ข่ าวองค์ การขนส่ งมวลชนกรุงเทพ
ข่าวฉบับที่ 001 /2564

ประจาวันที่ 12 มกราคม 2564
ขสมก.เพิ่มมาตรการเว้ นระยะห่ างทางสั งคม (Social Distancing) บนรถโดยสาร

เพื่อลดความเสี่ ยงการแพร่ ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
องค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ (ขสมก.) ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันการแพร่ ระบาดของเชื้ อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) อย่างเคร่ งครัด ซึ่ งขณะนี้ ได้มีการเพิ่มมาตรการเว้นระยะห่ างทางสัง คม
(Social Distancing) บนรถโดยสารประจาทาง โดยขอความร่ วมมือผูใ้ ช้บริ การนั่งบนเบาะที่กาหนด และยืน
เว้นระยะห่ างกันอย่างน้อย 30 เซนติ เมตร เพื่อ ลดความเสี่ ยงการแพร่ ระบาดของเชื้ อ ไวรัส โคโรนา 2019
(COVID - 19)
นายสุ ระชัย เอี่ยมวชิ รสกุล ผูอ้ านวยการองค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ (ขสมก.) เปิ ดเผยว่า
จากสถานการณ์ ก ารแพร่ ระบาดของเชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID - 19) ได้ท วีค วามรุ น เเรงเพิ่ ม ขึ้ น
ในหลายพื้ น ที่ ท าให้ ห น่ วยงานทั้ง ภาครัฐ และเอกชนส่ วนใหญ่ มี น โยบายให้ พ นัก งานท างานอยู่ที่ บ้าน
(Work From Home) และสถานศึ ก ษาหลายแห่ ง ได้มี ก ารหยุด การเรี ย นการสอน ส่ งผลให้ ผู ้ใ ช้ บ ริ ก าร
รถโดยสารของ ขสมก. มี จ านวนลดลงประมาณ 40 % ซึ่ ง ขสมก.ได้บ ริ ห ารจัด การเดิ น รถ โดยมี ก าร
ปรับ เปลี่ยนจานวนรถออกวิ่ง ให้ มี ความสอดคล้อ งกับ จานวนผูใ้ ช้บ ริ ก ารในปั จจุบัน ของแต่ละเส้น ทาง
ในส่วนของมาตรการป้ องกันการแพร่ ระบาดฯ ขสมก.ได้มีการปฏิบตั ิตามมาตรการป้องกันการแพร่ ระบาด
ของเชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID - 19) อย่างเคร่ งครั ด อาทิ การตรวจวัดอุ ณ หภู มิ ร่างกายของพนั กงาน
ประจารถ การฉีดพ่นผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค ที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ 70 % ภายในรถโดยสาร ก่อนนารถ
ออกวิ่งให้บริ การประชาชน เป็ นต้น รวมทั้งขอความร่ วมมือผูใ้ ช้บริ การ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
ขณะใช้บริ การ เพื่อสร้างความมัน่ ใจให้กบั ประชาชน ซึ่ งขณะนี้ ขสมก.ได้มีการเพิ่มมาตรการเว้นระยะห่ าง
ทางสั ง คม (Social Distancing) บนรถโดยสารประจ าทาง โดยขอความร่ ว มมื อ ผู ้ใ ช้ บ ริ ก ารนั่ ง บนเบาะ
ทีก่ าหนด และยืนเว้นระยะห่างกันอย่างน้อย 30 เซนติเมตร ซึ่งมาตรการดังกล่าว แบ่งออกได้เป็ น 3 ด้าน ดังนี้
ด้านพนักงานประจารถ
1. ตรวจวัดอุณ หภูมิร่างกายของพนักงานขับ รถ และพนักงานเก็บค่าโดยสารทุกครั้ง ก่อ นขึ้น
ปฏิบตั ิหน้าที่บนรถโดยสาร หากตรวจพบว่าพนักงานมีอุณหภูมิสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซี ยส จะไม่ให้ปฏิบตั ิ
หน้าที่ โดยให้รีบไปพบแพทย์ทนั ที
2. กาชับพนักงานขับรถและพนักงานเก็บค่าโดยสาร สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง ขณะปฏิบัติ
หน้าที่บนรถโดยสาร
3. ประชาสัมพันธ์ขอความร่ วมมือผูใ้ ช้บริ การ รอใช้บริ การรถโดยสารคันถัดไป กรณี มีผูใ้ ช้บริ การ
บนรถมากพอสมควร
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ด้านรถโดยสารประจาทาง
1. เพิ่มความถี่ในการล้างทาความสะอาดระบบปรับอากาศ และการทาความสะอาดผ้าม่าน
2. ใช้ผลิ ตภัณ ฑ์ ฆ่ าเชื้ อโรคที่ มี ส่ วนผสมของแอลกอฮอล์ 70% ฉี ดพ่ นท าความสะอาดภายใน
รถโดยสาร และใช้ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว เช็ดทาความสะอาดอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ผูใ้ ช้บริ การต้องสัมผัส เช่น เบาะที่นั่ง
ราวจับ กริ่ งสัญญาณ เป็ นต้น พร้อมทั้งติดตั้งขวดเจลแอลกอฮอล์ สาหรับให้ผูใ้ ช้บริ การล้างมือ บริ เวณประตู
ทางขึ้น
3. กาหนดจุดนัง่ (เบาะที่ไม่มีเครื่ องหมายกากบาท) และจุดยืนภายในรถโดยสาร
4. ติดตั้ง QR Code แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” บริ เวณหลังเบาะที่ นั่ง และบริ เวณผนังด้านข้าง
ภายในรถโดยสาร สาหรับให้ผูใ้ ช้บริ การสแกนผ่านโทรศัพท์แบบสมาร์ ทโฟน เพื่อเก็บข้อมูลการเดินทาง
กรณี ตรวจพบผูต้ ิ ดเชื้ อ ใช้บ ริ การรถโดยสารคัน เดี ยว และเวลาเดี ยวกัน กับ ผูใ้ ช้บ ริ ก าร จะมี การแจ้งเตือ น
ผ่านระบบ SMS ว่าผูใ้ ช้บริ การมีความเสี่ ยงให้รีบไปพบแพทย์
5. ติดตั้ง QR Code แอปพลิเคชัน “หมอชนะ” บริ เวณผนังด้านข้างภายในรถโดยสาร เพื่ออานวย
ความสะดวกให้กบั ผูใ้ ช้บริ การ ในการใช้โทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟน ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันดังกล่าว
ด้านผู้ใช้ บริการ
1. ผูใ้ ช้บริ การจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ขณะใช้บริ การรถโดยสาร
2. ล้างทาความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ที่ติดตั้งบริ เวณประตูทางขึ้น
3. เพือ่ ประโยชน์ของผูใ้ ช้บริ การ ควรสแกน QR Code แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” บนรถโดยสาร
เพื่อเช็คอินเมื่อขึ้นรถ และเช็คเอาท์ก่อนลงจากรถ สาหรับผูถ้ ือบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิ กส์ของ ขสมก.ทุกประเภท
ควรลงทะเบี ย นบัต รที่ www.bmta.co.th เพื่ อ ให้ บัต รดัง กล่ า ว สามารถเช็ ค อิ น - เช็ ค เอาท์ โ ดยอัต โนมัติ
เมื่อนาบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ มาแตะที่เครื่ อง EDC เพื่อชาระค่าโดยสาร
4. เพื่ อ ประโยชน์ ข องผู ้ใ ช้ บ ริ ก าร ควรดาวน์ โ หลดแอปพลิ เคชั น “หมอชนะ” เพื่ อ ตอบ
แบบสอบถามประเมินความเสี่ ยงการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
5. ควรนั่งบนเบาะที่กาหนด (เบาะที่ไม่มีเครื่ องหมายกากบาท) และยืนบนจุดที่กาหนด หรื อยืน
ห่ างกัน อย่างน้อ ย 30 เซนติ เมตร กรณี มี ผูใ้ ช้บริ การบนรถมากพอสมควร ควรรอใช้บ ริ การรถโดยสาร
คันถัดไป
6. ผู ้ ใ ช้ บ ริ การจะต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามค าแน ะน าของพนั ก งานเก็ บ ค่ า โดยสาร นายตรวจ
และเจ้าหน้าที่สายตรวจพิเศษอย่างเคร่ งครัด
7. ขอความร่ วมมือผูใ้ ช้บริ การ ชาระค่าโดยสารแบบไร้เงินสด ผ่านบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิ กส์
ทุกประเภทของ ขสมก. บัตรเดบิต-เครดิตที่มีสัญลักษณ์คอนแทคเลส บัตรสวัสดิการแห่ งรัฐ และโมบายแบงก์กิ้ง
เพื่อลดการสัมผัสธนบัตรและเหรี ยญกษาปณ์ ที่อาจเป็ นสื่ อกลางในการแพร่ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
.........................................................................................
ต้อ งการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ ยวกับการใช้บริ การ สอบถามเส้น ทางรถเมล์ หรื อ
แนะน าบริ ก ารได้ที่ www.bmta.co.th , facebook bmta@bmta.co.th หรื อ ศู น ย์ Call Center 1348 ทุ ก วัน
ตั้งแต่เวลา 06.00 - 19.00 น. เป็ นต้นไป

