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ด้วยความห่วงใยและความปลอดภัย
ของแขกผู้เข้าพักที่รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ปทุกท่าน

ทีมผูบริหารของรอยัล คลิฟ คอยติดตามสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม “โควิด-19” อยางใกลชิด
จากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อโควิด-19
ทีมผูบริหารของรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุป คำนึงถึงความปลอดภัย และมีความหวงใยดานสุขภาพของแขกผูเขาพัก
และพนักงานทุกคนเปนอยางยิ่ง
เราจึงไดรวมทำงานอยางใกลชิดกับผูเชี่ยวชาญดานการแพทย นักวิทยาศาสตร และกระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทยเกี่ยวกับ
ขอควรระวังทีจ
่ ำเปนเพือ
่ ทำใหโรงแรม รวมถึงสิง
่ อำนวยความสะดวกตางๆ ปลอดภัยจากการระบาด โดยเรายึดถือแนวทางปฏิบต
ั จ
ิ าก
องคการอนามัยโลก (WHO) และศูนยควบคุมและปองกันโรคแหงชาติสหรัฐอเมริกา (CDC)
รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุป ไดจัดทำและดำเนินการตามมาตรการดังกลาวนี้ เพื่อรับรองวาแขกผูเขาพักที่รอยัล คลิฟทุกทานจะสามารถเขา
พักและใชบริการสิง
่ อำนวยความสะดวกตางๆ ไดอยางอุน
 ใจและปลอดภัย อยางไรก็ตาม มาตรการนีอ
้ าจมีการเปลีย
่ นแปลง และพัฒนา
ตามสถานการณที่เปลี่ยนไป เพื่อใหมาตรการมีประสิทธิภาพสูงสุด
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มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19
สำหรับแขกผู้เข้าพักที่รอยัล คลิฟ
ชวงระหวางการเช็คอิน

แขกผูเ ขาพักทีม
่ ารวมงานประชุม และกิจกรรม (MICE) สามารถเช็คอินผาน
ชองทางออนไลนกอนการเขาพักได
กรุณาทำความสะอาดมือดวยเจลแอลกอฮอลที่โรงแรมเตรียมไว กอนเขา
บริเวณจุดคัดกรอง
ตามระเบียบของภาครัฐบาล ผูเขาพักทุกทานจะตองลงทะเบียนและเช็คอิน
บนแอปพลิเคชัน "ไทยชนะ" โดยการสแกน QR Code ของโรงแรม หากทานใด
ไมสะดวกลงทะเบียนผานแอปพลิเคชัน สามารถกรอกแบบฟอรมลงทะเบียน
ที่เตรียมไวได โดยทุกทานจะตองเช็คเอาทจากแอปพลิเคชันเมื่อออกจาก
โรงแรมเชนกัน
กรุณาสวมหนากากอนามัยตลอดเวลาที่อยูภายในพื้นที่ของโรงแรม
แขกผูเขาพักทุกทานจะไดรับการตรวจวัดอุณหภูมิ ในกรณีที่ทานอุณหภูมิ
สูงเกิน 37.5 องศาเซลเซียส ทางโรงแรมไดจด
ั เตรียมพืน
้ ทีส
่ ำหรับเฝาสังเกต
อาการอยางใกลชิดโดยพยาบาล ซึ่งทีมงานของรอยัล คลิฟจะมีการเก็บ
ขอมูลสวนตัวของทาน อาทิ ชื่อ, นามสกุล, วันที่และเวลาเขาพัก และอุณหภูมิ
รางกาย
โรงแรมมีการติดสัญลักษณการเวนระยะตอคิวบริเวณแผนกตอนรับ, ลิฟต
และรานอาหาร รวมถึงปายแนะนำเรื่องการเวนระยะหางทางสังคม
พนักงานตอนรับและเจาหนาที่ของโรงแรมที่ใหบริการกับลูกคา จะมีการใส
หนากากอนามัยระหวางปฏิบัติหนาที่
ทานสามารถชำระเงินดวยการโอนเขาบัญชีของโรงแรม หรือชำระผานระบบ
ชำระเงินแบบไรสัมผัส (contactless payment)
ทีมงานของรอยัล คลิฟจะมีการซักถามประวัติการเดินทางของผูเขาพักทุก
ทาน วาไดเดินทางไปหรือแวะผานประเทศสุมเสี่ยงในระยะเวลา 20 วันที่ผาน
มาหรือไม

ผูเขาพักจะตองตอบแบบสอบถามดานสุขภาพ และประวัติการเดิน
ทางในแบบฟอรมลงทะเบียนผูเขาพัก ซึ่งขอมูลดังกลาวจะถูกรวบ
รวมไวในระบบของโรงแรม สำหรับผูเขาพักที่มีประวัติการเดินทางไป
หรือแวะผานประเทศสุมเสี่ยง ทางโรงแรมจะมีการเฝาสังเกตอาการ
อยางใกลชิด
ในกรณีที่เดินทางมาเปนกลุม และทานใดทานหนึ่งมีอาการตองสงสัย
ติดเชื้อ ทุกทานจะถูกพาไปยังพื้นที่สำหรับเฝาสังเกตอาการอยาง
ใกลชิดเชนกัน
โรงแรมไดจัดเตรียมหองสุขาบริเวณดานลางของหองอาหารพาโนรามา
สำหรับแขกผูเขาพักที่อยูภายในพื้นที่เฝาสังเกตอาการ
สำหรับทานที่มีอาการตองสงสัยติดเชื้อ เจาหนาที่จากโรงพยาบาล
บางละมุงจะมารับทาน เพื่อไปตรวจรางกายอยางละเอียด หากวินิจฉัย
แลวลงความเห็นวามีความเปนไปไดในการติดเชื้อสูง เจาหนาที่จะทำ
เรื่องสงตัวไปยังสถาบันบำราศนราดูร เพื่อตรวจรางกายและรักษา
ตอไป
ในกรณีทท
่ี า นไมตอ
 งการใหแมบา นเขามาทำความสะอาดภายในหอง
พัก หรือตองการระบุเวลาใหเขามาทำความสะอาด ทานสามารถแจง
ความประสงคได
ทานสามารถเลือกรับประทานอาหารเชาภายในหองพักของทานได
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ชวงระหวางการเขาพักที่โรงแรม
ภายในโรงแรมมีคลินิก พรอมพยาบาลประจำเวลา 09.00 – 18.00 น.
แขกผูเขาพักทุกทานจะไดรับการตรวจวัดอุณหภูมิ กอนการเขาไปรับประทานอาหารเชา และกอนการเขาใชบริการสิ่งอำนวยความสะดวกตางๆ
หากทานใดรูส
 ก
ึ มีอาการปวย หรือตองสงสัยติดเชือ
้ ในระหวางการเขาพัก กรุณาติดตอพยาบาล เพือ
่ ดำเนินตามมาตรการปองกันและวินจ
ิ ฉัยตอไป
บริการเจลแอลกอฮอลลางมือทั่วบริเวณ
ในกรณีที่ทานไมไดนำหนากากอนามัยมา ทานสามารถขอรับหนากากอนามัยไดที่บริเวณแผนกตอนรับ
ภายในโรงแรมมีการจัดเตรียมถังขยะสำหรับทิ้งหนากากอนามัยที่ใชแลว เพื่อนำไปทำลายอยางถูกวิธี
พนักงานตอนรับและเจาหนาที่ของโรงแรมที่ใหบริการกับลูกคา จะมีการใสหนากากอนามัยระหวางปฏิบัติหนาที่
รอยัล คลิฟ ขอสงวนสิทธิ์จำกัดจำนวนผูเขารวมกิจกรรมของทางโรงแรม เชน การพาเดินชมโรงแรม
ทานสามารถแจงความประสงคขอเช็คเอาทดวนได
ในชวงเช็คเอาท ทานสามารถนำคียการดไปใสในกลองที่ทางโรงแรมเตรียมไวได

การติดตั้งปายประกาศในบริเวณโรงแรม
ภายในบริเวณล็อบบี้ จะมีการติดตั้งปายประกาศเกี่ยวกับมาตรการ
ปองกันการแพรระบาดของเชื้อโควิด-19 และเคล็ดลับในการหลีกเลี่ยง
จากการติดเชื้อ
ภายในบริเวณหองสุขา จะมีปายแนะนำการปฏิบัติตนเพื่อสุขอนามัยที่ดี
อาทิ ปายวิธีการลางมือ และปายเตือนใหปดฝาชักโครกกอนการกด
น้ำทิ้ง เปนตน
รอยัล คลิฟไดเผยแพรมาตรการปองกันการแพรระบาดของเชื้อ
โควิด-19 บนหนาเว็บไซตของโรงแรมเชนกัน
เพื่อใหทุกทานตระหนักถึงการเวนระยะหางทางสังคม เราจึงมีการติด
ปายเตือนรอบพื้นที่สาธารณะ อาทิ บริเวณแผนกตอนรับ และล็อบบี้
รวมถึงมีการติดสัญลักษณการเวนระยะตอคิวดวยเชนกัน
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มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19
สำหรับการจัดประชุมและจัดกิจกรรม

พนักงานตอนรับและเจาหนาที่ของโรงแรมที่ใหบริการลูกคา จะมีการใสหนากากอนามัยและ
ถุงมือระหวางปฏิบัติหนาที่
ผูเขารวมงานทุกทานจะตองสวมหนากากอนามัยตลอดระยะเวลาการรวมงาน
บริการเจลแอลกอฮอลลางมือ และเครื่องวัดอุณหภูมิบริเวณประตูทางเขา, หนาหองอาหาร,
แผนกตอนรับ และเคานเตอรแผนกยกกระเปา
ผูเขารวมงานทุกทานจะไดรับการวัดอุณหภูมิรางกายกอนเขางาน ทานใดมีอุณหภูมิสูงกวา
37.5 องศาเซลเซียส จะไมสามารถเขารวมงานได และจะตองอยูภายในพื้นที่สำหรับเฝาสังเกต
อาการ เพื่อตรวจรางกายอยางละเอียดจากทีมพยาบาลอีกครั้งหนึ่ง
ตามระเบียบของภาครัฐบาล ผูเขารวมงานทุกทานจะตองลงทะเบียนและเช็คอินบนแอปพลิเคชัน
"ไทยชนะ" หากทานใดไมสะดวกลงทะเบียนผานแอปพลิเคชัน สามารถกรอกแบบฟอรมลง
ทะเบียนที่เตรียมไวได โดยทุกทานจะตองเช็คเอาทจากแอปพลิเคชันเมื่อออกจากสถานที่หรือ
หองประชุมเชนกัน
ผูเขารวมงานทุกทานจะตองกรอกชื่อและรายละเอียดการติดตอลงในแบบฟอรมการลงทะเบียน
เราสามารถเตรียมการลงทะเบียนลวงหนาสำหรับผูเขารวมงานได เพื่อลดความแออัดบริเวณ
เคานเตอรลงทะเบียน และไมเปนการเสียเวลาเมื่องานเริ่ม
บริเวณจุดวัดอุณภูมิรางกาย และจุดลงทะเบียนจะมีการติดตั้งสัญลักษณการเวนระยะตอคิว
บริการเจลแอลกอฮอลลางมือตามจุดสาธารณะและสถานที่ประชุม
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หองประชุมทุกหองจะไดรับการฆาเชื้อกอนการใชงานทุกครั้ง
รอยัล คลิฟไดเผยแพรมาตรการปองกันการแพรระบาด, การควบคุม
และความเสี่ยงของเชื้อโควิด-19 บนหนาเว็บไซตของโรงแรม, สื่อ
ออนไลน และปายประกาศรอบบริเวณโรงแรมและศูนยประชุม
มาตรการดานความปลอดภัยสำหรับผูรับเหมาและผูจัดงาน
คำแนะนำเกี่ยวกับการเวนระยะหางภายในลิฟต และพื้นที่สาธารณะ
อื่นๆ
พนักงานทุกคนไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับมาตรการปองกันดาน
สุขภาพขั้นพื้นฐาน อาทิ การลางมืออยางถูกวิธี, สุขอนามัยสวน
บุคคล และความถี่ในการใชผลิตภัณฑฆาเชื้อโรค เปนตน

ทำความสะอาดและฆาเชื้อพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงและมีการสัมผัสบอย ทุกๆ 1 ชั่วโมง อาทิ ปุมลิฟต, ราวจับ, ลูกบิดประตู และหองสุขา
ไมโครโฟนและอุปกรณตางๆ ที่ใชภายในหองประชุมไดรับการทำความสะอาดและฆาเชื้ออยางสม่ำเสมอ
มีการประสานงานกับผูเชี่ยวชาญดานสุขภาพหรือโรงพยาบาล เพื่อดำเนินมาตรการที่จำเปนในกรณีฉุกเฉิน รวมถึง การฝกอบรม, การฝก
ทักษะสวนบุคคล และการเตรียมความพรอมในดานอุปกรณและการควบคุมโรค
ทีมพยาบาลที่ไดรับการฝกฝนจะอยูประจำตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเตรียมพรอมในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน รวมถึง เวชภัณฑทางการแพทยที่
สามารถใหความชวยเหลือและคัดกรองผูปวยเบื้องตนได และหากตองสงสัยติดเชื้อหรือมีอาการปวยรุนแรง ทีมงานจะนำสงผูปวยไปยัง
สถานพยาบาลเพื่อรับการรักษาที่เหมาะสม
ผูเขารวมงานหรือผูเขารวมประชุมที่เดินทางมาจากประเทศสุมเสี่ยง อาจไมไดรับอนุญาตใหเขารวมการประชุม เวนแตจะมีใบรับรองแพทย,
มีการกักตัวในประเทศไทยเปนเวลามากกวา 14 วัน หรือไดรับการตรวจและคัดกรองจากทีมพยาบาลของทางโรงแรมและศูนยประชุม
เรียบรอยแลว
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ในกรณีที่ทานตองการจัดอาหารในสไตลบุฟเฟต ทีมงานของเรา
จะประจำอยูที่เคานเตอรอาหาร พรอมบริการตักอาหารและเครื่อง
ดื่มแกทุกทาน เพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปอนของอาหาร
ผาปูโตะจะจัดไวเพื่อใชงานเพียงครั้งเดียวเทานั้น และจะถูกนำไป
ทำความสะอาดทันทีหลังการใชงาน
บริการจัดเตรียมอาหารวาง และอาหารเที่ยงแบบบรรจุกลอง
อยางถูกสุขอนามัย
รอยัล คลิฟ และศูนยประชุมนานาชาติพีชมีจำนวนหองสุขาเพียง
พอสำหรับผูเขารวมประชุม
บริการสบูลางมือ, เจลแอลกอฮอลลางมือ และกระดาษทิชชูใน
หองสุขา
ทีมงานของเราจะจัดสถานที่โดยคำนึงถึงวัตถุประสงคของการ
จัดงานของทาน และการเวนระยะหางทางสังคมตามคำแนะนำ
ของกระทรวงสาธารณสุขที่ใหแบงพื้นที่สำหรับการประชุมเปน
10 ตารางเมตรตอผูเขารวมประชุม 4 ทาน
ติดตั้งปายทางเขา - ออกอยางชัดเจน เพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย
ใหแกผูเขารวมงาน และลดความแออัดในบริเวณทางเขา – ออก
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รูปแบบของการจัดสถานที่ประชุม จะคำนึงถึงมาตรการเวนระยะหาง
ทางสังคม โดยจัดใหโตะและเกาอี้มีระยะหาง 1.5 เมตร เพื่อลดความ
แออัดของพื้นที่และชวยใหอากาศภายในหองประชุมโปรง ถายเทไดดี
หองประชุม

U-Shape

3m x 3m

Board Room Exhibition Booth

1.5 M

Max

1.5 M

Max

Hall A B C D

1,538

3,810

1,484

3,432

446

Hall A

270

810

252

576

Hall B

270

810

252

Hall C

486

1,458

Hall D

270

810

หองประชุม

Theater

Cocktail

Max

1.5 M

Max

1.5 M

Max

1.5 M

Max

446

1,485

4,340

1,368

5,040

1,425

10,062

1,425

6,920

93

93

240

700

247

936

247

1,452

247

1,560

576

90

90

240

600

247

780

247

1,452

247

1,420

432

960

146

146

405

1,000

400

1,404

418

2,376

418

2,370

288

576

98

98

240

700

240

936

266

1,452

266

1,550

1.5 M

Max

Max

Classroom

1.5 M

U-Shape

1.5 M

Banquet

Board Room
1.5 M

Max

Banquet
1.5 M

Max

Classroom
1.5 M

Max

Theater
1.5 M

Max

Cocktail
1.5 M

Max

Royal Summit Chamber A+B

54

140

48

100

175

490

140

600

167

970

167

900

Sapphire A+B

21

54

20

50

25

100

16

72

40

120

40

120

Royal Opal Theater (Lower Level) 25

45

-

30

70

140

30

214

45

140

45

240

Royal Opal Theater (Upper Level) -

-

-

-

30

60

-

66

35

100

35

60

Beach Infini Pool

-

-

-

-

1,200

2,000

-

-

-

-

1,250

2,500

Orchid Ballroom A+B

50

120

60

72

100

250

72

324

160

480

120

350

Jomtien 1

12

27

8

24

15

40

15

45

24

72

24

50

Head of State Chamber

50

138

60

66

100

300

82

315

96

500

96

400

Lotus Garden

-

-

-

-

300

550

-

-

-

-

350

1,000

Pattaya 14

9

27

8

24

15

50

12

36

20

60

20

70

Pattaya 15

10

30

10

30

20

60

20

60

37

112

37

105

Pattaya 16

14

42

16

48

30

80

28

84

51

154

51

120
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มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19
และมาตรฐานด้านสุขอนามัยสำหรับพนักงาน

ขอปฏิบัติสำหรับพนักงาน
พนักงานทุกคนไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับเชื้อโควิด-19
ฝายทรัพยากรบุคคลจะมีการอัพเดทขอมูลเกี่ยวกับเชื้อโควิด-19 และการปองกันดานสุขภาพขั้นพื้นฐาน อาทิ การใสหนากาก และการลาง
มืออยางถูกวิธี บริเวณบอรดอยางสม่ำเสมอ
พนักงานทุกคนจะไดรับการตรวจเช็คอุณหภูมิกอนการทำงานทุกวัน พนักงานตอนรับและเจาหนาที่ของโรงแรมที่ใหบริการลูกคาจะติดปาย
รับรองบนเสื้อในขณะปฏิบัติหนาที่
บริการเจลแอลกอฮอลลางมือสำหรับพนักงานทุกคน เพื่อทำความสะอาดและฆาเชื้อโรคกอนเขามาในบริเวณโรงแรม
พนักงานที่มีอุณหภูมิรางกายมากกวา 37.5 องศาเซลเซียส จะตองไปพบแพทยทันที และจะสามารถกลับมาทำงานไดตามปกติ ในกรณีที่มี
ใบรับรองแพทยระบุการวินิจฉัยวาไมไดตองสงสัยติดเชื้อโควิด-19
เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดและฆาเชื้อพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงและมีการสัมผัสบอย อาทิ ปุมลิฟต, พื้นที่จัดเลี้ยง, ราวจับ, ลูกบิดประตู
และเคานเตอรบริการตางๆ เปนตน
บริการเจลแอลกอฮอลลางมือ และเครื่องวัดอุณหภูมิบริเวณประตูทางเขา, หนาหองอาหาร, แผนกตอนรับ และเคานเตอรแผนกยกกระเปา
มีการทำความสะอาดพื้นที่สวนรวมดวยน้ำยาฆาเชื้อ อยางนอย 3 ครั้งตอวัน
หองพักทุกหองจะไดรับการทำความสะอาด และฆาเชื้อหลังการเช็คเอาททุกครั้ง
จะมีการฉีดพนสเปรยฆาเชื้อบริเวณทางเขาหลักและล็อบบี้ทุกชั่วโมง
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นโยบายบริษัทฯ สำหรับพนักงานเพื่อให้สอดคล้อง
กับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19
พนักงานทุกฝายจะตองปฏิบัติตามขอกำหนดดังตอไปนี้อยางเครงครัด:
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมอนุมัติหรืออนุญาตใหพนักงานลาเพื่อเดินทางไปหรือแวะผาน
(TRANSIT) ประเทศหรือเขตการปกครองที่มีการแพรระบาด และสุมเสี่ยงตอการติดเชื้อโควิด-19
ประเทศหรือเมืองที่ไมอนุมัติ อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดในอนาคต ขึ้นอยูกับสถานการณของโรค
ซึ่งฝายทรัพยากรบุคคลจะแจงใหทราบตอไป
ในกรณีที่มีเหตุผลหรือมีความจำเปนอยางยิ่งที่ไมอาจหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังประเทศดัง
กลาวขางตนได ขอใหพนักงานแจงเหตุผลและความจำเปนตอหัวหนาแผนกโดยละเอียดวาจำ
เปนตองเดินทางไปที่ประเทศใดบาง หรือแวะผานประเทศใดบาง และใชเวลาในแตละประเทศเปน
จำนวนกี่วัน เพื่อที่หัวหนาแผนกจะไดพิจารณาและแจงใหฝายทรัพยากรบุคคลทราบทันที ทั้งนี้
เมื่อเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยแลว ใหดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้:
- กรณีเดินทางไปหรือแวะผานประเทศหรือเขตการปกครองดังกลาว เนื่องดวยงานและเหตุผล
ของบริษัทฯ ใหพนักงานหยุดงาน 14 วัน โดยไมนับเปนวันลา และจะมีการจายคาจางตามปกติ
- กรณีเดินทางไปหรือแวะผานประเทศหรือเขตการปกครองดังกลาว เนื่องดวยธุระสวนตัว
ใหพนักงานหยุดงาน 14 วัน โดยจะเปนการลาแบบไมไดรับคาจาง (ไมเกี่ยวของกับวันลาที่
พนักงานมีอยู) และบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอคาใชจายหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นในกรณี
ที่พนักงานไมสามารถเดินทางกลับเขาประเทศไทยได
- หลังจากหยุดงาน 14 วัน หากพนักงานไมมีอาการตองสงสัยติดเชื้อโควิด-19 พนักงาน
สามารถกลับมาทำงานไดตามปกติ แตยง
ั คงเฝาดูอาการอยางใกลชด
ิ อีก 14 วัน โดยพนักงาน
ตองปฏิบัติดังตอไปนี้
o สวมใสหนากากอนามัยตลอดเวลาการทำงาน
o เพิ่มความถี่ในการลางมือดวยแอลกอฮอลเจล 70 % โดยเฉพาะกอนสัมผัสบริเวณ
ตา, จมูก หรือบริเวณใบหนา
o สังเกตอาการของตัวเองไมวาจะเปน อุณหภูมิของรางกาย หรือการหายใจ
o งดการรับประทานอาหารหรือใชสิ่งของรวมกับผูอื่น
o งดออกไปที่ชุมนุมชน อาทิ งานสังสรรคตางๆ, งานวันเกิด, งานแตงงาน, งานบวช,
งานรับปริญญา, งานศพ, สถานทีเ่ ทีย
่ วกลางคืน, หางสรรพสินคา, ซุปเปอรมารเก็ต
และสถานที่แออัดอื่นๆ

กรณีที่มีอาการตองสงสัยติดเชื้อโควิด-19 เชน มีไข, ไอ, จาม, มีน้ำมูก, เจ็บคอ หรือหายใจเหนื่อยหอบ ในชวงหยุดงาน 14 วัน ใหพนักงาน
ปฏิบัติดังตอไปนี้:
- หามมิใหเขามาในบริเวณบริษัทฯ โดยเด็ดขาด และไปพบแพทยทันที พรอมนำใบรับรองแพทยมาแสดงตอฝายทรัพยากรบุคคลและหัวหนาแผนก
- หากแพทยลงความเห็นวา อาการปวยนั้นไมใชการติดเชื้อโควิด-19 พนักงานสามารถกลับมาทำงานไดตามปกติหลังหยุด 14 วัน แตยัง
คงเฝาดูอาการอยางใกลชิดอีก 14 วัน โดยพนักงานตองปฏิบัติดังตอไปนี้
o สวมใสหนากากอนามัยตลอดเวลาการทำงาน
o เพิ่มความถี่ในการลางมือดวยแอลกอฮอลเจล 70 % โดยเฉพาะกอนสัมผัสบริเวณตา, จมูก หรือบริเวณใบหนา
o สังเกตอาการของตัวเองไมวาจะเปน อุณหภูมิของรางกาย หรือการหายใจ
o งดการรับประทานอาหารหรือใชสิ่งของรวมกับผูอื่น
o งดออกไปทีช
่ ม
ุ นุมชน อาทิ งานสังสรรคตา งๆ, งานวันเกิด, งานแตงงาน, งานบวช, งานรับปริญญา, งานศพ, สถานทีเ่ ทีย
่ วกลางคืน,
หางสรรพสินคา, ซุปเปอรมารเก็ต และสถานที่แออัดอื่นๆ
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หากมีสมาชิกในครอบครัว หรือผูที่อาศัยอยูในบานเดียวกันกับพนักงาน เดินทางไปหรือแวะผานประเทศหรือเขตการปกครองที่มีการแพร
ระบาด และสุมเสี่ยงตอการติดเชื้อโควิด-19 ขอใหพนักงานแจงฝายทรัพยากรบุคคลทราบทันที เพื่อเฝาระวัง และพิจารณาถึงขั้นตอนการ
ปฏิบัติตอไป
สำหรับพนักงานทีไ่ มไดเดินทางไปหรือแวะผานประเทศหรือเขตการปกครองทีม
่ ก
ี ารแพรระบาด และสุม
 เสีย
่ งตอการติดเชือ
้ โควิด-19 แตมี
อาการตองสงสัย เชน มีไข, ไอ, จาม, มีน้ำมูก, เจ็บคอ หรือหายใจเหนื่อยหอบ พนักงานจะตองแจงหัวหนาแผนก และฝายทรัพยากรบุคคล
ทราบทันที และใหพนักงานปฏิบัติดังตอไปนี้:
- กรณีพบอาการตองสงสัยในเวลาปฏิบัติงาน ใหรีบแจงหัวหนาแผนกทันที เพื่อประสานงานกับฝายทรัพยากรบุคคลใหทำเรื่องสงตัวไป
ตรวจอาการที่โรงพยาบาลบางละมุงโดยเร็วที่สุด
- กรณีพบอาการตองสงสัยนอกเวลาปฏิบัติงาน บริษัทฯ หามมิใหพนักงานเขามาในบริเวณโรงแรมโดยเด็ดขาด และจะตองไปพบแพทยใน
ทันที พรอมนำใบรับรองแพทยมาแสดงตอฝายทรัพยากรบุคคลและหัวหนาแผนก
- หากแพทยลงความเห็นวา อาการปวยนั้นไมใชการติดเชื้อโควิด-19 และพนักงานสามารถกลับมาทำงานไดตามปกติ พนักงานตองปฏิบัติ
ดังตอไปนี้
o สวมใสหนากากอนามัยตลอดเวลาการทำงาน
o เพิ่มความถี่ในการลางมือดวยแอลกอฮอลเจล 70 % โดยเฉพาะกอนสัมผัสบริเวณตา, จมูก หรือบริเวณใบหนา
o สังเกตอาการของตัวเองไมวาจะเปน อุณหภูมิของรางกาย หรือการหายใจ
o งดการรับประทานอาหารหรือใชสิ่งของรวมกับผูอื่น
o งดออกไปที่ชุมนุมชน เชน งานสังสรรคตางๆ, งานวันเกิด, งานแตงงาน, งานบวช, งานรับปริญญา, งานศพ, สถานที่เที่ยวกลางคืน,
หางสรรพสินคา, ซุปเปอรมารเก็ต และสถานที่แออัดอื่นๆ
ในกรณีที่แพทยลงความเห็นวาพนักงานคนใดติดเชื้อโควิด-19 จริง ทางโรงพยาบาลบางละมุงจะนำตัวผูติดเชื้อสงโรงพยาบาลในกรุงเทพฯ
โดยรัฐบาลจะรับผิดชอบคาใชจายในสวนนี้ และพนักงานจะตองปฏิบัติตามคำแนะนำของโรงพยาบาลอยางเครงครัด
สมาชิกทุกคนในแผนกหรือสมาชิกในแผนกอืน
่ ๆ ทีท
่ ำงานใกลชด
ิ กับพนักงานทีต
่ ด
ิ เชือ
้ จะตองผานการคัดกรองเบือ
้ งตน และลางานเปนเวลา
14 วันเพือ
่ สังเกตอาการ หากพนักงานทานไหนสงสัยวามีอาการของเชือ
้ โควิด-19 ในระหวางการลา 14 วัน จะตองแจงฝายทรัพยากรบุคคล
ทราบในทันที
ดวยความหวงใยและใสใจพนักงานของเราทุกคน ทางบริษท
ั ฯ ขอรณรงคใหพนักงานตระหนักและเห็นความสำคัญของสุขอนามัยสวนบุคคล
อาทิ การลางมือกอนและหลังเขาหองน้ำ และการลางมือกอนและหลังรับประทานอาหาร เปนตน
บริษัทฯ ขอใหหัวหนาแผนกคัดกรองสุขภาพของพนักงานทุกคนในแตละวันกอนเริ่มงาน และหมั่นสังเกตอาการของพนักงาน โดยเฉพาะผูที่
ตองติดตอกับแขกโดยตรง อาทิ พนักงานตอนรับ, พนักงานเสิรฟ, พนักงานครัวที่ดูแลซุมอาหาร และแมบาน หากพนักงานทานไหนมีอาการ
เขาขายตองสงสัยติดเชือ
้ หัวหนาแผนกจะตองแจงใหพนักงานคนดังกลาวหยุดงานทันที 14 วัน และปฏิบต
ั ต
ิ ามนโยบายของบริษท
ั ฯ ดังกลาว
มาขางตน
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มาตรการสร้างความมั่นใจและความปลอดภัย
ด้านอาหาร

หองอาหารภายในรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุปมีการใชมาตรการตางๆ ตั้งแตการเตรียมอาหาร
ไปจนถึงประสบการณการรับประทานอาหารเพื่อสุขอนามัยที่ดี
วัตถุดิบในการทำอาหารตางๆ มาจากแหลงการผลิตที่ปลอดภัย ไดมาตรฐาน มิไดนำเขามาจากประเทศสุมเสี่ยง
มีการปฏิบัติตามแนวทางความปลอดภัยดานอาหารอยางเขมงวด (ไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO)
พอครัวทุกคนจะเพิ่มความถี่ในการลางมือใหสะอาด และมีการฆาเชื้อทุกครั้งกอนการสัมผัสอาหาร
พอครัวและทีมงานในครัวทุกคนจะตองสวมหนากากอนามัย, ผากันเปอน, หมวก, ถุงมือ และเน็ตคลุมผมขณะปฏิบัติหนาที่
ในกรณีที่มีการจัดอาหารในสไตลบุฟเฟต พนักงานจะประจำอยูที่เคานเตอรอาหาร พรอมบริการตักอาหารและเครื่องดื่มใหแกทุกทาน เพื่อหลีก
เลี่ยงการปนเปอนของอาหาร
ผาปูโตะจะจัดไวเพื่อใชงานเพียงครั้งเดียวเทานั้น และจะถูกนำไปทำความสะอาดทันทีหลังการใชงาน
บริการจัดเตรียมอาหารวาง และอาหารเที่ยงแบบบรรจุกลองอยางถูกสุขอนามัย
เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดและฆาเชื้ออุปกรณบนโตะอาหาร อาทิ ผาคลุมโตะ, เมนู, ขวดเกลือ, ขวดพริกไทย, ขวดใสไมจิ้มฟน และปาย
โฆษณาบนโตะอาหาร
เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดและฆาเชื้อพื้นหองอาหาร และหองจัดเลี้ยง
เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดและฆาเชื้อโตะอาหาร และเกาอี้หลังการใชงานทุกครั้ง
พนักงานเสิรฟจะตองสวมหนากากอนามัย และถุงมือขณะปฏิบัติหนาที่
มีการทำความสะอาดหองครัว, อุปกรณทำอาหาร และโตะเตรียมอาหารดวยน้ำยาฆาเชื้อ
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มาตรการการเขาใชบริการที่หองอาหาร

ผูเขาใชบริการที่หองอาหารจะตองสวมหนากากอนามัย และสามารถถอดออกขณะรับประทานอาหารได
รอยัล คลิฟขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการเขาใชบริการที่หองอาหารใดๆ หากจำนวนผูเขาใชบริการครบตามขอกำหนดแลว ซึ่งทานสามารถ
สำรองโตะลวงหนาได และในกรณีที่ทานตองการเขาใชบริการเปนกลุมใหญตั้งแต 8 – 20 ทาน กรุณาสำรองโตะลวงหนา 24 ชั่วโมงกอน
การเขาใชบริการ
ผูเขาใชบริการทุกทานจะไดรับการวัดอุณหภูมิรางกายกอนเขาหองอาหาร ทานใดมีอุณหภูมิสูงกวา 37.5 องศาเซลเซียส หรือมีอาการตอง
สงสัยติดเชือ
้ จะไมสามารถเขาใชบริการได ซึง
่ ทีมงานของหองอาหารจะมีการเก็บขอมูลสวนตัวของทาน อาทิ ชือ
่ , นามสกุล, วันทีแ่ ละเวลา
เขาใชบริการ และอุณหภูมิรางกาย
ตามระเบียบของภาครัฐบาล ผูเ ขาใชบริการทุกทานจะตองลงทะเบียนและเช็คอินบนแอปพลิเคชัน "ไทยชนะ" หากทานใดไมสะดวกลงทะเบียน
ผานแอปพลิเคชัน สามารถกรอกแบบฟอรมลงทะเบียนที่เตรียมไวได โดยทุกทานจะตองเช็คเอาทจากแอปพลิเคชันเมื่อออกจากหองอาหาร
เชนกัน
กรุณาทำความสะอาดมือดวยเจลแอลกอฮอลที่เตรียมไว กอนการเขาใชบริการ
พนักงานภายในหองอาหารจะสวมหนากากอนามัย, เฟสชิลด และถุงมือขณะปฏิบัติหนาที่ รวมถึงการทำความสะอาดมือดวยเจลแอลกอฮอล
ฆาเชื้อบอยครั้ง
เพิม
่ ความถีใ่ นการทำความสะอาดและฆาเชือ
้ อุปกรณทม
่ี ก
ี ารสัมผัสบอย อาทิ เมนู, เครือ
่ งรูดบัตร, โตะอาหาร และเกาอีห
้ ลังการใชงานทุกครัง
้
โตะและเกาอี้ไดรับการจัดวางอยางเหมาะสมตามแนวทางการเวนระยะหางทางสังคม ในกรณีที่มีการเวนระยะหางนอยกวา 1.5 เมตร ทีม
งานจะนำพารติชั่นมาติดตั้งระหวางที่นั่ง
ขวดเกลือ, ขวดพริกไทย และเครื่องปรุงรสอื่นๆ จะนำมาวางที่โตะหลังจากทานนั่งที่โตะเรียบรอยแลว และจะนำไปทำความสะอาดและฆาเชื้อ
กอนการใชครั้งตอไป
ทานสามารถชำระเงินดวยการโอนเขาบัญชี หรือชำระผานระบบชำระเงินแบบไรสัมผัส (contactless payment)
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มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19
สำหรับผู้ใช้บริการที่ฟันตาซี

ผูเขาใชบริการที่ฟนตาซีจะตองสวมหนากากอนามัยตลอดเวลา
ผูปกครองจะตองอานและเซ็นตรับทราบนโยบายเกี่ยวกับเชื้อโควิด-19 กอนพาบุตรหลานเขาใชบริการ
ตามระเบียบของภาครัฐบาล ผูเขาใชบริการทุกทานจะตองลงทะเบียนและเช็คอินบนแอปพลิเคชัน "ไทยชนะ" หากทานใดไมสะดวกลงทะเบียน
ผานแอปพลิเคชัน สามารถกรอกแบบฟอรมลงทะเบียนที่เตรียมไวได โดยทุกทานจะตองเช็คเอาทจากแอปพลิเคชันเมื่อออกจากฟนตาซีเชนกัน
ผูเขาใชบริการทุกทานจะไดรับการวัดอุณหภูมิรางกายกอนการเขาใชบริการที่ฟนตาซี
การเขาใชสนามเด็กเลนในรม, คลาสทำอาหาร และกิจกรรมตางๆ จะตองสำรองคิวลวงหนาอยางนอย 1 วัน โดยทานสามารถสำรองผาน
ขอความทางเฟสบุค, อีเมล หรือโทรโดยตรงไปที่ฟนตาซี
ฟนตาซีขอสงวนสิทธิ์จำกัดจำนวนผูเขาใชบริการสูงสุด 10 ทาน (เด็ก 5 ทาน และผูใหญ 5 ทาน) ตอชวงเวลาหนึ่ง ทีมงานของเราอาจปฏิเสธ
การเขาใชบริการของทานได หากจำนวนผูเขาใชบริการครบตามขอกำหนดแลว เราขอแนะนำใหทานสำรองเวลาเขาใชบริการลวงหนา
ทานสามารถชำระเงินดวยการโอนเขาบัญชี หรือชำระผานระบบชำระเงินแบบไรสัมผัส (contactless payment)
โปรดเวนระยะหางระหวางบุคคลขณะใชบริการภายในฟนตาซี รวมถึง ในโซนนั่งรอของผูปกครอง ซึ่งสามารถรองรับไดสูงสุด 5 ทานตอ
ชวงเวลาหนึ่ง
ของเลนภายในฟนตาซี จะไดรับการทำความสะอาดและฆาเชื้อทุกครั้งหลังการใชบริการ
เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดสิ่งอำนวยความสะดวก, ลูกบิดประตู, โตะ และสื่อการเรียนการสอนตางๆ
ภายในหองสุขา จะมีการติดตั้งปายเกี่ยวกับการลางมืออยางถูกวิธี ซึ่งจะมีเจาหนาที่หรือผูปกครองใหความชวยเหลือเด็กๆ ในการลางมือ
บริการเจลแอลกอฮอลลางมือบริเวณเคานเตอรตอนรับของฟนตาซี
เจาหนาที่ของฟนตาซีจะสวมหนากากอนามัยและถุงมือตลอดเวลา รวมถึง ไดรับการฝกฝนในการคัดกรองและสังเกตอาการเบื้องตน
เพิ่มกิจกรรมกลางแจงสำหรับเด็กๆ
มีการติดตั้งสัญลักษณการเวนระยะหางบริเวณเคานเตอรตอนรับ และภายในฟนตาซี
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มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดสำหรับ
ผู้ใช้บริการที่ฟิตซ์ คลับ

เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดสิ่งอำนวยความสะดวก และอุปกรณออกกำลังกายตางๆ ภายในฟตซ คลับ
บริการเจลแอลกอฮอลลางมือ และเจลแอลกอฮอลสำหรับทำความสะอาดอุปกรณออกกำลังกายภายในยิมและหองล็อกเกอร
กรุณาทำความสะอาดอุปกรณกอนและหลังการใชงาน
กอนการเขาใชบริการสิ่งอำนวยความสะดวกภายในฟตซ คลับ ทุกทานจะไดรับการวัดอุณหภูมิรางกาย ทานใดมีอุณหภูมิสูงกวา 37.5
องศาเซลเซียส หรือมีอาการตองสงสัย ทีมงานฟตซ คลับขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการเขาใชบริการของทานได
ผูเขาใชบริการทุกทาน และทีมงานฟตซ คลับทุกคนจะตองสวมหนากากอนามัยตลอดเวลาขณะอยูภายในบริเวณฟตซ คลับ
กรุณาทำความสะอาดมือดวยเจลแอลกอฮอล กอนการเขาใชบริการสิ่งอำนวยความสะดวกตางๆ ภายในฟตซ คลับ
ตามระเบียบของภาครัฐบาล ผูเขาใชบริการทุกทานจะตองลงทะเบียนและเช็คอินบนแอปพลิเคชัน "ไทยชนะ" หากทานใดไมสะดวกลงทะเบียน
ผานแอปพลิเคชัน สามารถกรอกแบบฟอรมลงทะเบียนที่เตรียมไวได โดยทุกทานจะตองเช็คเอาทจากแอปพลิเคชันเมื่อออกจากฟตซ คลับ
เชนกัน
ภายในหองยิม เครื่องออกกำลังกายตางๆ จะไดรับการจัดแบบเวนระยะหางทางสังคม
ฟตซ คลับ ขอสงวนสิทธิ์จำกัดจำนวนผูเขาใชบริการยิมสูงสุด 12 ทานตอชวงเวลาหนึ่ง
ฟตซ คลับ ขอสงวนสิทธิ์จำกัดจำนวนผูเขาใชบริการหองแอโรบิคสูงสุด 5 ทานตอชวงเวลาหนึ่ง
ฟตซ คลับ ขอสงวนสิทธิ์จำกัดจำนวนผูเขาใชบริการสระวายน้ำสูงสุด 10 ทานตอชวงเวลาหนึ่ง
ฟตซ คลับ ขอสงวนสิทธิ์จำกัดจำนวนผูเขาใชบริการหองล็อกเกอรสูงสุด 5 ทานตอชวงเวลาหนึ่ง
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มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดสำหรับ
ผู้ใช้บริการที่คลิฟ สปา

กรุณาสำรองคิวการนวดลวงหนา
คลิฟ สปาขอสงวนสิทธิ์จำกัดจำนวนผูเขาใชบริการสูงสุด 11 ทานตอชวงเวลาหนึ่ง
โปรดสวมหนากากอนามัยตลอดเวลาที่ใชบริการภายในคลิฟ สปา
กอนการเขาใชบริการที่คลิฟ สปา ทุกทานจะไดรับการวัดอุณหภูมิรางกาย ทานใดมีอุณหภูมิสูงกวา 37.5 องศาเซลเซียส หรือมีอาการ
ตองสงสัย ทีมงานคลิฟ สปาขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการเขาใชบริการของทานได
โปรดทำความสะอาดมือดวยเจลแอลกอฮอลลางมือที่คลิฟ สปาจัดเตรียมไวกอนการเขาใชบริการ
ตามระเบียบของภาครัฐบาล ผูเขาใชบริการทุกทานจะตองลงทะเบียนและเช็คอินบนแอปพลิเคชัน "ไทยชนะ" หากทานใดไมสะดวกลงทะเบียน
ผานแอปพลิเคชัน สามารถกรอกแบบฟอรมลงทะเบียนที่เตรียมไวได โดยทุกทานจะตองเช็คเอาทจากแอปพลิเคชันเมื่อออกจากคลิฟ สปา
เชนกัน
ทานสามารถชำระเงินดวยการโอนเขาบัญชี หรือชำระผานระบบชำระเงินแบบไรสัมผัส (contactless payment)
คลิฟ สปา ดำเนินมาตรการความปลอดภัยดานสุขภาพทีเ่ ขมงวด เพือ
่ ลดความเสีย
่ งของการแพรระบาดเชือ
้ โควิด-19 เราจึงมีการทำความ
สะอาดและฆาเชื้ออุปกรณ, ผาเช็ดตัว และหองทรีทเมนททุกครั้งหลังการใชบริการ
ทีมงานของคลิฟ สปาจะสวมหนากากอนามัยและเฟสชิลดขณะปฏิบัติหนาที่
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มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดสำหรับ
ผู้ใช้บริการที่สระว่ายนำ้

มีการจำกัดจำนวนผูเขาใชบริการในแตละชวงเวลา และจะมีการนำ
มาตรการการเวนระยะหางทางสังคมมาใชดวยเชนกัน
โตะ และเตียงอาบแดดรอบบริเวณสระวายน้ำไดมีการจัดเตรียมไว โดย
ดำเนินตามมาตรการเวนระยะหางทางสังคม ขอความกรุณางดการ
เคลื่อนยายโตะ และเตียงอาบแดด

