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ประวัติไวรัส โรค และเส้นทางการติดต่อ 
โควิด-19 (COVID-19) เกิดจากเชื อไวรัส SARS-CoV-2 หรือมกัจะเรียกว่าไวรัสโคโรน่า 
ไวรัสนี สามารถทําให้เกิดการตดิเชื อในทางเดนิหายใจโดยมีระดบัความรุนแรงตา่งๆกนัได้ เชื อนี ตดิตอ่ทางละอองฝอยเป็นหลกั 
ผู้ตดิเชื อจะหลั%งไวรัสในรูปแบบละอองฝอยหรือละอองลอยจากจมกูและปากเวลาพดูคยุ ไอ หรือจาม 
จงึสง่ผ่านไวรัสไปยงัคนอื%นเมื%อมีการสมัผสักบัเยื%อเมือกบริเวณดวงตา จมกู หรือปาก นอกจากนี  การตดิเชื ออาจจะเกิดขึ นได้จากการสมัผสัทางอ้อม 
ด้วยการสมัผสัวตัถทีุ%เคยถกูสมัผสัมาแล้วจากผู้ตดิเชื อ แล้วสง่ผ่านไวรัสไปยงัเยื%อเมือกบริเวณดวงตา จมกู หรือปาก (การตดิเชื อโดยการสมัผสั) 
 
ไวรัสโคโรน่าสามารถตดิตอ่ผ่านทางการจบู ยงัไมมี่ใครรู้ว่าไวรัสโคโรน่าสามารถตดิตอ่กนัผ่านกิจกรรมทางเพศได้หรือไม ่
คนอาจตดิเชื อได้แม้ว่าจะไม่แสดงอาการ และอาจจะแพร่เชื อไปยงัคนอื%นได้อีก 
 
สบู่และนํ า รวมทั งเจลล้างมือสตูรแอลกอฮอล์สามารถฆา่เชื อไวรัสได้ ไวรัสไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ในอณุหภมูิสงูกว่า 60°C 
และจะตายเร็วขึ นเมื%ออยู่นอกตวัอาคาร 

 
กลุ่มเป้าหมายและวัตถุประสงค์ 
แนวทางฉบบันี มีเพื%อใครและสิ%งใด? 
แนวทางตอ่ไปนี มีไว้สําหรับคนทกุเพศที%เกี%ยวข้องกบัการขายหรือแลกเปลี%ยนบริการทางเพศ ซึ%งในบริบทนี จะถือว่าเป็นกิจกรรมทางธุรกิจ 

  
แนวทางนี ครอบคลมุเฉพาะการขายหรือแลกเปลี%ยนบริการทางเพศที%ผู้ขายและผู้ ซื อพบกนัโดยตรงเทา่นั น 

 
วตัถปุระสงค์ของแนวทางนี  
แนวทางนี จะเสนอแนะวิธีการตา่งๆ เพื%อให้ทา่นสามารถปฏิบตัติามมาตรการควบคมุการตดิเชื อได้ 
เปา้หมายก็คือเพื%อปอ้งกนัทั งทา่นและลกูค้าของทา่นไม่ให้ตดิเชื อ แม้ว่าจะปฏิบตัติามมาตรการทกุข้อแล้วก็ตาม ในบางกรณีเราก็ยงัตดิเชื อโควิด-ST ได้ 
ด้วยปฏิบตัติามมาตรการที%แนะนําเหลา่นี  ทา่นจะสามารถช่วยลดการแพร่ระบาดของเชื อได้ 

 
 
 



ความรับผิดชอบ 
ทกุคนที%อาศยัหรือพํานกัอยู่ในนอร์เวย์มีความรับผิดชอบที%เทา่เทียมกนัในการลดการตดิเชื อด้วยการปฏิบตัติามมาตรการควบคมุการตดิเชื อขั นพื นฐานตลอด
ช่วงเวลาการแพร่ระบาดใหญ่นี  กฎสําคญัได้แก่การอยู่บ้านเมื%อป่วย การรักษาระยะหา่งจากคนอื%น และการล้างมือของทา่น 
มาตรการสําคญัในยทุธศาสตร์ระดบัชาตใินการควบคมุการตดิเชื อได้แก่การทดสอบ การแยกตวั การตามรอยการสมัผสั และการกกับริเวณ 

 
กฎหมายและกฎระเบียบระดบัชาตแิละท้องถิ%นที%มีผลตอ่ทกุคนนั นจะมีผลเหนือคําแนะนําฉบบันี  ทกุคนต้องปฏิบตัติามกฎระดบัชาตแิละระดบัท้องถิ%น 
ถ้าทา่นฝ่าฝืนกฎเหลา่นี  ทา่นอาจถกูปรับได้ 

 
ห้ามขายหรือแลกเปลี%ยนบริการทางเพศแบบพบกนัโดยตรงถ้าทา่นถกูกกัตวัหรือกกับริเวณ หรือถ้าทา่นมีไข้หรือมีอาการตดิเชื อในระบบทางเดนิหายใจ 
 
เมื%อทา่นขายหรือแลกเปลี%ยนบริการทางเพศ ทา่นมีหน้าที%ต้องทําการดงักลา่วให้ผ่านตามข้อกําหนดพื นฐานด้านการควบคมุการตดิเชื อ 
 
ดกูฎระเบียบและคําแนะนําระดบัชาตไิด้ที%นี%: https://www.helsenorge.no/koronavirus/oversikt-over-regler-og-anbefalinger/#nasjonale-regler 
 
เรียนรู้เกี%ยวกบักฎระเบียบการควบคมุการตดิเชื อที%เกี%ยวข้องกบัเขตเทศบาลของทา่นได้ที%นี%: https://www.helsenorge.no/koronavirus/lokal-
koronainformasjon/# 
 
คําแนะนํา 
ตอ่ไปนี เป็นคําแนะนําที%เมื%อปฏิบตัติามแล้วจะแน่ใจได้ว่าการขายหรือแลกเปลี%ยนบริการทางเพศจะเป็นไปอย่างปลอดภยัและมีความรับผิดชอบ 
เราทราบดีวา่สภาพทางสงัคมและเศรษฐกิจอาจจะทําให้ทา่นปฏิบตัติามระเบียบและข้อเสนอแนะเหลา่นี ครบทกุข้อได้ยาก 
ให้ทา่นพยายามทําตามให้มากที%สดุเทา่ที%จะทําได้เพื%อตวัทา่นเองและสถานการณ์ในชีวิตของทา่น เราแนะนําว่าทา่นควรตรวจสอบหาเชื อโควิดเป็นประจํา 

 
คําแนะนําทั%วไปเพื%อการหลีกเลี%ยงการตดิเชื อ 
• อยู่หา่งจากคนอื%นอย่างน้อยหนึ%งเมตร จะให้ดีก็สองเมตร 
• ไอใสก่ระดาษทชิชู่หรืออุ้งข้อศอกของตวัทา่นเอง 
• ล้างมือของทา่นบ่อยๆให้สะอาดด้วยสบู่และนํ าอุ่น หรือใช้เจลล้างมือ 
• ทกัทายด้วยวิธีอื%นที%ไม่ใช่การจบัมือและกอด 
• ยกเลกินดัหมายกบัลกูค้าถ้าทา่นไอ มีไข้ และนํ ามกูไหล 

 
เวลานดัหมายกบัลกูค้า 
• เวลาที%ทา่นนดัหมายกบัลกูค้า 

แจ้งให้ลกูค้าทราบถึงระเบียบควบคมุการตดิเชื อสว่นตวัของทา่นและตรวจสอบว่าลกูค้าเข้าใจและยอมรับกฎระเบียบเหลา่นี แล้ว 
• ถามลกูค้าว่าเขาเพิ%งไปตา่งประเทศมาเมื%อเร็วๆนี รึเปลา่ 
• ถามลกูค้าว่าถ้าเขากําลงักกัตวั กกับริเวณ มีไข้ หรือมีอาการตดิเชื อบริเวณทางเดนิหายใจหรือไม ่
• ถามลกูค้าว่าเขาเคยตดิตอ่กบัคนที%เป็นโควิดหรือสงสยัว่าเป็นโควิด-ST หรือไม ่
• ถ้าลกูค้ากําลงักกัตวั กกับริเวณ มีไข้ หรือมีอาการตดิเชื อบริเวณทางเดนิหายใจ ให้แจ้งว่าทา่นไม่สามารถให้บริการแบบพบกนัโดยตรงได้ 
• รับลกูค้าทีละคน ควรมีแคท่า่นกบัลกูค้าสองคนเทา่นั นในห้องเวลาให้บริการ 
• รักษาการตดิตอ่กบัลกูค้าของทา่น เพื%อให้ทา่นสามารถตดิตอ่พวกเขาได้ถ้าทา่นตดิเชื อโควิด-ST 

 
ก่อนลกูค้ามาถึง 
• ทําความสะอาดทกุพื นผิวด้วยสบู่และนํ าอุน่ ใช้ยาฆา่เชื อด้วย 
• อาบนํ าเพื%อความสะอาด 
• ตรวจสอบว่าทา่นมีผ้าปทีู%นอนและผ้าเช็ดตวัที%สะอาดจํานวนเพียงพอแล้ว ให้ใช้ผ้าเช็ดตวัแบบใช้แล้วทิ งถ้าทําได้ 
• ระบายอากาศออกจากห้องที%จะให้บริการทางเพศ 



เมื%อลกูค้ามาถงึ 
• บอกให้ลกูค้ากลบัไปถ้าลกูค้ามีอาการ อยา่งเช่น ไอ มีไข้ หรือนํ ามกูไหล 
• ให้ลกูค้าล้างมือหรือใช้เจลฆ่าเชื อเวลาที%เข้ามาในห้อง 
• ล้างมือของทา่นหรือใช้เจลล้างมือหลงัจากที%ทา่นสมัผสักบัเงิน เสื อผ้าของลกูค้า หรือสิ%งของอื%น ลกูค้าก็ควรทําเช่นเดียวกนั 
• ขอให้ลกูค้าอาบนํ าเมื%อมาถึง 
• ใช้หน้ากากอนามยัถ้าทําได้ 
• หลีกเลี%ยงการสมัผสัแบบพบกนัโดยตรงถ้าทําได้ 
• พยายามหลีกเลี%ยงการสมัผสัดวงตา จมกู หรือปาก 
• ไอใสซ่อกข้อศอก หรือปิดปากและจมกูด้วยทชิชู่ แล้วล้างมือของทา่นทนัที 
• หลีกเลี%ยงการแบ่งอาหาร เครื%องดื%ม บหุรี%  ยาดม และเซก็ซ์ทอยที%ไม่สามารถล้างระหวา่งการใช้งานได้ รวมทั งหลอดสําหรับดมยา อีซกิการเร็ต จ๊อย ไปป์ 

บอง ฯลฯ 
• เวลาที%ไม่ได้ให้บริการทางเพศ ให้รักษาระยะหา่งจากกนัและกนัอย่างน้อยหนึ%งเมตร ถ้าจะให้ดีก็สองเมตร  

 
เวลาแวะไปหาลกูค้า 
• ถ้าลกูค้าแสดงอาการ เช่น ไอ มีไข้ หรือนํ ามกูไหล ให้ยกเลกิการนดัหมาย แจ้งลกูค้าให้ทราบถึงกฎข้อนี ลว่งหน้า 
• ล้างมือของทา่นหรือใช้เจลล้างมือเมื%อทา่นเข้าไปในห้อง ขอให้ลกูค้าทําเช่นเดียวกนั 
• ล้างมือของทา่นหรือใช้เจลล้างมือหลงัจากที%ทา่นสมัผสักบัเงิน เสื อผ้าของลกูค้า หรือสิ%งของอื%น ลกูค้าก็ควรทําเช่นเดียวกนั  
• บอกลกูค้าให้ระบายอากาศออกจากห้องที%จะให้บริการทางเพศ 
• ขอให้ลกูค้าไปอาบนํ า 
• ใช้หน้ากากอนามยัเมื%อทําได้ 
• หลีกเลี%ยงการตดิตอ่แบบพบกนัโดยตรงเมื%อทําได้ 
• พยายามหลีกเลี%ยงการสมัผสัดวงตา จมกู หรือปากของตวัทา่นเอง 
• ไอใสซ่อกข้อศอก หรือปิดปากและจมกูด้วยทชิชู่ แล้วล้างมือของทา่นทนัที 
• หลีกเลี%ยงการแบ่งอาหาร เครื%องดื%ม บหุรี%  ยาดม และเซก็ซ์ทอยที%ไม่สามารถล้างระหวา่งการใช้งานได้ รวมทั งหลอดสําหรับดมยา อีซกิการเร็ต จ๊อย ไปป์ 

บอง ฯลฯ 
• เวลาที%ไม่ได้ให้บริการทางเพศ ให้รักษาระยะหา่งจากกนัและกนัอย่างน้อยหนึ%งเมตร ถ้าจะให้ดีก็สองเมตร  
• ล้างมือหรือใช้เจลล้างมือ หรือทชิชู่ฆ่าเชื อหลงัจากออกจากสถานที%ของลกูค้า 

 
เวลาไปพบกบัลกูค้านอกตวัอาคารหรือในรถ 
• ล้างมือจบัประตรูถ ฯลฯ ด้วยทชิชฆู่าเชื อ ให้มากที%สดุเทา่ที%จะทําได้ 
• ใช้เจลล้างมือหรือทชิชู่ฆ่าเชื อเช็ดล้างมือของทา่น และทชิชู่เปียกเช็ดหน้า 
• ใช้เจลล้างมือหรือทชิชู่ฆ่าเชื อหลงัจากสมัผสักบัเงิน 
• สวมหน้ากากอนามยัถ้าทําได้ 
• หลีกเลี%ยงการตดิตอ่แบบพบกนัโดยตรงถ้าทําได้ 
• พยายามหลีกเลี%ยงการสมัผสัดวงตา จมกู หรือปากของตวัทา่นเอง 
• ไอใสซ่อกข้อศอก หรือปิดปากและจมกูด้วยทชิชู่ แล้วใช้เจลล้างมือหรือทชิชู่ฆ่าเชื อทําความสะอาดมือของทา่นทนัที 
• หลีกเลี%ยงการแบ่งอาหาร เครื%องดื%ม บหุรี%  ยาดม และเซก็ซ์ทอยที%ไม่สามารถล้างระหวา่งการใช้งานได้ รวมทั งหลอดสําหรับดมยา อีซกิการเร็ต จ๊อย ไปป์ 

บอง ฯลฯ 
• ใช้เจลล้างมือและทชิชู่ฆ่าเชื อทําความสะอาดมือ แล้วใช้ทชิชู่เปียกเช็ดหน้าเวลาลงจากรถ 

 
เมื%อลกูค้ากลบัไปแล้ว 
• ถ้าทําได้ ให้อาบนํ าและเปลี%ยนเสื อผ้าของทา่น 
• ซกัเสื อผ้าทกุชิ นที%ทา่นสมัผสั และห้ามใช้ผ้าขนหนแูละผ้าปทีู%นอนซํ า 
• ล้างและฆ่าเชื ออปุกรณ์เซก็ซ์ทอยทกุชิ น 



• ล้างมือจบัประต ูสวิตช์ไฟ ฝักบวัอาบนํ า โถส้วม และพื นผิวอื%นที%ทา่นเคยสมัผสั 
• ล้างมือของทา่นให้สะอาดหลงัจากทําความสะอาดทกุจดุเสร็จแล้ว แม้วา่ทา่นจะใช้ถงุมือก็ตาม 
• ระบายอากาศออกจากบริเวณห้องที%ให้บริการทางเพศ 

 
ข้อมูลมีประโยชน์ 
สถาบนัสาธารณสขุ 
https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/ 
 
หน่วยงานสขุภาพของรัฐ 
https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus 
 
Helsenorge 
https://www.helsenorge.no/koronavirus/rad-for-koronahverdagen/ 
 
รายละเอียดการตดิต่อ 
หน่วยงานตอ่ไปนี สามารถช่วยเหลือคนทกุเพศที%ขายหรือแลกเปลี%ยนบริการทางเพศในนอร์เวย์ได้ ไม่วา่จะมีสถานะด้านการเข้าเมืองเป็นอยา่งไร 
หน่วยงานเหลา่นี ให้บริการด้านสขุภาพและสงัคม ให้ความช่วยเหลือ คําปรึกษา และแนวทาง นอกจากนี  
ทา่นยงัสามารถสอบถามข้อมลูเกี%ยวกบัมาตรการควบคมุการตดิเชื อในปัจจบุนัและระเบียบเกี%ยวกบัการเข้าประเทศนอร์เวย์ได้ ทา่นยงัสามารถขอถงุยาง 
สารหลอ่ลื%น และเจลล้างมือได้ฟรี 

 
Albertine, Stavanger/สตาวงัเงอร์: โทร: +47 9185 8305 / WhatsApp: +47 9185 8305 
https://kirkensbymisjon.no/albertine/ 
 
Fri, Kirkens Bymisjon, Bergen/บาร์เกิน: 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/ทร็อนไฮม์: โทร: +47 4587 7819 / WhatsApp 
https://kirkensbymisjon.no/nadheim-trondheim/ 
 
PION, องค์กรสทิธิประโยชน์ผู้ขายบริการทางเพศในนอร์เวย์ ออสโล: โทร: +47 9006 3558 / WhatsApp หรือ +47 9181 2248 / WhatsApp 
http://www.pion-norge.no/ 
 
Pro Sentret, Oslo/ออสโล: โทร: +47 2310 0200 / WhatsApp: +47 4764 9177 หรือ 

+47 4767 0542 
https://prosentret.no/ 
 
บันทกึการเปลี�ยนแปลง 


