
 
 

- ค ำแปล - 

 ประกาศส านักนายกรัฐมนตรีบรูไน 

เร่ือง การเข้าสู่ระยะ/เฟสเปลี่ยนผ่านตามแผนการฟื้นฟูภายหลังการระบาดของไวรัสโควิด-19   

(The Transition Phase of the National Covid-19 Recovery Framework) 

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 

 สมเด็จพระรำชำธิบดีทรงโปรดเกล้ำฯ ให้ส ำนักนำยกรัฐมนตรีประกำศมำตรกำรต่ำงๆ ตำมแผนกำร

ฟ้ืนฟูภำยหลังกำรระบำดของไวรัสโควิด-19 (The Transition Phase of the National Covid-19 Recovery 

Framework) ที่จะมีผลบังคับใช้เมื่อมีกำรฉีดวัคซีนให้กับประชำชนครบในอัตรำร้อยละ 70 ของจ ำนวน

ประชำกรในประเทศ ในวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกำยน 2564 ดังนี้  

 กำรเปิดสถำนที่รำชกำรเพ่ือให้ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ที่ได้รับกำรฉีดวัคซีนครบตำมก ำหนดปฏิบัติ

หน้ำที่ โดยเปิดท ำกำรเวลำ 8.00-14.00 น. และเจ้ำหน้ำที่จะต้องตรวจเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี  Antigen 

Rapid Tests (ART) ทุกสองสัปดำห์ 

 เปิดมัสยิด สุเหร่ำ และสถำนประกอบศำสนกิจทั่วประเทศส ำหรับผู้ที่ได้รับกำรฉีดวัคซีนครบตำม

ก ำหนด โดยก ำหนดจ ำนวนผู้เข้ำสถำนประกอบศำสกิจตำมจ ำนวนที่เหมำะสมเพ่ือรักษำระยะห่ำง

ระหว่ำงบุคคล 

 อนุญำตให้มีกำรรวมตัวกันในสถำนที่สำธำรณะและสนำมกีฬำ และเปิดสถำนที่ประกอบกำร/ธุรกิจ 

อำทิ ภัตตำคำร ร้ำนอำหำร ศูนย์อำหำร โรงภำพยนตร์ ห้ำงสรรพสินค้ำ ลำนเด็กเล่นภำยในอำคำร 

ร้ำนเสริมสวย (ร้ำนท ำผมสตรีและร้ำนตัดผมบุรุษ) ตลำดสดและตลำดนัด โดยในระยะ/เฟสนี้จะ

อนุญำตให้เฉพำะผู้ที่ได้รับกำรฉีดวัคซีนครบตำมก ำหนด และจ ำกัดผู้ใช้บริกำรได้จ ำนวนร้อยละ 50 

ของพ้ืนที่ให้บริกำรในแต่ละสถำนบริกำร หรือไม่เกินจ ำนวน 200 คน และกำรจ ำกัดจ ำนวนดังกล่ำว

รวมถึงสถำนประกอบศำสนกิจของศำสนำอื่นๆ ด้วย ผู้จัดกำรสถำนที่ดังกล่ำวจะต้องมั่นใจว่ำพนักงำน

ของตนจะต้องได้รับกำรฉีดวัคซีนครบตำมก ำหนด และปฏิบัติดังนี้ 

  1. ปรับสถำนะรำยชื่อของพนักงำนในแอพพลิเคชั่น  BruHealth และม่ันใจว่ำพนักงำนต้อง

ได้รับกำรฉีดวัคซีนครบตำมก ำหนด 

  2. ลงทะเบียน QR codes ของอำคำร/สถำนบริกำรในแอพพลิเคชั่น  BruHealth พร้อมทั้ง

จ ำนวนคนที่สำมำรถให้บริกำรได้ โดยสถำนบริกำรจะไม่ได้รับอนุญำตให้รับลูกค้ำเกินกว่ำร้อยละ 50 

ของจ ำนวนที่รับได้ทั้งหมด 
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  3. เจ้ำของอำคำร/สถำนบริกำรจะต้องมั่นใจว่ำผู้ที่เข้ำมำใช้บริกำรแต่ละคนสแกนแอพพลิเคชั่น  

BruHealth ก่อนเข้ำสถำนที ่ (รวมทั้งพนักงำน/เจ้ำหน้ำที่/อำสำสมัคร) 

4. เจ้ำของสถำนที่จะต้องตรวจและมั่นใจว่ำผู้ที่ได้รับอนุญำตให้เข้ำสถำนที่มีโค้ดในแอพพลิเคชั่น  

BruHealth เป็นสีเขียวและสีเหลืองเท่ำนั้น 

5. เจ้ำของสถำนที่จะต้องมั่นใจว่ำลูกจ้ำง /พนักงำน/อำสำสมัครทุกคนที่มีสิทธิได้รับกำรฉีด

วัคซีนจะต้องได้รับกำรฉีดวัคซีนครบตำมก ำหนด  

  6. กำรสวมหน้ำกำกอนำมัย (ยกเว้นช่วงรับประทำนอำหำรและดื่มน้ ำ) กำรรักษำระยะห่ำง

ระหว่ำงกันอย่ำงน้อย 1.5 เมตร  กำรหมั่นสังเกตสุขภำพของตนเอง และตรวจหำเชื้อโควิด-19 ด้วยวธิ ี

Antigen Rapid Tests (ART) เป็นครั้งครำว และมั่นใจว่ำอำคำร/สถำนประกอบกำรมีอำกำศถำ่ยเทเพียงพอ  

 ผู้ที่ได้รับกำรฉีดวัคซีนครบตำมก ำหนดสำมำรถพบปะสังสรรค์/รวมตัวกันที่บ้ำนส่วนบุคคลได ้และ

จ ำกัดจ ำนวนเพียง 10-30 คนเท่ำนั้น (ขึ้นอยู่กับขนำดของบ้ำน) 

 เปิดโรงเรียนบำงแห่งส ำหรับผู้ที่ได้รับกำรฉีดวัคซีนครบตำมก ำหนด และตรวจหำเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี

Antigen Rapid Tests (ART) ทุกสองสัปดำห์ ส ำหรับ 

1. สถำบันกำรศึกษำระดับสูง  

2. โรงเรียนอำชีวศึกษำ 

3. โรงเรียนสอนขับรถยนต์ 

 ผู้ที่ได้รับกำรยกเว้นจำกกำรฉีดวัคซีนด้วยเหตุผลทำงกำรแพทย์จะไม่ได้รับอนุญำตให้เข้ำสถำน

ประกอบกำร/อำคำรดังกล่ำว 

 บุคคลที่จะต้องได้รับกำรฉีดวัคซีน ได้แก่ บุคลำกรทำงกำรศึกษำ (ครู) บุคลำกรที่ท ำงำนในสถำนศึกษำ 

(ด้ำนธุรกำร) พนักงำนและผู้ปกครองที่โรงเรียนและสถำนรับเลี้ยงเด็ก (children’s daycare centres)  

ผู้ฝึกอบรม ฯลฯ ยกเว้นผู้ที่มีปัญหำสุขภำพ เช่น ภูมิแพ้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์มำแสดง 

อย่ำงไรก็ตำม รัฐบำลก ำลังเตรียมแผนกำรในกำรเปิดโรงรียน โดยจะพิจำรณำจำกแผนกำรฉีดวัคซีน

แห่งชำติที่ก ำลังด ำเนินกำรฉีดให้กับผู้ที่มีอำยุระหว่ำง 12-17 ปี และเด็กที่มีอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี ที่จะต้อง

ได้รับกำรฉีดวัคซีนเป็นกลุ่มต่อไป โดยหลังจำกที่คณะกรรมกำรบริหำรสถำนกำรณ์โควิด-19 (COVID-

19 Steering Committee) ได้พิจำรณำปรับแผนกำรด ำเนินกำรแล้ว จะแจ้งแนวปฏิบัติในกำรเปิด

โรงเรียน สถำนรับเลี้ยงเด็ก และสถำบันกำรศึกษำอื่นๆ ให้ทรำบต่อไป  

 สถำนประกอบกำรทุกแห่งที่ได้รับอนุญำตให้เปิดบริกำรในระยะ/เฟสเปลี่ยนผ่ำน (Transition Phase) 

จะต้องปฏิบัติตำมแนวทำง (Standard Operation Procedures : SOPs) ที่ก ำหนด  
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ช่วงระยะเวลาเฉพาะกาลก่อนการเร่ิมการเข้าสู่ช่วงระยะ/เฟสเปลี่ยนผ่าน  

(Interim Period before Transition Phase) 

 ก่อนกำรเริ่มต้นกำรเข้ำสู่ช่วงระยะ/เฟสเปลี่ยนผ่ำน (Transition Phase) ในวันที่ 19 พฤศจิกำยน 

2564  จะมีกำรต่อระยะเวลำกำรห้ำมออกนอกเคหสถำน/เคอร์ฟิวส์ (“Operasi Pulih” ) ตั้งแต่เวลำ 

20.00-04.00 น.  ไปอีก 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 15-18 พฤศจิกำยน  2564 

 เมื่อเริ่มต้นเข้ำสู่ช่วงระยะ/เฟสเปลี่ยนผ่ำน (Transition Phase) จะเปลี่ยนชื่อกำรห้ำมออกนอก

เคหสถำน (เคอร์ฟิวส์) จำกเดิมมำเป็น “Operasi Peralihan”  โดยจะปรับเวลำให้สั้นลงเป็นเวลำ 

22.00-04.00 น. ตั้งแต่วันที่ 19-30 พฤศจิกำยน  2564 

 

***************************************** 

 


