
วันที่ 17 มิถุนายน
จังหวัดฟูกูโอกะ

การจัดการสถานการณของจังหวัดฟูกูโอกะหลังยกเลิกสถานการณฉุกเฉิน（ตั้งแตวันที่ 19 มิถุนายน）

จังหวัดฟูกูโอกะไดพิจารณาสถานการณการติดเชื้อหลังยกเลิก “ประกาศสถานการณฉุกเฉิน” ในวันที่ 14 พ.ค.
และเริ่มผอนปรนมาตรการปองกันการแพรระบาดภายในจังหวัดยกเวนเมืองคิตะคิวชตูั้งแตวันที่ 1 มิ.ย. ในสวนข

องเมืองคิตะคิวชูซ่ึงยังพบผูติดเชื้อเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ยังคงขอความรวมมืองดออกจากบานเวนแตกรณีจําเปนเร
งดวน รวมทั้งขอความรวมมือสถานประกอบการณบางประเภทงดใหบริการอยางตอเนื่อง 

ทางจังหวัดขอกลาวคําขอบคุณประชาชนและผูประกอบการจํานวนมากที่เขาใจสถานการณและใหความรวมมือเ
ปนอยางดี ตลอดจนบุคลากรทางการแพทยซ่ึงตอสูอยูแนวหนาทุกทานมา ณ โอกาสนี้อีกครั้ง

สําหรับเมืองคิตะคิวชู ตั้งแตวันที่ 23 พ.ค. ถึงวันที่ 16 มิ.ย. พบผูติดเชื้อรวมทั้งส้ิน 156 คน ทวาจํานวนผูติดเชื้
อในหนึ่งวันคาเฉล่ียหนึ่งสัปดาหลาสุดอยูที่ 1.4 คน สถานการณการติดเชื้อเริ่มดีขึ้นแลวผูเชี่ยวชาญเองก็มีความเ
ห็นไปในทิศทางเดียวกัน

นอกจากนี้ทางจังหวัดฯยังกําหนดดัชนจีําเพาะ (“ประกาศเตือนโคโรนาจังหวัดฟูกูโอกะ”) เพื่อขอความรวมมือส
ถานบริการสาธารณสุขในการจัดเตรียมเตียงและการรักษา ในกรณีเกิดเหตุระบาดซํ้า จังหวดัฯจะประเมิณสถานก
ารณโดยองครวมจากดัชนีนี้ กรณีพบความเส่ียงวาการบริการดานสาธารณสุขอาจถึงขีดจํากัด จะเริ่มพิจารณาใน
การจัดการวาประชาชนและผูประกอบการควรมีแนวทางในการปฏิบัติตนอยางไร

ซ่ึงเมื่อดูจาก “ประกาศเตือนโคโรนาจังหัวดฟูกูโอกะ” พบวาปจจุบันยังไมถึงขัน้ตอนเขาสูการเตรียมการรองรับ
ดานสาธารณสุข ระบบการใหบริการดังกลาวยังมีศักยภาพเพียงพอตอการรองรับสถานการณปจจุบัน

ดวยเหตุนี้ จังหวัดฟูกูโอกะจะดําเนินการปองกันการระบาดซํ้า โดยจัดเตรียมระบบใหบริการสาธารณสุข 
ไปพรอมกับยกระดับกิจกรรมทางสังคมและเศรษฐกิจมากขึ้นเรื่อย ๆ

１．ยกเลิกมาตรการจัดการในเมืองคิตะคิวชู
ยกเลิกมาตรการจัดการในเมืองคิตะคิวชตูามหัวขอดานลางตั้งแตวันที่ 19 มิถุนายนเปนตนไป

1.การขอความรวมมือประชาชนในเมืองคิตะคิวชงูดออกจากบานทั้งรวมทั้งการเดินทางในจังหวัดหรือขามจังห
วัดเวนแตกรณีจําเปนเรงดวน

2.การขอความรวมมืองดจัดงานตาง ๆ ในเมื่อคิตะคิวชู (งานอีเวนตตาง ๆ)
3.การขอความรวมมือใหรานอาหารกินดื่มที่สามารถใชในการเล้ียงรับรองและไลฟเฮาสในเมืองคิตะคิวชงูดเป

ดใหบริการ
ในการนี้พิพิธภัณฑชองแคบคัมมงภายใตการบริหารจัดการโดยจังหวัดฯ ศูนยวัฒนธรรมเยาวชนการทํางานคิต

ะคิวชู ศูนยทัศนาธรรมชาติฮิราโอะไดจะเริ่มเปดทําการตั้งแตวันที่ 19 มิถุนายนเชนกัน
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２．การดําเนินการตั้งแตวันที่ 19 มิถุนายนเปนตนไป (ทั้งจังหวัดรวมเมืองคิตะคิวชู)
（１）การออกนอกบาน
1.ยกเลิกการรองขอใหระมัดระวังการเดินทางไปยังพื้นที่จังหวัดเฝาระวังพิเศษไดแก ฮอกไกโด ไซตามะ จิบะ 

โตเกียว และคานางาวะตั้งแตวันที่ 19 มิถุนายน
2.กรณีเดินทางไปสถานที่ตาง ๆ ใหพึงระวังสถานการณการแพรระบาดในสถานที่ปลายทาง และปองกันการติดเชื้
ออยางเครงครัดและตอเนื่อง พรอมทั้งหลีกเล่ียงการเดินทางไปยังสถานที่ซ่ึงไมเตรียมการปองกันการติดเชื้ออยาง
เพียงพอเหมาะสม
3.ในสวนของการสงเสริมการทองเที่ยว ที่ผานมาเนนการทองเที่ยวภายในจังหวัด แตสามารถเชิญชวนนักทองเที่
ยวจากจังหวัดอื่น ๆ มาเที่ยวไดตั้งแตวันที่ 19 มิถุนายน

（２）การจัดงานกิจกรรม (อีเวนตตาง ๆ เปนตน)
งานกิจกรรม (อีเวนตตาง ๆ )ใหจัดงานโดยยึดเกณฑดานลาง (งานนิทรรศการ งานแสดงสินคาตัวอยางก็เขาข

ายนีเ้ชนกัน)

（３）การปองกันการติดเชื้อในสถานประกอบการ
ผูบริหารสถานประกอบการทุกแหงตองดําเนินมาตรการปงกันการติดเชื้อแตละประเภทสถานประกอบการอยาง

ถูกตองและเครงครัด เชน “”จัดที่นั่งใหเปดโลงทั้งส่ีดาน” “ทําความสะอาดและฆาเชื้ออยางเหมาะสมทุกครั้งหลังลูก
คาเขาออก” 

โดยเฉพาะสถานประกอบการซ่ึงเคยมีประวัติเกิดการติดเชื้อแบบกลุมหรือคลัสเตอร 
ตองดําเนินมาตรการอยางเครงครัดเปนพิเศษ

（４）การเดินทางไปทํางาน
สงเสริมใหทํางานที่บาน (Work from home) เหล่ีอมเวลาทํางาน หรือขี่จักรยานไปทํางานเปนตน 

เพื่อนลดการสัมผัสใกลชิด

นโยบาลผอ่นปรนขอ้จาํกดัการจดังานกจิกรรม (อเีวนต)์ ตามลําดบัขนั

ช่วงเวลา อีเวนต์
（เช่น䢢คอนเสิร ์ต） งานนิทรรศการ

กิจกรรมที ม ีแนวโน้มทํา
ให้เก ิดการเด ินทางท ั ว

ประเทศ
（เช่น การแข่งข ั นกีฬา

อาชีพ）

งานเทศกาล เฟสติวลัเอาต์ดอร ์
（งานกิจกรรมที ควบคุมจํานวน

คนได้ยาก）
งานใหญ่ระด ับประเทศ 
จ ั ดวงกว้าง หรือคาด
จํานวนผู้เข้าร่วมงาน

ยาก

ก ิจกรรมท้องถิ นและ
พอคาดจํานวน
ผู้ เข ้าร่วมงานได ้

～１８ ม.ิย.

【ภายในอาคาร】 สถานที จ ัดงานไม่เก ินหน ึ งร้อยคน และจําก ัดจํานวนผู ้ เข ้าร่วมงานไม่
เก ินคร ึ งหน ึ ง

【กลางแจ้ง】ไม่เกินสองร้อนคนและร ักษาระยะห่างระหว่างบุคคลได ้อย่างเพียงพอ
（ถ้าเป็นไปได ้อย่างน้อยสองเมตร） สามารถจ ัดงาน

ได้
ให ้ยกเลิก 
และพิจารณา
การจ ัดงาน
อย่างถ้วนถี

สามารถจ ัดงาน
ได้กรณีที ไม่ใช่
งานระด ั บที คาด
ว่าจะทําให ้เก ิด
การเด ินทางท ั ว
ประเทศหรือการ
เด ินทางเป็นวง
กว้าง และ
สามารถ
คาดการณ์
จํานวนผู ้เข้ารว่ม
งานได้

กิจกรรมที มีการเปล่งเส ียงด ั งในสถานทีปิด 
และไม่สามารถร ักษาระยะห่างระหว่าง
บุคคลได ้ให้พิจารณาการจ ัดงานอย่าง
ถ้วนถ ีและระว ั งการใช้งานเคร ื องดนตรี
ประเภทเป่า

เนื องจากการจําก ัดการเข้าร่วมงาน 
ก ิจกรรมที ไม่สามารถร ักษาระยะห่างได ้
ด ีพอให้พิจารณาการจ ัดงานอย่างถ้วนถ ี

เร ิ มว ันที 19 
ม.ิย.～

【ภายในอาคาร】ไม่เก ินหน ึ งพ ันคน และจําก ั ดจํานวนคนไม่เก ินคร ึ งหน ึงของที
รองร ับได ้ปรกต ิ
【ภายนอกอาคาร】ไม่เก ินหน ึ งพ ันคน และร ั กษาระยะห่างระหว่างบุคคลได ้
เพียงพอ
（ถ้าเป็นไปได้อย่างน้อยสองเมตร）

ถ้าเป็นไปได้อย่าง
น้อยสองเมตร

กิจกรรมที มีการเปล่งเส ียงด ั งในสถานทีปิด 
และไม่สามารถร ักษาระยะห่างระหว่าง
บุคคลได ้ให้พิจารณาการจ ัดงานอย่าง
ถ้วนถ ีและระว ั งการใช้งานเคร ื องดนตรี
ประเภทเป่า

เนื องจากการจําก ัดการเข้าร่วมงาน 
ก ิจกรรมที ไม่สามารถร ักษาระยะห่างได ้
ด ีพอให้พิจารณาการจ ัดงานอย่างถ้วนถ ี

แม้จะไม่ม ีผู ้ เข้าชมแต่ผู้จ ัดย ังคง
ต ้องปฏ ิบ ัต ิตามมาตรการป้องก ัน
การต ิดเชื ออย่างเคร่งคร ั ด และ
ควบคุมพฤติกรรมของน ั กกีฬาท ัง
ช่วงก่อนและหล ั งรวมถึงใน
ระหว่างการแข่งข ั น
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（５）ปฏิบัติตนตามแนวทางการดําเนินชีวิตรูปแบบใหม
ปฏิบัติตาม “แนวทางการดําเนินชีวิตรูปแบบใหม” ในชีวิตประจําวันอยางตอเนื่องและเครงครัดเพื่อปองกันการแ

พรระบาด เชน สวมหนากาก ลางมือ รักษาระยะหางระหวางบุคคลหลีกเล่ียง 3Cs ในทุกสถานการณของการดําเ
นินชีวิต
※ การสวมหนากากทามกลางสภาพอากาศรอนชื้น มีความเส่ียงที่จะทําใหเกิดภาวะลมแดดได ดังนั้น “กรณีอยู

นอกอาคารและสามารถรักษาระยะหางระหวางบุคคลได (ไมต่ํากวาสองเมตร)ใหถอดหนากากได” “หรือในสถาน
ที่ที่สามารถรักษาระยะหางกับบุคคลรอบขางไดดีพอ (ไมต่ํากวาสองเมตร) ใหพักถอดหนากากไดเปนการชั่วคราว
เปนตน ถอดหนากากเปนระยะ เพื่อปองกันลมแดด

（６）การขอรับคําปรึกษาจากสถานบริการสาธารณสุข
หากมีอาการเขาขายอยางใดอยางหนึ่งในสามลักษณะอาการดังตอไปนี้ ตองปรึกษา “ศูนยใหคําปรึกษาผูเดินท

างกลับจากตางประเทศและผูมีประวัติสัมผัสใกลชิด”

1.หายใจลําบาก ครั่นเนื้อครั่นตัว มีไขสูง กรณีที่ทานมีอาการเหลานี้
2.หรือหากเปนบุคคลที่อาการทรุดไดงาย หรือตั้งครรภ มไีข ไอ หรืออาการหวัดไมรุนแรง
3.บุคคลอื่นที่ไมอยูในขายดานบนแตมีอาการไข ไอหวัดไมรุนแรงแตเปนตอเนื่องมาเปนเวลานาน
ตองโทรศัพทนัดหมายลวงหนากอนเขารับการตรวจรักษาทุกครั้ง ไมเดินทางไปโดยไมไดนัดหมาย

３．การละเมิดสิทธิมนุษยชน
ความกังวลและอคติที่มีตอไวรัสโคโรนาสายพันธ 2019 (COVID-19) ทําใหเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน เชน

การนินทาวาราย การแบงแยกตอผูติดเชื้อ บุคลากรทางการแพทยผูที่คอยดูแลสถานการณใหออยูในความสงบ แ
ละบุคคลในครอบครัวของคนเหลานั้น

คําพูดหรือพฤติกรรมแบงแยกอยางไรมนุษยธรรมเปนส่ิงที่ยอมรับไมไดโดยเด็ดขาดขอใหประชาชนทุกทานในจัง
หวัดไมยอมรับพฤติกรรมดังกลาว และใชวิจารณญาณในการรับขอมูลขาวสาร

４．บทสรุป
สถานการณแพรระบาดในเมืองคิตะคิวชูครั้งนีด้ีขึ้นไดเพราะไดรับความรวมมือจากทุกทาน 

เราจึงสามารถยับยั้งใมใหเกิดการระบาดทั่วทั้งจังหวัดระรอกสองขึ้นได
ชวงเวลาตอจากนี้ ระหวางที่เรายกระดับกิจกรรมทางสังคมและเศรษฐกิจ ยอมพบผูติดเชื้อเพิ่มขึ้นไดทุกที่ทุกเว

ลาไมใชเรื่องแปลก เราตองเผชิญหนากับไวรัสโคโรนาสายพันธุ 2019 (COVID-19) ไปจนกวาจะมีการคนพบย
ารักษาและวัคซีนไดสําเร็จ

เราจะสามารถเอาชนะในการตอสูครัง้นี้ไดหรือไมขึ้นอยูกับจิตสํานึกและพฤติกรรมของประชาชนในจังหวัดฟูกู
โอกะทุกคนเราตองผนึกกําลังรวมกันในทองถ่ิน ปฏิบัติตาม “แนวทางการดํารงชีวิตแบบใหม” และดําเนินมาตรกา
รปองกันการติดเชื้ออยางเครงครัด ไมชะลาใจ เพื่อไมใหความพยายามที่ผานมาของเราสูญเปลา

หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความเขาใจและรวมมือจากทุกทานเปนอยางดี 
เพื่อใหจังหวัดไมตองใชมาตรการเพื่อขอความรวมมืออันนํามาซ่ึงความไมสะดวกในการดําเนินชีวิต 
เชนการขอความรวมมืองดออกจากบาน หรือการงดใหบริการตามสถานประกอบการตาง ๆ
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