
Announcement - Concerts/Performances at College of Music 

February 27th 2020 5.33 pm 

With current information and guidelines from the Department of Disease Control, Ministry of 

Public Health (Public Health Alert Level 2) we would like to draw your attention to the 

following preventative measures: 

The increased preventative measures are: 

A Personal 

All members of the audience are requested to: 

a. Arrive with your own mask or buy a high quality mask from College (Sold at 30 

Baht) 

b. Use hand-gel provided at entrances 

c. If you arrived within the last 14 days from China, Japan, Taiwan, Singapore, 

South Korea, Hong Kong, Macau, Italy, Iran please do not attend. 

d. Have temperature checked upon arrival. A temperature of 38 centigrade/100.4 F 

or higher we are afraid we could not allow into the venues, and advise you seek 

medical advice. 

(For personal advice on how to guard against the Covid-19 virus please refer to: 

https://ddc.moph.go.th ) 

B. Environment 

 All high touch, high risk surfaces and areas are cleaned across all our venues use the 

advised cleaning solution at very regular intervals to ensure the safest possible environment. 

For further announcements and updates: 

We will monitor the health alerts on an hourly basis and provide information as soon as possible 

should there be further developments: 

These announcements will be posted on: 

www.music.mahidol.ac.th 

Announcements will also appear on each event or project pages (websites or facebook or LINE) 

 

 

 

 

 

https://ddc.moph.go.th/


ประกาศจากวทิยาลยัดุริยางคศิลป์ มหาวทิยาลยัมหิดล 

เร่ือง: คอนเสิร์ตและการแสดงต่างๆ ที่วทิยาลยัดุริยางคศิลป์ 

 

27 กุมภาพนัธ์ 2020 เวลา 17.33 น. 

อา้งอิงตามขอ้มูลและแนวทางปฏิบติัปัจจุบนัจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (การแจง้เตือนดา้นสาธารณสุขระดบั 2) ทางวิทยาลยัขอแจง้
ให้ทุกท่านทราบถึงมาตรการป้องกนัซ่ึงเราปฏิบติัอยูแ่ละก าลงัจะบงัคบัใช ้ดงัต่อไปน้ี 

มาตรการป้องกนัท่ีเพ่ิมข้ึนคือ: 

 

1. มาตรการส่วนบุคคล 

ผูเ้ขา้ชมการแสดงทุกคนจะตอ้ง: 

ก. น าหนา้กากอนามยัมาสวมใส่เอง หรือซ้ือหนา้กากคุณภาพสูงจากวิทยาลยั (ขายท่ีราคา 30 บาท) 

ข. ใชเ้จลแอลกอฮอลล์า้งมือท่ีทางเขา้ 

ค. หากท่านเพ่ิงเดินทางกลบัเขา้ประเทศในช่วง 14 วนัท่ีผา่นมา จากประเทศจีน, ญ่ีปุ่ น, ไตห้วนั, สิงคโปร์, เกาหลีใต,้ ฮ่องกง, มาเก๊า, อิตาลี หรือ 

อิหร่าน ขอความกรุณางดเขา้ร่วมชมการแสดง 

ง. รับการตรวจสอบอุณหภูมิร่างกายเม่ือมาถึงสถานท่ีแสดง หากท่านมีอุณหภูมิ 38 องศาเซลเซียส หรือสูงกวา่นั้น ทางวิทยาลยัตอ้งขออภยัท่ีจะ

ไม่อนุญาตให้เขา้ไปในสถานท่ีจดังาน และขอแนะน าให้ท่านปรึกษาแพทย ์

(ส าหรับค าแนะน าส่วนบุคคลเก่ียวกบัวิธีป้องกนัไวรัส covid-19 โปรดดูท่ี :https://ddc.moph.go.th) 

 

2. สถานท่ี 

พ้ืนผิวสมัผสัทุกแห่งท่ีมีความเส่ียงสูง และบริเวณสถานท่ีจดังานทั้งหมด ไดรั้บการท าความสะอาดอยา่งทัว่ถึงดว้ยน ้ายาท าความสะอาดคุณภาพสูงเพื่อ
ฆ่าเช้ือโรค ตามท่ีทางการแนะน า เป็นระยะๆ เพ่ือรักษาสภาพแวดลอ้มให้ปลอดภยัท่ีสุด 

การติดตามประกาศแจง้เตือนท่ีปรับปรุงล่าสุด: 

เราจะตรวจสอบประกาศแจง้เตือนดา้นสุขภาพเป็นรายชัว่โมง และปรับปรุงให้ขอ้มูลล่าสุดโดยเร็วท่ีสุด หากสถานการณ์เปล่ียนแปลง  

ติดตามประกาศแจง้เตือนล่าสุดไดท่ี้: http://music.mahidol.ac.th 

 

ประกาศล่าสุดจะปรากฎในหนา้หลกัของการแสดง (events) ทุกรายการ และใน Facebook หรือ LINE ของวิทยาลยัดุริยางคศิลป์ 


