ข่ าวองค์ การขนส่ งมวลชนกรุงเทพ
ข่าวฉบับที่ 015 /2563

ประจาวันที่ 29 เมษายน 2563

ขสมก.เร่ งประชาสั มพันธ์ ผ้ใู ช้ บริการ
ปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่ างทางสั งคมอย่างเคร่ งครัด
เพื่อลดความเสี่ ยงการแพร่ ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
องค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ (ขสมก.) ได้สั่งการให้พนักงานนายตรวจ และเจ้าหน้าที่สายตรวจ
พิ เศษ ที่ ยืน จุ ดอ านวยความสะดวกบริ เวณป้ ายหยุด รถโดยสารประจาทางต่ าง ๆ ประชาสั ม พัน ธ์ม าตรการ
เว้นระยะห่ างทางสังคม (Social Distancing) ให้ผใู ้ ช้บริ การรับทราบ และปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด เพื่อลดความ
เสี่ ยงการแพร่ ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
นายสุ ระชั ย เอี่ยมวชิ รสกุล ผูอ้ านวยการองค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ (ขสมก.) เปิ ดเผยว่า ตามที่
นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงคมนาคม ได้กาชับให้หน่ วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม
ก าหนดมาตรการป้ อ งกัน และควบคุ ม ไม่ใ ห้มี ก ารแพร่ ระบาดโรคติ ดเชื้ อไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID - 19)
ในระบบขนส่งสาธารณะ ซึ่ง ขสมก.ได้มีการดาเนินตามมาตรการป้องกันการแพร่ ระบาดของโรคดังกล่าว ดังนี้
1. ด้านพนักงานประจารถ
มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของพนักงานขับรถ และพนักงานเก็บค่ าโดยสารทุ กครั้ ง ก่ อนขึ้นปฏิบตั ิหน้าที่
บนรถโดยสาร พร้ อมทั้งก าชั บพนั กงานขับรถและพนั กงานเก็ บค่ าโดยสาร สวมหน้ ากากอนามัย และถุ งมื อ
ทุกครั้ง ขณะปฏิบตั ิหน้าที่บนรถโดยสาร
2. ด้านรถโดยสารประจาทาง
2.1 เพิ่มความถี่ในการล้างทาความสะอาดระบบปรับอากาศ และการทาความสะอาดผ้าม่านบนรถโดยสาร
2.2 ใช้ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ 70% ฉีดพ่นทาความสะอาดภายในรถโดยสาร และใช้
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ดังกล่ าว เช็ ดท าความสะอาดอุป กรณ์ ต่ าง ๆ ที่ ผูใ้ ช้บริ ก ารต้องสัม ผัส เช่ น เบาะที่ นั่ง ราวจับ กริ่ ง
สัญญาณ เป็ นต้น พร้อมทั้งติดตั้งขวดเจลแอลกอฮอล์ สาหรับให้ผใู ้ ช้บริ การล้างมือ บริ เวณประตูทางขึ้น
2.3 กาหนดจุ ดนั่ง (เบาะที่ ไม่มีเครื่ องหมายกากบาท) และจุดยืนให้มี ระยะห่ างกัน 1 เมตร ซึ่ งรถโดยสาร 1 คัน
อนุ ญาตให้ผูใ้ ช้บ ริ การยืนได้ไม่ เกิ น 10 คน กรณี ผูใ้ ช้บริ ก ารเต็ม พนั ก งานเก็ บค่าโดยสารจะติดป้ าย ข้อความ
“ผูใ้ ช้บริ การเต็ม โปรดใช้บริ การรถคันถัดไป” บริ เวณกระจกหน้ารถโดยสาร พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ผใู ้ ช้บริ การ
รับทราบ เพื่อรอใช้บริ การรถโดยสารคันถัดไป
3. ด้านผู้ใช้ บริการ
3.1 ผูใ้ ช้บริ การจะต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง ขณะใช้บริ การรถโดยสาร
3.2 ผูใ้ ช้บริ การจะต้องนัง่ และยืนตามจุดที่กาหนด กรณี ผใู ้ ช้บริ การเต็มจะต้องรอใช้บริ การรถโดยสารคันถัดไป
3.3 ผูใ้ ช้บริ การจะต้องปฏิบตั ิตามคาแนะนาของพนักงานเก็บค่าโดยสาร นายตรวจ และเจ้าหน้าที่สายตรวจ
พิเศษอย่างเคร่ งครัด
ทั้งนี้ กรมการขนส่ งทางบก ได้จดั เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบการปฏิบตั ิตามมาตรการเว้นระยะห่ าง
ทางสังคม (Social Distancing) บนรถโดยสารประจาทาง และ ขสมก.ได้สั่งการให้พนักงานนายตรวจ เจ้าหน้าที่
สายตรวจพิ เศษ ที่ ยืน จุ ด อ านวยความสะดวกบริ เวณป้ ายหยุด รถโดยสารประจาทางต่ าง ๆ ประชาสั ม พัน ธ์
มาตรการเว้น ระยะห่ างทางสั งคม ให้ผูใ้ ช้บ ริ ก ารรับทราบ และปฏิ บัติตามอย่างเคร่ งครั ด เพื่ อลดความเสี่ ย ง
การแพร่ ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
.........................................................................................
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้บริ การ สอบถามเส้นทางรถเมล์ หรื อ แนะนา
บริ ก ารได้ที่ www.bmta.co.th , facebook bmta@bmta.co.th หรื อ ศูนย์ Call Center 1348 ทุ ก วัน ตั้งแต่ เวลา
06.00 - 19.00 น. เป็ นต้นไป

