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มาตรการป้องกันการติดเชือ้ coronavirus สายพันธ์ใหม่ (โควิด-19)
บริษัทของเราคานึงถึงความปลอดภัยของผูใ้ ช้บริการ

เพื่อที่ท่านจะได้ใช้บริการจากเราได้อย่างอุ่นใจ

ทางเราจึงได้ปฎิบตั ิตาม

“แนวทางในการป้องกันการติดเชือ้

Coronavirus สายพันธ์ใหม่ บนรถบัส” ซึ่งเผยแพร่โดย NBA: Japan Bus Association

โดยปฎิบตั ิตามแนวทางต่อไปนี ้

１． มาตรการควบคุมการติดเชือ้ บนรถบัส

【การเปิ ดและปิ ดประตูและหน้าต่าง เพื่อเป็ นการระบายอากาศ】
■ การระบายอากาศอย่างละเอียดในรถ

ก่อนออกเดินทางและหลังจากกลับมา เราเปิ ดและปิ ดประตูและหน้าต่าง ในขณะที่รอ เพื่อเป็ นการถ่ายเท และระบายอากาศ ดึงอากาศใหม่เข้าไปในรถ
【Route Bus】

【Highway Bus・Charter Bus】

（Route Bus）

ในระหว่างการขับขีเ่ ดินรถ หน้าต่างบางบานจะเปิ ดขึน้ และพัดลมระบายอากาศทางานตลอดเวลา เพื่อเป็ นการถ่ายเทอากาศ
（Highway Bus・Charter Bus）
・ภายในรถจะใช้ระบบ "โหมดหมุนเวียนอากาศจากข้างนอก" ขณะขับรถ เพื่อที่ดา้ นในของรถยนต์ สามารถระบายอากาศ โดยการเปิ ดรับอากาศภายนอกโดยอัตโนมัติ
・ด้วยการเปิ ดรับอากาศบริสทุ ธิ์จากเครื่องปรับอากาศ ภายใต้โหมดดังกล่าวประมาณ 5 นาที จะทาให้อากาศภายในรถถูกแทนที่ดว้ ยอากาศใหม่
・เมื่อมีการตรวจพบสิ่งสกปรกในอากาศในรถยนต์ ระบบจะทาการเปลี่ยนเป็ นโหมดระบบดูดไอเสียจากรถยนต์ออกไปภายนอกโดยอัตโนมัติ

【ระบายอากาศภายในรถยนต์ขณะขับรถ】
■การระบายอากาศอย่างละเอียดระหว่างการขับรถ

เปิ ดรับอากาศจากด้านนอก
เพื่อหมุนเวียนอากาศด้านใน

ปล่อยออกนอกตัวรถ
【Highway Bus・Charter Bus】

【การฆ่าเชือ้ ยานพาหนะอย่างละเอียด】
■ การฆ่าเชือ้ อย่างทั่วถึงภายในรถ

ดาเนินการฆ่าเชือ้ ที่ราวจับ, สายรัด, ที่เบาะนั่ง, ผนักพิง ฯลฯ ซึ่งลูกค้าหลายคนสัมผัส โดยใช้นา้ ยาฆ่าเชือ้ แอลกอฮอล์

【การป้องกันการติดเชือ้ และการแพร่ระบาดของเชือ้ 】
■ การป้องกันการติดเชือ้ และการแพร่ระบาดของเชือ้
（Route Bus）
・ในขณะนี ้ ได้มีการติดตัง้ แผ่นไวนิลหรือแผ่นพลาสติกกัน้ เพื่อป้องกันการติดเชือ้ และการแพร่ระบาดของเชือ้
・ในขณะนี ้ ได้ระงับการใช้งานของที่น่งั แถวหน้าทัง้ หมด เพื่อเป็ นการเว้นระยะห่างทางสังคม

２．มาตรการควบคุมการติดเชือ้ สาหรับพนักงานขับรถ (ดาเนินการตรวจสุขภาพ)
・พนักงานขับรถที่มีความจาเป็ นต้องติดต่อกับลูกค้าตลอดการเดินรถ จะต้องลงบันทึกผลการตรวจวัดอุณหภูมิของร่างกายของตน ลงในแผ่นการจัดการอุณหภู มิรา่ งกายของแต่ละ

รายบุคคล ทัง้ ก่อนไปทางานหรือออกจากสานักงานแล้ว โดยจะต้องรายงานต่อให้ผจู้ ดั การฝ่ ายปฏิบตั ิการจัดการตรวจสอบแบบวันต่อ วัน
・พนักงานทีเ่ กี่ยวข้องกับรถบัส เช่นไกด์ พขร จะต้องมีการล้างมือ การบ้วนปาก การฆ่าเชือ้ โรคที่มือ ด้วยแอลกอฮอลด้วยเช่นกันทัง้ ก่อนเข้าปฏิบตั ิงานและหลังจากเลิกงาน
・พนักงานที่เกี่ยวข้องจะต้องสวมหน้ากากอนามัยในระหว่างทางาน
・และจะมีการตรวจสอบสภาพร่างกายของพนักงานอีกครัง้ ก่อนเริม่ ออกเดินรถ หากพบว่ามีสภาพร่างกายที่ไม่ดี จะไม่ได้รบั อนุญาตให้ทางาน

３．มาตรการควบคุมการติดเชือ้ ในสานักงาน
・เราจะทาความสะอาดสานักงานของเราเป็ นประจาโดยใช้นา้ ยาฆ่าเชือ้ แอลกอฮอล์
・เราเปิ ดหน้าต่างเป็ นประจาและใช้เครื่องปรับอากาศ เพื่อเป็ นการถ่ายเทอากาศ
・ที่ผ่านมาก่อนการเริม่ เดินรถในแต่ละเที่ยวทุกครัง้ จะมี จนท เรียกตรวจเช็กสภาพร่างกายของ พขร ทุกครัง้ ซึง่ เป็ นการตรวจแบบตัวต่อตัว ตรงหน้า โอกาสนีเ้ ราจึงติดตัง้ แผ่นไวนี

ลพลาสติกระหว่างกัน เพื่อป้องกันการติดเชือ้ และการแพร่ระบาด
【สานักงาน】

４．ขอความร่วมมือจากลูกค้า
ตามมาตรการดังกล่าวที่ทางเราถือปฏิยตั ิ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กบั ลูกค้า ทางเราก็จอความร่วมมือจากท่านเช่นกัน ในการล้างมือบ่อย ๆ การฆ่าเชือ้ โรคแอลกอฮอล์ การบ้วนปาก
และการสวมหน้ากากอนามัน รวมทัง้ การรักษามารยาทส่วนรวม ฯลฯ
ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันการติดเชือ้
・ หากคุณมีไข้หรือมีอาการอื่น ๆ โปรดงดการออกไปข้างนอก (อาจตรวจวัดอุณหภูมิดว้ ยตัวท่านเอง)
・ กรุณาสวมหน้ากากอนามัย
・ หากคุณไม่มีหน้ากากอนามัย กรณีเกิดอาการจามหรือไอ กรรุณาใช้กระดาษทิชชู่ หรือผ้าเช็ดหน้า หรือแขน ปิ ดปากและจมูก โปรดคานึงถึงคนรอบข้างและมารยาทส่วนรวม
・ กรุณาให้ความร่วมมือในการการฆ่าเชือ้ นิว้ มือ เช่นฉดอแลกอฮอลเมื่อขึน้ บนรถ
・ เมื่อขึน้ และลงรถ กรุณาเว้นระยะห่างจากคนด้านหน้า
・ หากมีลกู ค้าเพียงไม่ก่ีคน โปรดนั่งด้วยช่องว่างระหว่างที่น่งั
・ สาหรับรถบัสที่มีหอ้ งสุขา โปรดล้างหรือกดชักโครกหลังจากปิ ดฝาชักโครกทุกครัง้
・ โปรดเก็บขยะกลับบ้านไปด้วย เพื่อรักษาความสะอาด
(รถบัสชาร์เตอร์)
・ หลีกเลี่ยงการกินและดื่มในรถให้มากที่สดุ โดยเฉพาะกรณีดื่มหรือพูดด้วยเสียงดัง
・ โดยหลักการแล้วห้ามใช้บริการรถบัสที่สามารถปรับที่น่งั แบบซาลอนเพื่อคาราโอเกะ และรับประทานอาหาร หรือดื่มและห้ามพูดคุยเสียงดัง

สวมหน้ากากอนามัย, ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย

ในส่วนของลูกค้ากรุณาสวมหน้ากากอนามัย

เช็ดทาความสะอาดด้วยน้ายาฆ่าเชือ้

เปิ ดหน้าต่างเพื่อเป็ นการระบายอากาศ

กรุณางดการพูดคุยและรักษามารยาททางสังคม

กรุณาเว้นระยะห่างทางสังคม เช่น นั่งที่เว้นที่

ขอความร่วมมือในการปฏิบตั ิตามอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องการการติดเชือ้ และการแพร่ระบาด
อาจเกิดเหตุสดุ วิสยั ต้องเบรกรถหรือหักหลบ กรุณาจับห่วงหรือราว และหลังจากจับแล้วกรุณาล้างมือหรือฆ่าเชือ้ ด้วยแอลกอฮอลทุกครัง้
หากทุ ก ท่ า นปฏิ บั ติ ต ามนี้ รั บ รองว่ า จะไม่ เ สี่ ย งในการติ ด หรื อ แพร่ เ ชื่ อ

3 สิ่ ง ที่ค วรทาเพื่ อ หลี ก เลี่ ย งการติ ด เชื่ อ และการแพร่ เ ชื่ อ

2.เลี่ ย งการสั ม ผั ส
1.เลี่ ย งอากาศปิ ด

3.เลี่ ย งการพู ด คุ ย
และส่ ว มแมสทุ ก ครั้ ง

