คู่มือมาตรการควบคุมการติดเชื้อสาหรับธุรกิจที่มีการสั มผัสแบบ
ตัวต่ อตัว เช่ น ร้ านทาผม ศูนย์บารุ งผิวพรรณ ฯลฯ
(COVID-19)
คู่มือระดับประเทศ

ตีพิมพ์ครั้งแรก: 23 เมษายน 2020
อัปเดตข้อมูลทางการแพทย์ล่าสุด: 12 กันยายน 2020

คู่มือนี้ ร่วมจัดทาโดยกระทรวงสาธารณสุขนอร์เวย์และคณะกรรมการกรมอนามัย
โดยทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขนอร์เวย์เป็ นผูร้ ับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลด้านการควบคุมการติดเชื้อ คณะกรรมการกรมอนามัยเป็ นผูเ้ ผยแพร่
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1
กลุ่มเป้ าหมาย วัตถุประสงค์ และหน้ าที่รับผิดชอบ

คู่มือนีม้ ีไว้ สาหรับกลุ่มใด
คู่มือนี้ มีไว้สาหรับร้านทาผม ธุรกิจเกี่ยวกับการบารุ งผิวพรรณ ร้านสัก ร้านเจาะผิวหนัง และบริ การอื่น ๆ ที่อยูภ่ ายใต้
ระเบียบการข้อกาหนดด้านสุขอนามัยสาหรับธุรกิจร้านทาผม ศูนย์บารุ งผิวพรรณ ร้านสัก และ ร้านเจาะผิวหนัง ฯลฯ (lovdata.no)
ระเบียบการนี้ยงั มีผลบังคับใช้สาหรับกิจการอื่น ๆ ที่มีการเจาะและทาลายผิวหนัง เช่น การสักแบบกรี ดผิวหนัง การตีเบอร์ร้อน
คู่มือนี้ ยงั มีผลบังคับใช้สาหรับโรงเรี ยนสอนขับรถและการสอนขับขี่ยานพาหนะอื่น ๆ โปรดดู มาตรา 15a ของระเบียบการว่าด้วย COVID-19 (lovdata.no)

วัตถุประสงค์ ของคู่มือ
คู่มือนี้ จะอธิบายมาตรการที่เหมาะสมสาหรับธุรกิจต่าง ๆ ในการควบคุมการติดเชื้อและป้องกันพนักงานและลูกค้าจากการติดเชื้อหรื อแพร่ เชื้อ
เป้าหมายคือเพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานและลูกค้าติดเชื้อ ทั้งนี้ แม้จะปฏิบตั ิตามมาตรการต่าง ๆ แล้ว แต่โอกาสในการติดเชื้อ COVID-19 ก็ยงั คงมีอยู่ แต่อย่างไรก็ตาม
มาตรการที่แนะจะช่วยจากัดการแพร่ เชื้อได้

หน้ าที่รับผิดชอบ
ธุรกิจแต่ละแห่งมีหน้าที่ประเมินว่าบริ การของตนเป็ นไปตามข้อกาหนดเกี่ยวกับการควบคุมการแพร่ เชื้อหรื อไม่ก่อนที่จะให้บริ การ
ธุรกิจต้องประเมินว่าจะสามารถนามาตรการต่าง ๆ ไปปรับใช้กบั กิจกรรมนั้น ๆ และปรับใช้สภาพแวดล้อมในพื้นที่ได้อย่างไร
นอกจากมาตรการควบคุมการติดเชื้อที่อธิบายไว้ดา้ นล่างนี้แล้ว ผูป้ ระกอบการยังต้องปฏิบตั ิตามข้อกาหนดและขั้นตอนพื้นฐานของธุรกิจด้วยเช่นกัน
กรุ ณาดูในส่วนการประเมินความเสี่ ยงในท้ายฉบับ
หากมีการตรวจพบว่าลูกค้าหรื อพนักงานติดเชื้อ COVID-19 หลังจากเข้าไปอยูใ่ นพื้นที่ของสถานประกอบการในทางใดทางหนึ่ง
เจ้าหน้าที่กองอนามัยเทศบาลจะมีหน้าที่ในการใช้มาตรการตอบสนองย้อนหลัง เช่น ในรู ปแบบของการให้แนวทางและการสื บหาต้นตอของเชื้อ
นอกจากข้อกาหนดของระเบียบการว่าด้วย COVID-19 (lovdata.no) ธุรกิจต่าง ๆ ควรปฏิบตั ิตามมาตรการควบคุมการติดเชื้อที่อธิบายอยูใ่ นคู่มือนี้
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สารบัญคู่มือ
คู่มือนี้ อธิบายถึงมาตรการควบคุมการติดเชื้อเบื้องต้นที่ทุกคนควรปฏิบตั ิตามในช่วงการแพร่ ระบาดของเชื้อ
หากจาเป็ น คณะกรรมการกรมอนามัยและกระทรวงสาธารณสุขนอร์เวย์จะมอบคาชี้แนะและคาแนะนาเพิ่มเติม จากนั้นจะมีการอัปเดตคู่มือ
หากจาเป็ น เทศบาลจะมอบคาชี้แนะและคาแนะนาเพิ่มเติมสาหรับคนในพื้นที่ เทศบาลจะให้ขอ้ มูลเหล่านี้
คู่มือนี้ ร่วมจัดทาโดยกระทรวงสาธารณสุขนอร์เวย์และคณะกรรมการกรมอนามัย
โดยทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขนอร์เวย์เป็ นผูร้ ับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลด้านการควบคุมการติดเชื้อ คณะกรรมการกรมอนามัยเป็ นผูเ้ ผยแพร่

รู้จัก COVID-19
COVID-19 คือโรคติดต่อทางระบบหายใจที่เกิดจากไวรัส SARS-CoV-2 (โคโรน่าไวรัส) ผูท้ ี่ติดเชื้ออาจมีอาการได้หลายแบบ ตั้งแต่มีไข้อ่อน ๆ
หรื อไม่มีอาการอะไรเลย หรื ออาจมีอาการเจ็บป่ วยรุ นแรง มีโอกาสเพียงเล็กน้อยที่ COVID-19 จะเป็ นอันตรายถึงชีวิต
การติดเชื้อโคโรน่าไวรัสมีหลักการเดียวกับไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่ กล่าวคือ ผ่านสารคัดหลัง่ ทางเดินหายใจ เช่น น้ ามูกหรื อน้ าลาย
เชื้อไวรัสสามารถส่งผ่านจากผูต้ ิดเชื้อไปยังผูอ้ ื่นได้สามทาง
การติดเชื้อจากหยดน้ าสารคัดหลัง่ หยดน้ าสารคัดหลัง่ ขนาดเล็กที่มีเชื้อไวรัสจะแพร่ สู่อากาศเมื่อผูท้ ี่เป็ นพาหะไอ จาม หรื อพูด/ร้องเพลง
การสัมผัสโดยตรง ผูต้ ิดเชื้อที่มีเชื้อไวรัสอยูบ่ นมือเนื่องจากสัมผัสกับสารคัดหลัง่ จากระบบหายใจของตนเองจะแพร่ เชื้อผ่านการสัมผัสกับผูอ้ ื่น เช่น การเชคแฮนด์
จากนั้นคนที่จบั มือกับผูต้ ิดเชื้อจะส่งต่อเชื้อผ่านมือไปยังเยื่อหุ้มตา จมูก หรื อปาก
การสัมผัสทางอ้อม กรณีน้ ีเกิดขึ้นเมื่อเชื้อไวรัสถูกส่งผ่านไปยังเฟอร์นิเจอร์ วัตถุหรื อผิวสัมผัสต่าง ๆ เช่น ด้ามจับประตู คียบ์ อร์ด โทรศัพท์ ฯลฯ
เนื่องจากการจาม/ไอ จากนั้นก็จะมีผทู ้ ี่มาสัมผัสกับวัตถุหรื อผิวสัมผัสนั้น ๆ
สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ COVID-19 และโคโรน่าไวรัสได้ที่เว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุขนอร์เวย์:
หน้ารายละเอียดเกี่ยวกับโคโรน่าไวรัสของกระทรวงสาธารณสุขนอร์เวย์
โปสเตอร์ขอ้ มูลสาหรับลูกค้าเกี่ยวกับมาตรการควบคุมการติดเชื้อที่เกี่ยวกับการแพร่ ระบาดของ COVID-19
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คาแนะนาสาหรับธุรกิจต่ าง ๆ

คาแนะนา

ธุรกิจต่ าง ๆ มีหน้ าที่ในการให้ ข้อมูลแก่พนักงานและลูกค้ า

ธุรกิจต่าง ๆ ต้องช่วยเหลือให้พนักงานทั้งหมดมีความคุน้ เคยกับมาตรการควบคุมการติดเชื้อที่มีผลบังคับใช้ในธุรกิจของตน
และพนักงานต้องสามารถปฏิบตั ิตามมาตรการต่าง ๆ
แขวนป้ายข้อมูลเพื่อให้คาแนะนาแก่ลูกค้าและพนักงานในการหลีกเลี่ยงการติดเชื้อ
โปสเตอร์: กิจวัตรที่จะช่วยป้องกันการติดเชื้อ (การไอและการล้างมือ) และ ล้างมือ รักษาระยะห่าง อยูบ่ า้ นถ้าป่ วย
ธุรกิจต่าง ๆ ต้องบันทึกข้อมูลลูกค้าที่เข้ามาใช้บริ การในช่วงสองสัปดาห์ก่อนหน้า เพื่อใช้ในการสื บหาต้นตอของเชื้อ
นอกจากนี้ยงั ต้องบันทึกข้อมูลว่าลูกค้าใช้บริ การที่ใดและพนักงานคนใดเป็ นผูใ้ ห้บริ การแก่ลูกค้ารายนั้น
ธุรกิจต้องเก็บบันทึกข้อมูลนี้อย่างเหมาะสมเป็ นเวลาสองสัปดาห์หลังให้บริ การและแจ้งลูกค้าให้ทราบ
เมื่อทาการนัดหมาย ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงมาตรการจากัดการแพร่ เชื้อและเงื่อนไขการเข้ารับบริ การ
รวมทั้งแจ้งว่าผูท้ ี่มีไข้หรื อมีอาการติดเชื้อในบริ เวณระบบทางเดินหายใจจะไม่สามารถรับบริ การได้

คาแนะนา

คาแนะนาเชิงปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ ยงการแพร่ เชื้อ
เมื่อใดก็ตามที่เป็ นไปได้

ให้ใช้ระบบการชาระเงินแบบไร้การสัมผัส

หรื อสามารถใช้บตั รเดบิต/บัตรเครดิต

ล้างหรื อฉีดน้ ายาฆ่าเชื้อที่มือหลังจากสัมผัสพื้นผิวต่าง ๆ โปสเตอร์: ชาระเงินด้วยระบบไร้สัมผัสหากเป็ นไปได้ (PDF)
•

อนุญาตให้เสิ ร์ฟเครื่ องดื่มแก่ลูกค้าได้ แต่ห้ามไม่ให้ลูกค้าบริ การตนเอง ห้ามไม่ให้มีนิตยสาร หนังสื อพิมพ์ ฯลฯ
ในพื้นที่รอรับบริ การหรื อพื้นที่อื่น ๆ ในสถานประกอบการ

คาแนะนา

คนป่ วยควรอยู่บ้าน

พนักงานไม่ควรไปทางานหากมีไข้หรื อมีอาการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ
พนักงานที่อยูใ่ นช่วงกักตัวหรื อกักตัวเอง (fhi.no) ต้องไม่ไปทางาน
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หรื อเงินสด

พนักงานต้องออกจากพื้นที่สถานประกอบการทันทีหากมีไข้หรื อมีอาการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ
พนักงานที่ป่วยในที่ทางานไม่ควรกลับบ้านโดยใช้ระบบขนส่งสาธารณะ หากพนักงานไม่สามารถกลับบ้านโดยวิธีอื่น
นายจ้างสามารถติดต่อกับทางเทศบาลเพื่อขอคาแนะนา
พนักงานไม่ควรไปที่สถานประกอบการหากมีไข้หรื อมีอาการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจหรื ออยูใ่ นช่วงกักตัวหรื อกักตัวเอง
ทางธุรกิจต้องแจ้งเรื่ องนี้ให้ลูกค้าทราบก่อนทาการนัดหมาย นอกจากนี้ ยงั ต้องแจ้งเรื่ องนี้ ให้ลูกค้าทราบเมื่อติดต่อเตือนวันนัดหมายกับลูกค้า (เช่น ทางข้อความ)
เพื่อให้ลูกค้าสามารถยกเลิกหากลูกค้าป่ วยหรื อเข้าสู่ ช่วงกักตัว

คาแนะนา

สุ ขอนามัยของมือและข้ อปฏิบัติในการไอ
พนักงานและลูกค้าควรปฏิบตั ิตามคาแนะนาทัว่ ไปเกี่ยวกับสุขอนามัยที่ดีของมือและข้อปฏิบตั ิในการไอ
อ่านเพิ่มเติมในบทความ สุขอนามัยของมือ ข้อปฏิบตั ิในการไอ การสวมหน้ากากอนามัย การทาความสะอาดและการซักเสื้ อผ้าใน
เว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุขนอร์เวย์
นอกจากคาแนะนาทัว่ ไปแล้ว ธุรกิจต่าง ๆ ควรทาสิ่ งเหล่านี้:
ล้างหรื อฉีดน้ ายาฆ่าเชื้อที่มือก่อนและหลังให้บริ การลูกค้าแต่ละคน
ควรให้บริ การการล้างหรื อฉีดน้ ายาฆ่าเชื้อที่มือแก่ลูกค้าเมื่อมาถึงสถานประกอบการและหลังจากรับบริ การ
พนักงานไม่ควรสวมแหวน เครื่ องประดับมือ หรื อนาฬิกาข้อมือ พนักงานควรตัดเล็บให้ส้ นั อยูเ่ สมอ

คาแนะนา

การทาความสะอาดเพิม่ เติม
คาแนะนาเกี่ยวกับการทาความสะอาดเพื่อป้องกันเชื้อ COVID-19 ในพื้นที่ห่างไกลศูนย์บริ การทางแพทย์อยูใ่ นบทความนี้ การทาความสะอาด
และการฆ่าเชื้อเพื่อการป้องกัน COVID-19 ในพื้นที่ห่างไกลศูนย์บริ การทางแพทย์ในคู่มือโคโรน่าไวรัสใน เว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุขนอร์เวย์

คาแนะนา

ลดการสั มผัสร่ างกายระหว่ างคนในสถานประกอบการ

หน้า 7/11

หลีกเลี่ยงการเชคแฮนด์และการสัมผัสร่ างกายที่ไม่จาเป็ น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสัมผัสระหว่างใบหน้าอย่างใกล้ชิด
หากจาเป็ นต้องมีการสัมผัสระหว่างใบหน้าอย่างใกล้ชิด ไม่ควรพูดกัน
รักษาระยะห่างอย่างน้อยหนึ่งเมตรระหว่างลูกค้าแต่ละคน ระหว่างพนักงานแต่ละคน และระหว่างพนักงานกับลูกค้าของพนักงานคนอื่นในสถานประกอบการ
ซึ่งมีผลบังคับใช้สาหรับพื้นที่รอรับบริ การ ห้องทางานและห้องพักเบรก ยกเว้นในกรณีการสอนงานพนักงานรุ่ นน้อง
•

พนักงานควรรักษาระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อยหนึ่งเมตร ยกเว้นเมื่อสอนงานพนักงานรุ่ นน้อง

•

พนักงานควรรักษาระยะห่างจากลูกค้าของพนักงานคนอื่นอย่างน้อยหนึ่งเมตร
จาไว้ว่าต้องรักษาระยะห่างที่ปลอดภัยระหว่างเพื่อนร่ วมงานด้วยกันในระหว่างทางาน ประชุม หรื อพักเบรก
สิ่ งสาคัญที่สุดคือการรักษาระยะห่างระหว่างใบหน้า

ควรนัง่ เว้นระยะห่างอย่างน้อยหนึ่งเมตรโดยวัดจากไหล่ หากยืนหันหลังให้กนั จะมีความเสี่ ยงในการแพร่ เชื้อน้อยลง
ลูกค้าควรรักษาระยะห่างอย่างน้อยหนึ่งเมตร (ระหว่างใบหน้าและระหว่างไหล่ของแต่ละคน) จากทุกคนในสถานประกอบการ ซึ่งมีผลบังคับใช้ในพื้นที่ตลอดเวลา
ไม่ใช่เฉพาะเมื่อเดินสวนกัน สามารถระบุระยะห่ างโดยติดเทปกาวไว้บนพื้น ให้ยา้ ยเฟอร์นิเจอร์ในสถานประกอบการหากจาเป็ น
หากการรักษาระยะห่างที่ปลอดภัยเป็ นไปได้ยาก ให้ปรับโครงสร้างธุรกิจเพื่อให้การนัดหมายเป็ นไปตามตารางเพื่อให้มีระยะเวลามากพอระหว่างลูกค้าแต่ละคน เช่น
โดยให้พนักงานทางานในเวลาที่ต่างกัน
พิจารณาลดการใช้เวลาทางานสากล เพื่อให้พนักงานมาถึงที่ทางานในเวลาที่ต่างกัน เพื่อลดการเดินทางโดยรถสาธารณะในชัว่ โมงเร่ งด่วน
ธุรกิจต่าง ๆ สามารถพิจารณาใช้การแบ่งส่วนแบบตายตัวหรื อแบบยืดหยุน่ ระหว่างพื้นที่ทางาน การแบ่งส่วนควรมีพ้นื ที่เก้าอี้/จุดให้บริ การความสู งสูงสุดสองเมตร
เช่นเดียวกับความกว้างโดยรวมของพื้นที่โดยที่ลูกค้าและพนักงานยืนหรื อนัง่ ในระหว่างให้บริ การ
ในสถานการณ์ที่จาเป็ นต้องเอาหน้าเข้าใกล้กนั ในระยะหนึ่งเมตร (เช่น การทาเล็บ) สามารถใช้แผงกั้นระหว่างพนักงานและลูกค้า เช่น เพล็กซี่กลาส

คาแนะนา

อุปกรณ์ป้องกันส่ วนบุคคล
แม้ว่าในคาแนะนาทัว่ ไปจะไม่ได้ระบุถึงการสวมหน้ากากอนามัย
แต่ท้งั นี้กระทรวงสาธารณสุขนอร์เวย์ขอแนะนาให้สวมหน้ากากอนามัยในสถานการณ์ที่ไม่สามารถรักษาระยะห่างหนึ่งเมตรในช่วงที่มีการแพร่ ระบาดเพิ่มขึ้น
ธุรกิจที่มีการสัมผัสระหว่างบุคคลต้องคอยบันทึกรายชื่อลูกค้าที่มาใช้บริ การในช่วงสองสัปดาห์ เพื่อใช้ในการสื บหาต้นตอของเชื้อ
ไม่แนะนาให้สวมถุงมือ เว้นแต่ในกรณีที่สวมเป็ นปกติอยูแ่ ล้ว
หากเป็ นธุรกิจที่จาเป็ นต้องสวมหน้ากากอนามัยและถุงมือ ผูจ้ ดั การควรให้การอบรมพนักงานในเรื่ องการใช้งานที่ถูกต้อง
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคาแนะนาด้านบนและคาแนะนาเกี่ยวกับการสวมหน้ากากอนามัย ผ้าปิ ดหน้า หรื อถุงมือในธุรกิจที่เกี่ยวข้องอยูใ่ นบทความ
สุขอนามัยของมือ ข้อปฏิบตั ิในการไอ การสวมหน้ากากอนามัย การทาความสะอาดและการซักเสื้ อผ้าในคู่มือโคโรน่าไวรัสในเว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุขนอร์เวย์

คาแนะนา
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พนักงานที่อาจอยู่ในกลุ่มเสี่ ยง
สาหรับข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับบุคคลที่อาจมีความเสี่ ยงสูงขึ้นในเรื่ องการติดเชื้อ COVID-19 โปรดดูคาแนะนาและข้อมูลสาหรับกลุ่มเสี่ ยงในเว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุขนอร์เวย์
พนักงานที่อยูใ่ นกลุ่มเสี่ ยงในการติดเชื้อ COVID-19 ขั้นรุ นแรงควรได้รับการประเมินเป็ นรายบุคคลในเรื่ องของการปรับการทางาน

คาแนะนา

นายจ้ างต้ องทาการประเมินความเสี่ ยงของสภาพแวดล้อมการทางาน
นายจ้างต้องทาแผนผังและทาการประเมินความเสี่ ยงจากอันตรายและปัญหาทั้งหมดที่อาจทาให้เกิดการติดเชื้อโคโรน่าไวรัส นายจ้างต้องวางแผนและปรับใช้มาตรการต่าง ๆ
เพื่อป้องกันการแพร่ เชื้อในธุรกิจ สามารถติดต่อรับบริ การอาชีวอนามัยหากจาเป็ นต้องประเมินความเสี่ ยงและวางแผนและกาหนดมาตรการที่สอดคล้อง
อ่านเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์หน่วยงานตรวจสอบแรงงานนอร์เวย์
การประเมินความเสี่ ยง (arbeidstilsynet.no)
การบรรเทาความเสี่ ยง (arbeidstilsynet.no)
ข้อมูลเกี่ยวกับ COVID-19 และมาตรการต่าง ๆ ในชีวิตการทางาน (arbeidstilsynet.no)

คาแนะนา

คาแนะนาในการควบคุมการติดเชื้อในกรณีที่มีอัตราการติดเชื้ อเพิม่ ขึน้
คณะกรรมการกรมอนามัยนอร์เวย์และกระทรวงสาธารณสุขนอร์เวย์อาจกาหนดคาแนะนาและคาชี้แนะที่เข้มงวดกว่าเดิมในสถานการณ์ที่มีการติดเชื้อเพิ่มขึ้น
ในสถานการณ์ดงั กล่าว คาแนะนาและคาชี้แนะเหล่านี้จะมีความเหมาะสม:
ลดหรื อยกเลิกบริ การที่ตอ้ งมีการใกล้ชิดทางใบหน้า
สวมหน้ากากอนามัยในกรณีที่ไม่สามารถรักษาระยะห่างหนึ่งเมตร
หลีกเลี่ยงการเสิ ร์ฟอาหารและเครื่ องดื่มแก่ลูกค้า
พิจารณาปิ ดกิจการชัว่ คราว
เทศบาลต่าง ๆ อาจกาหนดมาตรการและข้อกาหนดที่เข้มงวดกว่าเดิมสาหรับธุรกิจที่อยูภ่ ายใต้มาตราที่ 4-1 ของ พระราชบัญญัติการป้องกันการติดเชื้อของโรคติดต่อ
(lovdata.no)
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3

ข้ อมูลบันทึกการเปลี่ยนแปลง
12 กันยายน
มาตรา 15 ของระเบียบการว่าด้วย COVID-19 ซึ่งกาหนดให้ธุรกิจต่าง ๆ ที่ให้บริ การทาผม บารุ งผิวพรรณ การสักลาย และการเจาะผิวหนัง
ได้รับการแก้ไขโดยมีผลในวันที่ 12 กันยายน การเปลี่ยนแปลงนี้ยงั มีผลบังคับใช้สาหรับโรงเรี ยนสอนขับรถและการสอนขับขี่ยานพาหนะอื่น ๆ โปรดดูมาตรา 15a
การเปลี่ยนแปลงหมายถึงการที่มีขอ้ กาหนดบางประการได้รับการแก้ไขให้สอดคล้องกับธุรกิจ ข้อกาหนดส่วนใหญ่ที่กาหนดไว้ก่อนหน้านี้ในระเบียบการ
ในตอนนี้ จะถือเป็ นคาแนะนาและคาชี้แนะในคู่มือ
โครงสร้างของคู่มือได้รับการแก้ไขและตัดทอนเนื้อหาให้ส้ นั ลง
มีการอธิบายไว้แล้วว่าในคู่มือจะมีคาแนะนาและคาชี้แนะในเรื่ องมาตรการควบคุมการติดเชื้อเบื้องต้นที่ทุกคนควรปฏิบตั ิตามตลอดระยะเวลาของการแพร่ ระบาด
ในส่วนด้านหลังของคู่มือจะมีมาตรการที่อาจเป็ นไปได้ที่ตอ้ งใช้ในกรณีที่ความเสี่ ยงในการติดเชื้อมีเพิ่มขึ้น

15 มิถุนายน
บทที่ 1 ใต้ส่วน "ข้อกาหนดเกี่ยวกับมาตรการควบคุมการติดเชื้อที่เหมาะสมในธุรกิจในระเบียบการว่ าด้ วย COVID-19" และ บทที่ 2 ใต้ส่วน "คาแนะนาทั่วไป":
มีการอัปเดตหนึ่งย่อหน้าเกี่ยวกับการแก้ไขระเบียบการว่าด้วย COVID-19: "สาหรับใช้ในกรณีที่ทางเทศบาลทาการสืบหาต้นตอการติดเชื้อภายใต้มาตรา 3-6
ของพระราชบัญญัติควบคุมการติดเชื้อ ธุรกิจต่าง ๆ ต้องบันทึกและเก็บข้อมูลรายละเอียดลูกค้าที่มาใช้บริ การในช่วงสองสัปดาห์ก่อนหน้า ธุรกิจต่าง ๆ
ต้องเก็บรายชื่อสถานที่ที่ลูกค้ารับบริ การและพนักงานที่ให้บริ การลูกค้าแต่ละคน
รายชื่อนี้ตอ้ งได้รับการเก็บรักษาอย่างเหมาะสมและต้องทาการลบหลังจากการให้บริ การผ่านไปแล้วสองสัปดาห์ ธุรกิจต่าง ๆ ต้องแจ้งเรื่ องนี้ให้ลูกค้าทราบ"

14 พฤษภาคม
คาอธิบายเกี่ยวกับโรงเรี ยนสอนขับรถและการสอนขับขี่ยานพาหนะอื่น ๆ ในบทที่ 1

12 พฤษภาคม
แถลงการณ์เพิ่มเติมซึ่งระบุว่าคู่มือมีผลบังคับใช้กบั โรงเรี ยนสอนขับรถและการสอนขับขี่ยานพาหนะอื่น ๆ เช่นกัน

27 เมษายน
เพิ่มคู่มือในภาษาเหล่านี้: อาหรับ จีน โปแลนด์ ซามี ไทย และเวียดนาม

24 เมษายน
เพิ่มคู่มือเวอร์ชนั่ ภาษาอังกฤษ
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