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)

ประกาศจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่ อง: คอนเสิ ร์ตและการแสดงต่ างๆ ที่วทิ ยาลัยดุริยางคศิลป์
27 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 17.33 น.
อ้างอิงตามข้อมูลและแนวทางปฏิบตั ิปัจจุบนั จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (การแจ้งเตือนด้านสาธารณสุขระดับ 2) ทางวิทยาลัยขอแจ้ง
ให้ทุกท่านทราบถึงมาตรการป้ องกันซึ่ งเราปฏิบตั ิอยูแ่ ละกาลังจะบังคับใช้ ดังต่อไปนี้
มาตรการป้องกันที่เพิ่มขึ้นคือ:
1. มาตรการส่วนบุคคล
ผูเ้ ข้าชมการแสดงทุกคนจะต้อง:
ก. นาหน้ากากอนามัยมาสวมใส่ เอง หรื อซื้อหน้ากากคุณภาพสู งจากวิทยาลัย (ขายที่ราคา 30 บาท)
ข. ใช้เจลแอลกอฮอล์ลา้ งมือที่ทางเข้า
ค. หากท่านเพิ่งเดินทางกลับเข้าประเทศในช่วง 14 วันที่ผา่ นมา จากประเทศจีน, ญี่ปน,
ุ่ ไต้หวัน, สิ งคโปร์ , เกาหลีใต้, ฮ่องกง, มาเก๊า, อิตาลี หรื อ
อิหร่ าน ขอความกรุ ณางดเข้าร่ วมชมการแสดง
ง. รับการตรวจสอบอุณหภูมิร่างกายเมื่อมาถึงสถานที่แสดง หากท่านมีอุณหภูมิ 38 องศาเซลเซียส หรื อสู งกว่านั้น ทางวิทยาลัยต้องขออภัยที่จะ
ไม่อนุญาตให้เข้าไปในสถานที่จดั งาน และขอแนะนาให้ท่านปรึ กษาแพทย์
(สาหรับคาแนะนาส่วนบุคคลเกี่ยวกับวิธีป้องกันไวรัส covid-19 โปรดดูที่ :https://ddc.moph.go.th)

2. สถานที่
พื้นผิวสัมผัสทุกแห่งที่มีความเสี่ ยงสูง และบริ เวณสถานที่จดั งานทั้งหมด ได้รับการทาความสะอาดอย่างทัว่ ถึงด้วยน้ ายาทาความสะอาดคุณภาพสู งเพื่อ
ฆ่าเชื้อโรค ตามที่ทางการแนะนา เป็ นระยะๆ เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัยที่สุด
การติดตามประกาศแจ้งเตือนที่ปรับปรุ งล่าสุ ด:
เราจะตรวจสอบประกาศแจ้งเตือนด้านสุ ขภาพเป็ นรายชัว่ โมง และปรับปรุ งให้ขอ้ มูลล่าสุ ดโดยเร็ วที่สุด หากสถานการณ์เปลี่ยนแปลง
ติดตามประกาศแจ้งเตือนล่าสุ ดได้ที่: http://music.mahidol.ac.th
ประกาศล่าสุ ดจะปรากฎในหน้าหลักของการแสดง (events) ทุกรายการ และใน Facebook หรื อ LINE ของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์

