
 

 

 

 

 
  
 

ค ำแนะน ำส ำหรับผู้ประกอบกำรสถำนบริกำรทำงเพศ 

เกี่ยวกับมำตรกำรป้องกันไวรัสโคโรนำ 
 

แนวทำงกำรรับมือไวรัสโคโรนำ (โควิด-19) ของเนเธอรแ์ลนดมี์วัตถุประสงคเ์พื่อจ ำกัดกำรแพร่กระจำยของไวรัส  
ไม่เพิ่มภำระงำนใหกั้บบริกำรสำธำรณสุข และปกป้องกลุ่มคนเปรำะบำงในสังคม ดังน้ันในสถำนบริกำรทำงเพศ 
ทีลู่กค้ำเข้ำมำรับบริกำร จึงเป็นส่ิงส ำคัญอย่ำงยิ่งทีจ่ะต้องปฏิบัติตำมมำตรกำรของรัฐบำลอย่ำงเคร่งครัด เพื่อลดควำมเส่ียง 
ในกำรแพร่กระจำยของไวรัสโคโรนำ   

 
กฎหมำยและกฎข้อบังคับ 
ผูป้ระกอบการสถานบริการทางเพศรวมถึงพนักงานบริการทางเพศ 
มีหนา้ท่ีน ามาตรการตามแนวทางของ RIVM มาใชใ้นสถานท่ีท างาน  
และในระหวา่งท างาน  

  

มำตรกำรโดยทั่วไป 
 ใชน้โยบายดา้นการเจ็บป่วยแบบเขม้งวดท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรการ

ดา้นสขุภาพของรฐั สื่อสารนโยบายนีก้บัพนกังานบริการ 
และผูร้บับริการอยา่งชดัเจน 

 ใหพ้นกังานบริการท่ีมีปัญหาสขุภาพหยดุพกัอยูท่ี่บา้น  
และใหก้ลบับา้นโดยทนัทีเมื่อเริ่มมีอาการป่วย  

 สั่งใหพ้นกังานตอ้นรบัตรงประตทูางเขา้ท าการตรวจเช็คสขุภาพ 
ของผูเ้ขา้รบับริการเพื่อดวูา่มีอาการป่วยหรือไม ่หาดลูิงกข์องรายการ
ตรวจสอบนีไ้ดภ้ายใตห้วัขอ้ “ขอ้มลูเพิ่มเติม” สั่งไมใ่หพ้นกังานบริการ
ปลอ่ยใหล้กูคา้เขา้มาใชบ้ริการ หากลกูคา้ตอบค าถามขอ้ใดขอ้หนึ่ง
ดว้ยค าวา่ “ใช่”    

 หากเป็นไปได ้ใหก้ าหนดเสน้ทางเดินเขา้-ออกแยกจากกนัอยา่ง 
เป็นระเบียบ 

 ส าหรบัรายละเอียดเพ่ิม โปรดดคูู่มือ “การท างานอยา่งปลอดภยั 
ในอาชีพท่ีมีการสมัผสักบัผูอ่ื้น” ตามลิงกท่ี์เก่ียวขอ้งได ้ภายใตห้วัขอ้ 
“ขอ้มลูเพิ่มเติม”  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

มำตรกำรส่วนบุคคล 
ติดปา้ยประกาศตรงทางเขา้เพ่ือแจง้ต่อพนกังาน พนกังานบริการทางเพศ  
และผูร้บับริการ ใหท้ราบถึงเรื่องดงัต่อไปนี ้ 

 ใหพ้กัอยูท่ี่บา้นเมื่อมีอาการป่วย   

 รกัษาระยะห่าง 1.5 เมตรจากผูอ่ื้นใหม้ากท่ีสดุ  

 ลา้งมือเป็นประจ า กรุณาดหูวัขอ้ “สขุอนามยัมือ” ในสว่นถดัไป 
ของใบแสดงขอ้มลูนี ้ 

 ไอหรือจามใสข่อ้พบัดา้นในขอ้ศอก  

 ใชก้ระดาษทิชชู่ปิดจมกูเวลาสั่งน า้มกู ทิง้ทิชชูท่นัทีหลงัใช ้แลว้ลา้งมือทนัที 
หลีกเลี่ยงการสมัผสัใบหนา้ของตนเอง ไมส่มัผสัปาก จมกู และ/หรือดวงตา  

 
กำรท ำควำมสะอำด 
 ใชแ้ผนการท าความสะอาดท่ีบริษัทใชอ้ยูต่ามปกติ  

ไมจ่ าเป็นตอ้งฆา่เชือ้ทกุพืน้ผิววสัดเุน่ืองจากโควิด-19  
ใชผ้ลิตภณัฑท์ าความสะอาด เช่น น า้ยาท าความสะอาดเอนกประสงค ์
(allesreiniger) ในการท าความสะอาดพืน้ผิว  
ควรใชผ้ลิตภณัฑใ์นรูปแบบขวดสเปรย ์และใชก้ระดาษเช็ดท าความสะอาด
แบบใชแ้ลว้ทิง้ 

 ท าความสะอาดบริเวณพืน้ผิวและจดุสมัผสัมือท่ีมีการใชง้านและสมัผสั
บอ่ยครัง้ หลาย ๆ ครัง้ต่อวนั เช่น อปุกรณใ์ชง้าน ปุ่ มกดชกัโครก ก๊อกน า้  
ลกูบิดประต ูและอ่ืน ๆ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

กำรระบำยอำกำศ 
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ มีการระบายอากาศในหอ้งและอากาศถ่ายเทไดส้ะดวก  
การระบายอากาศจะตอ้งมีอยา่งต่อเน่ืองตลอด 24 ชั่วโมง  
ซึง่หมายความวา่อากาศบริสทุธ์ิสามารถเขา้สูห่อ้งไดต้ลอดทัง้วนั  
การถ่ายเทอากาศ คือการเปิดโลง่ของหนา้ต่างและประตใูนหอ้ง 
เพื่อใหอ้ากาศบริสทุธ์ิเขา้สูห่อ้งไดอ้ยา่งรวดเร็ว ควรท าอยา่งนอ้ยวนัละครัง้ 
ครัง้ละ 15 นาที 

 
กำรท ำควำมสะอำดเทยีบกับกำรฆ่ำเชือ้ 
การท าความสะอาดกบัการฆา่เชือ้ไมเ่หมือนกนั 

การท าความสะอาดคือการท าความสะอาดสิ่งสกปรกท่ีมองเห็นไดด้ว้ยตาเปลา่ 
ดว้ยน า้และน า้ยาท าความสะอาด  
น า้ยาฆา่เชือ้ใชเ้พื่อวตัถปุระสงคใ์นการฆา่หรือระงบัเชือ้จลุินทรีย ์ 
เป็นการปฏิบติัท่ีส  าคญั ดงัเช่น ในงานบริการดา้นสาธารณสขุท่ีมีกลุม่คนเปราะบาง
ผูมี้ความเสี่ยงสงูอยูเ่ป็นจ านวนมาก น า้ยาฆา่เชือ้มีความเขม้ขน้สงูเพื่อการใชง้าน
เฉพาะดา้น มีระยะเวลาท างานเพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพสงูสดุ ในระหวา่งการฆา่เชือ้
พืน้ผิวจะตอ้งสมัผสักบัน า้ยาตามระยะเวลาท างาน ดงันัน้พืน้ผิวจะตอ้งเปียก 
หรือชืน้ตลอดระยะเวลาท างานของน า้ยา และเพื่อฆา่เชือ้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

จะตอ้งท าความสะอาดพืน้ผิวก่อน เน่ืองจากสิง่สกปรกบนพืน้ผิวจะขดัขวางการ
ท างานของน า้ยาฆา่เชือ้ 
ใหฆ้า่เชือ้เฉพาะบริเวณพืน้ผิวท่ีของเหลวในรา่งกาย เช่น น า้ลาย น า้อสจิุ  
และเลือด ติดอยู ่

 
น ำ้ยำฆำ่เชือ้/เจลล้ำงมือ 
ควรลา้งมือแทนการท าความสะอาดมือดว้ยน า้ยาฆา่เชือ้/เจลลา้งมือ 
ใชน้ า้ยาฆา่เชือ้หรือเจลลา้งมือเมื่อจ าเป็นตอ้งปฏิบติัตามสขุอนามยัมือ 

แต่ไมส่ามารถหาท่ีลา้งมือไดเ้ท่านัน้ ในหวัขอ้ "สขุอนามยัมือ" มีรายละเอียดบง่บอก 
เมื่อไหรท่ี่จ าเป็นตอ้งลา้งมือ 

 
สุขอนำมัยมือ 
ควรลา้งมือดว้ยน า้กบัสบูล่า้งมือ ดขูัน้ตอนการลา้งมือในช่วงถดัไปของใบแสดง
ขอ้มลูนี ้สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรบัการลา้งมือท่ีครบครนั คือ อ่างลา้งมือพรอ้ม
น า้ไหล กระดาษเช็ดมือ สบูเ่หลว และถงัขยะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ควรเช็ดมือใหแ้หง้ดว้ยกระดาษเช็ดมือ เพราะการใชเ้ครื่องเป่ามือจะท าใหจ้ลุินทรีย ์
เช่น แบคทีเรียและไวรสัแพรก่ระจายทางอากาศได ้

เป็นสิ่งส  าคญัท่ีวา่ พนกังานและผูร้บับริการสามารถลา้งมือได ้ในกรณีดงัต่อไปนี ้

 เมื่อมือสกปรกอยา่งเห็นไดช้ดั 

 เมื่อรูส้กึเหนียวมือ 

 หลงัเขา้หอ้งน า้ 

 หากมีของเหลวในรา่งกายติดอยู ่เช่น หลงัไอ จาม หรือสั่งน า้มกู 

 ก่อนและหลงั (เตรียม) อาหาร 

 หลงัเสร็จงานท าความสะอาด 

 หลงัถอดถงุมือ 

 
กำรตรวจหำเชือ้ไวรัสโคโรนำสำยพันธุใ์หม่ 
ทกุคนท่ีมีอาการป่วยเล็กนอ้ย (ไอ เป็นหวดั และ/หรือมีไข)้ สามารถตรวจหาเชือ้
ไวรสัโคโรนาได ้โดยโทรนดัหมายผ่าน 0800-1202 ส าหรบัขอ้มลูเพิ่มเติม กรุณาดู

ลิงกด์า้นลา่ง

www.ggdhaaglanden.nl/coronatesten  
   

ข้อมูลเพิ่มเติม 

 
กำรตรวจเช็คสุขภำพ 
https://www.rivm.nl/documenten/gezondh

eidscheck-contactberoepen-0 

 
หลักเกณฑด์้ำนสุขอนำมัยทั่วไปส ำหรับธุรกิจทำงเพศ
https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/sek

sbedrijven-sekswerkers   
 
คู่มือกำรท ำงำนอย่ำงปลอดภัยส ำหรับอำชีพทีมี่กำรสัมผัส 
กับผู้อ่ืน 
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-

19/werk/contactberoepen  
 
ข้อมูลเก่ียวกับงำนบริกำรทำงเพศและไวรัสโคโรนำ
https://www.prostitutie.nl/nl/corona-en-

sekswerk/  
 
 
  

http://www.ggdhaaglanden.nl/coronatesten
https://www.rivm.nl/documenten/gezondheidscheck-contactberoepen-0
https://www.rivm.nl/documenten/gezondheidscheck-contactberoepen-0
https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/seksbedrijven-sekswerkers
https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/seksbedrijven-sekswerkers
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/werk/contactberoepen
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/werk/contactberoepen
https://www.prostitutie.nl/nl/corona-en-sekswerk/
https://www.prostitutie.nl/nl/corona-en-sekswerk/


 

 

 

 

 

ข้ันตอนท ำควำมสะอำดมือด้วย 
น ำ้ยำฆ่ำเชือ้/เจลล้ำงมือ 

ข้ันตอนล้ำงมือด้วย 
น ำ้กับสบู่ 

กดหรือเทน ำ้ยำลงบนอุ้งมือ ล้ำงมือใหเ้ปียกด้วยน ำ้และใช้สบู่ในปริมำณที่
เพียงพอ 

ถูฝ่ำมือให้ท่ัว 

ล้ำงครำบสบู่ออก 

ใหห้มด 

ใช้ปลำยน้ิวมือถูฝ่ำมือ 

ถูฝ่ำมือและซอกน้ิว 

ถูรอบน้ิวหัวแม่มือ งอน้ิวมือเข้ำหำกันและ 

ใช้หลังน้ิวมือถูฝ่ำมือ 

ถูฝ่ำมือบนหลังมือ  

เช็ดมือใหแ้หง้ดว้ยกระดำษเช็ดมือ ใช้กระดำษเช็ดมือ 
หมุนปิดก๊อกน ้ำ 


