คำแนะนำสำหรับผู้ประกอบกำรสถำนบริกำรทำงเพศ
เกี่ยวกับมำตรกำรป้ องกันไวรัสโคโรนำ
แนวทำงกำรรับมือไวรัสโคโรนำ (โควิด-19) ของเนเธอร์แลนด์มีวัตถุประสงค์เพื่อจำกัดกำรแพร่กระจำยของไวรัส
ไม่เพิ่มภำระงำนให้กับบริกำรสำธำรณสุข และปกป้ องกลุ่มคนเปรำะบำงในสังคม ดังนั้นในสถำนบริกำรทำงเพศ
ทีล่ ูกค้ำเข้ำมำรับบริกำร จึงเป็ นสิ่งสำคัญอย่ำงยิ่งทีจ่ ะต้องปฏิบัติตำมมำตรกำรของรัฐบำลอย่ำงเคร่งครัด เพื่อลดควำมเสี่ยง
ในกำรแพร่กระจำยของไวรัสโคโรนำ
กฎหมำยและกฎข้อบังคับ

มำตรกำรส่วนบุคคล

ผูป้ ระกอบการสถานบริการทางเพศรวมถึงพนักงานบริการทางเพศ
มีหน้าที่นามาตรการตามแนวทางของ RIVM มาใช้ในสถานที่ทางาน
และในระหว่างทางาน

ติดป้ายประกาศตรงทางเข้าเพื่อแจ้งต่อพนักงาน พนักงานบริการทางเพศ
และผูร้ บั บริการ ให้ทราบถึงเรื่องดังต่อไปนี ้

มำตรกำรโดยทั่วไป


ใช้นโยบายด้านการเจ็บป่ วยแบบเข้มงวดที่สอดคล้องกับมาตรการ
ด้านสุขภาพของรัฐ สื่อสารนโยบายนีก้ บั พนักงานบริการ
และผูร้ บั บริการอย่างชัดเจน



ให้พนักงานบริการที่มีปัญหาสุขภาพหยุดพักอยูท่ ี่บา้ น
และให้กลับบ้านโดยทันทีเมื่อเริ่มมีอาการป่ วย



สั่งให้พนักงานต้อนรับตรงประตูทางเข้าทาการตรวจเช็คสุขภาพ
ของผูเ้ ข้ารับบริการเพื่อดูวา่ มีอาการป่ วยหรือไม่ หาดูลิงก์ของรายการ
ตรวจสอบนีไ้ ด้ภายใต้หวั ข้อ “ข้อมูลเพิ่มเติม” สั่งไม่ให้พนักงานบริการ
ปล่อยให้ลกู ค้าเข้ามาใช้บริการ หากลูกค้าตอบคาถามข้อใดข้อหนึ่ง
ด้วยคาว่า “ใช่”
หากเป็ นไปได้ ให้กาหนดเส้นทางเดินเข้า-ออกแยกจากกันอย่าง
เป็ นระเบียบ
สาหรับรายละเอียดเพิ่ม โปรดดูค่มู ือ “การทางานอย่างปลอดภัย
ในอาชีพที่มีการสัมผัสกับผูอ้ ื่น” ตามลิงก์ที่เกี่ยวข้องได้ ภายใต้หวั ข้อ
“ข้อมูลเพิ่มเติม”







ให้พกั อยูท่ ี่บา้ นเมื่อมีอาการป่ วย
รักษาระยะห่าง 1.5 เมตรจากผูอ้ ื่นให้มากที่สดุ



ล้างมือเป็ นประจา กรุณาดูหวั ข้อ “สุขอนามัยมือ” ในส่วนถัดไป
ของใบแสดงข้อมูลนี ้




ไอหรือจามใส่ขอ้ พับด้านในข้อศอก
ใช้กระดาษทิชชู่ปิดจมูกเวลาสั่งนา้ มูก ทิง้ ทิชชูท่ นั ทีหลังใช้ แล้วล้างมือทันที
หลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้าของตนเอง ไม่สมั ผัสปาก จมูก และ/หรือดวงตา

กำรทำควำมสะอำด




ใช้แผนการทาความสะอาดที่บริษัทใช้อยูต่ ามปกติ
ไม่จาเป็ นต้องฆ่าเชือ้ ทุกพืน้ ผิววัสดุเนื่องจากโควิด-19
ใช้ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาด เช่น นา้ ยาทาความสะอาดเอนกประสงค์
(allesreiniger) ในการทาความสะอาดพืน้ ผิว
ควรใช้ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบขวดสเปรย์ และใช้กระดาษเช็ดทาความสะอาด
แบบใช้แล้วทิง้
ทาความสะอาดบริเวณพืน้ ผิวและจุดสัมผัสมือที่มีการใช้งานและสัมผัส
บ่อยครัง้ หลาย ๆ ครัง้ ต่อวัน เช่น อุปกรณ์ใช้งาน ปุ่ มกดชักโครก ก๊อกนา้
ลูกบิดประตู และอื่น ๆ

กำรระบำยอำกำศ
ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีการระบายอากาศในห้องและอากาศถ่ายเทได้สะดวก
การระบายอากาศจะต้องมีอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง
ซึง่ หมายความว่าอากาศบริสทุ ธิ์สามารถเข้าสูห่ อ้ งได้ตลอดทัง้ วัน
การถ่ายเทอากาศ คือการเปิ ดโล่งของหน้าต่างและประตูในห้อง
เพื่อให้อากาศบริสทุ ธิ์เข้าสูห่ อ้ งได้อย่างรวดเร็ว ควรทาอย่างน้อยวันละครัง้
ครัง้ ละ 15 นาที

กำรทำควำมสะอำดเทียบกับกำรฆ่ำเชือ้
การทาความสะอาดกับการฆ่าเชือ้ ไม่เหมือนกัน
การทาความสะอาดคือการทาความสะอาดสิ่งสกปรกที่มองเห็นได้ดว้ ยตาเปล่า
ด้วยนา้ และนา้ ยาทาความสะอาด
นา้ ยาฆ่าเชือ้ ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการฆ่าหรือระงับเชือ้ จุลินทรีย ์
เป็ นการปฏิบตั ิที่สาคัญ ดังเช่น ในงานบริการด้านสาธารณสุขที่มีกลุม่ คนเปราะบาง
ผูม้ คี วามเสี่ยงสูงอยูเ่ ป็ นจานวนมาก นา้ ยาฆ่าเชือ้ มีความเข้มข้นสูงเพื่อการใช้งาน
เฉพาะด้าน มีระยะเวลาทางานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในระหว่างการฆ่าเชือ้
พืน้ ผิวจะต้องสัมผัสกับนา้ ยาตามระยะเวลาทางาน ดังนัน้ พืน้ ผิวจะต้องเปี ยก
หรือชืน้ ตลอดระยะเวลาทางานของนา้ ยา และเพื่อฆ่าเชือ้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จะต้องทาความสะอาดพืน้ ผิวก่อน เนื่องจากสิง่ สกปรกบนพืน้ ผิวจะขัดขวางการ
ทางานของนา้ ยาฆ่าเชือ้
ให้ฆา่ เชือ้ เฉพาะบริเวณพืน้ ผิวที่ของเหลวในร่างกาย เช่น นา้ ลาย นา้ อสุจิ
และเลือด ติดอยู่

นำ้ ยำฆ่ำเชือ้ /เจลล้ำงมือ

ควรเช็ดมือให้แห้งด้วยกระดาษเช็ดมือ เพราะการใช้เครื่องเป่ ามือจะทาให้จลุ ินทรีย ์
เช่น แบคทีเรียและไวรัสแพร่กระจายทางอากาศได้
เป็ นสิ่งสาคัญที่วา่ พนักงานและผูร้ บั บริการสามารถล้างมือได้ ในกรณีดงั ต่อไปนี ้



เมื่อมือสกปรกอย่างเห็นได้ชดั
เมื่อรูส้ กึ เหนียวมือ




หลังเข้าห้องนา้
หากมีของเหลวในร่างกายติดอยู่ เช่น หลังไอ จาม หรือสั่งนา้ มูก





ก่อนและหลัง (เตรียม) อาหาร
หลังเสร็จงานทาความสะอาด
หลังถอดถุงมือ

กำรตรวจหำเชือ้ ไวรัสโคโรนำสำยพันธุใ์ หม่
ทุกคนที่มีอาการป่ วยเล็กน้อย (ไอ เป็ นหวัด และ/หรือมีไข้) สามารถตรวจหาเชือ้
ไวรัสโคโรนาได้ โดยโทรนัดหมายผ่าน 0800-1202 สาหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาดู
ลิงก์ดา้ นล่าง
www.ggdhaaglanden.nl/coronatesten

ข้อมูลเพิ่มเติม
กำรตรวจเช็คสุขภำพ
https://www.rivm.nl/documenten/gezondh
eidscheck-contactberoepen-0

หลักเกณฑ์ด้ำนสุขอนำมัยทั่วไปสำหรับธุรกิจทำงเพศ

ควรล้างมือแทนการทาความสะอาดมือด้วยนา้ ยาฆ่าเชือ้ /เจลล้างมือ
ใช้นา้ ยาฆ่าเชือ้ หรือเจลล้างมือเมื่อจาเป็ นต้องปฏิบตั ิตามสุขอนามัยมือ
แต่ไม่สามารถหาที่ลา้ งมือได้เท่านัน้ ในหัวข้อ "สุขอนามัยมือ" มีรายละเอียดบ่งบอก
เมื่อไหร่ที่จาเป็ นต้องล้างมือ

https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/sek
sbedrijven-sekswerkers

สุขอนำมัยมือ

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid19/werk/contactberoepen

ควรล้างมือด้วยนา้ กับสบูล่ า้ งมือ ดูขนั้ ตอนการล้างมือในช่วงถัดไปของใบแสดง
ข้อมูลนี ้ สิ่งอานวยความสะดวกสาหรับการล้างมือที่ครบครัน คือ อ่างล้างมือพร้อม
นา้ ไหล กระดาษเช็ดมือ สบูเ่ หลว และถังขยะ

คู่มือกำรทำงำนอย่ำงปลอดภัยสำหรับอำชีพทีม่ ีกำรสัมผัส
กับผู้อื่น

ข้อมูลเกี่ยวกับงำนบริกำรทำงเพศและไวรัสโคโรนำ
https://www.prostitutie.nl/nl/corona-ensekswerk/

ขั้นตอนทำควำมสะอำดมือด้วย
นำ้ ยำฆ่ำเชือ้ /เจลล้ำงมือ

ขั้นตอนล้ำงมือด้วย
นำ้ กับสบู่

ล้ำงมือให้เปี ยกด้วยนำ้ และใช้สบู่ในปริมำณที่
เพียงพอ

กดหรือเทนำ้ ยำลงบนอุ้งมือ

ถูฝ่ำมือให้ท่วั

งอนิ้วมือเข้ำหำกันและ
ใช้หลังนิ้วมือถูฝ่ำมือ

ถูฝ่ำมือบนหลังมือ

ถูฝ่ำมือและซอกนิ้ว

ถูรอบนิ้วหัวแม่มือ

ใช้ปลำยนิ้วมือถูฝ่ำมือ

ล้ำงครำบสบู่ออก
ให้หมด

เช็ดมือให้แห้งด้วยกระดำษเช็ดมือ

ใช้กระดำษเช็ดมือ
หมุนปิ ดก๊อกน้ำ

