แนวทางมาตรการควบคุมการติดเชือเพือป้ องกันการแพร่ ระบาดของโควิดผ่ านการขายหรื อแลกเปลียนบริการทางเพศ
คู่มือคําแนะนําแห่ งชาติ
แนวทางต่อไปนีได้ ถกู จัดเตรี ยมขึนอย่างสอดคล้ องกับมาตรฐานอุตสาหกรรมของสถาบันสาธารณสุขระหว่างที%มีการระบาดครังใหญ่ของไวรัสโคโรน่า
(ตีพิมพ์วนั ที% 13 ตุลาคม 2020)
สถาบันสาธารณสุขและหน่วยงานสุขภาพของรัฐได้ ให้ ความช่วยเหลือด้ วยการให้ คําแนะนําทางวิชาชีพเกี%ยวกับมาตรการควบคุมการติดเชือ
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ประวัติไวรั ส โรค และเส้ นทางการติดต่ อ
โควิด-19 (COVID-19) เกิดจากเชือไวรัส SARS-CoV-2 หรื อมักจะเรี ยกว่าไวรัสโคโรน่า
ไวรัสนีสามารถทําให้ เกิดการติดเชือในทางเดินหายใจโดยมีระดับความรุ นแรงต่างๆกันได้ เชือนีติดต่อทางละอองฝอยเป็ นหลัก
ผู้ตดิ เชือจะหลัง% ไวรัสในรู ปแบบละอองฝอยหรื อละอองลอยจากจมูกและปากเวลาพูดคุย ไอ หรื อจาม
จึงส่งผ่านไวรัสไปยังคนอื%นเมื%อมีการสัมผัสกับเยื%อเมือกบริ เวณดวงตา จมูก หรื อปาก นอกจากนี การติดเชืออาจจะเกิดขึนได้ จากการสัมผัสทางอ้ อม
ด้ วยการสัมผัสวัตถุทเี% คยถูกสัมผัสมาแล้ วจากผู้ตดิ เชือ แล้ วส่งผ่านไวรัสไปยังเยื%อเมือกบริ เวณดวงตา จมูก หรื อปาก (การติดเชือโดยการสัมผัส)
ไวรัสโคโรน่าสามารถติดต่อผ่านทางการจูบ ยังไม่มีใครรู้ ว่าไวรัสโคโรน่าสามารถติดต่อกันผ่านกิจกรรมทางเพศได้ หรื อไม่
คนอาจติดเชือได้ แม้ ว่าจะไม่แสดงอาการ และอาจจะแพร่เชือไปยังคนอื%นได้ อีก
สบู่และนํา รวมทังเจลล้ างมือสูตรแอลกอฮอล์สามารถฆ่าเชือไวรัสได้ ไวรัสไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ ในอุณหภูมิสงู กว่า 60°C
และจะตายเร็ วขึนเมื%ออยู่นอกตัวอาคาร

กลุ่มเป้ าหมายและวัตถุประสงค์
แนวทางฉบับนีมีเพื%อใครและสิง% ใด?
แนวทางต่อไปนีมีไว้ สําหรับคนทุกเพศที%เกี%ยวข้ องกับการขายหรื อแลกเปลี%ยนบริการทางเพศ ซึง% ในบริ บทนีจะถือว่าเป็ นกิจกรรมทางธุรกิจ
แนวทางนีครอบคลุมเฉพาะการขายหรื อแลกเปลี%ยนบริการทางเพศที%ผ้ ขู ายและผู้ซือพบกันโดยตรงเท่านัน
วัตถุประสงค์ของแนวทางนี
แนวทางนีจะเสนอแนะวิธีการต่างๆ เพื%อให้ ทา่ นสามารถปฏิบตั ติ ามมาตรการควบคุมการติดเชือได้
เป้าหมายก็คือเพื%อป้องกันทังท่านและลูกค้ าของท่านไม่ให้ ตดิ เชือ แม้ ว่าจะปฏิบตั ติ ามมาตรการทุกข้ อแล้ วก็ตาม ในบางกรณีเราก็ยงั ติดเชือโควิด-ST ได้
ด้ วยปฏิบตั ติ ามมาตรการที%แนะนําเหล่านี ท่านจะสามารถช่วยลดการแพร่ระบาดของเชือได้

ความรับผิดชอบ
ทุกคนที%อาศัยหรื อพํานักอยู่ในนอร์ เวย์มีความรับผิดชอบที%เท่าเทียมกันในการลดการติดเชือด้ วยการปฏิบตั ติ ามมาตรการควบคุมการติดเชือขันพืนฐานตลอด
ช่วงเวลาการแพร่ ระบาดใหญ่นี กฎสําคัญได้ แก่การอยู่บ้านเมื%อป่ วย การรักษาระยะห่างจากคนอื%น และการล้ างมือของท่าน
มาตรการสําคัญในยุทธศาสตร์ ระดับชาติในการควบคุมการติดเชือได้ แก่การทดสอบ การแยกตัว การตามรอยการสัมผัส และการกักบริ เวณ
กฎหมายและกฎระเบียบระดับชาติและท้ องถิ%นที%มีผลต่อทุกคนนันจะมีผลเหนือคําแนะนําฉบับนี ทุกคนต้ องปฏิบตั ติ ามกฎระดับชาติและระดับท้ องถิ%น
ถ้ าท่านฝ่ าฝื นกฎเหล่านี ท่านอาจถูกปรับได้
ห้ ามขายหรื อแลกเปลีย% นบริ การทางเพศแบบพบกันโดยตรงถ้ าท่านถูกกักตัวหรื อกักบริ เวณ หรื อถ้ าท่านมีไข้ หรื อมีอาการติดเชือในระบบทางเดินหายใจ
เมื%อท่านขายหรื อแลกเปลีย% นบริ การทางเพศ ท่านมีหน้ าที%ต้องทําการดังกล่าวให้ ผ่านตามข้ อกําหนดพืนฐานด้ านการควบคุมการติดเชือ
ดูกฎระเบียบและคําแนะนําระดับชาติได้ ที%นี%: https://www.helsenorge.no/koronavirus/oversikt-over-regler-og-anbefalinger/#nasjonale-regler
เรี ยนรู้เกี%ยวกับกฎระเบียบการควบคุมการติดเชือที%เกี%ยวข้ องกับเขตเทศบาลของท่านได้ ที%นี%: https://www.helsenorge.no/koronavirus/lokalkoronainformasjon/#

คําแนะนํา
ต่อไปนีเป็ นคําแนะนําที%เมื%อปฏิบตั ติ ามแล้ วจะแน่ใจได้ ว่าการขายหรื อแลกเปลี%ยนบริการทางเพศจะเป็ นไปอย่างปลอดภัยและมีความรับผิดชอบ
เราทราบดีวา่ สภาพทางสังคมและเศรษฐกิจอาจจะทําให้ ทา่ นปฏิบตั ติ ามระเบียบและข้ อเสนอแนะเหล่านีครบทุกข้ อได้ ยาก
ให้ ทา่ นพยายามทําตามให้ มากที%สดุ เท่าที%จะทําได้ เพื%อตัวท่านเองและสถานการณ์ในชีวิตของท่าน เราแนะนําว่าท่านควรตรวจสอบหาเชือโควิดเป็ นประจํา
คําแนะนําทัว% ไปเพื%อการหลีกเลี%ยงการติดเชือ
• อยู่หา่ งจากคนอื%นอย่างน้ อยหนึง% เมตร จะให้ ดีก็สองเมตร
• ไอใส่กระดาษทิชชู่หรื ออุ้งข้ อศอกของตัวท่านเอง
• ล้ างมือของท่านบ่อยๆให้ สะอาดด้ วยสบู่และนําอุ่น หรื อใช้ เจลล้ างมือ
• ทักทายด้ วยวิธีอื%นที%ไม่ใช่การจับมือและกอด
• ยกเลิกนัดหมายกับลูกค้ าถ้ าท่านไอ มีไข้ และนํามูกไหล
เวลานัดหมายกับลูกค้ า
• เวลาที%ทา่ นนัดหมายกับลูกค้ า
แจ้ งให้ ลกู ค้ าทราบถึงระเบียบควบคุมการติดเชือส่วนตัวของท่านและตรวจสอบว่าลูกค้ าเข้ าใจและยอมรับกฎระเบียบเหล่านีแล้ ว
• ถามลูกค้ าว่าเขาเพิ%งไปต่างประเทศมาเมื%อเร็ วๆนีรึเปล่า
• ถามลูกค้ าว่าถ้ าเขากําลังกักตัว กักบริ เวณ มีไข้ หรื อมีอาการติดเชือบริเวณทางเดินหายใจหรื อไม่
• ถามลูกค้ าว่าเขาเคยติดต่อกับคนที%เป็ นโควิดหรื อสงสัยว่าเป็ นโควิด-ST หรื อไม่
• ถ้ าลูกค้ ากําลังกักตัว กักบริ เวณ มีไข้ หรื อมีอาการติดเชือบริ เวณทางเดินหายใจ ให้ แจ้ งว่าท่านไม่สามารถให้ บริ การแบบพบกันโดยตรงได้
• รับลูกค้ าทีละคน ควรมีแค่ทา่ นกับลูกค้ าสองคนเท่านันในห้ องเวลาให้ บริ การ
• รักษาการติดต่อกับลูกค้ าของท่าน เพื%อให้ ทา่ นสามารถติดต่อพวกเขาได้ ถ้าท่านติดเชือโควิด-ST
ก่อนลูกค้ ามาถึง
• ทําความสะอาดทุกพืนผิวด้ วยสบู่และนําอุน่ ใช้ ยาฆ่าเชือด้ วย
• อาบนําเพื%อความสะอาด
• ตรวจสอบว่าท่านมีผ้าปูที%นอนและผ้ าเช็ดตัวที%สะอาดจํานวนเพียงพอแล้ ว ให้ ใช้ ผ้าเช็ดตัวแบบใช้ แล้ วทิงถ้ าทําได้
• ระบายอากาศออกจากห้ องที%จะให้ บริการทางเพศ

เมื%อลูกค้ ามาถึง
• บอกให้ ลกู ค้ ากลับไปถ้ าลูกค้ ามีอาการ อย่างเช่น ไอ มีไข้ หรื อนํามูกไหล
• ให้ ลกู ค้ าล้ างมือหรื อใช้ เจลฆ่าเชือเวลาที%เข้ ามาในห้ อง
• ล้ างมือของท่านหรื อใช้ เจลล้ างมือหลังจากที%ทา่ นสัมผัสกับเงิน เสือผ้ าของลูกค้ า หรื อสิง% ของอื%น ลูกค้ าก็ควรทําเช่นเดียวกัน
• ขอให้ ลกู ค้ าอาบนําเมื%อมาถึง
• ใช้ หน้ ากากอนามัยถ้ าทําได้
• หลีกเลี%ยงการสัมผัสแบบพบกันโดยตรงถ้ าทําได้
• พยายามหลีกเลี%ยงการสัมผัสดวงตา จมูก หรื อปาก
• ไอใส่ซอกข้ อศอก หรื อปิ ดปากและจมูกด้ วยทิชชู่ แล้ วล้ างมือของท่านทันที
• หลีกเลี%ยงการแบ่งอาหาร เครื% องดื%ม บุหรี% ยาดม และเซ็กซ์ทอยที%ไม่สามารถล้ างระหว่างการใช้ งานได้ รวมทังหลอดสําหรับดมยา อีซกิ การเร็ ต จ๊ อย ไปป์
บอง ฯลฯ
• เวลาที%ไม่ได้ ให้ บริการทางเพศ ให้ รักษาระยะห่างจากกันและกันอย่างน้ อยหนึง% เมตร ถ้ าจะให้ ดีก็สองเมตร
เวลาแวะไปหาลูกค้ า
• ถ้ าลูกค้ าแสดงอาการ เช่น ไอ มีไข้ หรื อนํามูกไหล ให้ ยกเลิกการนัดหมาย แจ้ งลูกค้ าให้ ทราบถึงกฎข้ อนีล่วงหน้ า
• ล้ างมือของท่านหรื อใช้ เจลล้ างมือเมื%อท่านเข้ าไปในห้ อง ขอให้ ลกู ค้ าทําเช่นเดียวกัน
• ล้ างมือของท่านหรื อใช้ เจลล้ างมือหลังจากที%ทา่ นสัมผัสกับเงิน เสือผ้ าของลูกค้ า หรื อสิง% ของอื%น ลูกค้ าก็ควรทําเช่นเดียวกัน
• บอกลูกค้ าให้ ระบายอากาศออกจากห้ องที%จะให้ บริ การทางเพศ
• ขอให้ ลกู ค้ าไปอาบนํา
• ใช้ หน้ ากากอนามัยเมื%อทําได้
• หลีกเลี%ยงการติดต่อแบบพบกันโดยตรงเมื%อทําได้
• พยายามหลีกเลี%ยงการสัมผัสดวงตา จมูก หรื อปากของตัวท่านเอง
• ไอใส่ซอกข้ อศอก หรื อปิ ดปากและจมูกด้ วยทิชชู่ แล้ วล้ างมือของท่านทันที
• หลีกเลี%ยงการแบ่งอาหาร เครื% องดื%ม บุหรี% ยาดม และเซ็กซ์ทอยที%ไม่สามารถล้ างระหว่างการใช้ งานได้ รวมทังหลอดสําหรับดมยา อีซกิ การเร็ ต จ๊ อย ไปป์
บอง ฯลฯ
• เวลาที%ไม่ได้ ให้ บริการทางเพศ ให้ รักษาระยะห่างจากกันและกันอย่างน้ อยหนึง% เมตร ถ้ าจะให้ ดีก็สองเมตร
• ล้ างมือหรื อใช้ เจลล้ างมือ หรื อทิชชู่ฆ่าเชือหลังจากออกจากสถานที%ของลูกค้ า
เวลาไปพบกับลูกค้ านอกตัวอาคารหรื อในรถ
• ล้ างมือจับประตูรถ ฯลฯ ด้ วยทิชชูฆ่าเชือ ให้ มากที%สดุ เท่าที%จะทําได้
• ใช้ เจลล้ างมือหรื อทิชชู่ฆ่าเชือเช็ดล้ างมือของท่าน และทิชชู่เปี ยกเช็ดหน้ า
• ใช้ เจลล้ างมือหรื อทิชชู่ฆ่าเชือหลังจากสัมผัสกับเงิน
• สวมหน้ ากากอนามัยถ้ าทําได้
• หลีกเลี%ยงการติดต่อแบบพบกันโดยตรงถ้ าทําได้
• พยายามหลีกเลี%ยงการสัมผัสดวงตา จมูก หรื อปากของตัวท่านเอง
• ไอใส่ซอกข้ อศอก หรื อปิ ดปากและจมูกด้ วยทิชชู่ แล้ วใช้ เจลล้ างมือหรื อทิชชู่ฆ่าเชือทําความสะอาดมือของท่านทันที
• หลีกเลี%ยงการแบ่งอาหาร เครื% องดื%ม บุหรี% ยาดม และเซ็กซ์ทอยที%ไม่สามารถล้ างระหว่างการใช้ งานได้ รวมทังหลอดสําหรับดมยา อีซกิ การเร็ ต จ๊ อย ไปป์
บอง ฯลฯ
• ใช้ เจลล้ างมือและทิชชู่ฆ่าเชือทําความสะอาดมือ แล้ วใช้ ทชิ ชู่เปี ยกเช็ดหน้ าเวลาลงจากรถ
เมื%อลูกค้ ากลับไปแล้ ว
• ถ้ าทําได้ ให้ อาบนําและเปลี%ยนเสือผ้ าของท่าน
• ซักเสือผ้ าทุกชินที%ทา่ นสัมผัส และห้ ามใช้ ผ้าขนหนูและผ้ าปูที%นอนซํา
• ล้ างและฆ่าเชืออุปกรณ์เซ็กซ์ทอยทุกชิน

•
•
•

ล้ างมือจับประตู สวิตช์ไฟ ฝักบัวอาบนํา โถส้ วม และพืนผิวอื%นที%ทา่ นเคยสัมผัส
ล้ างมือของท่านให้ สะอาดหลังจากทําความสะอาดทุกจุดเสร็ จแล้ ว แม้ วา่ ท่านจะใช้ ถงุ มือก็ตาม
ระบายอากาศออกจากบริ เวณห้ องที%ให้ บริการทางเพศ

ข้ อมูลมีประโยชน์
สถาบันสาธารณสุข
https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/
หน่วยงานสุขภาพของรัฐ
https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus
Helsenorge
https://www.helsenorge.no/koronavirus/rad-for-koronahverdagen/

รายละเอียดการติดต่ อ
หน่วยงานต่อไปนีสามารถช่วยเหลือคนทุกเพศที%ขายหรื อแลกเปลี%ยนบริการทางเพศในนอร์ เวย์ได้ ไม่วา่ จะมีสถานะด้ านการเข้ าเมืองเป็ นอย่างไร
หน่วยงานเหล่านีให้ บริ การด้ านสุขภาพและสังคม ให้ ความช่วยเหลือ คําปรึกษา และแนวทาง นอกจากนี
ท่านยังสามารถสอบถามข้ อมูลเกี%ยวกับมาตรการควบคุมการติดเชือในปั จจุบนั และระเบียบเกี%ยวกับการเข้ าประเทศนอร์ เวย์ได้ ท่านยังสามารถขอถุงยาง
สารหล่อลื%น และเจลล้ างมือได้ ฟรี
Albertine, Stavanger/สตาวังเงอร์ : โทร: +47 9185 8305 / WhatsApp: +47 9185 8305
https://kirkensbymisjon.no/albertine/
Fri, Kirkens Bymisjon, Bergen/บาร์ เกิน: โทร: +47 9662 4679 / WhatsApp: +47 9662 4679
https://kirkensbymisjon.no/fri-tiltak-for-ofre-for-menneskehandel/
Nadheim, Oslo/ออสโล: โทร: +47 2205 2880
https://kirkensbymisjon.no/nadheim/
Nadheim, Trondheim/ทร็ อนไฮม์: โทร: +47 4587 7819 / WhatsApp
https://kirkensbymisjon.no/nadheim-trondheim/
PION, องค์กรสิทธิประโยชน์ผ้ ขู ายบริ การทางเพศในนอร์ เวย์ ออสโล: โทร: +47 9006 3558 / WhatsApp หรื อ +47 9181 2248 / WhatsApp
http://www.pion-norge.no/
Pro Sentret, Oslo/ออสโล: โทร: +47 2310 0200 / WhatsApp: +47 4764 9177 หรื อ
+47 4767 0542
https://prosentret.no/

บันทึกการเปลียนแปลง

