ระเบียบสํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย
วาดวยแนวปฏิบัติในการใหบริการผูโดยสารสําหรับเสนทางการบินระหวางประเทศ
ในระหวางสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
พ.ศ. ๒๕๖๔
-----------------------------------เพื่อใหผูดําเนินการเดินอากาศและผูดําเนินการสนามบินมีแนวปฏิบัติในการใหบริการการบิน
ในเส น ทางระหว า งประเทศที่ ส อดคล อ งกั บ มาตรฐานสากล ตามคํา แนะนํา ขององคการอนามัยโลก
(World Health Organization - WHO) และองคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ (International Civil
Aviation Organization - ICAO) และสอดคลองกับกฎระเบียบของไทยที่มีผลใชบังคับอยู อาศัยอํานาจตาม
มาตรา ๑๕/๑๐ วรรคหนึ่ง (๖) และวรรคสอง แหงพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ที่แกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ผูอํานวยการสํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย
จึงออกระเบีย บเพื่อกําหนดแนวปฏิบัติในการใหบ ริการผูโ ดยสารสําหรับ เสน ทางการบิน ระหวางประเทศ
ในระหวางสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) เพื่อใหผูดําเนินการเดินอากาศ
และผูดําเนินการสนามบินปฏิบัติไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทยวาดวยแนวปฏิบัติ
ในการใหบ ริการผูโ ดยสารสําหรับ เสน ทางการบิน ระหวางประเทศในระหวางสถานการณการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) พ.ศ.๒๕๖๔”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เปนตนไป จนกวาสถานการณ
ดังกลาวจะสิ้นสุดไป หรือมีประกาศอื่นใดเพิ่มเติม
ขอ ๓ ให ย กเลิ ก ประกาศสํา นั ก งานการบิ น พลเรื อ นแห ง ประเทศไทย เรื่ อ ง แนวปฏิ บั ติ
ในการใหบริการผูโดยสารสําหรับเสนทางการบินระหวางประเทศในระหวางสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ขอ ๔ แนวปฏิบัติตามระเบียบนี้ใหใชบังคับแกการปฏิบัติการบินในเสนทางการบินระหวางประเทศ
และสนามบินที่ใหบริการแกเที่ยวบินระหวางประเทศ (International Flights)
ขอ ๕ ประเภทของอากาศยานขนสงบุคคลที่ไดรับ อนุญ าตใหทําการบินเขาออกประเทศไทย
ใหเปนไปตามประกาศสํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย เรื่อง เงื่อนไขในการอนุญาตใหอากาศยาน
ทําการบินเขาออกประเทศไทย ฉบับที่มีผลใชบังคับลาสุด
ขอ ๖ ใหผูดําเนินการเดินอากาศและผูดําเนินการสนามบินยึดถือแนวทางปฏิบัติดานสาธารณสุข
ตามมาตรการ ขอกําหนด คํา สั่ง หรือ แนวปฏิบัติอ ยา งอื่น ที่ศูน ยบ ริห ารสถานการณก ารแพรร ะบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ศบค.) หรือรัฐบาลกําหนด

-๒ขอ ๗ ใหผูดําเนินการเดินอากาศดําเนินมาตรการ ดังนี้
(๑) แจ ง ให ผู โ ดยสารทราบถึ ง มาตรการทางสาธารณสุ ข ของทางการไทยในการควบคุ ม
และปองกันโรค ทั้งมาตรการกอนเดินทางเขามาในราชอาณาจักร มาตรการเมื่อเดินทางถึงหรือระหวางอยู ใน
ราชอาณาจักร และมาตรการกอนเดินทางออกจากราชอาณาจักร
(๒) ในกรณีที่ ป รากฏว า ท า อากาศยานตน ทางไม มี ก ารตรวจคั ด กรองผูโ ดยสารและบุ ค คล
ที่เขามาใชบริการในทาอากาศยาน ใหผูดําเนินการเดินอากาศทําการตรวจวัดอุณหภูมิรางกายของผูโดยสาร
โดยใชเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรดที่ไมตองสัมผัสกับรางกายของผูถูกตรวจวัด (Non-contact infrared
thermometer) กอนออกบัตรโดยสาร (Boarding Pass) และสังเกตอาการโดยทั่วไป หากวัดอุณหภูมิไดสูงกวา
๓๗.๓ องศาเซลเซียส หรือมีอาการระบบทางเดินหายใจ เชน ไอ เจ็บคอ มีน้ํามูก หายใจเหนื่อยหอบ ใหรีบแจง
เจาหนาที่สาธารณสุขในพื้นที่ทันที หากการวินิจฉัยเห็นวามีความเสี่ยง ใหระงับการออกบัตรโดยสาร (Boarding Pass)
แกผูโดยสารนั้น
(๓) ก อ นออกบั ต รโดยสาร (Boarding Pass) ให ต รวจสอบเอกสารสํ า คั ญ ของผู โ ดยสารตาม
มาตรการปองกันโรคสําหรับผูเดินทางเขามาในราชอาณาจักรเพื่อปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด - 19 แนบทาย
คําสั่งศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) และมาตรการอื่น
ที ่มีก ารแก ไ ขเพิ ่ ม เติ ม ซึ ่ง ระบุเ งื ่ อ นไขของเอกสารที ่จํา เปน สํา หรับ บุค คลประเภทตา ง ๆ ทั ้ง นี ้ กรณี
เที่ยวบินขาออกจากประเทศไทย ใหผูดําเนินการเดินอากาศตรวจสอบเอกสารที่จําเปนสําหรับการเขาเมืองของ
สถานี ปลายทางเพิ่ มเติ มด วย ซึ่ งถ าตรวจสอบแลวพบวาเอกสารไมถูกตองหรือไมครบถวน ให ระงับการออก
บัตรโดยสาร (Boarding Pass) แกผูโดยสารนั้น
(๔) ในกรณี ที่ให บริ การเช าเหมาลํ า (Charter Flight) ให กําหนดให ผู เช า (Charterer) วางมาตรการ
คัดกรองผูโดยสารที่จะนําขึ้นเครื่อง โดยใหผูโดยสารแสดงเอกสารหลักฐานที่จําเปนตามมาตรการที่ศูนยบริหาร
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ศบค.) หรือที่รัฐบาลกําหนดให
ตรวจสอบกอนออกบัตรโดยสาร (Boarding Pass) ถาตรวจสอบแลวพบวาเอกสารไมถูกตองหรือไมครบถวน
ใหระงับการออกบัตรโดยสาร (Boarding Pass) แกผูโดยสารนั้น
(๕) ในระหวางขั้นตอนการตรวจสอบเพื่อออกบัตรโดยสาร (Boarding Pass) ถาพบวาผูโดยสารไมมี
หนากากอนามัย (Medical Mask) หรือหนากากผา และไมสามารถจัดหามาแสดงไดกอนการเดินทาง ใหระงับ
การออกบัตรโดยสาร (Boarding Pass) แกผูโดยสารนั้น
(๖) กําหนดใหผูโดยสารตองสวมหนากากอนามัย (Medical Mask) หรือหนากากผา ตลอดเวลาที่
อยูในอากาศยาน ยกเวนในสถานการณจําเปนหรือฉุกเฉิน และอาจเพิ่มการเตือนใหผูโดยสารเตรียมหน ากาก
อนามัย (Medical Mask) หรือหนากากผา สํารองเผื่อไวเองดวย
(๗) กําหนดใหผูโดยสารงดการใชหนากากชนิดที่มีวาลวระบายอากาศ (Masks with Exhalation Valves)
เพื่อลดความเสี่ยงในการแพรกระจายของเชื้อ
(๘) กําหนดใหมีมาตรการและวิธีปฏิบัติเพื่อรักษาระยะหางของผูโดยสารตลอดระยะเวลาเดินทาง
โดยรวมถึงการลําเลียงผูโดยสารเพื่อขึ้นและลงจากอากาศยาน จํากัดการรวมกลุมในขณะจัดเก็บหรือหยิบสัมภาระ
ในที่เก็บของเหนือศีรษะ การยายที่นั่งโดยไมจําเปน การเขาแถวรอใชหองน้ําในหองโดยสาร รวมถึงมีวิธีการ
ปฏิบัติเพื่อใหแนใจวามีการรักษาระยะหางที่เหมาะสมสําหรับผูโดยสารที่ตองการความชวยเหลือพิเศษ
(๙) จัดใหมีแอลกอฮอลความเขมขนไมนอยกวารอยละ ๗๐ (แอลกอฮอล ๗๐%) เพื่อใชสําหรับ
ลางมือไวใหบริการอยางเพียงพอใหกับผูโดยสารและพนักงานของผูดําเนินการเดินอากาศ

-๓(๑๐) กําหนดใหผูปฏิบัติหนาที่ในอากาศยานใชอุปกรณชวยปองกันสวนบุคคล ดังนี้
(ก) นักบิน ใหสวมหนากากอนามัย (Medical Mask) ตลอดระยะเวลาปฏิบัติการบิน ทั้งนี้
ใหงดการใชหนากากชนิดที่มีวาลวระบายอากาศ (Masks with Exhalation Valves)
(ข) ลู ก เรื อ ให ส วมหน า กากอนามั ย (Medical Mask) และถุ ง มื อ ยาง (Disposable
Medical Rubber Gloves) ตลอดระยะเวลาปฏิบัติการบิน ทั้งนี้ ใหงดการใชหนากากชนิดที่มีวาลวระบาย
อากาศ (Masks with Exhalation Valves) โดยผู ดํ า เนิ น การเดิ น อากาศอาจพิ จ ารณาจั ด หาอุ ป กรณ อื่ น ที่
สามารถปองกันการติดเชื้อเพิ่มเติมได เชน แวนตา (Goggles) หรือชุดปองกันเชื้อโรค (Protective Gown)
เปนตน โดยพิจารณาจากระดับความเสี่ยงของการปฏิบัติงานตามสถานการณในเที่ยวบินนั้น
(๑๑) งดการใหบริการหนังสือพิมพ นิตยสาร หรือแผบพับโฆษณาตาง ๆ สําหรับผูโดยสาร ยกเวน
เอกสารที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยเทานั้น
(๑๒) งดการจํ า หนา ยสิน คา ที ่ร ะลึก และสิน คา ปลอดภาษีอ ากรในระหวา งปฏิบ ัติก ารบิน
แตสามารถสั่งจองและชําระเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส และรับสินคาเมื่อออกจากอากาศยานแลวเทานั้น
(๑๓) ให ลู กเรื อติ ดต อสื่อสารกับ นักบิน ผานอุป กรณสื่อสารภายในอากาศยาน (Interphone)
เปนหลัก และไดรับอนุญาตใหเขาและออกหองนักบินเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยและอํานวยความสะดวก
แกนักบินเฉพาะเมื่อมีเหตุจําเปนเทานั้น
(๑๔) สามารถใหบริการอาหารและเครื่องดื่มได โดยพิจารณาใหบริการอาหารที่จัดเตรียมมาใน
ภาชนะบรรจุเ รีย บรอ ยลว งหนา (sealed, pre-packaged food) และน้ํ า ดื่ม บรรจุข วด (bottled water)
งดการรับประทานน้ําแข็ง อาหารประเภท cold meat หรืออาหารที่ไมอุนรอน ลดการปฏิสัมพันธระหวาง
การใหบริการใหมากที่สุด แตยังคงตองดูแลและปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามมาตรฐานความปลอดภัยในหองโดยสาร
(๑๕) เที่ย วบิน ที่ป ฏิบัติก ารบิน โดยใชร ะยะเวลามากกวา ๒๔๐ นาที ใหมีก ารสํา รองที่นั่ง
๓ แถวหลังสุดดานใดดานหนึ่งของอากาศยานไวสําหรับแยกกักผูปวยหรือสงสัยวาจะปวยเพื่อเฝาสังเกตอาการ
และปองกันการแพรกระจายของโรค และในกรณีที่พบผูที่มีอาการปวยหรือสงสัยวาจะปวยเปนโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด - 19) ขณะอยูในอากาศยาน ใหผูดําเนินการเดิน อากาศดําเนิ นมาตรการ On-board
Emergency Quarantine ดังนี้
(ก) ใหแยกกักผูที่มีอาการปวยหรือสงสัยวาจะปวยใหนั่งที่ที่นั่งซึ่งสํารองไว โดยใหหางไกล
จากผูโดยสารคนอื่นมากที่สุด
(ข) ในกรณีที่มีหองน้ํามากกวาหนึ่งหอง ใหกัน หองน้ําที่อยูใกลบ ริเ วณที่นั่งซึ่งสํารองไว
สําหรับเฉพาะผูปวยหรือผูที่สงสัยวาจะปวย
(ค) พิจารณากัน ห องน้ําหองหนึ่งไวสําหรับ การใชงานของลูกเรือเปน การเฉพาะ โดยให
คํานึงถึงจํานวนหองน้ําที่เพียงพอสําหรับการใชงานของผูโดยสารดวย
(ง) ใหมอบหมายใหลูกเรือคนหนึ่งปฏิบัติหนาที่ในพื้นที่แยกกัก และใหลูกเรือที่ปฏิบัติหนาที่
ดังกลาวหลีกเลี่ยงการอยูใกลชิดกับลูกเรือคนอื่นในระยะใกลกวา ๒ เมตร
(จ) ใหนักบินผูควบคุมอากาศยานแจงขอมูลการตรวจพบผูที่มีอาการปวยหรือสงสัยวาจะ
ปวยดังกลาวตอเจาหนาที่ควบคุมจราจรทางอากาศ เพื่อรายงานใหแกผูดําเนินการสนามบิน ณ ทาอากาศยาน
ปลายทางทราบ
(๑๖) ทําความสะอาดชุดอุปกรณในหองโดยสารที่ตองสงตอหรืออาจมีการสงตอ เชน อุปกรณ
สาธิตเพื่อความปลอดภัย (Safety demonstration kits) เข็มขัดนิรภัยสวนตอขยาย (Extension Seat Belt)
เข็มขัดนิรภัยสวนตอขยายสําหรับทารก (Infant Seat Belt) เสื้อชูชีพสําหรับทารก (Infant Life Vest) เปนตน
ดวยน้ํายาฆาเชื้อหลังจากการใชงาน หรือกอนสงตอใหเที่ยวบินตอไป ทั้งนี้ ผูดําเนินการเดินอากาศอาจจัดหา

-๔ชุด อุปกรณควบคุมการแพรกระจายเชื้อ (Universal Precautions Kits - UPK) และน้ํายาฆาเชื้อ (Disinfecting Agent)
ให มีจํ านวนเพี ย งพอและเหมาะสมในแตล ะเที่ย วบิน เพื่อใหลูกเรือใชทําความสะอาดและกําจัด ของเหลว
ที่มีอันตรายทางชีวภาพเพื่อลดการแพรเชื้อโรคในหองโดยสาร
(๑๗) หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติการบินทุกครั้ง ใหทําความสะอาดและฆาเชื้อโรค (Cleaning
and Disinfection) ในสวนของหองโดยสารตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด
(๑๘) ในระหวางที่อากาศยานจอดพักหรือจอดบํารุงรักษา ใหพิจารณาใชระบบปรับอากาศจาก
แหลงพลังงานสํารอง (Auxiliary Power Unit - APU) แทนการใชอ ากาศจากสะพานเที ย บอากาศยาน
และหลัง จากไปถึง สถานีปลายทางแลวควรเปดประตูระบายอากาศดวย ทั้งนี้ สําหรับสนามบินที่ใหบ ริ การ
แหลงพลังงานภาคพื้น (Fixed electrical ground power) และระบบปรับ อากาศภายนอก (External
pre-conditioned air) ที่มีแผนกรองอากาศประสิทธิภาพสูง หรือ High Efficiency Particulate Air (HEPA)
Filter ผูดําเนินการเดินอากาศสามารถพิจารณาใชแหลงพลังงานภาคพื้น และระบบปรับอากาศดังกลาวแทน
การใชแหลงพลังงานสํารองจากอากาศยาน (Auxiliary Power Unit - APU) ได
(๑๙) แผนกรองอากาศประสิทธิภาพสูง หรือ High Efficiency Particulate Air (HEPA) Filter
ตองไดรับการเปลี่ยนตามกําหนดเวลาที่ระบุในคูมือผูผลิต ชิ้นสวนที่ใชแลวใหทําการบรรจุใสถุงพลาสติกและปด
ใหเรียบรอย
(๒๐) หากอากาศยานมี ข อ บกพร อ งตามรายการอุ ป กรณ ขั้ น ต่ํ า ที่ ใ ช ง านได (Minimum
Equipment List - MEL) โดยเฉพาะในสว นที่เกี่ยวของกับ ระบบทําความเย็น และปรับ สมดุลความดัน และ
ระบบหมุ น เวี ย นอากาศภายในห อ งโดยสาร (Air Conditioning Packs and Recirculation Fans) ต อ งทํ า
การแกไขโดยเร็วที่สุด
ขอ ๘ ใหผูดําเนินการสนามบินดําเนินมาตรการ ดังนี้
(๑) ตรวจคั ด กรองบุ ค คลที่ เ ข า มาใช บ ริ ก ารในท า อากาศยาน โดยต อ งมี ก ารตรวจสอบ
การสวมหนากากอนามัย (Medical Mask) หรือหนากากผา ทั้งนี้ ใหหลีกเลี่ยงการใชหนากากชนิดที่มีวาลว
ระบายอากาศ (Masks with Exhalation Valves) เพื่อลดความเสี่ย งในการแพร กระจายของเชื้ อ และให มี
การตรวจวั ดอุ ณหภู มิร างกาย (Body Temperature Screening) ดวยเครื่ องวั ดอุ ณหภู มิแบบอิ นฟราเรดที่ ไม ต อง
สั ม ผั ส กั บ ร า งกายของผู ถู ก ตรวจวั ด (Non-contact Infrared Thermometer) และสั ง เกตอาการโ ดยทั ่ว ไป
หากบุคคลนั้นไมสวมหนากาก หรือวัดอุณหภูมิไดสูงกวา ๓๗.๓ องศาเซลเซียส หรือมีอาการระบบทางเดินหายใจ
เชน ไอ เจ็บคอ มีนา้ํ มูก หายใจเหนื่อยหอบ ใหรีบแจงเจาหนาที่ส าธารณสุ ขในพื้ นที่ ทัน ที หากการวินิ จ ฉั ย
เห็นวามีความเสี่ยง ใหปฏิเสธการใหเขาพื้นที่ทาอากาศยาน
(๒) จัดใหมีแอลกอฮอลความเขมขนไมนอยกวารอยละ ๗๐ (แอลกอฮอล ๗๐%) เพื่อใชสําหรับ
ลางมือไวใหบริการอยางเพียงพอใหกับผูโดยสารและพนักงานของผูดําเนินการสนามบิน
(๓) จัดการเกี่ยวกับการเวนระยะนั่งหรือยืนหางกันอยางนอย ๑ เมตรในพื้นที่ตาง ๆ ที่จัดไวให
ดําเนินกิจกรรม เชน พื้นที่ที่ผูดําเนินการเดินอากาศใชเพื่อดําเนินการออกบัตรขึ้นเครื่อง (Check- in counter)
พื้นที่จุดตรวจคน (Security Check) พื้นที่ที่ผูโดยสารรอขึ้นเครื่อง (Boarding Gate) เปนตน
(๔) จัด ทํ า ปา ยสัญ ลัก ษณ เครื่อ งหมายบนพื ้น และประกาศผา นระบบเสีย งประชาสัม พัน ธ
เพื่อสงเสริมการเวนระยะหาง รวมทั้งเพิ่มการย้ําเตือนเรื่องใหสวมหนากากอนามัยหรือหนากากผาตลอดเวลา
(๕) ทํ า ความสะอาดและฆา เชื้อโรค (Cleaning and Disinfection) พื้ น ที่ และอุ ป กรณ ต า ง ๆ
อยางสม่ําเสมอ ตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด
(๖) พิ จ ารณาใช เ ครื่ องปรั บ อากาศและระบบกรองที่มีป ระสิทธิภ าพ เพื่อรักษาความสะอาด
ของอากาศ ลดการหมุนเวียนและเพิ่มอัตราสวนอากาศบริสุทธิ์ ทั้งนี้ ควรงดการใชลมเปาแบบแนวนอน

-๕(๗) พิ จ ารณาระดั บ การปอ งกัน สํา หรับ เจา หนา ที่ผูป ฏิบัติง านให เ หมาะสมในแต ล ะกรณี
เชน อุปกรณปองกันสวนบุคคล (PPE) โปรแกรมคัดกรองสุขภาพสําหรับพนักงาน การจัดตารางเวลาทํางาน
การจัดเตรียมแอลกอฮอลลางมือใหเพียงพอ เปนตน
(๘) ควรมีการจํากัดจํานวนผูเขาอาคารผูโดยสาร โดยใหสิทธิเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานในทาอากาศยาน
ผู โ ดยสาร และผู เ ดิ น ทางร ว มกั บ ผู โ ดยสารที่ ต อ งการความช ว ยเหลื อ พิ เ ศษ หรื อ เด็ ก ที่ เ ดิ น ทางโดยลํ าพั ง
กอนในระยะเริ่มตน เพื่อลดความแออัดและแถวคอย รวมถึงความเสี่ยงของการแพรระบาดที่อาจเกิดขึ้น
(๙) นําเครื่องมือบริการตนเองตาง ๆ มาใช เชน เครื่องออกบัตรโดยสารและปายติดสัมภาระ
อั ต โนมั ต ิ (Kiosk) หรื อ เครื ่ อ งโหลดสั ม ภาระอัต โนมัติ (Self-Bag Drop) เปน ตน เพื่อ ลดการติ ด ต อ
สั มผั ส และจะตองมีการดูแลรักษาอุปกรณดังกลาวอยางเหมาะสมและมีการฆาเชื้ออยางสม่ําเสมอ
(๑๐) พิ จ ารณาใช การตรวจคน โดยใชเครื่องมือตรวจจับ โลหะแบบเดิน ผาน (Walk Through
Metal Detector - WTMD) โดยพนักงานตรวจคนควรลดการใชวิธีการตรวจคนดวยมือ และตองมีการแจงให
ผูโดยสารทราบลวงหนาในเรื่องการเตรียมตัวสําหรับการตรวจคน
(๑๑) ควรพิจารณาปดการใหบริการชั่วคราวหรือเพิ่มมาตรการเฝาระวังพื้นที่ใหบริการบางแหง
เชน ที่นั่งในรานอาหาร ที่นั่งอเนกประสงค พื้นที่สูบบุหรี่ หรือพื้นที่เลนสําหรับเด็ก เปนตน
(๑๒) พิ จ ารณาใช ส ายพานรับ สัม ภาระเพื่ อ ไม ใ ห เ กิ ด ความแออั ด ของผู โ ดยสาร และสํ า หรั บ
เที่ยวบินที่มีความเสี่ยงสูงใหพิจารณาแยกใชสายพานที่กําหนดไวโดยเฉพาะ
(๑๓) ปฏิบัติตามมาตรการปองกัน โรคตามที่ร าชการกําหนดเพื่อปองกัน การแพรระบาดของ
โรคโควิ ด - 19 แนบท า ยคํ า สั่ งศู น ย บ ริ ห ารสถานการณการแพรร ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019
(โควิด - 19) ในสวนของการขนสงสาธารณะ รวมทั้งติดตามและปฏิบัติตามมาตรการอื่นที่มีการแกไขเพิ่มเติม
ที่มีผลใชบังคับแกทาอากาศยาน
(๑๔) พิจารณาใชความเขมงวดในการใหบริการแกอากาศยานที่ขอลงทางเทคนิค (Technical
Landing) เพื่อใหมั่นใจวาไมมีผูโดยสารออกจากเครื่อง และหากมีการสับเปลี่ยนผูประจําหนาที่ในอากาศยาน
บุคคลดังกลาวจะตองปฏิบัติตามมาตรการดังกลาวขางตนโดยเครงครัด
ขอ ๙ กําหนดใหรถลําเลียงผูโดยสารไป-กลั บระหวางอาคารผูโดยสารและอากาศยาน (Shuttle Bus)
สามารถบรรทุกผูโดยสารไดตามความจุมาตรฐานของยานพาหนะนั้น ๆ โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดตอสัมผัส
ระหวางกัน ทั้งนี้ ใหทําความสะอาดพื้นผิวและอุปกรณที่มีการสัมผัสบอย ๆ ทั้งกอนและหลังการใหบริการ
ขอ ๑๐ ให ผู  ดํา เนิ น การเดิน อากาศและผูดํา เนิน การสนามบิน ดํ า เนิ น การตามมาตรการ
ความปลอดภัย สําหรับ องคกร (COVID Free Setting) ตามที่ศูน ยบ ริห ารสถานการณการแพรระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) กําหนด
ขอ ๑๑ เพื ่อ ใหก ารดํ า เนิน การตามมาตรการเฝา ระวัง ปอ งกัน โรคเปน ไปตามแนวทาง
ที่อ งคก ารการบิ น พลเรื อ นระหว า งประเทศกํา หนด ใหผูดํา เนิน การเดิน อากาศพิจ ารณาดํ า เนิ น การ
เพิ ่ม เติม ให ส อดคล อ งกั บ แนวปฏิ บั ติ ที่ กํ า หนดไว ใ น CAAT-GM-OPS-CPHC Guidance for Air Operator
through the COVID-19 Public Health Crisis

