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แผนงานรองรับการแพร่ ระบาดของโรคจากเชื้อ COVID-19
วันที่ 18 มีนาคม 2563

เรี ยน ลูกค้าผูม้ ีอุปการะคุณ
จากสถานการณ์ ก ารแพร่ ระบาดของโรคจากเชื้ อ ไวรั ส COVID-19 ในปั จจุบ ัน ซึ่ งมี แนวโน้ม ที่
อาจจะมี ผูต้ ิดเชื้ อเพิ่มมากขึ้ น แม้ว่าหน่ วยงานราชการจะมีการประกาศใช้มาตรการป้ องกันต่างๆ ออกมาแล้วก็
ตาม บริ ษทั เอวิชั่น จากัด ได้ตระหนัก ถึ งความรุ นแรงของการระบาดในครั้ งนี้ เป็ นอย่างยิ่ง รวมทั้ง ค านึ งถึ ง
สุ ขภาพ ความปลอดภัยของพนักงาน ลูกค้าและคู่คา้ รวมถึงการรักษาไว้ซ่ ึ งความสามารถในการให้บริ การลูกค้า
ของบริ ษ ัท เพื่ อไม่ ให้ เกิ ด ผลกระทบต่ อ คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารลู ก ค้า อัน อาจจะกระทบต่ อการดาเนิ น ธุ รกิ จ
ประจาวันของลูกค้าของบริ ษทั
ดังนั้น บริ ษทั จึงขอเรี ยนให้ท่านได้ทราบว่า บริ ษทั ได้เริ่ มปฏิ บตั ิตามแผนการดาเนิ นธุ รกิ จต่อเนื่ อง
(Business Continuity Plan: BCP) เพื่ อรองรับ สถานการณ์ ที่ เกิ ดขึ้ น จากการแพร่ ระบาดของโรคจากเชื้ อไวรั ส
COVID-19 ครั้งนี้ที่อาจขยายตัวรุ นแรงขึ้น โดยกาหนดให้มีแนวทางปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
1. การป้ องกันและการเฝ้าระวัง
1.1 การตรวจเช็ ค และคัด กรองบุ ค คล – บุ ค คลที่ ม าติ ด ต่ อ บริ ษ ัท จะต้อ งผ่า นการตรวจวัด
อุณหภูมิร่างกายทุกคน เพื่อคัดกรองก่อนเข้าอาคาร หากผลตรวจไม่ผา่ นเกณฑ์จะไม่รับอนุ ญาตให้เข้าอาคารและ
สานักงาน
1.2 การรั บ เอกสารจากบุ ค คลภายนอก จะท าการรั บ ภายนอกบริ ษ ทั โดยก าหนดให้ผูท้ ี่ ม า
ติดต่อจะต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง
1.3 ทาการอบฆ่าเชื้ อเอกสารและสิ่ งของทุกชิ้นที่รับจากบุคคลภายนอกเข้ามาในบริ ษทั ก่อนที่
จะนาไปใช้งานต่อไป
1.4 การป้ องกันการติ ดเชื้ อ - พนักงานทุ กคนจะต้องป้ องกันตนเองจากการติ ดเชื้ อ โดยการ
สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา โดยเฉพาะเมื่อต้องอยู่ในที่ชุมชน หรื อร่ วมกิจกรรมที่มีคนรวมกลุ่มจานวนมาก
และล้างมือด้วยสบู่ หรื อ Alcohol Gel เมื่อเข้าอาคารและสานักงาน และบ่อยครั้งเมื่อมีโอกาส และจะต้องล้างมือ
ด้วยแอลกอฮอล์เจลทุกครั้งก่อนเข้ามาในบริ เวณบริ ษทั
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1.5 การลดความเสี่ ยงของการติดเชื้อ


ให้ พ นั ก งานหลี ก เลี่ ย งการเข้า ร่ ว มกิ จ กรรมในสถานที่ ชุ ม ชนต่ า งๆ เช่ น โรง
ภาพยนตร์ งานคอนเสิ ร์ต ห้างสรรพสิ นค้า เป็ นต้น โดยไม่จาเป็ น ในระหว่างที่
รัฐบาลยังไม่สามารถควบคุมการแพร่ กระจายของเชื้อโรคได้อย่างมัน่ ใจเต็มที่



บริ ษ ัท ไม่ อ นุ ม ัติ ใ ห้ พ นัก งานทุ ก ระดับ เดิ น ทางไปต่ า งประเทศในทุ ก กรณี ทั้ง
เกี่ยวกับงานและส่ วนตัว เพื่อป้ องกันการติดเชื้อ



การเดิ นทางภายในประเทศให้พ นัก งานทุ ก คนหลี ก เลี่ ย ง หรื อ งดการใช้ระบบ
ขนส่ งมวลชนสาธารณะ (Public Mass Transportation) ทุกประเภท เช่น รถประจา
ทาง รถไฟฟ้ า BTS และ MRT เป็ นต้น เพื่ อลดความเสี่ ยงการติ ดเชื้ อโดยไม่รู้ตวั
โดยเปลี่ยนเป็ นการใช้การโดยสารรถ TAXI หรื อพาหนะส่ วนตัวเป็ นหลัก



พนักงานบางตาแหน่ งหน้าที่ ที่ไม่จาเป็ นต้องทางานที่สานักงานหรื อไปพบลูกค้า
สามารถใช้การทางานที่บา้ น (work from home) ได้



การประชุมกับลูกค้า ให้ประสานงานกับลูกค้าเพื่อหาวิธีใช้การประชุมทางไกล
(Video Conference หรื อ Conference Call) แทนการเดินทางไปประชุมในห้อง
ประชุม



กาชับให้พนักงานสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาและหมัน่ ล้างมือให้สะอาด
บ่อยครั้งเมื่อเข้าไปปฎิบตั ิงานในสถานที่ของลูกค้า และให้ปฎิบตั ิตามมาตรการ
ป้ องกันตามที่บริ ษทั ของลูกค้าได้กาหนดไว้

1.6 บริ ษั ท จัด ให้ มี พ นั ก งานให้ บ ริ การเป็ นผู ้รั บ ผิ ด ชอบหลั ก (Primary Contact) และ
ผูร้ ับผิดชอบรอง (Secondary Contact) อย่างละ 1 คน เพื่อทางานทดแทนกันเมื่อเกิดความจาเป็ น
2. มาตรการรองรับเมื่อการระบาดเข้ าสู่ ระยะที่ 3
2.1 จากัดการเดิ นทางของพนักงานให้น้อยลงเหลื อเท่าที่ จาเป็ น ให้พนักงานส่ วนใหญ่ หรื อ
ทั้งหมดทางานที่บา้ น (work from home) หากมีความจาเป็ นและหลีกเลี่ยงไม่ได้จึงเข้าสานักงานหรื อไปพบลูกค้า
2.2 ใช้ Video Conference หรื อ Conference Call ในการประชุ ม แทนการประชุ ม ในห้ อ ง
ประชุม ทั้งการประชุมภายในและภายนอกบริ ษทั
2.3 การตรวจสอบ แก้ไ ขปั ญ หาให้ ก ับ ระบบของลู ก ค้า ให้ ใช้วิธี Remote Access เชื่ อ มต่ อ
ระบบในการให้บริ การ
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2.5 ในการแจ้ง ปั ญ หาการใช้ ร ะบบ ขอให้ ผู ้ใ ช้ ง านบัน ทึ ก /เปิ ด Support Case ในระบบ
e-Support ที่ทางบริ ษทั ได้มีไว้ให้อยูแ่ ล้ว
แต่ เฉพาะกรณี มี ปั ญ หาเร่ งด่ วนลู ก ค้าสามารถติ ดต่ อบริ ษ ทั ได้ที่ หมายเลข Hotline ของ
ทีมงาน Support 086-334-938-5 และ 086-448-4450 (หรื อเบอร์โทรของพนักงานของบริ ษทั ที่ท่านร่ วมงานและ
ติดต่ออยูใ่ นขณะนี้)
3. การปฏิบัติเมื่อพบพนักงานเป็ นผู้ติดเชื้ อ
3.1 หากพนักงานประสบเหตุการณ์ หรื ออยูใ่ นสถานที่ที่มีความเสี่ ยงสู งต่อการติดเชื้ อ หรื อได้
สัมผัสใกล้ชิดกับผูท้ ี่ตอ้ งสงสัยว่าจะติดเชื้ อ ทั้งโดยตั้งใจและไม่ต้ งั ใจ หรื อโดยรู ้ตวั และไม่รู้ตวั พนักงานจะต้อง
แจ้งให้ผบู ้ งั คับบัญชาทราบโดยทันที และกักตัวเฝ้าระวัง (Self-Quarantine) ที่บา้ นตนเอง เป็ นเวลา 14 วัน พร้อม
ทั้งตรวจสอบตนเองว่ามีอาการของการติดเชื้ อหรื อไม่อย่างสม่าเสมอ จนกว่าจะพ้นระยะการฟักตัวของเชื้ อ จึงจะ
สามารถกลับมาปฏิบตั ิงานตามปกติ
3.2 หากในระหว่างการกักตัวพบว่าเริ่ มมีอาการผิดปกติ พนักงานต้องไปพบแพทย์เพื่อตรวจ
ร่ างกายว่าติดเชื้อหรื อไม่โดยทันที และปฏิบตั ิตามคาแนะนาของแพทย์และมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุ ข
3.3 พนักงานที่ทราบว่าตนเองเป็ นผูต้ ิดเชื้ อ ต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบทันทีที่รู้ผลการวินิจฉัยโรค
และเข้ารับการรักษาโดยทันที รวมทั้ง ปฏิบตั ิตามคาแนะนาของแพทย์โดยเคร่ งครัด
3.4 ให้พนักงานที่ร่วมกิ จกรรมทุกประเภทกับพนักงานที่ติดเชื้ อ ให้เริ่ มกักตัวเฝ้ าระวัง (SelfQuarantine) ที่บา้ นตนเอง เป็ นเวลา 14 วัน ตามวิธีการข้อ 3.1 และข้อ 3.2
3.5 แจ้งลู กค้า หรื อบริ ษทั คู่คา้ ที่ ติดต่อกับพนักงานที่ ติดเชื้ อให้ทราบโดยทันที เพื่อเตือนให้
บุคคลที่ติดต่อกับพนักงานที่ติดเชื้อ เริ่ มกักตัวเฝ้าระวัง (Self-Quarantine) ที่บา้ นตนเอง เป็ นเวลา 14 วัน
3.6 จัด ให้ มี ก ารท าความสะอาดและฆ่ า เชื้ อ โรคภายในส านั ก งานทั้ง หมด ตามวิ ธี ก ารที่
หน่วยงานสาธารณสุ ขแนะนา
ด้วยมาตรการและแผนงานดังกล่ าวข้างต้น บริ ษทั มี ความตั้งใจอย่างยิ่งที่ จะใช้วิธีการที่ เหมาะสม
รั ด กุ ม เพื่ อ ป้ อ งกัน การติ ด เชื้ อ และการแพร่ ก ระจายของเชื้ อ COVID-19 อย่า งเต็ ม ความสามารถ ด้วยความ
รับผิดชอบต่อลูกค้าและสังคมโดยรวม อีกทั้ง บริ ษทั ขอให้ความมัน่ ใจแก่ลูกค้า ในการให้บริ การอย่างต่อเนื่องแม้
อยูใ่ นสถานการณ์ไม่ปกติ
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อย่างไรก็ตาม ในการปฏิบตั ิตามแผนงานข้างต้นนั้น อาจทาให้มีความไม่สะดวกหรื อผลกระทบบาง
ประการเกิดขึ้นในกระบวนการให้บริ การแก่ลูกค้าได้บา้ งไม่มากก็นอ้ ย ซึ่ งบริ ษทั ขออภัยเป็ นการล่วงหน้ามา ณ
โอกาสนี้ ทั้งนี้ เป็ นสิ่ งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคในปั จจุบนั ซึ่ งบริ ษทั ตระหนักถึง
ความรับผิดชอบและการเป็ นส่ วนหนึ่ งของสังคม ในการที่จะช่วยกันป้ องกันและยับยั้งการติดเชื้ อไม่ให้ขยายวง
กว้างออกไป เพื่อให้การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 สงบลงโดยเร็ ววัน
ท้ายที่สุดนี้ บริ ษทั ขออานาจคุ ณพระศรี รัตนตรัยอานวยอวยพรคุ ม้ ครองป้ องกันให้ท่าน พนักงาน
ของท่าน และครอบครัวผูใ้ กล้ชิด มีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยนานาประการ และผ่านพ้นเหตุการณ์ในครั้ง
นี้อย่างปลอดภัย
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถืออย่างสู ง
ศิริพร พิพฒั น์พงษ์พนั ธ์
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั เอวิชนั่ จากัด
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