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Control Measures in Seminar and Exhibitions 

For Coronavirus 2019 Pandemic 

มาตรการป้องกนัในงานแสดงสินค้าส าหรบัสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 

 
 
 
 
Safety Countermeasures  
มาตรการด้านความปลอดภยั 

 
1.) All participants are required one dose of vaccine against COVID-19, only 2 doses of SINOVAC vaccinces are 

required.  
ผูเ้ขา้ร่วมงานตอ้งไดร้บัวคัซนีตา้นโควดิ-19 จ านวน 1 เขม็ ส าหรบัผูท้ีไ่ดร้บัวคัซนี Sinovac จะไดต้อ้งรบัจ านวน 2 เขม็ 

2.) All participants are required Antigen test kit (ATK) with the result indicating that COVID-19 is not detected 
issued no more than 72 hours before entering the event. 
ผูเ้ขา้ร่วมงานทุกคนตอ้งแสดงผลตรวจ ATK ทีย่นืยนัว่าไม่พบเชือ้ภายใน 72 ชัว่โมง 

3.) All participants must wear a sanitary mask or cloth mask before entering and during the event. 
ผูเ้ขา้พืน้ทีง่านแสดงสนิคา้ตอ้งสวมหน้ากากผา้ หรอืหน้ากากอนามยัทุกคน 

4.) Before joining the venue and the exhibition halls, provide temperature screening (not greater than 37.5 Degree 
Celsius) 
ตรวจวดัอุณหภูมกิ่อนเขา้อาคาร และก่อนเขา้งาน ใหเ้ขา้งานไดก้รณีทีอุ่ณหภูมติ ่ากว่า 37.5 องศาเซลเซยีส  

 
 
Hygiene Countermeasures 
มาตรการด้านสุขอนามยั  

1.) Disinfect exhibition halls / Seminar room on the last move-in day before the function starts. 
ฉีดพ่นฆ่าเชือ้สถานทีจ่ดังานในวนัตดิตัง้วนัสุดทา้ยก่อนเริม่งาน 

2.) Alcohol sanitisers are provided at the entrance and exit of the venue. 
เตรยีมเจลแอลกอฮอลไ์วส้ าหรบัลา้งมอืใหท้ีป่ระตูทางเขา้-ออกสถานที ่

3.) Mobile registration procedure or QR Code for the visitor to avoid surface touching. 
ลงทะเบยีนเขา้ชมงานแบบใชม้อืถอื หรอื QR Code เพื่อหลกีเลีย่งการสมัผสั 

4.) Limited attendees for seminars and activities and follow a 1-meter distancing measure. 
หอ้งสมัมนา และส่วนกจิกรรม จ ากดัจ านวนผูเ้ขา้ร่วม และมกีารเวน้ระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร 

 
Track and Trace Measures 
มาตรการตรวจสอบและติดตาม  

1.)   All participant has to register at the entrance via “Thaichana” Application. You can download at       
“Thaichanaandroid” (for android) or “Thaichanaios” (for IOS) 
ผูร้่วมงานทุกคนตอ้งลงทะเบยีนการเขา้พืน้ทีผ่่านแอพพลเิคชัน่ “ไทยชนะ” สามารถดาวน์โหลดไดท้ี ่“ไทยชนะแอนดรอยด”์ 
(ส าหรบัระบบแอนดรอยด)์  หรอื “ไทยชนะไอโอเอส” (ส าหรบัระบบไอโอเอส) 
2.)  Set up an isolated first-aid area for the people at risk before transferring them to the hospital 
ผูจ้ดังานเตรยีมสถานทีค่ดัแยกผูป่้วย หรอืบุคคลกลุ่มเสีย่ง ซึง่อยูห่่างจากกลุ่มคน และหอ้งพยาบาลหลกั ส าหรบัพกัคอยกอ่น
น าส่งโรงพยาบาลทีป่ระสานงานไว ้
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