第三級防疫警戒
地點

時間

台北市、新北市

5/15-5/28

全國防疫因應措施
1.休閒娛樂場所應關閉：歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店(廊)、錄影節目帶播映場所(MTV)、
視聽歌唱場所(KTV)、理容院(觀光理髮、視聽理容)、撞球場、健身中心(含國民運動中心)、室內螢幕式高爾
夫練習場、遊藝場所、電子遊戲場、資訊休閒場所、休閒麻將館及其他類似場所。
2.全國宗教祭祀場所活動部分，全面停止進香團與遶境相關活動，包括寺院、宮廟、教堂(教會)及其他類似場
所之活動，應落實實聯制與社交距離，並加強清消。
3.全國中、小學校園停止對外開放。
4.全國社團停止交接活動。

第三級警戒區域9大防疫指引

1.外出時全程佩戴口罩。
2.避免不必要移動、活動集會。
3.停止室內5人、室外10人以上的家庭聚會(同住者不計)和社交聚會。
4.自我健康監測(有症狀應就醫)。
5.營業場所及洽公機關：落實人流管制，戴口罩、保持社交距離。
6.職場及工作處所：遵守企業持續營運指引之防疫規定，落實個人及工作場所衛生管理，啟動企業持續營運因
應措施(如異地、遠距辦公、彈性時間上班)。
7.餐飲場所：應遵守實聯制、社交距離、隔板等防疫措施，無法落實則採外帶。
8.婚、喪禮：應落實實聯制、社交距離並加強清消。
9.公共場域、大眾運輸加強清消。

地點
台北市、新北市

第三級警戒區域應額外關閉場所

時間
5/15-5/28

1.觀展觀賽場所：展覽場、電影片映演場所(戲院、電影院)、集會堂、體育館、展演場所(音樂廳 、
表演廳、博物館、美術館、陳列館、史蹟資料館、紀念館)、活動中心、室內溜冰場、室內游泳
池、遊樂園、專營兒童遊戲場及其他類似場所。
2.教育學習場域：社區大學、樂齡學習中心、訓練班、K書中心、社會教育機構(社會教育館、科
學教育館、圖書館)、老人共餐活動中心等其他類似場所。

第三級警戒區域醫療體系應變

※擴大開設專責病房。
※分艙分流。
※設置戶外篩檢站以採檢。
※廣泛運用遠距醫療於門診病患。
※積極啟動專責應變醫院

第三級警戒區域因應措施
※第二、三級警戒範圍人員應減少區域間的非必要移動。
※擴大台北市萬華地區篩檢量能。

賣場店家照常營業補貨
無需急著搶購
※國內的防疫與民生物資非常足夠
※加強防疫期間，賣場店家仍會照常營業與補貨，若非必要，毋需急著搶購。

แจ้ งเตือนการป้ องกันการแพร่ ระบาดในระดับที่3
สถานที่

เมืองไทเป นิวไทเป

เวลา

5/15-5/28

มาตรการต่ อต้ านการแพร่ ระบาดของประเทศ

1.สถานพักผ่ อนและสถานบันเทิงต้ องปิ ด ： ห้ องคาราโอเกะ ห้ องเต้ นรํา ไนท์ คลับ ร้ านอาหารบาร์ บาร์ ร้ านสุรา ห้ องการแสดงวิดโี อพร้ อมการอัดเทปออกรายการ (MTV) สถานที่ร้องเพลงสตูดโิ อ (KTV)
ร้ านเสริมสวย(หลังร้ านมีขายหญิงบริการ) ร้ านนวด ศูนย์ ออกกําลังกายและสันทนาการ (รวมสถานเสริมความงามและลดความอ้ วน ให้ บริการกดจุด ซาวน่ า และสิ่งอํานวยความสะดวกอื่น ๆ) ลานโบว์ ล่ ิง ร้ าน
สนุกเกอร์ ร้ านยิม (รวมทัง้ ศูนย์ กีฬาแห่ งชาติ) สนามไดร์ ฟกอล์ ฟในร่ ม สถานที่สนุกสนาน ร้ านวิดโิ อเกม สถานให้ ความบันเทิงทางข้ อความ ไพ่ นกกระจอกและสถานที่อ่ ืน ๆ ที่คล้ ายคลึงกัน 。
2.กิจกรรมของสถานที่บวงสรวงทางศาสนาแห่ งชาติ

รวมทัง้ การจุดธูปและกิจกรรมบวงสรวงที่เกี่ยวข้ องโดยสิน้ เชิง รวมทัง้ สํานักสงฆ์ วัดวัง คริสตจักร (โบสถ์ ) กิจกรรมในสถานที่อ่ ืนที่คล้ ายคลึงกัน เมื่อเข้ าออกต้ อง

บันทึกข้ อมูล เซนต์ ช่ อื และรักษาระยะห่ างระหว่ างกัน，และเข้ มงวดในการฆ่ าเชือ้ 。
3.บริเวณ เขตสนามโรงเรียนประถมและมัธยมทั่วประเทศ ห้ ามให้ คนภายนอกเข้ า 。
4.สมาคมต่ างๆทั่วประเทศ งดการติดต่ อสัมพันธ์ กัน 。

คู่มือการแจ้ งเตือนการป้ องกันการแพร่ ระบาดในระดับที่3 ที่สาํ คัญ9ประการ
1.เมื่อออกข้ างนอกต้ องสวมหน้ ากากอนามัยตลอด
2.หลีกเลี่ยงการออกไปข้ างนอก จัดกิจกรรมหรื อการชุมนุมที่ไม่ จาํ เป็ น
3.งดการพบปะสังสรรค์ ร่วมกัน อยู่ร่วมกันภายในไม่ ควรเกิน5คน ข้ างนอกไม่ ควรเกิน10คน (ไม่ รวมคนที่อยู่ด้วยกัน)
4.ดูแลสุขภาพของตัวเองเป็ นประจํา (เมื่อมีอาการให้ พบแพทย์ )
5.สถานที่ทาํ ธุรกิจและสํานักงานสาธารณะ: ต้ องควบคุมฝูงชนอย่ างเข้ มงวด สวมหน้ ากากอนามัยและรั กษาระยะห่ างทางสังคม
6.สถานที่ทาํ งาน：ต้ องปฎิบตั ติ ามกฎระเบียบของบริษัทในการป้ องกันการแพร่ ระบาดอย่ างเคร่ งครั ด ต้ องเคร่ งครั ดในการจัดการสุขอนามัยส่ วนบุคคลและสถานที่ ควรจัดให้ มีการทํางานที่
บ้ าน ควรจัดระบบการทํางานเลิกงาน （เช่ น ที่อยู่ท่ ตี ่ างกัน、การทํางานที่บ้าน、ยึดหยุ่นควรจัดระบบการทํางานเลิกงาน）
7.สถานที่รัปทานอาหาร：ต้ องเคร่ งครั ดในการกรอกข้ อมูลการติดต่ อ เว้ นระยะห่ างระหว่ างบุคคลค ถ้ าไม่ สามารถทําตามได้ ต้องซือ้ อาหารไปทาน
8.การแต่ งงาน งานศพ：ถ้ าไม่ สามารถกรอกข้ อมูลการติดต่ อ หรื อเว้ นระยะห่ างระหว่ างบุคคลคต้ องเคร่ งาครั ดในการฆ่ าเชือ้
9.สาธารณสมบัต：
ิ ต้ องเคร่ งครั ดทําความสะอาดของระบบขนส่ งสาธารณะ

สถานที่
เมืองไทเป นิวไทเป

เวลา
5/15-5/28

พืน้ ที่แจ้ งเตือนระดับ 3 ควรปิ ดสถานที่เป็ นพิเศษ
1.สถานที่เยี่ยมชมนิทรรศการและสถานที่แข่ งขัน：ห้ องโถงนิทรรศการ、สถานที่ฉายภาพยนต์ (โรงละคร、โรงภาพยนต์ )、ห้ องประชุม、สนามกีฬา、สถานที่แสดงกิจกรรม(ห้ องคอนเสิร์ต、ห้ องโถงการแสดง、พิพธิ ภัณฑ์ 、
ห้ องแสดงงานศิลปะ、ห้ องโถงนิทรรศการ、ห้ องโบราณวัตถุ、อนุสรณ์ สถานรําลึก)、ศูนย์ กิจกรรม、ลานนํา้ แข็งในร่ ม、สระว่ ายนํา้ ในร่ ม、สวนสนุก、สนามเด็กเล่ นแฟรนไชส์ และสถานที่อ่ นื ๆที่คล้ างคลึงกัน
2.สถานที่การเรี ยนรู้ ทางการศึกษา：ชุมชนในมหาวิทยาลัย、ศูนย์ การเรี ยนรู้ ผ้ สู ูงวัย、ห้ องเรี ยนฝึ กอบรม、เคบุ๊คเซ็นเตอร์ 、สถานบันการศึกษาทางสังคม(หอสังคมศึกษา、ศูนย์ วทิ ยาศาสตร์ ศึกษา、ห้ องสมุด)、ศูนย์ กิจกรรม
ร่ วมรั บประทานอาหารของผู้สูงอายุและสถานที่อ่ นื ๆที่คล้ างคลึงกัน。

พืน้ ที่แจ้ งเตือนระดับ 3 เกี่ยวกับระบบทางการแพทย์
※การขยายห้ องพักผู้ป่วยโดยเฉพาะ
※แยกสถานที่รักษา
※จัดตัง้ สถานีคัดกรองกลางแจ้ งสําหรั บการตรวจโรค
※การใช้ การรักษาแบบโทรเวชกรรมสําหรั บผู้ป่วยนอก
※เร่ งใช้ งานโรงพยาบาลโดยเฉพาะอย่ างเร่ งด่ วน

พืน้ ที่แจ้ งเตือนระดับ 3 เกี่ยวกับมาตรการรับมือ
※การแจ้ งเตือนระดับ 2、ระดับ 3 ของบุคลากรควรลดกิจกรรมที่ไม่ จาํ เป็ นระหว่ างเขตเมือง
※ขยายกําลังการคัดกรองในเขตว่ านหัวเมืองไทเป

ร้ านค้ าจะยังคงเติมสินค้ าตามปกติ
ไม่ จาํ เป็ นต้ องรี บซือ้
※การป้ องกันการแพร่ ระบาดในประเทศและทรั พยากรของพลเรื อนนัน้ เพียงพอมากอยู่แล้ ว
※ในช่ วงของการป้ องกันการแพร่ ระบาดที่ดีขนึ ้ ร้ านค้ าจะยังคงเปิ ดดําเนินการและเติมสินค้ าตามปกติหากไม่ จาํ เป็ นก็ไม่ จาํ เป็ นต้ องรี บซือ้

