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แผนงานรองรับการแพร่ระบาดของโรคจากเช้ือ COVID-19 

วนัท่ี 18 มีนาคม 2563 

 

เรียน  ลูกคา้ผูมี้อุปการะคุณ 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคจากเช้ือไวรัส COVID-19 ในปัจจุบัน ซ่ึงมีแนวโน้มท่ี
อาจจะมีผูติ้ดเช้ือเพิ่มมากข้ึน แมว้่าหน่วยงานราชการจะมีการประกาศใช้มาตรการป้องกนัต่างๆ ออกมาแลว้ก็
ตาม บริษทั เอวิชั่น จ  ากดั ได้ตระหนักถึงความรุนแรงของการระบาดในคร้ังน้ีเป็นอย่างยิ่ง รวมทั้ง ค  านึงถึง
สุขภาพ ความปลอดภยัของพนกังาน ลูกคา้และคู่คา้ รวมถึงการรักษาไวซ่ึ้งความสามารถในการให้บริการลูกคา้
ของบริษัท เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพการให้บริการลูกค้า อนัอาจจะกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ
ประจ าวนัของลูกคา้ของบริษทั 

ดงันั้น บริษทัจึงขอเรียนให้ท่านไดท้ราบว่า บริษทัไดเ้ร่ิมปฏิบติัตามแผนการด าเนินธุรกิจต่อเน่ือง 
(Business Continuity Plan: BCP) เพื่อรองรับสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนจากการแพร่ระบาดของโรคจากเช้ือไวรัส 
COVID-19 คร้ังน้ีท่ีอาจขยายตวัรุนแรงข้ึน โดยก าหนดใหมี้แนวทางปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

1. การป้องกนัและการเฝ้าระวงั 

1.1 การตรวจเช็คและคัดกรองบุคคล – บุคคลท่ีมาติดต่อบริษัทจะต้องผ่านการตรวจวดั
อุณหภูมิร่างกายทุกคน เพื่อคดักรองก่อนเขา้อาคาร หากผลตรวจไม่ผา่นเกณฑ์จะไม่รับอนุญาตใหเ้ขา้อาคารและ
ส านกังาน  

1.2    การรับเอกสารจากบุคคลภายนอก จะท าการรับภายนอกบริษทั โดยก าหนดให้ผูท่ี้มา
ติดต่อจะตอ้งสวมหนา้กากอนามยัทุกคร้ัง  

1.3    ท าการอบฆ่าเช้ือเอกสารและส่ิงของทุกช้ินท่ีรับจากบุคคลภายนอกเขา้มาในบริษทั ก่อนท่ี
จะน าไปใชง้านต่อไป 

1.4 การป้องกนัการติดเช้ือ - พนักงานทุกคนจะต้องป้องกันตนเองจากการติดเช้ือ โดยการ
สวมหนา้กากอนามยัตลอดเวลา โดยเฉพาะเม่ือตอ้งอยู่ในท่ีชุมชน หรือร่วมกิจกรรมท่ีมีคนรวมกลุ่มจ านวนมาก 
และลา้งมือดว้ยสบู่ หรือ Alcohol Gel เม่ือเขา้อาคารและส านกังาน และบ่อยคร้ังเม่ือมีโอกาส และจะตอ้งลา้งมือ
ดว้ยแอลกอฮอลเ์จลทุกคร้ังก่อนเขา้มาในบริเวณบริษทั 
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1.5 การลดความเส่ียงของการติดเช้ือ  

 ให้พนักงานหลีกเล่ียงการเข้าร่วมกิจกรรมในสถานท่ีชุมชนต่างๆ เช่น โรง
ภาพยนตร์ งานคอนเสิร์ต ห้างสรรพสินคา้ เป็นตน้ โดยไม่จ  าเป็น ในระหว่างท่ี
รัฐบาลยงัไม่สามารถควบคุมการแพร่กระจายของเช้ือโรคไดอ้ยา่งมัน่ใจเตม็ท่ี 

 บริษัทไม่อนุมัติให้พนักงานทุกระดับเดินทางไปต่างประเทศในทุกกรณี ทั้ ง
เก่ียวกบังานและส่วนตวั เพื่อป้องกนัการติดเช้ือ 

 การเดินทางภายในประเทศให้พนักงานทุกคนหลีกเล่ียง หรือ งดการใช้ระบบ
ขนส่งมวลชนสาธารณะ (Public Mass Transportation) ทุกประเภท เช่น รถประจ า
ทาง รถไฟฟ้า BTS และ MRT เป็นตน้ เพื่อลดความเส่ียงการติดเช้ือโดยไม่รู้ตวั 
โดยเปล่ียนเป็นการใชก้ารโดยสารรถ TAXI หรือพาหนะส่วนตวัเป็นหลกั 

 พนกังานบางต าแหน่งหน้าท่ีท่ีไม่จ  าเป็นตอ้งท างานท่ีส านกังานหรือไปพบลูกคา้ 
สามารถใชก้ารท างานท่ีบา้น (work from home) ได ้

 การประชุมกบัลูกคา้ ใหป้ระสานงานกบัลูกคา้เพื่อหาวธีิใชก้ารประชุมทางไกล 
(Video Conference หรือ Conference Call) แทนการเดินทางไปประชุมในหอ้ง
ประชุม 

 ก าชบัใหพ้นกังานสวมหนา้กากอนามยัตลอดเวลาและหมัน่ลา้งมือใหส้ะอาด
บ่อยคร้ังเม่ือเขา้ไปปฎิบติังานในสถานท่ีของลูกคา้ และใหป้ฎิบติัตามมาตรการ
ป้องกนัตามท่ีบริษทัของลูกคา้ไดก้ าหนดไว ้

1.6 บริษัทจัดให้ มีพนักงานให้บ ริการเป็นผู ้รับผิดชอบหลัก  (Primary Contact) และ
ผูรั้บผดิชอบรอง (Secondary Contact) อยา่งละ 1 คน เพื่อท างานทดแทนกนัเม่ือเกิดความจ าเป็น 

2. มาตรการรองรับเม่ือการระบาดเข้าสู่ระยะที ่3 

2.1 จ ากดัการเดินทางของพนักงานให้น้อยลงเหลือเท่าท่ีจ  าเป็น ให้พนักงานส่วนใหญ่หรือ
ทั้งหมดท างานท่ีบา้น (work from home) หากมีความจ าเป็นและหลีกเล่ียงไม่ไดจึ้งเขา้ส านกังานหรือไปพบลูกคา้ 

2.2 ใช้ Video Conference หรือ Conference Call ในการประชุม แทนการประชุมในห้อง
ประชุม ทั้งการประชุมภายในและภายนอกบริษทั 

2.3 การตรวจสอบ แก้ไขปัญหาให้กับระบบของลูกค้า ให้ใช้วิธี Remote Access เช่ือมต่อ
ระบบในการใหบ้ริการ 
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2.5 ในการแจ้งปัญหาการใช้ระบบ ขอให้ผู ้ใช้งานบันทึก/เปิด Support Case ในระบบ             
e-Support ท่ีทางบริษทัไดมี้ไวใ้หอ้ยูแ่ลว้ 

         แต่เฉพาะกรณีมีปัญหาเร่งด่วนลูกคา้สามารถติดต่อบริษทัได้ท่ีหมายเลข Hotline ของ
ทีมงาน Support 086-334-938-5 และ 086-448-4450 (หรือเบอร์โทรของพนกังานของบริษทั ท่ีท่านร่วมงานและ
ติดต่ออยูใ่นขณะน้ี) 

3. การปฏิบัติเม่ือพบพนักงานเป็นผู้ติดเช้ือ 

3.1 หากพนกังานประสบเหตุการณ์หรืออยูใ่นสถานท่ีท่ีมีความเส่ียงสูงต่อการติดเช้ือ หรือได้
สัมผสัใกลชิ้ดกบัผูท่ี้ตอ้งสงสัยวา่จะติดเช้ือ ทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจ หรือโดยรู้ตวัและไม่รู้ตวั พนกังานจะตอ้ง
แจง้ให้ผูบ้งัคบับญัชาทราบโดยทนัที และกกัตวัเฝ้าระวงั (Self-Quarantine) ท่ีบา้นตนเอง เป็นเวลา 14 วนั พร้อม
ทั้งตรวจสอบตนเองวา่มีอาการของการติดเช้ือหรือไม่อยา่งสม ่าเสมอ จนกวา่จะพน้ระยะการฟักตวัของเช้ือ จึงจะ
สามารถกลบัมาปฏิบติังานตามปกติ  

3.2 หากในระหวา่งการกกัตวัพบวา่เร่ิมมีอาการผิดปกติ พนกังานตอ้งไปพบแพทยเ์พื่อตรวจ
ร่างกายวา่ติดเช้ือหรือไม่โดยทนัที และปฏิบติัตามค าแนะน าของแพทยแ์ละมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข  

3.3 พนกังานท่ีทราบวา่ตนเองเป็นผูติ้ดเช้ือ ตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทราบทนัทีท่ีรู้ผลการวนิิจฉยัโรค 
และเขา้รับการรักษาโดยทนัที รวมทั้ง ปฏิบติัตามค าแนะน าของแพทยโ์ดยเคร่งครัด 

3.4 ให้พนกังานท่ีร่วมกิจกรรมทุกประเภทกบัพนกังานท่ีติดเช้ือ ให้เร่ิมกกัตวัเฝ้าระวงั (Self-
Quarantine) ท่ีบา้นตนเอง เป็นเวลา 14 วนั ตามวธีิการขอ้ 3.1 และขอ้ 3.2 

3.5 แจง้ลูกคา้ หรือบริษทัคู่คา้ท่ีติดต่อกบัพนักงานท่ีติดเช้ือให้ทราบโดยทนัที เพื่อเตือนให้
บุคคลท่ีติดต่อกบัพนกังานท่ีติดเช้ือ เร่ิมกกัตวัเฝ้าระวงั (Self-Quarantine) ท่ีบา้นตนเอง เป็นเวลา 14 วนั 

3.6 จัดให้มีการท าความสะอาดและฆ่าเช้ือโรคภายในส านักงานทั้ งหมด ตามวิธีการท่ี
หน่วยงานสาธารณสุขแนะน า 

 

ดว้ยมาตรการและแผนงานดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัมีความตั้งใจอย่างยิ่งท่ีจะใช้วิธีการท่ีเหมาะสม 
รัดกุม เพื่อป้องกันการติดเช้ือและการแพร่กระจายของเช้ือ COVID-19 อย่างเต็มความสามารถ ด้วยความ
รับผดิชอบต่อลูกคา้และสังคมโดยรวม อีกทั้ง บริษทัขอใหค้วามมัน่ใจแก่ลูกคา้ ในการใหบ้ริการอยา่งต่อเน่ืองแม้
อยูใ่นสถานการณ์ไม่ปกติ 
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อยา่งไรก็ตาม ในการปฏิบติัตามแผนงานขา้งตน้นั้น อาจท าให้มีความไม่สะดวกหรือผลกระทบบาง
ประการเกิดข้ึนในกระบวนการให้บริการแก่ลูกคา้ไดบ้า้งไม่มากก็นอ้ย ซ่ึงบริษทัขออภยัเป็นการล่วงหนา้มา ณ 
โอกาสน้ี ทั้งน้ี เป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไม่ไดใ้นสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคในปัจจุบนั ซ่ึงบริษทัตระหนกัถึง
ความรับผิดชอบและการเป็นส่วนหน่ึงของสังคม ในการท่ีจะช่วยกนัป้องกนัและยบัย ั้งการติดเช้ือไม่ให้ขยายวง
กวา้งออกไป เพื่อใหก้ารแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 สงบลงโดยเร็ววนั  

ทา้ยท่ีสุดน้ี บริษทัขออ านาจคุณพระศรีรัตนตรัยอ านวยอวยพรคุม้ครองป้องกนัให้ท่าน พนักงาน
ของท่าน และครอบครัวผูใ้กลชิ้ด มีสุขภาพแขง็แรง ปราศจากโรคภยันานาประการ และผา่นพน้เหตุการณ์ในคร้ัง
น้ีอยา่งปลอดภยั 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 ขอแสดงความนบัถืออยา่งสูง 

              ศิริพร พิพฒัน์พงษพ์นัธ์ 

                  กรรมการผูจ้ดัการ 

                บริษทั เอวชิัน่ จ  ากดั 

    


