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ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนเมษายาและต้นเดือนพฤษภาคม 
หลังจากที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อเริ่มลดลง ประเทศในยุโรปเริ่ม
ผ่อนปรนมาตรการการปิดเมืองและการห้ามด าเนิน
กิจการทางสาธารณะ โดยสหภาพยุโรปได้ออกแนว
ปฏิบัติการผ่อนปรนมาตรการการปิดเมือง ให้เป็น
แนวทางส าหรับประเทศสมาชิก โดยให้พิจารณาถึง
ปัจจัยส าคัญ 3 ประการที่จะใช้เป็นตัวชี้วัดถึงความ
พร้อมในการผ่อนปรนมาตรการการปิดเมือง ได้แก่ 

• ข้อมูลทางการระบาดวิทยา: โดยจะตอ้งมีการ
ลดลงของจ านวนผู้ติดเชื้อใหม่ ผู้ติดเชื้อที่ต้องได้รับ
การรักษาในโรงพยาบาล และผู้ติดเชื้ออาการหนัก 
อย่างต่อเนื่อง 

• ความสามารถด้านสาธารณสุขและการแพทย์ : 
โดยจะต้องมีจ านวนแพทย์และบุคลากรทางการ
แพทย์ จ านวนเตียงในโรงพยาบาล การเข้าถึงยา
รักษาโรค อุปกรณ์การป้องกันการติดต่อของโรค 
การเข้าถึงการรักษาของกลุ่มเสี่ยง เป็นต้น ให้
เพียงพอต่อการรักษาและดูแลผู้ป่วย 

• ความสามารถในการติดตามการแพร่กระจายของ
โรค: โดยจะต้องมีศักยภาพเพียงพอในการตรวจ
ทดสอบอย่างกว้างขวางเพื่อตรวจหาผู้ติดเชื้อ และ
ติดตามการแพร่กระจายของไวรัสผ่านการท า  
contact tracing และเมื่อพบผู้ติดเชื้อต้องสามารถ
กักกันผู้ติดเชื้อไม่ให้แพร่กระจายโรคต่อไป 
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พร้อมทั้ ง ให้แนวทางการผ่อนปรนมาตรการว่ า
จ า เป็ นต้ อ งตั้ ง อยู่ บนพื้ นฐานของหลั กฐานทาง
สาธารณสุขเป็นหลัก โดยถือให้ความปลอดภัยต่อ
สุขภาพประชาชนมีความส าคัญเป็นอันดับหนึ่ง แต่ยัง
จ าเป็นที่จะต้องหาจุดสมดุลระหว่างการรักษาความ
ปลอดภัยทางสาธารณสุขและผลกระทบทางเศรษฐกิจ
ด้วย นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้มีการท างานร่วมกัน
ระหว่างประเทศสมาชิกเพื่อให้มาตรการของแต่ละ
ประเทศเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และให้มีการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างกันซึ่งท้ายสุดจะน าไปสู่
ความเป็นหนึ่งเดียวกันของสหภาพยุโรปในการจัดการ
กับการระบาดของโรคโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น โดยการผ่อนปรนมาตรการการปิดเมืองของแต่
ละประเทศในยุโรปสามารถสรุปได้ดังนี้ (ข้อมูลอัพเดท 
ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563) 

เยอรมน ี

 

 

 

จากการประชุมหารือทางไกลระหว่างนาง Angela 
Merkel นายกรัฐมนตรีสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
และรัฐมนตรีของรัฐทั้ง 16 รัฐเกี่ยวกับการพิจารณา
ทบทวนมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ได้มีการประกาศแนวทางในการ
ผ่อนปรนมาตรการสรุปได้ ดังนี ้

มาตราการส าหรับการรักษาระยะห่าง 

ขยายข้อก าหนดเกี่ยวกับการรักษาระยะห่างทางสังคม
ออกไป  โดยประชาชนยังจ าเป็นต้องจ ากัดการเดินทาง 
และรักษาระยะห่างกับบุคคลอื่นอย่างน้อย 1.5 เมตร 
ต่อไป และห้ามรวมกลุ่มมากกว่า 2 คน ในที่สาธารณะ 
(หากไม่ใช่ครัวเรือนเดียวกัน)  
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มาตราการส าหรับการคมนาคม 

ขยายเวลาของมาตรการควบคุมชายแดนทางบก
ระหว่างเยอรมนีกับออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 
ลักเซมเบิร์ก และเดนมาร์ก และห้ามการเดินทางหรือ
ท่องเที่ยวส่วนบุคคล นอกจากนี้ยังมีการควบคุม
ความเร็วของการขับยานพาหนะบนท้องถนน โดยถ้า
ขับรถเร็วกว่าที่ก าหนดไว้ 21 กม./ชม. จะถูกริบใบขับขี่
ทันท ี

มาตราการส าหรับร้านค้าและร้านอาหาร 

ประกาศผ่อนปรนให้ร้านค้าปลีกทุกประเภทที่มีขนาด
เล็กกว่า 800 ตารางเมตร สามารถเปิดท าการได้ตั้งแต่
วันที่ 20 เมษายน 2563 เป็นต้นไป โดยร้านเหล่านี้ต้อง
มีมาตรการด้านสุขอนามัย การเข้าใช้บริการ และการ
จ ากัดจ านวนลูกค้า จากนั้นตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 
2563 จะอนุญาตให้ร้านค้าขนาดไม่เกิน 2,500 ตาราง
เมตร รวมถึงร้านท าผม เปิดท าการได้ โดยร้านเหล่านี้
ต้องมีมาตรการด้านสุขอนามัยเช่นกัน ส่วนตั้งแต่วันที่ 
11 พฤษภาคม 2563 ร้านค้าต่าง ๆ ไม่จ ากัดขนาด 
สามารถกลับมาเปิดบริการได้หากมีการก าหนดให้
ผู้ใช้บริการสวมหน้ากาก และมีการรักษาระยะห่าง
ระหว่างกันอย่างน้อย 1.5 เมตร 
 

การเปิดโรงภาพยนตร์ โรงละคร ร้านอาหาร โรงแรม 
และร้านเสริมความงาม ให้ขึ้นอยู่กับรัฐต่าง ๆ เป็นผู้
พิจารณาตามความพร้อมและความเหมาะสมของแต่รัฐ 

มาตราการส าหรับสถานศึกษา 

เห็นชอบให้เริ่มการเรียนการสอนได้ตั้งแต่วันที่  4 
พฤษภาคม 2563 โดยเริ่มจากชั้นเรียนเด็กประถมและ
มัธยมที่จ าเป็นต้องมีการสอบไล่ ส าหรับนักเรียน
อนุบาลและอื่น ๆ จะมีการพิจารณาผ่อนปรนอย่างค่อย
เป็นค่อยไป โดยจะมีการหารืออีกครั้ง โดยพื้นที่ในชั้น
เรียนจะต้องมีพื้นที่ไม่ต่ ากว่า 20 ตารางเมตร/คน 
ในขณะที่มหาวิทยาลัยควรใช้วิธีการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์ไปก่อน 
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มาตราการส าหรับการตรวจหาเชื้อและการวิจัย 

เพิ่มศักยภาพในการตรวจการติด/แพร่เชื้อ รวมถึงการ
สนั บสนุ นก า ร วิ จั ย และการพัฒนาวั คซี น  โ ดย
สถาบันวิจัยวัคซีนแห่งชาติเยอรมนี ได้อนุมัติให้มีการ
เริ่มต้นทดสอบวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด-19 ในมนุษย์แล้ว 
เบื้องต้นมีอาสาสมัครที่สุขภาพดีราว 200 คนอายุ
ระหว่าง 18-55 ปี เข้าร่วมการทดสอบดังกล่าว โดย
วัคซีนชุดนี้ได้รับการพัฒนาภายใต้ความร่วมมือของ
บริษัทยายักษ์ใหญ่ของสหรัฐอย่าง Pfizer กับ บริษัท 
BioNTech SE ผู้เชี่ยวชาญด้านไบโอเทคโนโลยีของ
เยอรมนี 

มาตรการที่ยังไม่มีการผ่อนปรน 

ร้านอาหารและสถานบันเทิง อาทิ ผับ บาร์ โรงหนัง 
โรงละคร ยังไม่สามารถเปิดท าการได้ (ขึ้นอยู่กับรัฐต่าง 
ๆ เป็นผู้พิจารณา) 

ยังไม่อนุญาตให้จัดงานหรือกิจกรรมขนาดใหญ่ ซึ่ง
รวมถึง งานแสดงสินค้า งานเทศกาล และกิจกรรมทาง
กีฬา จนถึง 31 สิงหาคม 2563 อีกทั้งยังไม่อนุญาตให้
จัดกิจกรรมการรวมกลุ่มทางศาสนาไปอีกระยะหนึ่ง 

โดยจะมีการประชุมระหว่างนาง Angela Merkel 
นากยรัฐมนตรีสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  และ
รัฐมนตรีของรัฐทั้ ง 16 รัฐ เพื่อหารือร่วมกันเพื่อ
ประเมินสถานการณ์ทุก 14 วัน โดยขึ้นกับจ านวนผู้ติด
เชื้อโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 

ฝรั่งเศส 

 

 

 

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 นายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสได้
เสนอแผนยุทธศาสตร์การผ่อนปรนมาตรการห้ามออก
จากที่พัก (ส าหรับภายหลังวันที่ 11 พฤษภาคม 2563) 
ต่อสภาผู้แทนราษฎร สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 

แผนยุทธศาสตร์การผ่อนปรนมาตรการห้ามออกจากที่
พัก ตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักสามประการ ได้แก่ การ
ป้องกันการติดเชื้อ การตรวจสอบการติดเชื้อ และการ
แยกตัวเมื่อติดเชื้อ 
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Credit: france24.com 

1) การป้องกันการติดเชื้อ : ต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ
ทางสาธารณสุขโดยเคร่งครัดเพื่อป้องกันการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัส รวมทั้งต้องมีการสวมหน้ากากใน
บางสถานที่ ซึ่งรัฐบาลได้พยายามด าเนินการเพื่อให้
ประชาชนสามารถมีหน้ากากอย่างทั่วถึง อาทิ การเพิ่ม
ก าลังการผลิตหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้าและการ
เพิ่มการน าเข้าหน้ากาก นอกจากนี้ รัฐบาลจะสนับสนุน
งบประมาณแก่องค์กรท้องถิ่นให้จัดหาหน้ากากให้
ประชาชนในพื้นที่ (ร้อยละ 50 ของราคาอ้างอิงของ
หน้ากาก) และขอให้บริษัทต่าง ๆ จัดหาหน้ากากให้
พนักงาน โดยรัฐบาลและองค์กรท้องถิ่นจะจัดหา
หน้ากากอนามัยให้แก่บุคลากร โดยเฉพาะผู้ที่ต้อง
ให้บริการประชาชน และผู้ ว่ าราชการจะได้ รับ
งบประมาณช่วยเหลือการจัดหาหน้ากากให้แก่เมือง
ขนาดเล็กที่ไม่มีงบประมาณเพียงพอ รวมทั้งจะจัดหา
และแจกจ่ายหน้ากากให้แก่ผู้ยากไร้ นอกจากนี้ จะมี
การเปิด E-commerce platform ของการไปรษณีย์
ฝรั่งเศสจ าหน่ายหน้ากากให้แก่ประชาชนด้วย 

2) การตรวจสอบการติดเชื้อ: รัฐบาลตั้งเป้าหมายที่จะ
ท าการตรวจสอบการติดเชื้อให้ได้อย่างน้อย 7 แสนครั้ง
ต่อสัปดาห์ เนื่องจากคาดว่าตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 
2563 จะมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ประมาณ 1,000-3,000 
รายต่อวัน จึงได้ค านวณให้มีชุดตรวจปริมาณเพียงพอ
ต่อการตรวจสอบผู้ต้องสงสัยว่าติดเชื้อ และได้เพิ่ม
ความสามารถในการตรวจสอบในห้องปฏิบัติการต่าง ๆ 
แล้ว และให้ประกันสังคมฝรั่งเศสครอบคลุมค่าใช้จ่าย
ในการตรวจสอบการติดเชื้อเต็มจ านวนด้วย นอกจากนี้ 
จะต้องจัดตั้งหน่วยงานเพื่อท าการสืบประวัติโดยเฉพาะ
เพื่อให้ผู้ใกล้ชิดกับผู้ตรวจพบการติดเชื้อ ได้เข้ารับการ
ตรวจสอบการติดเชื้อด้วย 

3) การแยกตัวเมื่อติดเชื้อ: จะต้องสามารถแยกตัวผู้ติด
เชื้อให้ได้เร็วที่สุดเพื่อระงับการแพร่ระบาด ทั้งนี้ การ
แยกตัวไม่ใช่การลงโทษ และอยู่บนความรับผิดชอบ
ส่วนตน โดยรัฐบาลเปิดโอกาสให้เลือกได้ว่าจะแยกตัว
กับครอบครัวทั้งหมด หรือที่โรงแรมโดยล าพัง 

โดยรายละเอียดของแผนยุทธศาสตร์การผ่อนปรน
มาตรการห้ามออกจากที่พักของประเทศฝรั่งเศสสรุปได้
ดังนี ้
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มาตรการส าหรับสถานศึกษา 

ให้มีการทยอยเปิดสถานศึกษาระดับอนุบาลและ
ประถมศึกษาตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 ทั่ว
ประเทศโดยอยู่บนพื้นฐานความสมัครใจ ส าหรับ
จังหวัดในพื้นที่สีเขียว สามารถพิจารณาเปิดเรียนชั้น
ประถามปลายและมัธยมต้น โดยเริ่มจากชั้นประถม 6 
และ มัธยม 1 ได้ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 โดย
จะมีการจ ากัดจ านวนนักเรียน ไม่ให้มีมากกว่า 15 คน
ต่อห้อง และครูและบุคลากรทุกคนจะต้องสวมหน้ากาก
อนามัย แต่เด็กอนุบาลและเด็กอายุต่ ากว่า 3 ปี ไม่ต้อง
สวมหน้ากาก ส าหรับชั้นประถมอาจให้นักเรียนบางคน
สวมหน้ากากได้ในบางกรณี อาทิ หากมีอาการป่วย
ระหว่างวันและรอผู้ปกครองมารับกลับ ส าหรับชั้น
มัธยมต้นนักเรียนจะต้องสวมหน้ากาก โดยสถานศึกษา
ต้องจัดหาหน้ากากให้แก่นักเรียนที่ไม่มีหน้ากากด้วย 

ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม 2563 จะมีการพิจารณา
เกี่ยวกับมาตรการการเปิดโรงเรียนระดับชั้นมัธยมปลาย
อีกครั้งหนึ่ง โดยจะพิจารณาให้สามารถเปิดการเรียน
การสอนสายอาชีพได้ก่อน 

มาตรการส าหรับบริษัท 

ขอให้ยังคงท างานจากที่พักต่อไป เพื่อให้มีผู้ใช้ระบบ
ขนส่งมวลชนให้น้อยที่สุด หรือหากไม่สามารถท างาน
จากที่พักได้ ให้จัดเวลาท างานให้พนักงานไม่ต้องท างาน
พร้อมกัน ทางภาครัฐจะทยอยเผยแพร่แนวปฏิบัติทาง
สาธารณสุขของแต่ละสาขาอาชีพ โดยหลักทั่วไปคือ
ต้องสวมหน้ากากอนามัยหากไม่สามารถเว้นระยะห่าง
อย่างน้อย 1 เมตร ระหว่างกันได้ 

มาตราการส าหรับร้านค้าและร้านอาหาร 

ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 ร้านค้าทุกประเภท
สามารถเปิดให้บริการได้ และอนุญาตให้ตลาดเปิด
ให้บริการได้ ทั้งตลาดในพื้นที่ปิดและพื้นที่เปิด เว้นแต่
ว่านายกเทศมนตรีหรือผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นว่าการ
เปิดตลาดในพื้นที่ ไม่ เป็นไปตามแนวปฏิบัติทาง
สาธารณสุขที่ดีพอ โดยบังคับให้สวมหน้ากากหากไม่
สามารถเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตรระหว่างกันได้ 
และร้านค้าสามารถขอให้ลูกค้าสวมหน้ากากก่อนเข้า
ร้านได้ แต่อย่างไรก็ตามผู้ว่าราชการจังหวัดยังสามารถ
ห้ามศูนย์การค้าที่มีพื้นที่มากกว่า 40,000 ตารางเมตร 
ไม่ให้เปิดบริการได้ และอาจพิจารณาอนุญาตให้เปิดได้
เฉพาะแผนกสินค้าอาหาร 



 

 

มาตรการส าหรับการคมนาคม 

 

 

 

 

 

 

 

ทางภาครัฐพยายามให้ เพิ่มจ านวนรถสาธารณะ
ให้บริการ และส่งเสริมการท างานจากที่พัก เนื่องจาก
เป็นเรื่องยากที่จะเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร
ระหว่างกันในระบบขนส่งสาธารณะ โดยขอความ
ร่วมมือให้หลีกเลี่ยงการใช้บริการระบบขนส่งมวลชน
ระหว่างชั่วโมงเร่งด่วน และจ าเป็นต้องสวมหน้ากาก
อนามัยขณะใช้บริการขนส่งสาธารณะ พร้อมทั้งต้อง
จ ากัดจ านวนผู้ใช้บริการ โดยมีการเว้นที่นั่งไม่ให้นั่ง
ติดกัน ส าหรับรถแท็กซี่ต้องติดตั้งแผ่นพลาสติกป้องกัน
ระหว่างคนขับและผู้โดยสาร นอกจากนี้ยังมีจ ากัดการ
เดินทางระหว่างแคว้น หรือ จังหวัด ยกเว้นในกรณีต้อง
เดินทางไปท างานและกรณีมีเหตุจ าเป็นทางครอบครัว 
โดยจะมีการลดเที่ยวรถไฟระหว่างจังหวัด 

ประชาชนสามารถเดินทางในเมืองได้โดยไม่ต้องกรอก
แบบฟอร์มขออนุญาตออกจากที่พัก ยกเว้นกรณีที่
จะต้องเดินทางไกลกว่า 100 กิโลเมตร ยังคงต้องกรอก
แบบฟอร์มขออนุญาตเดินทาง (ในกรณีท างานหรือเหตุ
จ าเป็นทางครอบครัว เท่านั้น) เพื่อหลีกเลี่ยงมิให้มีการ
เดินทางระหว่างจงหวัด เพื่อการพักผ่อน 

บังคับให้มีการสวมหน้ากากระหว่างการใช้ระบบขนส่ง
สาธารณะส าหรับผู้ที่มีอายุ 11 ปีขึ้นไปทั้งนี้จะมีการ
แจกจ่ายหน้ากากในช่วงวันแรก ๆ ตามสถานีส าคัญทั่ว
ประเทศ หากฝ่าฝืนไม่สวมหน้ากาก หรือใช้ รถ
สาธารณะระหว่างชั่วโมงเร่งด่วนโดยไม่มีใบรับรอง หรือ
ขึ้นรถไฟ TGV โดยไม่ได้ส ารองบัตรโดยสาร มีโทษปรับ 
135 ยูโร 
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มาตรการส าหรับการเล่นกีฬา / ออกก าลังกาย 

สามารถออกก าลังกายได้ แต่ยังไม่สามารถเล่นกีฬาใน
สถานที่ปิด หรือกีฬากลุ่ม หรือกีฬาที่ต้องมีการสัมผัส
กันได้ และจะเปิดสวนสาธารณะได้เฉพาะในพื้นที่สี
เขียวเท่านั้น 

มาตรการส าหรับการพักผ่อน / วัฒนธรรม / สันทนา
การ 

ให้ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์ขนาดเล็กเปิดให้บริการได้ 
โดยต้องเคารพแนวปฏิบัติทางสาธารณสุขอย่าง
เคร่งครัด 

อนุญาตให้สถานที่ทางศาสนาเปิดท าการได้ แต่ขอให้ยัง
ไม่จัดพิธีกรรมทางศาสนาก่อนวันที่ 2 มิถุนายน 2563 
แต่สามารถจัดงานศพได้โดยมีผู้เข้าร่วมไม่เกิน 20 คน 
และอนุญาตให้เปิดสุสาน 

มาตรการที่ยังไม่มีการผ่อนปรน 

ร้านอาหาร คาฟ่ ผับ บาร์ และสถานบันเทิงอื่น ๆ ยังไม่
สามารถเปิดให้บริการได ้

ยังไม่อนุญาตให้พิพิธภัณฑข์นาดใหญ่ โรงภาพยนตร์ 
โรงละครและห้องแสดงคอนเสิร์ตเปิดให้บริการ 

ไม่อนุญาตให้จัดกิจกรรมใหญ่ ๆ (มีผู้เขา้ร่วมมากกวา่ 
5,000 ราย) ทั้งด้านวัฒนธรรม กีฬา และมหกรรม
แสดงสินค้า จนถึงอย่างน้อยเดือน กันยายน 2563 

ไม่อนุญาตให้ห้องจัดเลี้ยงและห้องอเนกประสงค์เปิด
ให้บริการอย่างน้อยถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2563 

ปิดชายหาดถึงวันที่ 1 มิถนุายน 2563 เป็นอย่างน้อย 

ให้เลื่อนการจัดงานแต่งงาน ยกเว้นกรณีมีเหตุฉุกเฉิน 

ไม่อนุญาตให้ท าการชุมนุมใด ๆ ในพื้นที่สาธารณะและ
พ้ืนท่ีส่วนบุคคลเกินกว่า 10 คน 
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โดยทางรัฐบาลฝรั่งเศสจะประเมินสถานการณ์อีกครั้ง
หนึ่งในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม 2563 และมีก าหนด
เสนอร่างกฎหมายฉบับใหม่เพื่อขยายระยะเวลาภาวะ
ฉุกเฉินทางสาธารณสุข ออกไปอีกสองเดือนจนถึงวันที่ 
23 กรกฎาคม 2563 ซึ่งในระหว่างภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุขนี้ รัฐบาลจะสามารถออกพระราชก าหนด 
เพื่อก าหนดมาตรการต่าง ๆ ที่จ าเป็นเพื่อแก้ไขวิกฤติ
ทางสาธารณสุข อาทิ การอนุญาตให้ทีมงานสามารถ
เข้าถึงข้อมูลทางการแพทย์ส่วนบุคคลได้ และการจ ากัด
การเดินทางระหว่างแคว้นหรือจังหวัด 

 

เนเธอร์แลนด ์

 

 

 

 

โดยภาพรวม รัฐบาลได้ตัดสินใจขยายมาตรการส่วน
ใหญ่ไปจนถึงวันที่ 19 พฤษภาคม และในสัปดาห์ก่อน
วันที่ 19 พฤษภาคม คณะรัฐมนตรีจะประเมินสิ่งที่
จ าเป็นส าหรับช่วงเวลาหลังจากวันที่ 19 พฤษภาคมอีก
ครั้ง 

มาตราการส าหรับสถานศึกษา 

โรงเรียนในระดับประถมศึกษา รวมถึงการศึกษาพิเศษ 
(ระดับประถมศึกษา) ศูนย์ดูแลเด็กเล็ก และศูนย์ดูแล
เด็ก สามารถเปิดได้ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 
พร้อมมีมาตรการเพิ่มเติมดังนี้ 

โรงเรียนประถมศึกษา ให้ลดขนาดกลุ่มในห้องเรียนลง
ครึ่งหนึ่ง โดยให้นักเรียนเข้าโรงเรียนประมาณร้อยละ 
50 ของเวลาทั้งหมด อีกครึ่งหนึ่งของเวลาที่เหลือ ให้
เรียนแบบออนไลน์  

การศึกษาพิเศษส าหรับการศึกษาส าหรับเด็กพิเศษ 
หรือเด็กพิการในระดับประถมศึกษาสามารถเปิดได้โดย
ไม่จ าเป็นต้องมีการจ ากัดเวลา  

ผู้ปกครองควรพาเด็กไปโรงเรียน หรือไปรับเด็กตอนพัก
กลางวัน ด้วยการเดินเท้า หรือขี่จักรยาน เพื่อลดการใช้
ขนส่งสาธารณะ 

โรงเรียนมัธยมสามารถเตรียมการเพื่อให้นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา (บางส่วน) สามารถกลับไปโรงเรียนได้ 
ตั้งแต่วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563 

คาดว่าตั้งแต่วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2563 การศึกษา
ระดับอาชีวศึกษาจะสามารถท าการเรียนการสอนและ
ด าเนินการสอบภาคปฏิบัติได้อีกครั้ง  

มาตราการส าหรับร้านค้าและร้านอาหาร 

ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 ร้านค้าหรืออาชีพที่
ต้องสัมผัสลูกค้าสามารถให้บริการได้ เช่น ครูสอนขับ
รถ วิชาชีพทางการแพทย์ (นักโภชนาการ หมอนวด นัก
กิจกรรมบ าบัด อาชีพด้านทันตกรรม ฯลฯ ) อาชีพที่
เป็นการดูแลร่างกายภายนอก (เช่น ช่างตัดผม ช่าง
เสริมสวย ช่างท าเล็บ ฯลฯ) และแพทย์ทางเลือก แต่
ต้องจัดการให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างกัน 1.5 เมตร 
และให้มีการนัดหมายล่วงหน้า 

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 อนุญาตให้ร้านอาหาร
แบบนั่งนอกร้านเปิดได้ โดยต้องเว้นระยะห่าง 1.5 
เมตร และอนุญาตให้โรงภาพยนตร์ ร้านอาหาร ร้าน
กาแฟ และสถาบันทางวัฒนธรรม (เช่น โรงมหรสพ 
และโรงละคร) เปิดได้ภายใต้เงื่อนไข จ ากัดจ านวนคน
สูงสุด 30 คน รวมพนักงาน และต้องรักษาระยะห่าง 
1.5 เมตรระหว่างกัน นอกจากนี้ผู้ชมต้องท าการจอง
ก่อนเข้าใช้บริการ และมีการสอบถามล่วงหน้าระหว่าง
ผู้ประกอบการกับลูกค้าเพื่อประเมินว่ามีความเสี่ยงใน
การติดเชื้อหรือไม่ 
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มาตราการส าหรับการใช้หน้ากากอนามัย 

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป ในสถานการณ์
ที่ไม่สามารถรักษาระยะห่าง 1.5 เมตรระหว่างกันได้ 
เช่น กรณีผู้ โดยสารและพนักงานในระบบขนส่ง
สาธารณะ จะต้องสวมหน้ากากอนามัย แต่ไม่ควรใช้
หน้ากากส าหรับการแพทย์ 

มาตรการส าหรับการเล่นกีฬา / ออกก าลังกาย 

ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2563 เด็กและเยาวชนจะมี
พ้ืนท่ีมากข้ึนส าหรบัการเล่นกีฬากลางแจ้ง แต่จะไม่มี
การแข่งขันอย่างเป็นทางการ เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
สามารถออกก าลังกายด้วยกันกลางแจ้ง ภายใต้การ
ดูแล ในขณะที่เยาวชนอายุ 13 ถึง 18 ปี ได้รับอนุญาต
ให้ออกก าลังกลางแจ้งด้วยกัน แต่ต้องเว้นระยะห่างทาง
กายภาพระหว่างกันอย่างน้อย 1.5 เมตร ส าหรับผู้ที่มี
อายุมากกว่า 18 ปีสามารถออกก าลังกายนอกสถานที่
ได้ โดยเว้นระยะห่างจากผู้อื่น 1.5 เมตร ส าหรับ
นักกีฬาอาชีพ สามารถกลับมาฝึกซ้อมในสถานที่ฝึกที่
ก าหนดได้ ถ้ามีการเว้นระยะห่างทางกายภาพระหว่าง
กันอย่างน้อย 1.5 เมตร 

มาตรการส าหรับผู้สูงอายุ 

ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2563 เป็นต้นไป อนุญาตให้
ผู้สูงอายุที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไปที่อาศัยอยู่อย่างอิสระ 
สามารถมีคนมาเยี่ยมอย่างสม่ าเสมอได้คราวละหนึ่ง
หรือสองคน 

มาตรการที่ยังไม่มีการผ่อนปรน 
ขยายมาตรการห้ามจัดกิจกรรม การชุมนุมต่าง ๆ ไป
จนถึงวันที่ 1 กันยายน 2563 

 

เบลเยียม 

 

 

 

นาง Sophie Wilmès นายกรัฐมนตรีเบลเยียม ได้
แถลงสรุปแนวทางออกจากมาตรการล๊อกดาวน์ เป็น
ช่วง ๆ ดังนี ้
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ระยะแรก เริ่มตั้งแตว่ันที่ 4 พฤษภาคม 2563 

มาตรการส าหรับการคมนาคม 

บุคคลที่มีอายุมากกว่า 12 ปี ที่ต้องใช้บริการขนส่ง
สาธารณะ หรือออกไปในที่สาธารณะ จะต้องใส่
หน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า ผ้าพันคอ หรืออุปกรณ์อื่น 
ๆ ที่ช่วยปกปิดจมูกและปาก โดยภาครัฐจะจัดหาและ
แจกหน้ากากผ้าคนละหนึ่งชิ้นและไส้กรอง 2 ชิ้น ส่วน
หน้ากากอนามัยที่ ใช้ในทางการแพทย์ยังสงวนไว้
ส าหรับบุคคลากรทางการแพทย์เท่านั้น และแนะน าให้
หลีกเลี่ยงการเดินทางระหว่างชั่วโมงเร่งด่วน หาก
เป็นไปได้ควรใช้พาหนะส่วนตัวให้มากที่สุดในการ
เดินทาง เช่น รถยนต์ จักรยาน หรือ การเดินเท้า 

ส าหรับผู้ที่ไม่ได้มีความจ าเป็น ให้งดเดินทางออกจากที่
อยู่อาศัย เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อต่อไป นอกจากว่า
จะมีความจ าเป็นส าคัญ เช่น นัดพบแพทย์ เป็นต้น 

มาตราการส าหรับสถานศึกษา 

โรงเรียนยังคงเป็นศูนย์กลาง เพื่อรับและดูแลเฉพาะเด็ก
ที่พ่อแม่ต้องออกไปท างาน ไม่ใช่เพียงแค่บุตรของ
บุคคลาการทางการแพทย์ หรือบุตรของพนักงาน 

ร้านค้าสิ่งอุปโภคบริโภค แต่รวมถึงกิจการอื่น ๆ ด้วย
เช่นกัน 

มาตราการส าหรับบริษัท 

บริษัทห้างร้านยังสามารถด าเนินกิจการได้  สามารถเริ่ม
ติดต่อระหว่างธุรกิจได้ แต่ธุรกิจที่ติดต่อกับสาธารณะ
ยังคงงด โดยยังถือให้การท างานจากบ้านยังคงเป็นแนว
ปฏิบัติมาตรฐานที่แนะน า 

มาตราการส าหรับโรงพยาบาล 

โรงพยาบาลและแพทย์เริ่มรับคนไข้ทั่วไปได้ตามปกติ 

มาตราการส าหรับร้านค้า 

ร้านขายผ้า สิ่งทอสามารถเปิดท าการได้ เพราะเป็น
สิ่งจ าเป็นในการผลิตหน้ากากผ้า ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องการใน
ขณะนี ้

มาตรการส าหรับการเล่นกีฬา / ออกก าลังกาย 

กีฬาที่มีผู้เล่นสูงสุดสองคนสามารถกระท าร่วมกับบุคคล
อื่นนอกเหนือจากครอบครัวได้ เช่น เทนนิส พายเรือ
คายัค ตกปลา กอล์ฟ ปั่นจักรยาน วิ่ง เดินออกก าลัง
กาย กิจกรรมเหล่านี้เป็นกิจกรรมกลางแจ้ง ที่สามารถ
กระท าได้โดยไม่มีการจ ากัด แต่การใช้ห้องอาบน้ า ห้อง 
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เปลี่ยนเสื้อผ้า ยังคงงดเว้น ในขณะการขับขี่จักรยาน
หรือเดินเป็นกลุ่ม 3 คน สามารถท าได้ แต่ต้องรักษา
ระยะห่าง 

มาตรการส าหรับการพบปะผู้คน 

สามารถเชิญเพื่อนฝูงที่สนิทมาที่บ้านได้สูงสุดสองคน 
และการต้อนรับแขกจะต้องกระท านอกชายคาและต้อง
รักษาระยะห่าง 1.5 เมตรระหว่างกัน เช่นเดิม 

ระยะสอง เริ่มตั้งแตว่ันที่ 10  
และ 11 พฤษภาคม 2563 

มาตราการส าหรับครอบครัว 

ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2563 พฤษภาคม เป็นต้นไป 
แต่ละครอบครัวจะสามารถรับแขกมาเยี่ยมที่บ้านได้ไม่
เกิน 4 คน (รวมเด็ก) โดยต้องเป็น 4 คนเดียวกันไป
ตลอด และหากเป็นไปได้ควรเจอบริเวณนอกบ้าน เช่น 
ระเบียงหรือสวน และห้ามพบปะกับคนป่วย 

มาตราการส าหรับร้านค้า 

ร้านค้าทั่วไปสามารถกลับมาท าการเปิดกิจการได้ตั้งแต่
วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 โดยไม่มีการค านึงว่าเป็น
กิจการขนาดเล็กหรือใหญ่ หรือจ าหน่ายสินค้าประเภท
ใด เพื่อให้เศรษฐกิจของประเทศด าเนินต่อไปได้ โดย 

ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างเคร่งครัด มีการแนะน าให้
ใส่ผ้าปิดปากปิดจมูกทั้งผู้ใหญ่และเด็กที่มีอายุ 12 ปีขึ้น
ไป ทั้งนี้การใส่ผ้าปิดหน้าหรือหน้ากากไม่ใช่มาตรการ
ทดแทนการรักษาระยะห่าง 

ระยะสาม เริม่ตั้งแตว่ันที่ 18 พฤษภาคม 2563 

มาตราการส าหรับสถานศึกษา 

สถานศึกษาในจังหวัดที่ใช้ภาษาดัตช์เป็นภาษาราชการ
กลับมาเริ่มเปิดการเรียนการสอนอีกครั้ง โดยจะเริ่มต้น
ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เพื่อเริ่มทดสอบก่อน 
ในขณะที่สถานศึกษาในจังหวัดที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็น
ภาษาราชการจะเปิดเป็นทางการวันที่ 18 พฤษภาคม 
2563  โดยรัฐมนตรีการศึกษาของภูมิภาคฟลานเดอร์
ให้เหตุผลว่า หากเกิดมีข้อผิดพลาดจะได้สามารถ
ประชุมและท าการปรับแผนกันได้ในวันเสาร์อาทิตย์ 
ก่อนที่โรงเรียนจะท าการเปิดจริงในวันจันทร์ 

โดยโรงเรียนประถมและมัธยมเริ่มเปิด 3 ชั้นเรียนก่อน 
(รายละเอียดขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาลภูมิภาค) ชั้น
อนุบาลยังปิดตลอดเดือนพฤษภาคม และให้มีนักเรียน
ไม่เกินห้องละ 10 คน ให้แต่ละคนมีพื้นที่อย่างน้อย 4 
ตารางเมตร และครูแต่ละคนมีพื้นที่อย่างน้อย 8 ตาราง 
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เมตร ทุกโรงเรียนจะต้องเพิ่มมาตรฐานอนามัยอย่าง
เข้มข้น ครูและนักเรียนอายุ 12 ปีขึ้นไปต้องสวม
หน้ากากป้องกัน และจะต้องท าความสะอาดห้องเรียน
ทุกครั้งหลังจากการท าการเรียนการสอน  

มาตรการส าหรับร้านค้าและการท ากิจกรรม 

ร้านท าผมและพิพิธภัณฑ์อาจเปิดได้ตั้งแต่วันที่ 18 
พฤษภาคม 2563  ภายใต้เงื่อนไขการรักษามาตรการ
ความปลอดภัยที่ก าหนดไว้ งานแต่งงานศพอาจมีการ
ผ่อนคลายให้มีผู้เข้าร่วมได้มากขึ้น กิจกรรมกีฬาในที่
โล่งแจ้งและมีระยะห่างที่ปลอดภัยมากกว่า 2 คนอาจ
เริ่มได ้

 

 

 

 

 

 

ระยะสี่ เริ่มประมาณกลางเดือนมิถุนายน 2563 

ร้านอาหารอาจเริ่มเปิดได้ ตามด้วยร้านกาแฟและบาร์ 
และเริ่มจัดงานเล็ก ๆ ได้ และอาจมีการประกาศ
แนวทางท่องเที่ยวฤดูร้อน 

มาตรการที่ยังไม่มีการผ่อนปรน 

กิจกรรมท่องเที่ยว การแข่งกีฬา กิจกรรมวัฒนธรรม 
การชุมนุม งานเทศกาล งานคอนเสิร์ตใหญ่ ๆ ยังไม่
อนุญาตให้จัด 

ทั้งนี้ ยังคงต้องรักษาระยะห่างอย่างน้อย 1.5 เมตร
ตลอดทุกระยะของการผ่อนคลายมาตรการและในทุก
กิจกรรมอย่างเคร่งครัด และรักษาสุขอนามัยโดยการ
หมั่นล้างมือด้วยสบู่บ่อย ๆ  รัฐบาลเบลเยียมแถลง 

เพิ่มเติมว่า การด าเนินมาตรการแต่ละช่วงจะขึ้นอยู่กับ
พัฒนาการของช่วงก่อนหน้า โดยจะท าอย่างค่อยเป็น
ค่อยไปและมีการปรับเปลี่ยนได้ตลอด อาจเดินหน้า
หรือถอยหลังก็ได้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ โดยจะมีการ
ยืนยันช่วงเปลี่ยนผ่านแต่ละช่วง 1 อาทิตย์ล่วงหน้า จึง
ยังต้องติดตามการประกาศรายละเอียดเพิ่มเติมของ
มาตรการในแต่ละช่วง  

สหราชอาณาจักร 

 

 

 
 

วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 นายกรัฐมนตรีของสหราช
อาณาจักร นาย Boris Johnson ได้แถลงว่าสหราช
อาณาจักรยังต้องอยู่ภายใต้มาตรการการปิดต่อไปก่อน 
เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสาย
พันธุ์ใหม่ แต่นับตั้งแต่สัปดาห์นี้จะมีการทยอยผ่อน
คลายข้อจ ากัดบางประการ โดยการผ่อนคลาย
มาตรการปิดเมืองจะด าเนินการแบบเป็นขั้นเป็นตอน
และมีเงื่อนไข โดยจะค านึงถึงการป้องกันสาธารณะและ
ชีวิตของประชาชนเป็นหลัก และจะพิจารณาจาก 5 
ปัจจัยหลักได้แก่ 

• การป้องกันระบบบริการด้านสุขภาพแห่งชาติของ
อังกฤษ (NHS) 

• อัตราการเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ที่ลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง 

• อัตราการติดเชื้อโรคโควิด-19 ลดลงอย่างต่อเนื่อง
และเป็นที่น่าพอใจ 

• การผลักดันให้มีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลเพียงพอ
ต่อบุคลากรที่จ าเป็นต้องใช้ 

• การสร้างความเชื่อมั่นว่ามาตรการต่าง ๆ ที่รัฐบาล
น ามาใช้นั้นจะไม่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดซ้ า 
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การผ่อนคลายมาตรการปิดเมืองจะถูกแบ่งออกเป็น 3 
ขั้น ดังนี้ 

ขั้นที่ 1: 

ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 รัฐบาลจะผ่อนคลาย
มาตรการบางอย่าง โดยจะอนุญาตให้ประชาชนที่ไม่
สามารถท างานจากที่บ้านได้ เช่น พนักงานด้านการ
ก่อสร้างและการผลิต สามารถกลับเข้าท างานได้
ตามปกติตั้ง แต่หากเป็นไปได้ ขอให้หลีกเลี่ยงการใช้
ระบบขนส่งสาธารณะ 

ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป ประชาชน
สามารถออกก าลังกายนอกบ้านได้ ซึ่งรวมถึงการ
ออกมารับแสงแดดในสวนสาธารณะท้องถิ่น การขับรถ
ออกไปยังสถานที่ต่าง ๆ และเล่นกีฬา แต่มีข้อแม้ว่า
ต้องท ากิจกรรมเหล่านี้เฉพาะกับคนในครัวเรือนของตน
เท่านั้น และยังต้องด าเนินการตามมาตรการเว้น
ระยะห่างทางสังคม 

 

ขั้นที่ 2: 

ตั้งแต่วันที่  1 มิถุนายน 2563 รัฐบาลอาจจะเริ่ม
อนุญาตให้เปิดร้านค้า และให้โรงเรียนเปิดท าการได้ 
โดยจะเริ่มจากการเปิดรับเด็กเล็กที่มีอายุไม่เกิน 11 ปี 

ขั้นที่ 3: 

ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 ทางรัฐบาลอาจจะเริ่ม
อนุญาตให้เปิดธุรกิจโรงแรมบางส่วน โดยจะต้องอยู่
ภ าย ใต้ ค า แนะน า ของบรรดาผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ าน
วิทยาศาสตร์และการแพทย์ และจะยังคงอยู่บนเงื่อนไข
ของการค านึงถึงความปลอดภัยและการเว้นระยะห่าง
ทางสังคม 
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อิตาล ี

 

 

 

 

 

นายกรั ฐมนตรี อิ ต าลี  ประกาศว่ าตั้ ง แต่ วั นที่  4 
พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป  จะมีการผ่อนคลาย
มาตรการการปิดเมือง 

มาตราการส าหรับการคมนาคม 

ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 อนุญาตให้ประชาชน
เดินทางภายในแคว้นได้  และไปหาญาติได้ในจ านวนที่
ไม่มาก ภายใต้เงื่อนไขที่ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยทุก
ครั้ง 

มาตรการส าหรับการเล่นกีฬา / ออกก าลังกาย 

ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 สถานที่กลางแจ้งและ
สวนสาธารณะต่าง ๆ จะเปิดให้ใช้บริการอีกครั้ง และ
ประชาชนวิ่งออกก าลังกายหรือขี่จักรยานได้ โดยให้อยู่
ในรัศมี 200 เมตรจากที่อยู่อาศัย 

ส่วนนักกีฬาสามารถให้กลับมาฝึกซ้อมแบบแยกเดี่ยวได้ 
โดยทีมกีฬาจะได้รับอนุญาตให้กลับมาฝึกซ้อมเป็นกลุ่ม
ได้ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2563  

มาตราการส าหรับร้านค้าและร้านอาหาร 

ร้านค้าปลีก พิพิธภัณฑ์ แกลเลอรี และห้องสมุดจะ
กลับมาเปิดท าการในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ตาม
ด้วยบาร์ ร้านอาหาร ร้านตัดผม และร้านเสริมสวยจะ
กลับมาเปิดให้บริการในวนัที่ 1 มิถุนายน 2563  

มาตรการส าหรับการจัดพิธีกรรม 

ผ่อนปรนให้จัดส่วนพิธีศพได้ แต่อนุญาตให้มีคนเข้าร่วม
ได้ไม่เกิน 15 คน และต้องจัดในสถานที่กลางแจ้ง
เท่านั้น 

มาตรการที่ยังไม่มีการผ่อนปรน 

โรงเรียนต้องยังไม่เปิดการเรียนการสอนจนกว่าจะถึง
เดือนกันยายน 
 

สเปน 

 

 

 

 

 

นายกรัฐมนตรีสเปนได้ประกาศการผ่อนปรนมาตรการ
การปิดเมืองตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 โดยการ
ผ่อนปรนมาตรการปิดเมืองจะแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ 
ขึ้นกับความรุนแรงของการแพร่ระบาด ความสามารถ
ในการรองรับผู้ป่วยของโรงพยาบาลท้องถิ่น และการ
ปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม โดยะมี
การผ่อนปรนมาตรการในพื้นที่อื่น ๆ ในสัปดาห์ต่อ ๆ 
ไป 
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มาตราการส าหรับการคมนาคม 

ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2563 อนุญาตให้ประชาชน
ออกนอกบ้านเพื่อออกก าลังกาย เดินนอกบ้าน และซื้อ
อาหารได้ในระยะเวลาสั้น ๆ  

มาตราการส าหรับร้านค้าและร้านอาหาร 

โดยสเปนมีแผนผ่อนปรนในระยะเริ่มต้น ด้วยการ
อนุญาตให้ธุรกิจบางประเภทกลับมาเปิดท าการใหม่ได้ 
เช่น ร้านตัดผม ร้านอาหาร ที่มีบริการซื้อกลับบ้าน 
ด้วยภายใต้ข้อจ ากัดอันเข้มงวด และตั้งแต่วันที่ 26 
พฤษภาคม 2563 โรงภาพยนตร์ โรงละคร และงาน
นิทรรศการ สามารถเปิดท าการได้ แต่ให้คนเข้าชมได้ไม่
เกินร้อยละ 30 ของความจุพื้นที่ 

มาตราการส าหรับการใช้หน้ากากอนามัย 

มาตรการบังคับสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
เมื่ออยู่ ในระบบขนส่งสาธารณะเริ่มมีผลทั่วสเปน  
นอกเหนือจากการที่ประชาชนต้องปฏิบัติตามแนวทาง
ระยะห่างทางกายภาพเมื่ออยู่ในรถประจ าทางและ
รถไฟ  

มาตราการส าหรับบริษัท 

ยังคงแนะน าให้ท างานจากที่บ้านเท่าที่ยังเป็นไปได้
จนกว่าจะเข้าสู่ขั้นสุดท้ายของแผนยกเลิกการปิดเมือง  

มาตรการที่ยังไม่มีการผ่อนปรน 

 โรงเรียนต้องยังไม่เปิดการเรียนการสอนจนกว่าจะถึง
เดือนกันยายน 
 

นอร์เวย ์

 

 

 

 

นายกรัฐมนตรีพร้อมรัฐมนตรีด้านต่าง ๆ อีก 5 ท่านได้
ร่วมกันแถลงมาตรการการเปิดสังคมนอร์เวย์ อย่างค่อย
เป็นค่อยไป โดยจะมีการแบ่งเป็นระยะ ๆ 
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ระยะที่หนึ่ง: เริ่มตั้งแต่ 7 พฤษภาคม 2563 

มาตรการส าหรับการพบปะผู้คน 

ขนาดของกลุ่มที่แนะน าที่สามารถพบเจอแบบส่วนตัว 
เพิ่มขึ้นจากไม่เกิน 5 คน เป็นสูงสุดไม่เกิน 20 คนโดยที่
ผู้คนจะต้องรักษาระยะห่างจากกันอย่างน้อย 1 เมตร 

มาตรการส าหรับการท างานและบริษัท 

นายจ้างมีหน้าที่ตรวจสอบให้แน่ใจว่า พนักงานของ
พวกเขาสามารถรักษาระยะห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร
ตลอดเวลาที่ท างานได้ และในส่วนของบางพื้นที่ใน
ประเทศนอร์เวย์ ที่พนักงาน จ าเป็นต้องพึ่งพาระบบ
ขนส่งมวลชน นายจ้างควรพิจารณาอ านวยความ
สะดวกให้กับพนักงาน โดยอนุญาตให้สามารถท างานได้
จากส านักงานที่บ้าน และ ประชุมผ่านทางระบบ
ออนไลน์ ได้มากที่สุดหากเป็นไปได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในพื้นที่ เมืองออสโล และ ในเมืองอื่น ๆ ที่มีผู้ใช้ ระบบ
ขนส่งมวลชน เป็นจ านวนมากในช่วงเวลาท างาน และ 
ช่วงเวลาเร่งด่วน 

มาตรการส าหรับการเล่นกีฬา 

สถานที่ฝึกซ้อมกีฬาในร่ม อาจเปิดท าการได้อีกครั้ง แต่
ไม่อนุญาตให้ใช้สิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ที่ทุกคน
ต้องใช้ร่วมกัน เช่น ตู้เปลี่ยนเสื้อผ้า หรือ อุปกรณ์อื่น ๆ 

มาตรการส าหรับการจัดกิจกรรม 

กิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมได้ไม่เกิน 50 คน ที่สามารถจัดได้ 
โดยที่ผู้เข้าร่วมยังจะต้องสามารถรักษาระยะห่างทาง
สังคมจากผู้อื่นอย่างน้อย 1 เมตร และจ าเป็นต้องมีผู้จัด
กิจกรรมที่รับผิดชอบในการท าให้มั่นใจว่ากฎการ
ควบคุมการติดเชื้อนั้นได้รับการปฏิบัติตามอย่าง
เคร่งครัด กฏข้อนี้ใช้กับการจัดกิจกรรมกลางแจ้งทุก
ประเภท รวมถึงกิจกรรมการแข่งขันกีฬา  

ระยะที่สอง: เริ่มตั้งแต่ 11 พฤษภาคม 2563 

มาตรการส าหรับสถานศึกษา 

โรงเรียนทุกระดับชั้น จะเปิดท าการอีกครั้งภายใน 15 
พฤษภาคม 2563 โดยจะต้องปฏิบัติตามกฎการควบคุม
การติดเชื้อ แต่มหาวิทยาลัย วิทยาลัย และ วิทยาลัย
อาชีวศึกษา จะต้องด าเนินการสอนทางไกลต่อไป  
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เฉพาะนักเรียนที่จ าเป็นต้องอยู่ในสถาบันเพื่อความ
ต่อเนื่องในโปรแกรมการศึกษาของพวกเขา อาจได้รับ
อนุญาตให้กลับเข้าสถานศึกษาได้ และนักเรียนทุกคนที่
ได้รับอนุญาตให้กลับเข้ามาในสถานศึกษาจะต้องปฏิบัติ
ตามแนวทางการควบคุมการติดเชื้อ อย่างเข้มงวด 

ระยะที่สาม: เริ่มตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2563 

มาตรการส าหรับร้านค้าและร้านอาหาร 

บาร์และสถานประกอบการอื่น ๆ ที่ให้บริการเครื่องดื่ม 
แต่ไม่มีบริการอาหาร อาจเปิดบริการได้หากสามารถ
ปฏิบัติตามกฎของการรักษาระยะห่างอย่างน้อย 1 
เมตรระหว่างลูกค้าและพนักงาน 

มาตรการส าหรับการเล่นกีฬา 

อนุญาตให้จัดกิจกรรมว่ายน้ า รวมถึงเปิดชั้นเรียนว่าย
น้ าในโรงเรียน 

ระยะที่สี่: เริม่ตั้งแต่ 15 มถิุนายน 2563 

มาตรการส าหรับการจัดกิจกรรม 

การจัดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมระหว่าง 50 - 200 คนจะ
ได้รับอนุญาตให้จัด (หากไม่มีการแพร่ระบาดของการ
ติดเชื้อรุนแรงใน ประเทศนอร์เวย ์ในช่วงนั้นอีกแล้ว) 

มาตรการส าหรับการเล่นกีฬา 

ศูนย์ออกก าลังกายอาจจะสามารถเปิดท าการได้ โดยมี
เงื่อนไข ว่าจะต้องให้ความร่วมมือกับ เจ้าหน้าที่จาก
หน่วยงานด้านสุขภาพ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
ให้ได้มาตรฐานของการควบคุมการติดเชื้อที่เหมาะสม 
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จากข้อมูลการผ่อนปรนมาตรการการปิดเมืองของแต่ละ
ประเทศ จะเห็นได้ว่ามีความสอดคล้องกันและเป็นไป
ตามแนวทางที่สหภาพยุโรปได้ก าหนดไว้ โดยส่วนใหญ่
จะแบ่งมาตรการออกเป็นหลาย ๆ ระยะ เพื่อป้องกันการ
ระบาดซ้ าของโรค ซึ่งรัฐบาลของแต่ละประเทศจะมีการ
พิจารณาถึงจ านวนผู้ติดเชื้อใหม่ ผู้ติดเชื้อที่ต้องได้รับการ
รักษาในโรงพยาบาล และผู้ติดเชื้ออาการหนัก อย่าง
ต่อเนื่อง ก่อนที่จะอนุญาตการผ่อนปรนในขั้นถัด ๆ ไป 
พร้อมพยายามรักษาความปลอดภัยทางสุขภาพของ
ประชาชนและลดผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจไป
พร้อม ๆ กัน โดยมาตรการที่ถือว่าเป็นแนวปฏิบัติส าคัญ
คือ การรักษาระยะห่างระหว่างกัน นอกจากนี้การใส่
หน้ากากอนามัยเริ่มเข้ามามีบทบาทส าคัญในการป้องกัน
การแพร่กระจายของโรคโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ยาก
จะรักษาระยะห่างระหว่างกันได้ เช่น การใช้ขนส่ง
สาธารณะ และในหลาย ๆ ประเทศในยุโรปได้ประกาศ
ให้การใส่หน้ากากเป็นข้อบังคับที่ต้องปฏิบัติตามพร้อมมี
บทลงโทษหากฝ่าฝืน แต่การผ่อนปรนของมาตรการของ
แต่ละประเทศยังมีระดับที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับความ
รุนแรงของการแพร่เชื้อโรคในประเทศนั้น ๆ อย่างเช่น 
จะเห็นได้ว่าสถานศึกษาในหลาย ๆ ประเทศเริ่มเปิดการ
เรียนการสอน แต่ในประเทศสเปนและอิตาลียังต้องปิด
ไปจนถึงเดือนกันยายน 
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