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HTH Notification of Corona Virus countermeasure (first revised 23-12-2020) 

Due to current situation the countermeasure addition as below.  

 

- Employees who live in Samut sakhon province / went to Samut sakhon province 

during 1 December to present. 

- Employees who relate to mentioned above must start from home immediately.  
(Who need PCR test company will bare cost) 

- Employees who contact to person mentioned above must work from home now. 

 

[The definition to clearify above] 

 

N        ： Infected person  

N-1     ： Person who had direct contact to “N” also person who went to Klangkung or  

Mahachai market (Need WFH and PCR test) 

N-2     ：Person who live in Samut Sakhon Provence.   

N-3     ：Person who had contact to N-1 or N-2 directly. (WFH and consider for PCR test  

case by case)  

N-4     ：Person who had contact with N-3 (Doesn’t need to WFH but will have to follow  

below rules inside and outside organization) 

- Do not meet up with customer (face to face) except customer acknowledge and accept 

for the meeting. 

- For person who relate to mentioned above may take PCR test which cost will be bared 

by company. 

(Inform admin and consult for PCR test by using hospitals: Paolo Hospital / RAMA9 

Hospital /Phaya Thai Hospital / Rangsit Hospital. Or other will be informed when 

consult） 

Due to big spread of COVID19 all employees must follow above rules. For further 

information or rules will keep you updated if any change following the situation.  

 

*From previous Countermeasure announcement: putting the mask on all the time in the 

office, Wash hand and send temperature is still continuing. 

*Service staff will not go onside (customer location) in Samut sakhon province. 

*For employees who concern can have free test provide by government or the hospital you 

register for SSO if have symptom. 
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มาตราการรับมือการระบาดของโควดิ19                        (แจ้งคร้ังที่สองวันที่ 23 ธันวาคม 2563) 
- พนกังานท่ีไปจงัหวดัสมุทรสาครเม่ือสุดสับดาห์ท่ีผา่นมา 19-20 ธนัวาคม / อาศยัอยูใ่นจงัหวดัสมุทรสาคร 

หรือ เดินทางไปจงัหวดัสมุทรสาครหลงัจากวนัท่ี 1 เดือนธนัวาคม  
- พนกังานท่ีเขา้ข่ายตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ตั้งตั้งวนัน้ีเป็นตน้ไปใหเ้ร่ิมท่ีงานท่ีบา้น (พนกังานท่ีจ าเป็นตอ้ง

ตรวจ PCR ตอ้งท าโดยด่วน ค่าใชจ่้ายบริษทัจะรับผิดชอบ รายละเอียดตามแจง้ดา้นล่าง) 
- ส าหรับพนกังานท่ีมีการสัมผสัและติดต่อโดยตรงกบับุคคล/กลุ่มเสียงขา้งตน้ ใหเ้ร่ิมท างานท่ีบา้นทนัที 

 

【ค าจ ากดัความเพื่ออธิบายขอ้มูลผูติ้ดเช่ือ / พนกังานท่ีตอ้ง WFH และผูท่ี้ตอ้งไดรั้บการตรวจ PCR 】 

N        ： ติดเช้ือโควิด19 

N-1     ： บุคคลท่ีมีการติดต่อและสัมผสัโดยตรงกบั “N” รวมทั้งเดินทางไปตลาดมหาชยั หรือ ตลาดกลางกุม้ 
สมุทรสาคร (ท างานท่ีบา้น และ ตรวจหาเช้ือ) 

N-2     ：คนท่ีอาศยัอยูใ่นจงัหวดัสมุทราสาคร (ตอ้งท างานท่ีบา้นและตรวจหาเช้ือ) 

N-3     ：สัมผสัโดยตรงกบั N-1 หรือ N-2 (ท างานท่ีบา้น และ พิจารณาเพื่อตรวจหาเช้ือเป็นกรณีไป) 

N-4     ：มีการสัมผสัโดยตรงกบั N-3 (ไม่อยูใ่นกลุ่มใหพ้ิจารณาท างานท่ีบา้น)  
ส าหรับพนกังานท่ีอยูใ่นกลุ่ม N-4 ตอ้งปฎิบติัตามขอ้หา้มต่อไปน้ีทั้งภายในและนอกองคก์ร 
*ไม่ติดต่อพูดคุยโดยตรงกบัลูกคา้ (ยกเวน้ลูกคา้รับทราบและยินยอม) 
- บุคคลท่ีเขา้ข่ายตามท่ีกล่าวขา้งตน้ บริษทัจะเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายในการตรวจ PCR  

（แจง้ใหแ้ผนกแอดมินทราบและปรึกษาเพื่อเขา้ตรวจไดต้ามช่ือโรงพยาบาลดงัน้ี Paolo Hospital / RAMA9 

Hospital /Phaya Thai Hospital / Rangsit Hospital） 
  
เน่ืองจากตอนน้ีมีการระบาดของไวรัสโควิดอยา่งรวดเร็ว มาตราการขา้งตน้จะถูกน ามาใชท้นัทีอยา่งเคร่งครัด ทาง
บริษทัจะมีการแจง้ให้ทราบหากมีการเปล่ียนแปลงมาตราการในอนาคตตามสถานการณ์ 
*มาตราการสวมหนา้กาก ลา้งมือก่อนเขา้ส านกังาน และวดัอุณหภูมิทุกวนั ยงัตอ้งท าอยา่งต่อเน่ือง 
*พนกังานแผนกเซอร์วิสไม่สามารถเขา้ซ่อมไดก้รณีลูกคา้อยูใ่นพื้นท่ีจงัหวดัสมุทรสงคราม 
*ส าหรับพนกังานท่ีมีความเสียงสูงและมีอาการสามารถเขา้ตรวจฟรีไดต้ามสิทธิประกนัสังคม และ รพ.รัฐบาล
ตามแต่โรงพยาบาลพิจารณาถา้มีอาการ  
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First announcement 

 

In order for best effort of prevention of corona virus infection and to ensure 

safety and health for all employees of Hoshizaki Thailand, the company requires 

employees for the following precautionary actions. 

 

【When you return to Thailand from oversea, follow government rule.】 

1. Please measure your body temperature every day. 

If you have a body temperature of 37.5 ° C or higher and have symptoms accompanied 

by cough, runny nose, sore throat, tachypnea, or dyspnea, please have the virus checked 

at the hospital, medical certificate is necessary.  

 

 

【About employees who do not go overseas】 

1. Please measure your body temperature every day. 

Consult a hospital if you have a temperature of 37.5 °C or higher and have symptoms 

such as cough, runny nose, sore throat, tachypnea, or dyspnea. 

 

【All employees】 

Hand washing and sterilization 

Put on a mask  all time in the office  

When you enter office from outside the company, please make sure to wash 

your hands with soap or disinfect with hand sanitizer before entering the office. 

Daily temperature check 

When you come to work every morning, please check your body temperature 

and fill in the form of “Body temp record”. 

If your body temperature is above 37.5 degree, see doctor immediately and submit 

medical certificate to Admin dept. 

Acceptance of visitors only allowing visitors to enter office, please confirm the body temp 

is below 37.5 

degree. 

Community transmission 

In case that you see any suspect cases of corona virus infection within your 

family or community, please make sure to report to Admin dept. 
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เน่ืองจากไวรั้สโคโรน่าท่ีก าลงัระบาดในหลายพื้นท่ีทัว่โลก เพื่อความปลอดภยัและสุขภาพของกนกังาน บริษทัโฮชิ
ซากิ (ประเทศไทย) จ ากดั  
จึงมีมาตราการด าเนินการใหพ้นกังานปฎิบติัตามดงัน้ี  
 

【หลงัจากกลบัจากต่างประเทศ ปฎิบติัตามกฎท่ีรัฐบาลประกาศ】 
วดัไขทุ้กวนั ถา้อุณหภูมิเท่ากบัหรือสูงเกิน 37.5° C มีอาการไอ, มีน ้ามูก, เจ็บคอ หรือหายใจล าบาก ตอ้งไป

โรงพยาบาลปรึกษาแพทย ์และขอใบรับรองแพทย ์

【พนกังานท่ีไม่ไดไ้ปต่างประเทศ】 
วดัไขทุ้กวนั ปรึกษาแพทยถ์า้มีไขสู้งหรือเท่ากบั 37.5 °C หรือมีอาการไอ, มีน ้ามูก, เจ็บคอ, หายใจล าบาก 

【พนกังานทุกคน】 
ตอ้งล่างมือและสวมหนา้กาก  

พนกังานทุกคนตอ้งลา้งมือดว้ยสบู่หรือน ้ายาลา้งมือก่อนเขา้ส านกังานทุกคร้ัง  

วดัอุณหภูมิทุกวนั และกรอกลงในแบบฟรอม์ “เช็คอุณหภูมิร่างกาย” ถา้อุณหภูมิสูงหรือเท่ากบั 37.5 

degree ตอ้งพบแพทยท์นัที และส่งหนงัสือรับรองแพทยใ์หแ้ผนกธุรการ 

ส าหรับผูติ้ดต่อ 

ตอ้งวดัอุณหภูมิและลงขอ้มูลใน “คดักรองผูติ้ดต่อ” ก่อนจะอนุญาตใหผู้ติ้ดต่อเขา้ส านกังาน ผูติ้ดต่อตอ้งมี

อุณหภูมิไม่เกิน 37.5 องศา 

การติดต่อภายในชุมชน 

กรณีครอบครัวหรือบุคคลรอบขา้ง และ ชุมชม มีอาการน่าสงสัยหรือติดไวรัส กรุณาแจง้แผนกธุรการทนัที 


