเศษท่ีทางโรงแรม   

จัดเตรียมไว้ให้โดยเฉพาะ (ไม่รวมกับบริเวณเช็คอินตามปกติ)

2.4   เจ้าหน้าท่ีชี้แจงข้อมูล, ระเบียบการเข้าพัก และ      

แอดกลุม่ไลน์ท่ีทางโรงแรมสร้างไว้ ส�าหรบัประสานงาน แจ้งอณุ

ภูมิร่างกายประจ�าวัน และสอบถามอาการกับทางโรงพยาบาล

2.5  ผู้เข้ากักตัวเข้าห้องพักที่จองไว้ และกรอกเอกสาร

ข้อมูลสุขภาพทางออนไลน์ เพื่อลงทะเบียนกับทางโรงพยาบาล

2.6   มีการตรวจสิ่งอ�านวยความสะดวกและสภาพห้อง

ก่อนการเข้าพักทุกครั้ง เพ่ือไม่เกิดปัญหาในการเข้าพักเพ่ือ         

ลดความเสี่ยงในการเข้าไปแก้ไข

2.7   มีการตรวจ Real-time RT PCR ด้วยการท�า Swab 

เป็นการหาเขือ้จากการป้ายเอาเย่ือบใุนคอ หรอืเนือ้เย่ือหลงัโพรง

จมูก มาตรวจในวันที่ 3 และ 12 ของการกักตัว

2.8  หากมีการพบเชื้อ ทางโรงพยาบาลปิยะเวท จะ

ประสานกับผู้เข้าพักเพื่อส่งตัวไปรักษา ณ โรงพยาบาลปิยะเวท 

และทางโรงพยาบาลจะรายงานไปยัง สถาบันป้องกันควบคุม

โรคเขตเมือง (สปคม.) และท�าการสอบสวนโรค

2.9  หากไม่มีการพบเชื้อผู้กักตัวสามารถนัดเวลาเพ่ือลง

มาใช้พ้ืนท่ีผ่อนคลายอิริยาบถ (Relax) รอบสระว่ายน�้าได้ โดย 

มกีารเว้นระยะห่าง และมเีจ้าหน้าทีโ่รงแรมไปรบั-ส่งผูกั้กตวัจาก

ห้องพักและดูแลพื้นที่ตลอดเวลา
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2.10  ระหว่างการกักตวั สมาคมกฬีาจกัรยานแห่งประเทศ

ไทยฯ จะจัดลูกกลิ้ง หรือสมาร์ทเทรนเนอร์ ให้นักกีฬาฝึกซ้อม     

อยู่ภายในห้องพัก โดยไม่มีการฝึกซ้อมร่วมกันอย่างเด็ดขาด

2.11  หลังจากครบระยะเวลาการกักตัว 14 วันเต็ม           

(16 วัน 15 คืน) ผู้เข้ารับการกักตัว   จะสามารถออกจากโรงแรม

ได้ตั้งแต่เวลา 06.00 น.

2.12 ผู้ท่ีผ่านการกักตัว 14 วันตามมาตรการแล้ว ใน

ระหว่างการแข่งขันจะต้องตรวจวัดอุณหภูมิตัวเอง วันละ 2 ครั้ง 

ในเวลา 06.00 น. และ 18.00 น. และให้สังเกตอาการของตัว

เอง พร้อมทั้งลงบันทึกในแบบฟอร์มที่สมาคมกีฬาจักรยานฯ จัด

ท�าเอาไว้ แล้วส่งให้เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขจังหวัด เก็บรวบรวม

ข้อมูลทุกวัน

3. นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ในประเทศไทย ที่ร่วมการแข่งขันฯ

3.1  ทีมชาติไทย และทีมสโมสรของไทย ส�าหรับผู้ที่จะ

เดินทางออกนอกพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดใน 5 จังหวัด 

ประกอบด้วย สมุทรสาคร , ระยอง , ชลบุรี , จันทบุรี , ตราด  จะ

ต้องด�าเนินการขอเอกสาร แล้วย่ืนแบบ ค�าขอเอกสารรับรอง

ความจ�าเป็นฯ ต่อ นายอ�าเภอ ปลดัอ�าเภอ หรอื ข้าราชการทีน่าย

อ�าเภอมอบหมาย ปลัด อปท. หรือ ปลัด อปท.มอบหมาย ก�านัน 

ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ ดังนี้   
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3.1.1 เอกสารรับรองความจ�าเป็นในการเดินทางออกนอก

พื้นที่จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด  

3.1.2 แบบค�าขอเอกสารรับรองความจ�าเป็นในการ         

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�าหรับบุคคลท่ีเดินทางเข้าจังหวัดสุพรรณบุรี จะต้องปฏิบัติติ

ตามมาตรการท่ีจงัหวัดก�าหนด โดยมนีายณัฐภทัร สวุรรณประทปี      

ผูว่้าราชการจงัหวัดสพุรรณบรุ ี/ ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อ

จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ     

จะขอความร่วมมอืจากส�านกังานสาธารณสขุจงัหวัดสพุรรณบรุ,ี 

ส�านักงานเขตสขุภาพที ่5 ประสานในการปฏบิตัเิพ่ือควบคมุดูแล

ให้เป็นไปตามมาตรการที่ก�าหนด
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มาตรการส�าหรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่เดินทางมา

จากต่างประเทศ กักตัวครบ 14 วัน 
1.  เมือ่นักกีฬาต่างชาตอิอกจากโรงแรม รอยัลรตันโกสนิทร์ 

จังหวัดกรุงเทพมหานคร ซ่ึงได้ท�าการกักตัวครบก�าหนด 14 วัน 

ตั้งแต่วันที่ 6-21 สิงหาคม 2564 ทางสมาคมกีฬาจักรยานแห่ง

ประเทศไทยฯ จะจัดรถบัสขนส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าท่ี ไปยัง

โรงแรมวาสิฏฐี ซิตี้ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยใช้ระยะเวลาเดินทาง

ประมาณ  3 ชั่วโมง

2. ส�าหรบัรถบสัปรบัอากาศ เพ่ือรองรบันกักีฬาทีเ่ดนิทางไป

ยังจงัหวัดสพุรรณบรุ ีทางสมาคมกีฬาจกัรยานแห่งประเทศไทยฯ 

จะมีการท�าความสะอาดและพ่นยาฆ่าเชื้อบนรถบัสท่ีท�าการ

ขนส่งนักกีฬา    ในวันที่ 20 สิงหาคม 2564 จ�านวน 10 คัน 48 ที่

นั่ง และจะมีการเว้นระยะห่างท่ีน่ังบนรถบัสปรับอากาศ คือ ใน

รถบัสจะมีจ�านวนคนที่นั่ง 24 คน และมีการท�าสัญลักษณ์แสดง

ต�าแหน่งห้ามนั่งชัดเจน 

3.  นักกีฬาและเจ้าหน้าท่ีจากต่างชาติ ต้องดาวน์โหลด  

แอปพลเิคชนั Thailand Plus ท่ีทางราชการก�าหนด ส�าหรบัผูเ้ดนิ

ทางเข้าประเทศไทย ตามค�าสั่ง ศบค. ที่ 8/2563

4.  ส�าหรับนักกีฬาทีมชาติ และทีมสโมสรของไทย จะต้อง

ตรวจหาเชือ้ไวรสัโควิด-19 ด้วยวธีิการ Rapid test หรอื PCR test 

(ภายใน 72 ชัว่โมง ก่อนการแข่งขัน) และขอรบัเอกสารรบัรองการ

ตรวจเชื้อไวรัสโควิด-19 จะต้องมีผลเป็นลบ (Negative หรือ Not 

Detected) และเดินทางไปพร้อมกับนักกีฬาต่างชาติ
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มาตรการส�าหรับโรงแรมที่พักนักกีฬาและเจ้า

หน้าที่ที่ควบคุมการแข่งขัน 
1. เมื่อนักกีฬาและเจ้าหน้าท่ีถึงท่ีพักโรงแรม วาสิฏฐี ซิตี้ 

จังหวัดสุพรรณบุรี ต้องปฏิบัติตามมาตรการหลัก 5 ข้อ ในการ

ป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ของ ศบค. ได้แก่ สวม

หน้ากากอนามัย, ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์, รักษาระยะห่าง, 

หลีกเลี่ยงการสัมผัส, ไม่รวมกลุ่มกันเป็นจ�านวนมาก

  2.  จะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น “หมอชนะ” เพื่อ

บันทึกข้อมูลการเดินทางของผู้ใช้งานด้วยเทคโนโลยี GPS และ 

Bluetooth ร่วมกับการสแกน  QR Code “ไทยชนะ” เพ่ือให้บนัทึก

การเดินทางของผู้ใช้งานแม่นย�าและเที่ยงตรงมากยิ่งขึ้น

3. ทางโรงแรมจะมีการตรวจวัดอุณหภูมิและกระเป๋า     

เดินทางทุกใบจะได้รับการฆ่าเชื้อท�าความสะอาดก่อนน�าเข้าสู่

ห้องพัก

4. ทางโรงแรมจัดเจ้าหน้าที่ และเพ่ิมความถ่ีในการเช็ด

ท�าความสะอาดด้วยน�้ายาฆ่าเชื้อบริเวณ จุดสัมผัสสาธารณะ 

อาท ิเคาน์เตอร์ให้บรกิาร ปุม่กดลฟิท์ ท่ีจบับนัได ท่ีจบัประตหู้องน�า้ 

ราวบนัไดเลือ่น, ก๊อกน�า้ ทีจ่บัประต ูอาคารทุกจดุ พ้ืนทีท่ั่วโรงแรม 

อย่างน้อย วันละ 3 ครั้ง (เช้า เที่ยง เย็น และเพิ่มความถี่ในช่วงที่

มี ผู้ใช้บริการจ�านวนมาก) 

5.  การรับประทานอาหาร ทางโรงแรมจะต้องมีการวัด

อุณหภูมิ มีการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ 70 % และต้องสวม

หน้ากากอนามัย ก่อนเข้าห้องอาหารทุกครั้ง

อาหารเช้า  โดยก�าหนดเวลา  เวลา 06.00-09.00 น.  

อาหารเย็น  โดยก�าหนดเวลา  เวลา 18.00-20.00 น.

และจัดที่นั่งรับประทานอาหาร เว้นระยะห่าง (Social dis-

tancing)  เพื่อลดความแออัดและการสัมผัส

6.  สถานที่ประชุมผู้จัดการทีมที่โรงแรมวาสิฎฐี ซิตี้จังหวัด

สุพรรณบุรี

การจัดพื้นที่

6.1  ทางสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ จะมีการ

วัดอณุหภูม,ิ เจลแอลกอฮอล์ 70 % และต้องสวมหน้ากากอนามยั 

ก่อน – หลงัเข้าประชมุทุกครัง้ โดยการประชมุจะจดัขึน้ในวันท่ี 24 

สงิหาคม2564 เวลา 15.00 น. โดยประชมุเฉพาะผูจ้ดัการทมีและ

กรรมการผู้ติดสิน ไม่เกิน 30 คน

6.2   มีการจัดพ้ืนที่ (โต๊ะ,เก้าอี้) เว้นระยะห่าง ระหว่าง

บุคคล อย่างน้อย 1 เมตร (Social distancing)  เพื่อลดความ

แออัดและการสัมผัส
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7.  ระหว่างการฝึกซ้อมและแข่งขันที่ จังหวัดสุพรรณบุรี

7.1  การฝึกซ้อมก่อนแข่งขันวันที่ 22-24 สิงหาคม 2564 

ทางสมาคมกีฬาจักรยานฯ จะจัดพ้ืนที่ปิดเพ่ือให้นักกีฬาลงฝึก

ซ้อม โดยมีเจ้าหน้าที่ควบคุมอย่างใกล้ชิด ไม่ให้ออกซ้อมนอก

พืน้ที่พร้อมทั้งจัดท�าตารางเวลาในการฝึกซ้อม เพือ่ลดการแออัด

ในการฝึกซ้อม

7.2  ระหว่างการแข่งขันวันที่ 25-29 สิงหาคม 2564 ทาง

สมาคมกีฬาจักรยานฯ ได้มีการจัดเตรียมรถเวียน (Shuttle bus) 

รับส่งนักกีฬาระหว่างโรงแรมที่พัก และสนามการแข่งขัน
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มาตรการคัดกรองอาการป่วย ณ โรงแรมวา

สิฏฐี ซิตี้ จังหวัดสุพรรณบุรี
1.  จดัให้มรีะบบคดักรองตรวจวดัอณุหภูม ิตรวจอาการไข้ 

ไอ จามมีน�้ามูก  หอบเหนื่อย เป็นหวัด เจ็บคอ ส�าหรับนักกีฬา 

ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการแข่งขัน และบุคคลท่ี

เก่ียวข้องกับการแข่งขันทุกคน ทั้งน้ี ควรมีอุณหภูมิในร่างกาย

ไม่เกิน 37.5 องศา และไม่มีอาการระบบทางเดินหายใจ กรณี

พบผู้ท่ีเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคให้มีแนวทางปฏิบัติในการดูแล 

หรอืแนวทางส่งต่อผูท่ี้มอีาการป่วยท่ีเหมาะสม พร้อมรายงานให้

หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบทันที

2.  จัดให้มีบริการเจลแอลกอฮอล์ 70% ล้างมือก่อนเข้า

และออกจากสนามแข่งขัน  รวมท้ังห้องสุขา ห้องอาบน�้า ห้อง

เปลี่ยนเสื้อผ้า ในปริมาณเพียงพอต่อจ�านวนนักกีฬา เจ้าหน้าท่ี 

และบุคลากรในการด�าเนินการจัดการแข่งขัน

3. นักกีฬาและเจ้าหน้าท่ีทกุคนจะต้องมอีปุกรณ์ป้องกันโรค

ส่วนบุคคล เช่น หน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า หรือ Face Shield 

สวมใส่ตลอดเวลา

4. จัดให้มีการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” ใน

โทรศพัท์เคลือ่นท่ี  สมาร์ทโฟนของ แต่ละคนเพ่ือบนัทกึข้อมลูการ

เดินทางของผู้ใช้งานด้วยเทคโนโลยี GPS และ Bluetooth ร่วมกับ

การสแกน  QR Code “ไทยชนะ” ท�าให้บันทึกการเดินทางของ

ผู้ใช้งานแม่นย�าและเที่ยงตรงมากยิ่งขึ้น   ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วย

อ�านวยความสะดวกให้กรมควบคุมโรค และบุคลากรทางการ

แพทย์สอบสวนโรคได้อย่างรวดเร็ว โดย “หมอชนะ” จะแจ้งไป

ยังกลุ่มผู้ใช้งานท่ีมีประวัติสัมผัสหรือเข้าใกล้กับผู้ติดเชื้อไวรัส       

โควิด-19 ถึงวิธีการปฏิบัติตนที่ถูกต้อง

การเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังเพื่อให้

เป็นไปตามมาตรการที่ก�าหนด
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มาตรการคัดกรองอาการป่วย ณ สถานที่

จัดการแข่งขัน ( ระบบปิด แบบไม่มีผู้ชม )
1.จัดให้มีระบบคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ ตรวจอาการไข้ 

ไอ จามมีน�้ามูก หอบเหนื่อย เป็นหวัด เจ็บคอ ส�าหรับนักกีฬา 

ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการแข่งขัน และบุคคลท่ี

เก่ียวข้องกับการแข่งขันทุกคน ที่เข้าสนามการแข่งขัน ซึ่งเป็น

ระบบปิด แบบไม่มีผู้ชม ทั้งน้ี ควรมีอุณหภูมิในร่างกายไม่เกิน 

37.5 องศา และไม่มอีาการระบบทางเดินหายใจ กรณีพบผูท่ี้เข้า

เกณฑ์สอบสวนโรคให้มแีนวทางปฏบิติั  ในการดแูล หรอืแนวทาง

ส่งต่อผู้ท่ีมีอาการป่วยที่เหมาะสม พร้อมรายงานให้หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบทราบทันที

2.จดัให้มบีรกิารเจลแอลกอฮอล์ 70% ล้างมอืก่อนเข้าและ

ออกจากสนามแข่งขนั   รวมทัง้ห้องสขุา ห้องอาบน�้า ห้องเปลี่ยน

เสื้อผ้า ในปริมาณเพียงพอต่อจ�านวนนักกีฬา เจ้าหน้าท่ี และ

บุคลากรในการด�าเนินการจัดการแข่งขัน

3.นกักีฬาและเจ้าหน้าทีท่กุคนจะต้องมอีปุกรณ์ป้องกันโรค

ส่วนบุคคล เช่น หน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า หรือ Face Shield 

สวมใส่ตลอดเวลา

4.จัดการแข่งขันแบบปิด มีการเข้า-ออกทางเดียว ไม่

อนุญาตให้มีผู้ชมการแข่งขัน ตลอดจนบุคคลท่ีไม่เก่ียวข้องกับ

การจัดการแข่งขันเข้าในบริเวณสถานที่จัดการแข่งขัน

5.จัดให้มีการลงทะเบียนด้วยการสแกน QR Code ก่อน

เข้าและออก จากสนาม แข่งขันผ่านแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” 

ท่ีทางราชการก�าหนด ด้วยโทรศัพท์เคลื่อนท่ีสมาร์ทโฟน เพ่ือ

ประโยชน์ต่อการตดิตามกรณีพบผูป่้วยและผูส้มัผสัท่ีมาใช้บรกิาร

ในสถานที่

6.จัดให้มีการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” ใน

โทรศพัท์เคลือ่นท่ี   สมาร์ทโฟน ของแต่ละคนเพ่ือบนัทกึข้อมลูการ

เดินทางของผู้ใช้งานด้วยเทคโนโลยี GPS และ Bluetooth ร่วมกับ

การสแกน  QR Code “ไทยชนะ” ท�าให้บันทึกการเดินทางของ

ผู้ใช้งานแม่นย�าและเที่ยงตรงมากย่ิงขึ้น ซึ่งเป็นเครื่องมือท่ีช่วย

อ�านวยความสะดวกให้กรมควบคุมโรค และบุคลากรทางการ

แพทย์สอบสวนโรคได้อย่างรวดเร็ว โดย “หมอชนะ” จะแจ้งไป

ยังกลุ่มผู้ใช้งานที่มีประวัติสัมผัสหรือเข้าใกล้กับผู้ติดเชื้อไวรัสโค

วิด-19 ถึงวิธีการปฏิบัติตนที่ถูกต้อง

7.จดัให้มแีบบฟอร์มบนัทึกข้อมลู ชือ่ - นามสกุล หมายเลข

โทรศัพท์ เวลาเข้าออก  จากสนามแข่งขันฯ กรณีผู้ใช้บริการไม่

ได้น�าโทรศัพท์เคลื่อนท่ีสมาร์ทโฟนติดตัวมา เพ่ือประโยชน์ต่อ

การติดตามกรณีพบผู้ปวยและผู้สัมผัสที่มาใช้บริการในสถานที่

 8.ก�าหนดผู้รว่มพธิไีม่เกนิ 50 คน เปน็ไปตามมาตรการ

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019  (ศบค.) ประกอบด้วย 1. สวมหน้ากากอนามัย 2. เจล

แอลกอฮอล์ล้างมือ 3. เว้นระยะห่าง  4. หลีกเลี่ยงการสัมผัส  5. 

จ�ากัดจ�านวนคน

ที่พักนักกีฬาในแต่ละประเทศจัดเว้นระยะห่างประเทศละ 2 เมตร
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มาตรการในการป้องกันโรค ณ สถานที่ในการจัด

พิธีเปิดการแข่งขัน
1.จัดให้มีระบบคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ ตรวจอาการไข้ 

ไอ จามมีน�้ามูก หอบเหนื่อย เป็นหวัด เจ็บคอ ส�าหรับนักกีฬา 

ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการแข่งขัน และบุคคลท่ี

เก่ียวข้องกับการแข่งขันทุกคน ที่เข้าสนามการแข่งขัน ซึ่งเป็น

ระบบปิด แบบไม่มีผู้ชม ทั้งน้ี ควรมีอุณหภูมิในร่างกายไม่เกิน 

37.5 องศา และไม่มอีาการระบบทางเดินหายใจ กรณีพบผูท่ี้เข้า

เกณฑ์สอบสวนโรคให้มแีนวทางปฏบิตัใินการดแูล หรอืแนวทาง

ส่งต่อผู้ท่ีมีอาการป่วยที่เหมาะสม พร้อมรายงานให้หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบทราบทันที

2.จดัให้มบีรกิารเจลแอลกอฮอล์ 70% ล้างมอืก่อนเข้าและ

ออกจากสนามแข่งขัน รวมทั้งห้องสุขา ห้องอาบน�้า ห้องเปลี่ยน

เสื้อผ้า ในปริมาณเพียงพอต่อจ�านวนนักกีฬา เจ้าหน้าท่ี และ

บุคลากรในการด�าเนินการจัดการแข่งขันลดการใกล้ชิดระหว่าง

นักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการแข่งขัน และ

บคุคลท่ีเก่ียวข้องกับการแข่งขนั รวมท้ังไม่ให้มกีารสมัผสัอปุกรณ์

การแข่งขันร่วมกัน

3.ควบคุมให้นักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่ฝ่าย

จัดการแข่งขัน และบุคคล    ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันทุกคนใน

สนามแข่งขนัต้องสวมหน้ากากอนามยั ตลอดเวลา ลดการพูดคยุ

ทีไ่ม่จ�าเป็น ไม่เปิดหรอืจบัหน้ากากอนามยั หรอืหน้ากากผ้า โดย

รักษาระยะห่างกัน อย่างน้อย 2 เมตร 

4.จ�ากัดจ�านวนผู้ใช้ห้องสุขา ห้องอาบน�้า ไม่ให้มีความ

แออัด มีรถสุขาเคลื่อนที่ให้บริการตามจ�านวนนักกีฬา เจ้าหน้าที่ 

และบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่

5.ไม่มกีารจ�าหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่ในสถานท่ีจัดการ

แข่งขัน ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามท่ีทางราชการ

ก�าหนด หรือมีการจัดอาหารเครื่องดื่มให้แก่ผู้ใช้บริการเฉพาะ

บุคคล เพื่อไม่ให้มีการแออัดในการรับประทานอาหารร่วมกัน

6.ไม่อนุญาตให้ประชาชนเข้าชมการแข่งขัน โดยจะให้ชม

ผ่านการถ่ายทอดสดทาง เฟซบุก๊แฟนเพจ Thai PBS และเฟซบุก๊

แฟนเพจ Thaicycling Association 

7.การมอบรางวัล แบบ New Normal ในแต่ละวัน

ส�าหรบัการมอบรางวัลให้นกักีฬา จะให้นกักีฬาเป็นผูห้ยิบ

เส้ือแชมป์ เหรียญ  รางวัล และช่อดอกไม้ บนแท่นรับรางวัลท่ี

สมาคมจัดเตรียมไว้ให้  พร้อมทั้งจะแนะน�าให้นักกีฬาจากต่าง

ประเทศใช้ “การไหว้” แทนการจับมือแสดงความยินดี  โดยยึด

ตามหลักมาตรการเว้นระยะห่าง และหลีกเลี่ยงการสัมผัส

8.ก�าหนดผู้ร่วมพิธีไม่เกิน 50 คน เป็นไปตามมาตรการ

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร ่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019  (ศบค.) ประกอบด้วย 1. สวมหน้ากากอนามัย                                      
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2. เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ 3. เว้นระยะห่าง  4. หลีกเลี่ยงการ

สัมผัส  5. จ�ากัดจ�านวนคน

9.ผูเ้ข้าร่วมพิธีมอบรางวัล จะต้องท�าการเชค็เอ้าส์จากแอป

พลิเคชัน “หมอชนะ” ออกจากสนามแข่งขันทุกครั้ง

10.จัดให้มีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์สร้างความรู้

ความเข้าใจ และแนะน�า       แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการ

ป้องกัน ควบคุมโรค ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่าง ๆ เช่น 

ป้ายประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ พร้อมท้ัง มีการ

อบรมเรื่องมาตรการป้องกันการควบคุมโรคและความรู้ในการ

สังเกตอาการป่วยของตนเอง เพื่อให้นักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน 

เจ้าหน้าทีฝ่่ายจัดการแข่งขนั และบคุคลทีเ่ก่ียวข้องกับการแข่งขนั

ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

11.ควบคุมการแสดงอาการดีใจของนักกีฬาระหว่างการ

แข่งขันท่ีเป็นการสัมผัสกัน หรือ ผู้ท่ีอยู่ในบริเวณใกล้เคียง เช่น 

ไม่ควรแสดงความดีใจด้วยการกอดกัน โดยให้เว้นระยะห่างใน

การแสดงความดีใจ

12.กรณีพบผู้ใช้บริการไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ

ป้องกันควบคุมโรค เช่น ไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากาก

ผ้า หรือมีอาการป่วยจากการคัดกรองก่อนเข้าสนามแข่งขัน งด

ให้เข้าในสถานที่จัดการแข่งขันโดยเด็ดขาด

13.จัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติตามมาตรการ

ป้องกันโรคของบุคลากรในการด�าเนินงานของบุคลากรทุกคน 

และหากพบผู้ท่ีไม่ปฏิบติัตามมาตรการ จะเชญิให้ออกจากสนาม

แข่งขันทันที

ห้ามบ้วนน�้าลาย

ห้ามแสดงอาการดีใจ
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14. การจัดพ้ืนที่พักคอย ก่อนการแข่งขันฯ สมาคมกีฬา

จักรยานแห่งประเทศไทยฯ จะจัดพื้นที่ ส�าหรับนักกีฬาที่ยังไม่ถึง

เวลาแข่งขนั จะต้องรอ และเมือ่ใกล้ถึงเวลาแข่งขนั จะให้นกักีฬา

และเจ้าหน้าที่เข้าสนามแต่จะต้องผ่านระบบคัดกรองก่อนเข้า

สนามแข่งขัน และท�าการแข่งขันตามโปรแกรมท่ีสมาคมกีฬา

จักรยานฯก�าหนดไว้

15. การจัดพ้ืนที่อบอุ่นร่างกาย (Warm Up)  สมาคม

กีฬาจักรยานฯ จะจัดพื้นที่พร้อม  ฉากกั้น ให้นักกีฬาฝึกซ้อมกับ

อุปกรณ์ (เทรนเนอร์ลูกกลิ้งส�าหรับการวอร์ม) ให้นักกีฬาที่จะ  

แข่งขันฯ บริเวณภายในสนาม โดยจ�ากัดจ�านวนนักกีฬา   

16. สมาคมกีฬาจักรยานฯ จะท�าความสะอาดพ้ืนท่ีพัก

คอย , พ้ืนที่วอร์มอัพ และเทรนเนอร์ลูกกลิ้งส�าหรับการวอร์ม 

รวมถึงบริเวณจุดท่ีมีการสัมผัสร่วมกัน ราวบันได ลูกบิดประตู 

พ้ืนสนาม เก้าอี้ โต๊ะ, ท�าความสะอาดห้องน�้าด้วยน�้ายาฆ่าเชื้อ

ทุก 1 ชั่วโมง และเพิ่มความถี่ในการท�าความสะอาดและฆ่าเชื้อ

โรค, ตรวจสอบความสมบูรณ์ของอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้สามารถใช้

งานได้อย่างปลอดภัย และได้รับการท�าความสะอาดฆ่าเชื้อ ทุก

ครั้งก่อนและหลังให้บริการ

17. จัดให้มีการรักษาระยะห่างระหว่างบุคลากร 2 เมตร 

(SOCIAL DISTANCING) และลดการใกล้ชดิกันระหว่างนกักีฬา

ในขณะท�าการแข่งขัน ลดความแออัดของผู้เข้าร่วมด�าเนินการ

แข่งขัน โดยจ�ากัดจ�านวนบุคลากรตามความจ�าเป็นมากที่สุด 

และควบคุมจ�านวนผู้ใช้บริการ มิให้แออัดและเป็นการรวมกลุ่ม 

โดยจ�ากัดจ�านวนผู้ใช้บริการตามขนาดพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1 คน 

ต่อ 4 ตารางเมตร

18. ท�าสัญลักษณ์เว ้นระยะห่างของจุดบริการ เช ่น 

สต๊ิกเกอร์รูปรอยเท้า และจุดเข้าแถวเพ่ือผ่านจุดคัดกรองก่อน

เข้าสนามแข่งขัน 

19. มีการฉีดพ่นน�้ายาฆ่าเชื้อโรคภายในบริเวณสถานที่

จัดการแข่งขันอย่างทั่วถึงและครอบคลุม ทั้งนี้ การฉีดพ่นน�้ายา

ฆ่าเชือ้โรคจะต้องท�าขึน้ 1 วันก่อนแข่งขนั และหลงัจบการแข่งขัน

ในแต่ละวัน

20. สมาคมกีฬาจกัรยานแห่งประเทศไทยฯ จดัให้มถัีงขยะ

ชนิดมีฝาปิดเพื่อรวบรวมขยะต่างๆ โดยคัดแยกขยะ ได้แก่ ขยะ

ทั่วไป ขยะอันตราย และขยะติดเชื้อ และมัดปากถุงให้แน่นก่อน

รวบรวมส่งก�าจัดตามหลักสุขาภิบาลทุกวัน โดยท�าความสะอาด

และท�าการเปลี่ยนทุก 1 ชั่วโมง  
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21. เมื่อเสร็จสิ้นการแข่งขัน 

21.1 นักกีฬาทีมต่างชาติ จะต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 ใน

วันที ่29 สงิหาคม 2564 ณ โรงแรมวาสฏิฐ ีซติี ้จงัหวดัสพุรรณบรุี

21.2 สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ จะจัดรถบัส

ปรับอากาศเพ่ือส่งนักกีฬาเดินทางไปยังสนามบินเพ่ือกลับต่าง

ประเทศในวันที่ 30 สิงหาคม 2564 จ�านวน 10 คัน 48 ที่นั่ง และ

ท�าสัญลักษณ์เว้นระยะห่างที่นั่งบนรถบัสปรับอากาศ 

มาตรการการรักษาความสะอาดสถานที่จดัแข่งขัน

และโรงแรมที่พัก
1. พนักงานท�าความสะอาดของโรงแรมท่ีพักและ            

เจ้าหน้าที่ควบคุมสนามแข่งขัน ทุกคนต้องสวมเครื่องป้องกัน

อนัตรายส่วนบคุคล ได้แก่ หมวกคลมุผม หน้ากากอนามยั ถุงมอื

ยาง ผ้ายางกันเป้ือน รองเท้าพ้ืนยางหุ้มแข็ง ขณะท�าความสะอาด 

พร้อมทัง้อปุกรณ์เช่น ให้ใช้ทีค่บีขยะ จดัเตรยีมถงุขยะ และท้ิงขยะ        

ที่จุดรวม

2. เช็ดท�าความสะอาดอุปกรณ์ในการแข่งขันที่มีโอกาส

สัมผัสร่วมกนับ่อย ๆ  ด้วยแอลกอฮอล ์70% ทัง้ก่อนและหลังการ

ใช้งานอยู่เสมอ

3. เช็ดท�าความสะอาดพ้ืนบริเวณพ้ืนผิวสัมผัสในสถาน

ท่ีจัดการแข่งขันและพ้ืนท่ีจุดสัมผัสร่วม โดยเน้นจุดที่เสี่ยงที่มีผู้

สัมผสัมากให้ท�าความสะอาดบ่อยครัง้ เช่น ราวจบั ราวบนัได อ่าง

ล้างมือ โต๊ะ ห้องสุขา ที่จับสายช�าระ โถปัสสาวะ ลูกบิด กลอน

ประตู ก๊อกน�้า ด้วยน�้ายาท�าความสะอาด ด้วยน�้ายาฆ่าเชื้อ หรือ

แอลกอฮอล์ 70% ทุก  1 ชั่วโมง

4. จดัให้มจีดุวางถังขยะชนิดมฝีาปิดเพ่ือรวบรวมรวมขยะ

ต่าง ๆ โดยคัดแยกขยะ ได้แก่ ขยะทั่วไป ขยะอันตราย และขยะ

ตดิเชือ้ เช่น หน้ากากอนามยั และมดัปากถุงให้แน่นก่อนส่งก�าจดั

ตามหลักสุขาภิบาลทุกวัน
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แนวทางปฏิบัติส�าหรับนักกีฬา เจ้าหน้าที่ และ

บุคลากรในการเข้าร่วมการแข่งขัน
การเตรียมตัวก่อนการแข่งขัน

1. หากนักกีฬา เจ้าหน้าที่ บุคลากรท่ีเข้าร่วมการจัดการ

แข่งขันมีอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด ให้งดเข้าร่วมการ

แข่งขันทันที

2. นักกีฬา เจ้าหน้าที่ บุคลากรทุกคน ต้องไม่ปิดบังข้อมูล

ส่วนตัว เช่น โรคประจ�าตัว  การเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงที่มีการ

แพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 การสัมผัสใกล้ชิดบุคคลท่ีติด

เชื้อ

3. นักกีฬา เจ้าหน้าที่ บุคลากร หรือผู้ใช้บริการทุกคนต้อง

ผ่านการคดักรองโรคไวรสัโควิด-19 ก่อนการแข่งขนั และนักกีฬา

ทีเ่ดนิทางมาจากต่างประเทศต้องผ่านมาตรการคดักรองหรอืการ

กักตัวตามระเบียบของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

4. นักกีฬา เจ้าหน้าที ่บคุลากร ทีเ่ข้าร่วมการจดัการแข่งขัน 

ต้องสวมหน้ากากอนามัย ตลอดเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ในสนาม

แข่งขัน และพื้นที่จัดกิจกรรม

5.  นักกีฬา เจ้าหน้าที่ บุคลากรทุกคน ต้องดาวน์โหลด

แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ”  ในโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟน เพื่อ

ใช้ในการแสกน QR Code ก่อนเข้า-ออกสนามแข่งขันตามท่ีทาง

ราชการก�าหนด 

6. นักกีฬา เจ้าหน้าท่ี บุคลากรทุกคน ต้องดาวน์โหลด  

แอปพลิเคชัน “หมอชนะ” ในโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟน เพื่อ

บันทึกข้อมูลการเดินทางของผู้ใช้งาน และใช้งานร่วมกับแอป

พลิเคชัน    “ไทยชนะ” 
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แนวทางปฏิบัติในระหว่างก่อนและหลังการแข่งขัน
1. ลงทะเบียนเข้า-ออกสถานที่จัดการแข่งขัน โดยใช้แอป

พลิเคชันที่ทางราชการก�าหนด “ไทยชนะ” สแกน QR Code 

บรเิวณหน้าสถานท่ี รวมท้ังสแกน QR Code ก่อนออกจากสถาน

ที่ด้วย และต้องบันทึกข้อมูลรวมทั้งประวัติตามความเป็นจริงลง

ในแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” ควบคู่กันไปด้วย

2. ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุม

โรคที่ผู้จัดการแข่งขันก�าหนดอย่างเคร่งครัด เช่น การตรวจวัด

อุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าสนามแข่งขัน ให้ข้อมูลประวัติการเจ็บ

ป่วย และประวัติ การเดินทางไปพื้นที่เสี่ยงของตนเอง พร้อมทั้ง

ปฏิบัติตามค�าแนะน�าอย่างเคร่งครัด เพ่ือช่วยลดความเสี่ยงใน

การแพร่กระจายเชื้อ

3.  ตรวจสอบความสะอาด ความปลอดภัยของสนาม

แข่งขัน และอุปกรณ์การแข่งขัน เพ่ือให้ใช้บริการได้อย่าง

ปลอดภัย

4. นักกีฬา เจ้าหน้าที ่บคุลากร หรอืผูใ้ช้บรกิารในสนามทกุ

คน ต้องมีการเว้นระยะห่างกันประมาณ 2 เมตร ท้ังในระหว่าง

แข่งขัน และระหว่างพักด้วย

5. นักกีฬา เจ้าหน้าที่ บุคลากร หรือผู้ใช้บริการในสนาม

แข่งขันทุกคนควรหมั่นล้างมือด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ หรือ

น�้ายาฆ่าเชื้อโรคเสมอ

6. ผู้ใช้บริการในสนามแข่งขันทุกคนต้องสวมหน้ากาก

อนามยัหรอืหน้ากากผ้าตลอดเวลา เว้นเฉพาะนักกีฬาในช่วงเวลา

ที่นักกีฬาก�าลังลงท�าการแข่งขัน

7.  ผู้ใช้บริการในสนามแข่งขันทุกคนควรพูดโดยใช้ระดับ

เสียงปกติ และลดการใช้เสียงดังขณะท�ากิจกรรม และเลี่ยงไอ 

จาม ใกล้ผู้อื่น

8. งดแสดงอาการดีใจระหว่างการแข่งขันที่เป็นการสัมผัส

กันระหว่างนักกีฬา เช่น งดแสดงความดีใจด้วยการกอดกัน โดย

ให้เว้นระยะห่างในการแสดงความดีใจ

จัดรถบัสให้นักกีฬากลับจากสนามไปโรงแรมวาสิฏฐี ซิตี้

นักกีฬาแข่งขันเสร็จแล้วให้สแกนไทยชนะเพื่อออกจากสนาม
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9. ไม่บ้วนน�า้ลาย หรอืเสมหะขณะท�าการแข่งขัน หลีกเล่ียง

การสัมผัสใบหน้าโดยไม่จ�าเป็น

10. ผู้ใช้บริการควรแจ้งหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ หากพบ

ว่าการให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค ให้

ด�าเนนิการประเมนิการให้บรกิารในแอปพลเิคชนั “ไทยชนะ” ทีล่ง

ทะเบียน ตามแนวทางประชาสัมพันธ์ของรัฐบาล และ กระทรวง

สาธารณสุข

ในกรณีที่ใช้พื้นที่ของจังหวัดสุพรรณบุรีเป็น

สถานที่แข่งขัน
สมาคมกีฬาจกัรยานฯ จะประสานกับจงัหวดัอย่างใกล้ชิด

เพ่ือก�าหนดแนวทางในการป้องกนัการแพร่ระบาดและจะด�าเนนิ

การในการขออนุญาตจัดการแข่งขันเป็นลายลักษณ์อักษรต่อ 

นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี  ใน

ฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุพรรณบุรี



สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ

“ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก” 
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