
แนวปฏิบัติด้านสุขอนามยัสำหรับร้านอาหาร 
 

คำแนะนำร่วมกันระหว่างกระทรวงเศรษฐกิจ การพัฒนาภูมิภาค และพลังงาน และกระทรวงสาธารณสุขและ
การพยาบาลแห่งรัฐไบเอิร์น 
 
ด้วยข้อจำกัดอันเนื่องมาจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนาในปัจจุบันเป็นผลทำให้รัฐบาลรัฐไบเอิร์นต้องจัดทำแนวปฏิบัติ
ด้านสุขอนามัยขึ้นมาเป็นกรณีพิเศษ โดยแนวปฏิบัตินี้จะสามารถถูกปรับเปลี่ยนได้ตามผลการประเมินความเสี่ยง
ของสถานการณ์ที่จะต้องมีการจัดทำขึ้นอย่างเป็นประจำ แนวปฏิบัติด้านสุขอนามัยสำหรับร้านอาหาร
ประกอบด้วยการคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

A. อะไรคือส่ิงสำคัญสำหรับร้านอาหาร 

1. การมีระยะเวลาเตรียมการที่เหมาะสม 
การประกาศผ่อนปรนมาตรการสำหรับร้านค้าและลูกค้าควรกระทำโดยเร็วที่สุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ ทั้งนี้ เพื่อลด
ความไม่แน่นอนและความผิดพลาดในการเตรียมการ อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมให้ร้านค้าสามารถเตรียมการเปิดร้านได้
อย่างเป็นมืออาชีพ ตลอดจนได้รับการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย และสามารถควบคุมการระบาดของ
โรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. การปฏิบัติอย่างเท่าเทียม 
สิ่งสำคัญ คือ การกระทำใด ๆ ที่ได้รับอนุญาตให้กระทำในพ้ืนที่สาธารณะทั้งหมด ควรจะอนุญาตให้แก่ร้านค้าต่าง ๆ ด้วย 
ภายใต้สถานการณ์ปัญหาเดียวกัน ร้านค้าต่าง ๆ ควรถูกจัดการภายใต้กฎหรือแนวปฏิบัติเดียวกัน โดยตราบใดที่ 
ร้านค้าต่าง ๆ สามารถปฏิบัติตามกฎที่รัฐกำหนดได้ก็ควรจะได้รับอนุญาตให้เปิดร้านได้อย่างเท่าเทียม อย่างไรก็ดี 
ความสามารถในการปฏิบัติตามกฎที่รัฐกำหนดอาจขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านพื้นที่ของร้านค้า หรือมาตรการป้องกันฯ 
เฉพาะตัวของแต่ละพ้ืนที่ สำหรับเวลาปิดทำการร้าน ในชั้นต้น รัฐได้จำกัดเวลาปิดร้านที่ 22.00 น. และสำหรับ 
การเปิดบริการภายนอกร้านจำกัดเวลาปิดร้านที่ 20.00 น. 

3. ลำดับชั้นของกฎหมาย และหน้าที่ความรับผิดชอบต่างๆ 
นายจ้างจะต้องรับผิดชอบในการอบรมพนักงานเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและมาตรการด้านสุขอนามัยในบริบท
ของวิกฤติไวรัสโคโรนา ในการนี้ กระทรวงแรงงานสหพันธ์ฯ ได้กำหนดมาตรฐานความปลอดภัยในที่ทำงานใน
บริบทโรคไวรัสโคโรนาสำหรับธุรกิจสาขาต่าง ๆ ไว้ด้วย ซึ่งมาตรฐานฯ ดังกล่าวได้ครอบคลุมถึงการประเมินความ
เสี่ยงและแผนป้องกันการระบาดใหญ่ของสมาคมวิชาชีพ (Berufgenossenschaft - BGN) ด้วย ตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน (Arbeitsschutzgesetz) นายจ้างจะถูกบังคับให้เป็นผู้ประเมินความเสี่ยงของสถานการณ์ในร้าน
และเป็นผู้สั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชานำมาตรการต่าง ๆ มาใช้ สำหรับการประเมินความเสี่ยง นายจ้างจะต้องลง
พ้ืนที่เพ่ือประเมินความเสี่ยงเสมอและจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคต่าง ๆ คอยให้คำแนะนำ นอกจากนี้ สิ่งที่
นายจ้างจะต้องศึกษายังมีเรื่องกฎหมายการลาคลอดบุตรของพนักงานในช่วงวิกฤติไวรัสโคโรนา ซึ่งสามารถศึกษา
ข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ https://www.stmas.bayern.de/coronavirus-info/coronamutterschutz.php 
 
นอกจากนี้ สิ่งที่ร้านค้าต่าง ๆ ยังจะต้องคำนึงถึงก็คือ มาตรฐาน HACCP ที่เป็นมาตรฐานการผลิตเพ่ือป้องกัน
อันตรายแก่ผู้บริโภค เกี่ยวกับเรื่องมาตรฐาน HACCP เจ้าของร้านจะต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเพ่ือทำ
ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิต่าง ๆ ของผู้บริโภคด้วย การทดสอบมาตรฐาน HACCP ในร้านอาหารจะมีข้ึนทั้งในช่วง
สถานการณ์ปกติและในช่วงสถานการณ์ไวรัสโคโรนา อย่างไรก็ดี รัฐไม่สามารถที่จะทดสอบมาตรฐาน HACCP ใน
ทุกรายละเอียดได้ แต่จะทดสอบหัวข้อหลักๆ ดังต่อไปนี้:  
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แนวปฏิบัติด้านความสะอาด:  โดยสำหรับร้านอาหารจะครอบคลุมถึงความสะอาดของอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในร้าน 
ความสะอาดของพนักงาน การบันทึกข้อมูลการทำความสะอาดร้าน การอบรมพนักงานเกี่ยวกับเรื่องสุขอนามัย 
และแผนการควบคุมความสะอาดของเจ้าของร้านตามมาตรฐาน HACCP 

• ความรับผิดชอบและการตระหนักถึงการป้องกันของเจ้าของร้าน โดยสำหรับช่วงไวรัสโคโรนา ร้านค้า
ประเภทบริการต่าง ๆ ควรเพ่ิมความรับผิดชอบมากขึ้นกว่าเดิม และควรตระหนักถึงการระบาดของโรค
เป็นอย่างมาก 

• การอบรมพนักงาน: ร้านอาหารจะได้รับอนุญาตให้เปิดทำการได้ก็ต่อเมื่อพนักงานมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับมาตรการป้องกันของ IfSG เป็นอย่างดี ในการนี้ เจ้าของร้านจะถูกบังคับให้มีหน้าที่อบรม
พนักงานเกี่ยวกับมาตรการป้องกันเป็นประจำ เพ่ือส่งเสริมให้พนักงานสามารถสังเกตอาการของโรค 
COVID-19 ได้ด้วยตนเอง และร้านอาหารสามารถรายงานต่อรัฐได้ทันทีตามข้อบังคับท่ีกำหนดไว้ว่า 
ร้านอาหารจะต้องรายงานต่อรัฐทันทีเม่ือพบผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในร้าน 

4. มาตรการด้านสุขอนามัยในอาหาร หลังการอนุญาตให้เปิดร้านอาหารได้อีกครั้ง 
สำหรับการตรวจสอบมาตรฐานด้านสุขอนามัยในอาหารหลังการอนุญาตให้เปิดร้านอาหารได้อีกครั้ง จะครอบคลุม
ถึงประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

• การตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่ม 
สามารถศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มได้ตามเอกสารของสำนักงานอนามัยรัฐไบเอิร์น 
(LGL): 
https://www.lgl.bayern.de/downloads/gesundheit/hygiene/doc/aufrechterhaltung_tw_hygiene_c
orona_lang.pdf 

• การตรวจสอบเครื่องจ่ายเครื่องดื่ม 
การตรวจสอบเครื่องจ่ายเครื่องดื่มเป็นสิ่งที่ถูกกำหนดมานานแล้ว สำหรับการอนุญาตให้สามารถเปิดร้านอาหารได้
อีกครั้ง จะมีการตรวจสอบเครื่องจ่ายเครื่องดื่มด้วย ซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลและหลักการทำความสะอาดเครื่อง
จ่ายเครื่องดื่มสามารถศึกษาได้ที่: https://www.bgn.de/praevention-arbeitshilfen/sicher-und-
gesund/wissenkompakt-getraenkeschankanlagen/ 

• การตรวจสอบชั้นต่าง ๆ ทั้งในตู้เย็น ตู้แช่แข็ง และชั้นเก็บของแห้ง 
• การตรวจสอบศัตรูพืช (แมลง) ต่าง ๆ 

 
B. มาตรการที่ชัดเจนสำหรับธุรกิจบริการ เพื่อความสะอาดและปลอดภัยในช่วงวิกฤติไวรัสโคโรนา 

มาตรการตามกฎด้านล่างเป็นมาตรการที่ประกอบด้วยเนื้อหาของพระราชบัญญัติธุรกิจสาขาต่าง ๆ ที่ได้รับอนุญาต
ให้เปิดทำการได้ในขณะนี้ และกฎหมายคุ้มครองแรงงานของกระทรวงแรงงานสหพันธ์ฯ (BMAS) และถูกปรับปรุง
ให้เหมาะสมโดยสมาคมวิชาชีพ (Berufsgenossenschaft – BGN) มีรายละเอียดแบ่งเป็นหัวข้อต่าง ๆ ได้ดังนี้ 

I. ด้านการจัดการ 
เจ้าของร้านจะต้องวางแผนป้องกันไวรัสโคโรนาภายใต้การคำนึงถึงความปลอดภัยของพนักงานและลูกค้า ภายใต้
การศึกษาเรื่องสิทธิต่าง ๆ ของพนักงานและลูกค้า และกฎความคุ้มครองต่าง ๆ ในการนี้ สมาคมวิชาชีพ 
(Berufsgenossenschaft – BGN) ได้จัดทำตัวอย่างแผนการประเมินความเสี่ยงและการรับมือกับการระบาดของ
ไวรัสโคโรนาสำหรับธุรกิจสาขาต่างๆ ไว้ให้ โดยสามารถเข้าไปศึกษาเพ่ิมเติมได้ที่: 
https://www.bgn.de/praevention-arbeitshilfen/sicher-und-gesund/wissenkompakt-
getraenkeschankanlagen/ 
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เจ้าของร้านจะต้องอบรมพนักงานภายใต้การคำนึงถึงขอบข่ายและภาระหน้าที่ของพนักงานแต่ละคน ตลอดจน
ความสามารถด้านภาษา พนักงานจะต้องทราบถึงหลักการปกคลุมปากและจมู และหลักการรักษาความสะอาด
โดยทั่วไปอย่างถูกต้อง สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวสามารถศึกษาเพ่ิมเติมได้ที่: 
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus.html  นอกจากนี้ พนักงานจะต้องทราบด้วยว่า หาก
พนักงานมีอาการผิดปกติเก่ียวกับระบบทางเดินหายใจ จะไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงาน เจ้าของร้านจะต้องสื่อสารกับ
ลูกค้าให้เข้าใจถึงความจำเป็นในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันของทางร้าน เจ้าของร้านจะต้องควบคุมทั้ง
พนักงานและลูกค้าให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอยู่เสมอ และจะต้องสามารถรับมือกับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันได้ 

II. กฎความปลอดภัยและการรักษาสุขอนามัยทั่วไป 
1. สิ่งสำคัญท่ีสุด คือ การเว้นระยะห่างระหว่างกัน 1.5 เมตร ในทุกห้องของร้าน ตลอดจนการรักษาระยะห่าง

บริเวณทางเข้า-ออก โถง/ทางเดินต่าง ๆ บันได และบริเวณภายนอกร้าน การเว้นระยะห่างนี้บังคับใช้กับทั้ง
ลูกค้าและพนักงาน อย่างไรก็ดี ไม่ได้บังคับใช้กับบุคคลที่มาจากครอบครัวเดียวกัน 

2. บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร้านอาหาร คือ 
• บุคคลที่มีการปฏิสัมพันธ์กับผู้ติดเชื้อ COVID-19 ภายใน 14 วันที่ผ่านมา และ 
• บุคคลที่มีอาการป่วยที่ไม่สามารถระบุได้ชัดเจน และมีความผิดปกติด้านระบบทางเดินหายใจ 

ลูกค้าท่ีเข้าข่ายตามข้อ 2. จะต้องทราบในชั้นต้นว่า ตนจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร้านอาหาร สำหรับลูกค้าที่พ่ึง
พบว่าตนเองมีอาการตามข้อ 2. ขณะอยู่ในร้านอาหารแล้ว ให้รีบออกจากร้านอาหารทันที 
3. ลูกค้าและพนักงานจะต้องเข้าใจถึงข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการล้างมือ โดยต้องล้างด้วยสบู่เหลว และเช็ดให้แห้งด้วย

กระดาษเช็ดมือแบบใช้ครั้งเดียว หรือการล้างมือด้วยเจลฆ่าเชื้อที่ทางร้านจะต้องจัดเตรียมไว้ให้ พนักงาน
จะต้องได้รับการอบรมเกี่ยวกับวิธีการล้างมือที่ถูกต้อง และภายในห้องน้ำของร้านจะต้องมีสบู่เหลวแบบขวดปั๊ม
และกระดาษเช็ดมือแบบใช้ครั้งเดียวด้วย นอกจากนี้ ร้านต่าง ๆ จะต้องมีแผนทำความสะอาดพ้ืนผิวต่าง ๆ 
เช่น ลูกบิดประตู ตามมาตรฐาน HACCP ด้วย 

4. ร้านทุกร้านจะต้องมีแผนเปิดหน้าต่างระบายอากาศ ซึ่งความถี่ในการเปิดหน้าต่างระบายอากาศจะขึ้นอยู่กับ
ขนาดพ้ืนที่ของร้าน ร้านควรเปิดหน้าต่างระบายอากาศในห้องต่าง ๆ ของร้าน โดยเฉพาะห้องท่ีมีลูกค้าเข้า-
ออกเป็นประจำ สำหรับการใช้เครื่องระบายอากาศแทนการเปิดหน้าต่าง ร้านค้าจะต้องมั่นใจได้ว่า เครื่อง
ระบายอากาศดังกล่าวสะอาดและไม่เป็นแหล่งเชื้อโรค และมีการเปลี่ยนแผ่นกรองเป็นประจำ 

5. ลูกค้าจะต้องใส่หน้ากากอนามัยอยู่ตลอดเวลา ยกเว้นระหว่างนั่งอยู่ที่โต๊ะรับประทานอาหาร 
6. พนักงานจะต้องใส่หน้ากากอนามัยในห้องต่าง ๆ ที่มีลูกค้าเสมอ รวมถึงบริเวณภายนอกร้านที่ไม่สามารถเว้น

ระยะห่าง 1.5 เมตรได้ นอกจากนี้ ร้านควรกำหนดทางเข้า-ออกอย่างชัดเจน โดยอาจมีการทำสัญลักษณ์ และ
ควรกำหนดให้มีการเว้นระยะห่างบริเวณทางเข้าตลอดจนพ้ืนที่รอคิวด้วย 

7. สำหรับจุดจำหน่ายเครื่องดื่มในลานเบียร์ เจ้าของร้านจะต้องวางแผนให้มีการเว้นระยะห่าง 1.5 เมตรระหว่าง
ลูกค้าขณะต่อแถว 

8. การเก็บรักษาและซักรีดชุดปฏิบัติงาน ผ้าปูโต๊ะหรือผ้าปูเตียง เจ้าของร้านจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความ
ปลอดภัยในการทำงานและมาตรฐานด้านสุขอนามัยของพนักงาน 

III. ร้านอาหาร – การนำมาตรการป้องกันของรัฐไบเอิร์นปรับใช้กับพนักงานและลูกค้าในระหว่างทำการ 
ก่อนเข้าร้าน 
• ลูกค้าจะต้องสำรวจอาการของตนเองว่ามีความผิดปกติเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ หรือมีไข้หรือไม่ หากมี 

จะต้องเข้าใจในเบื้องต้นว่า ไม่สามารถเข้าร้านอาหารได้ 
• ลูกค้าจะต้องได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1.5 เมตร จากร้านอาหาร การล้างมือด้วยเจล 

ล้างมือ หรือสบู่เหลวที่ทางร้านจัดเตรียมไว้ให้ 
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• ลูกค้าจะต้องทราบว่า การนั่งรับประทานด้วยกันโดยไม่เว้นระยะห่าง 1.5 เมตร จะสามารถทำได้กับเฉพาะ
บุคคลที่มีรูปแบบการปฏิสัมพันธ์เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีรัฐอนุญาต เช่น สมาชิกในครอบครัว 

ช่วงรับประทานอาหาร 
1. เมื่อลูกค้าเข้ามาในร้าน พนักงานจะต้องนำแผนการป้องกันมาใช้ทันที โดยจะต้องทราบว่า ควรปฏิสัมพันธ์กับ

ลูกค้าเฉพาะกรณีที่จำเป็นเท่านั้น และลดการปฏิสัมพันธ์ที่ไม่จำเป็นให้ได้มากที่สุด 
2. การให้บริการหรือการปฏิสัมพันธ์ควรเกิดขึ้นเฉพาะระหว่างอยู่ที่โต๊ะรับประทานอาหาร 
3. โต๊ะรับประทานอาหารภายในร้านจะต้องสงวนไว้ให้เฉพาะลูกค้าที่มีการจองล่วงหน้า และไม่สามารถรับการ

จองโต๊ะเป็นกลุ่มหลาย ๆ โต๊ะได้ สำหรับลูกค้าที่ไม่ได้มีการจองโต๊ะล่วงหน้า พนักงานจะต้องขอข้อมูลติดต่อ
ของลูกค้าเอาไว้ โดยอาจขอเฉพาะข้อมูลติดต่อของลูกค้าที่เป็นบุคคลหลักได้ ข้อมูลที่จำเป็นต้องบันทึก คือ  
ชื่อ จำนวนคนในโต๊ะ เวลาที่มานั่งรับประทานอาหาร 

4. ลูกค้าจะต้องนั่งอยู่ที่โต๊ะเป็นส่วนใหญ่ 
5. พนักงานและลูกค้าจะต้องรักษาระยะห่างระหว่างกัน 1.5 เมตร และเพ่ือเป็นการแน่ใจว่า จะมีการรักษา

ระยะห่างระหว่างลูกค้าและพนักงานจริง พนักงานจะต้องลดการบริการลูกค้าลง 
6. ควรมีการเว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะอาหารให้เหมาะสม โดยให้คำถึงว่า ลูกค้าจะต้องยังสามารถเว้นระยะห่าง

ระหว่างกัน 1.5 เมตร ได้ ขณะลุกจากโต๊ะอาหาร 
ข้อสังเกต: 
• บุคคลที่มีรูปแบบการปฏิสัมพันธ์ฯ ตามที่รัฐอนุญาต (เช่น สมาชิกในครอบครัว) สามารถนั่งรับประทานอาหาร

ด้วยกันได้ โดยไม่ต้องเว้นระยะห่างระหว่างกัน 

7. การเว้นระยะห่างระหว่างกันครอบคลุมถึงช่วงที่ไม่มีที่นั่งว่างและจะต้องยืนรอคิวด้วย 
8. การจำกัดจำนวนคนบริเวณทางเข้าจะช่วยให้สามารถม่ันใจได้ว่า จำนวนลูกค้าในร้านจะไม่มากจนเกินไป     

ในการนี้ ร้านจะต้องกำหนดให้ลูกค้าที่กำลังต่อแถวรอคิวเว้นระยะห่างระหว่างกันด้วย โดยร้านอาจนำระบบ
อิเล็กทรอนิกส์เข้ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการคิวและแจ้งที่นั่งว่างให้แก่ลูกค้า 

9. เพ่ือให้การติดตามหาผู้ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อสามารถทำได้ง่าย กรณีตรวจพบในภายหลังว่าลูกค้าในร้านติดเชื้อ 
ร้านควรมีการจัดทำเอกสารลิสต์รายชื่อลูกค้าอยู่เสมอ โดยข้อมูลที่ควรบันทึก คือ ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ และ
ช่วงเวลาที่ลูกค้าเข้ามารับประทานอาหารในร้าน ลิสต์รายชื่อดังกล่าวควรมีการจัดเก็บอย่างมิดชิดเพื่อป้องกัน
ไม่ให้บุคคลที่สามนำข้อมูลไปใช้ และควรทำลายเมื่อมีอายุครบ 1 เดือน 

10. สำหรับอุปกรณ์ในร้านที่ลูกค้าต้องสัมผัสโดยตรง เช่น สมุดเมนูอาหาร ขวดเกลือ/พริกไทย ถาด หรือผ้าเช็ดปาก 
หากเป็นไปได้ร้านควรจัดวางเฉพาะอุปกรณ์ที่จำเป็น หรือต้องมีการทำความสะอาดทุกครั้งเมื่อลูกค้าออกจาก
ร้าน 

11. สำหรับการบริการตนเอง จะอนุญาตเฉพาะสำหรับอาหารที่มีการบรรจุใส่หีบห่อ สำหรับการรับประทาน
อาหารแบบบุฟเฟ่ต์จะต้องจัดในรูปแบบที่มีพนักงานสิร์ฟเท่านั้น ไม่อนุญาตให้จัดในรูปแบบลูกค้าบริการ
ตนเอง การเดินเสิร์ฟของพนักงานจะต้องอยู่ภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการด้านสุขอนามัย และจะต้องมั่นใจ
ได้ว่า จานและช้อนส้อมจะไม่ถูกสัมผัสจากคนหลาย ๆ คน 

12. ในระหว่างการเสิร์ฟอาหาร พนักงานจะต้องระมัดระวังไม่ให้อาหารและเครื่องดื่มมีความเสี่ยงต่อสิ่งสกปรก 
13. แม้ปัจจุบันจะยังไม่พบกรณีการติดเชื้อไวรัสโคโรนาจากการรับประทานอาหารร่วมกัน แต่มาตรการด้าน

สุขอนามัยทั่วไปก็จะยังคงต้องบังคับใช้ในระหว่างการส่งอาหาร การเก็บอาหาร และการประกอบอาหารด้วย 
14. หากเป็นไปได้ ในครัวจะต้องมีการเว้นระยะห่าง 1.5 เมตรระหว่างพนักงาน แต่หากไม่สามารถทำได้จะต้องมี

การบังคับให้พนักงานสวมหน้ากากอนามัยระหว่างปฏิบัติงานตลอดเวลา โดยเจ้าของร้านมีหน้าที่จัดการเรื่อง
การเว้นระยะห่าง และแจ้งพนักงานให้ทราบถึงตำแหน่งยืน/นั่งปฏิบัติงานในครัว 



5 
 

15. ในกรณีนี้ที่ไม่สามารถเว้นระยะห่างในพ้ืนที่ปฏิบัติงานได้ พนักงานจะต้องระลึกอยู่เสมอว่า จะต้องใส่หน้ากาก
อนามัยทุกกรณี 

16. สำหรับภาชนะใส่อาหารจะต้องมีการล้างด้วยอุณหภูมิที่เหมาะสม 
17. ห้องน้ำสำหรับลูกค้าจะต้องมีการทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ และจะต้องมีสบู่เหลวล้างมือ กระดาษเช็ดมือ

แบบใช้ครั้งเดียวอยู่ตลอดเวลา หรือเจลล้างมือและถุงมือแบบใช้ครั้งเดียว นอกจากนี้ ในห้องน้ำจะต้องมีการ
ให้ข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับการล้างมือที่ถูกวิธี และการเว้นระยะห่างในห้องน้ำ ด้วย ในบางกรณี ร้านอาจ
จำเป็นต้องมีจำกัดจำนวนลูกค้าบริเวณทางเข้าห้องน้ำ เพื่อให้การเว้นระยะห่างระหว่างกันยังสามารถทำได้ 

18. ร้านควรมีการกำหนดทางเดินสำหรับลูกค้าอย่างชัดเจน 
 

สถานะ 15 พ.ค. 2563 

 


