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สมัชชาผูสู้งอายุระดับชาติ  ปี 2564 "สมัชชาสังคมสูงวัยคนไทยอายุยืนอย่างมีคุณภาพในสถานการณ์ COVID-19" 

  

 
แบบฟอรม์ 
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เพือ่บรรจใุนระเบียบวาระการประชมุ 
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สมัชชาผูสู้งอายุระดับชาติ  ปี 2564 "สมัชชาสังคมสูงวัยคนไทยอายุยืนอย่างมีคุณภาพในสถานการณ์ COVID-19" 

 
 
 
 
 

ทีม่าและความส าคญัของการจดัท าประเดน็สมชัชาผูสู้งอายรุะดบัชาต ิป ี2564 
 กรมกิจการผู้สูงอายุมีภารกิจในการจัดงานสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ โดยมีการก าหนดจัดงานปีเว้นปีร่วมกับ
ภาคีเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนานโยบายด้านผู้สูงอายุท่ีเกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ซึ่งปี 
2564 กรมกิจการผู้สูงอายุ ก าหนดจะจัดงานสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ ในช่ือ “สมัชชาสังคมสูงวัยคนไทยอายุยืนอย่าง
มีคุณภาพ ในสถานการณ์ COVID-19” เพื่อพัฒนานโยบายรองรับสังคมสูงวัยคนไทยอายุยืนของประเทศไทย  
โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการท างานด้านผู้สูงอายุ  
ท่ีเช่ือมโยงพลังทางปัญญา พลังทางสังคม และพลังของภาครัฐ 

 โดยคณะท างานวิชาการ ภายใต้คณะท างานจัดสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ ปี 2564 ได้ยกร่างประเด็นข้อเสนอ
เชิงนโยบายเพื่อบรรจุในระเบียบวาระการประชุมสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ ปี 2564 รายละเอียดมีดังนี้ 
   1. การเสริมทักษะอาชีพใหม่หรืออาชีพทางเลือก และรายได้ของผู้สูงอายุในยุค COVID-19 
    2. ปัญหาสุขภาพจิตในสถานการณ์ COVID-19 
 3. ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One stop service) และการบริการเชิงรุก 
 4. ผู้สูงอายุกับการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ในยุค COVID-19 
   5. การเตรียมความพร้อมของอาสาสมัคร  
          6. ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ 
          7. การเตรียมพร้อมรับมือหลังสถานการณ์ COVID-19 
          8. บทบาทชมรมผู้สูงอายุในสถานการณ์ COVID-19 

----------------------------------------------------------------------------- 
ส่วนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

เพศ     ชาย  หญงิ 

อายุ   ............... ป ี
หน่วยงาน  

          ภาครัฐ              
 ภาคเอกชน              
  ประชาชน               
 องค์กรอิสระ/NGOs 

 

แบบสอบถามชุดนี้ เป็นเอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบาย 
เพื่อบรรจุในระเบียบวาระการประชุมสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ ปี 2564  

“สมัชชาสังคมสูงวัยคนไทยอายุยืนอย่างมีคุณภาพ ในสถานการณ์ COVID-19” 
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สมัชชาผูสู้งอายุระดับชาติ  ปี 2564 "สมัชชาสังคมสูงวัยคนไทยอายุยืนอย่างมีคุณภาพในสถานการณ์ COVID-19" 

ส่วนที ่2  ประเดน็ขอ้เสนอเชงินโยบาย “สมชัชาผู้สงูอายรุะดับชาติ ปี 2564” 

ค าชีแ้จง : โปรดท าเครือ่งหมาย √ ในชอ่งทีต่รงกบัความคดิเหน็ของทา่น 

ประเด็น เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย ระบุเหตุผล 

1. การเสริมทักษะอาชีพใหม่หรืออาชีพทางเลือก 
และรายได้ของผู้สูงอายุในยุค COVID - 19 

   

2. ปัญหาสุขภาพจิตในสถานการณ์ COVID-19    
3. ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One stop service) 

และการบริการเชิงรุก 
   

4. ผู้สูงอายุกับการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
อย่างสร้างสรรค์ในยุค COVID-19 

   
 

5. การเตรียมความพร้อมของอาสาสมัคร     
6. ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ    
7. การเตรียมพร้อมรับมือหลังสถานการณ์ 

COVID-19 
   

8. บทบาทชมรมผู้สูงอายุในสถานการณ์  
    COVID-19 

   

 
ส่วนที ่3 ให้เรยีงล าดับความส าคญัของประเดน็ข้อเสนอเชงินโยบาย 
ค าชี้แจง : ให้ใสต่วัเลขในชอ่งทีท่่านคิดวา่มีความส าคัญตามล าดับ (1 , 2 , ...) 
 ......... การเสริมทักษะอาชีพใหม่หรืออาชีพทางเลือก และรายได้ของผู้สูงอายุในยุค COVID - 19 
 ......... ปัญหาสุขภาพจิตในสถานการณ์ COVID-19 
 ......... ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One stop service) และการบริการเชิงรุก 
 ......... ผู้สูงอายุกับการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ในยุค COVID-19 
 ......... การเตรียมความพร้อมของอาสาสมัคร  
 ......... ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ 
 ......... การเตรียมพร้อมรับมือหลังสถานการณ์ COVID-19 
 ......... บทบาทชมรมผู้สูงอายุในสถานการณ์ COVID-19 
 
ส่วนที ่4 ข้อเสนอประเดน็อืน่ ๆ 
 ……………………………………………………………………………………………………….....…………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..................................................... 
................................................................................................................................................................................................................ 
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สมัชชาผูสู้งอายุระดับชาติ  ปี 2564 "สมัชชาสังคมสูงวัยคนไทยอายุยืนอย่างมีคุณภาพในสถานการณ์ COVID-19" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบประกอบ 



5 

สมัชชาผูสู้งอายุระดับชาติ  ปี 2564 "สมัชชาสังคมสูงวัยคนไทยอายุยืนอย่างมีคุณภาพในสถานการณ์ COVID-19" 

ทีม่าและความส าคญัของการจดัท าประเดน็สมชัชาผูสู้งอายรุะดบัชาต ิป ี2564 
 กรมกิจการผู้สูงอายุมีภารกิจในการจัดงานสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ โดยมีการก าหนดจัดงานปีเว้นปีร่วมกับ
ภาคีเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนานโยบายด้านผู้สูงอายุท่ีเกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ซึ่งปี 
2564 กรมกิจการผู้สูงอายุ ก าหนดจะจัดงานสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ ในช่ือ “สมัชชาสังคมสูงวัยคนไทยอายุยืนอย่าง
มีคุณภาพ ในสถานการณ์ COVID-19” เพื่อพัฒนานโยบายรองรับสังคมสูงวัยคนไทยอายุยืนของประเทศไทย  
โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการท างานด้านผู้สูงอายุ  
ท่ีเช่ือมโยงพลังทางปัญญา พลังทางสังคม และพลังของภาครัฐ 

 โดยคณะท างานวิชาการ ภายใต้คณะท างานจัดสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ ปี 2564 ได้ยกร่างประเด็นข้อเสนอ
เชิงนโยบายเพื่อบรรจุในระเบียบวาระการประชุมสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ ปี 2564 รายละเอียดมีดังนี้ 
   1. การเสริมทักษะอาชีพใหม่หรืออาชีพทางเลือก และรายได้ของผู้สูงอายุในยุค COVID-19 
       ที่มา/ความส าคัญ : การประกอบอาชีพทุกประเภทต้องมีความรู้  ความสามารถเฉพาะในอาชีพ 
นั้น ๆ และมีทักษะท่ีจ าเป็นเพื่อท่ีจะสามารถประกอบอาชีพได้ประสบความส าเร็จ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ส่งผลกระทบในหลายด้านต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน อีกท้ังยังเป็น
ปัจจัยและเป็นตัวเร่งส าคัญในการดึงเอาอนาคตในอีก 10 ปีข้างหน้ามาเป็นปัจจุบัน ดังนั้น เพื่อให้มีความมั่นคง 
ในอาชีพต่อไปในอนาคต การพัฒนาทักษะทางอาชีพให้สอดคล้องตามความต้องการของตลาดแรงงานถือว่าเป็นปัจจัย
ส าคัญ นอกจากนี้ การท างานและรายได้ของผู้สูงอายุเป็นประเด็นท่ีมีความส าคัญในสถานการณ์สังคมสูงวัยของ
ประเทศไทย โดยการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีรายได้นอกจากเป็นการเสริมศักยภาพและศักด์ิศรีของความเป็นผู้สูงอายุแล้ว 
ยังเป็นการสร้างหลักประกันทางรายได้ให้กับผู้สูงอายุด้วย โดยรัฐบาลได้ก าหนดนโยบายส าหรับใช้เป็นแนวทางในการ
รับมือกับส่ิงท่ีก าลังเกิดขึ้น ดังนี้ 1) การขยายอายุการท างานของประชาชนให้ยาวนานขึ้นเพื่อสร้างความมั่นคงทาง
รายได้ และ 2) การสนับสนุนให้ภาคเอกชนจ้างงานผู้สูงอายุตามศักยภาพเพื่อสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุ  
    2. ปัญหาสุขภาพจิตในสถานการณ์ COVID-19 
    ที่มา/ความส าคัญ : ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบันได้ส่งผล
ต่อการใช้ชีวิตของคนทุกเพศทุกวัย ปัญหาสุขภาพจิตมีผลต่อการด ารงชีวิต โดยสุขภาพจิตเป็นสภาวะทางจิตใจของ
บุคคลซึ่งโดยธรรมชาติภาวะทางจิตใจมีการปรับเปล่ียนตามส่ิงแวดล้อมท่ีอยู่รอบตัวของผู้นั้น ปัญหาความเครียดเกิดได้จาก
หลายสาเหตุ เช่น ค่าครองชีพท่ีสูงขึ้น ภาวะว่างงาน ปัญหาการเมือง ไม่มีท่ีอยู่อาศัย แต่ส่ิงส าคัญ คือ คนจ านวนมากไม่
ตระหนักว่ามีความผิดปกติด้านอารมณ์ เมื่อไม่รู้ตัวก็ไม่ได้จัดการอย่างถูกต้องจนอาจส่งผลกระทบกับประสิทธิภาพใน
การท างาน สมาธิไม่ดี อารมณ์แปรปรวนจนมีปัญหาความสัมพันธ์ทั้งเรื่องส่วนตัวและกับเพื่อนร่วมงาน ดังนั้น จึงควรมี
การรับมือกับสถานการณ์ COVID-19 อย่างเข้าใจ ดังนี้                                                          

   1. หยุดรับข่าวสารท่ีมากเกินไป เมื่อรู้สึกตัวเองว่าวิตกกังวลเครียด 
    2. ท าจิตใจให้สงบ สบาย ผ่อนคลาย ท าในส่ิงท่ีตนเองชอบ  
    3. ปรึกษาพูดคุยกับคนท่ีไว้ใจ  
    4. ใช้ชีวิตอย่างปกติและมีคุณค่า 

 3. ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One stop service) และการบริการเชิงรุก 
  ที่มา/ความส าคัญ : การให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ One-Stop Service หมายถึง การน างาน 
ท่ีให้บริการท้ังหมดท่ีเกี่ยวข้องมารวมให้บริการอยู่ในสถานท่ีเดียวกัน ในลักษณะท่ีส่งต่องานระหว่างกัน ทันที 
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สมัชชาผูสู้งอายุระดับชาติ  ปี 2564 "สมัชชาสังคมสูงวัยคนไทยอายุยืนอย่างมีคุณภาพในสถานการณ์ COVID-19" 

หรือเสร็จในขั้นตอนหรือเสร็จในจุดให้บริการเดียว โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้บริการมีความรวดเร็วขึ้น นอกจากนี้ การบริการ
เชิงรุกเป็นการวางแผนในการให้บริการล่วงหน้าอย่างละเอียดและรอบคอบ มีความรับผิดชอบรวมถึงเป็นการช่วยเหลือ
ผู้รับบริการโดยไม่ต้องรอให้ผู้รับบริการร้องขอ โดยผู้ให้บริการต้องค านึงถึงความต้องการเฉพาะของผู้รับบริการและให้
ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจสูงสุด โดยประโยชน์ของการให้บริการแบบครบวงจร ณ จุดเดียว มีดังนี้ 
    1. เพิ่มความรวดเร็วในติดต่อ ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ 

          2. เพิ่มความชัดเจนในการให้บริการ โดยมีรูปแบบการให้บริการท่ีครอบคลุมและเบ็ดเสร็จใน
ตัวเอง ณ จุดเดียวประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย 

      3. ลดการเลือกปฏิบัติ ได้รับการบริการเหมือน และเท่าเทียมกัน 
        4. เพิ่มความสะดวกในการติดต่องาน 

     5. ผู้ใช้บริการเข้าถึงการให้บริการได้ง่าย ท าให้ผู้รับบริการพึงพอใจ 
         6. เป็นการบริการท่ีรวดเร็ว กระชับ และถูกต้อง ตามนโยบายการให้บริการท่ีประทับใจของ
ข้าราชการไทย 
 4. ผู้สูงอายุกับการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ในยุค COVID-19 
            ที่มา/ความส าคัญ : สังคมโลกปัจจุบันเป็นท้ังสังคมของเทคโนโลยีและสังคมสูงวัย การเรียนรู้การใช้เทคโนโลยี 
จึงเป็นส่ิงจ าเป็น ในสถานการณ์ COVID-19 ท่ีประเทศไทยและท่ัวโลกก าลังเผชิญ เทคโนโลยีและนวัตกรรมมีส่วนช่วย
ให้คนในสังคมสามารถด ารงชีวิตได้ในรูปแบบความปกติใหม่ (New Normal) เช่น การใช้เทคโนโลยีในการสร้างความมั่นคง
ทางรายได้ การท างานรูปแบบใหม่ การซื้อสินค้าและบริการผ่านช่องทาง Online ธุรกิจรูปแบบใหม่ การดูแลสุขภาพและ 
พบแพทย์รูปแบบใหม่ การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ให้ใกล้ชิดกัน แบบ Social distancing 
เป็นต้น 
   5. การเตรียมความพร้อมของอาสาสมัคร  
              ที่มา/ความส าคญั : อาสาสมัคร (volunteer) หมายถึง  ผู้ท่ีสมัครใจท างานเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนและสังคม 
โดยไม่หวังผลตอบแทนเป็นเงิน หรือส่ิงอื่นใด บุคคลท่ีอาสาเข้ามาช่วยเหลือสังคมด้วยความสมัครใจ เสียสละ  
เพื่อช่วยเหลือผู้อื่น ป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนาสังคม โดยไม่หวังส่ิงตอบแทนโดยสถานการณ์ COVID-19 ท่ีประเทศไทย
ก าลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ อาสาสมัครมีส่วนส าคัญในการช่วยเหลือสังคมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ โดยการเตรียมความ
พร้อมในการเป็นอาสาสมัคร มีดังนี้ 

1. เตรียมจิตใจให้พร้อมท่ีจะเรียนรู้ส่ิงใหม่ มีทัศนคติท่ีดีในการท างาน ไม่ดูถูกงานท่ีท า 
2. มองสถานการณ์ตามความเป็นจริง รักษาจิตใจให้มั่นคง ไม่ต่ืนตระหนกจนเกินไป 
3. เปิดใจในความแตกต่างหลากหลาย เคารพในศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ของกันและกัน ปฏิบัติกับผู้อื่น 

  ด้วยความเท่าเทียมไม่ยกตนว่าเป็นผู้เข้าไปช่วยเหลือแล้วจะอยู่ในสถานะท่ีสูงกว่าผู้อื่น 
4. ลดอัตตาของตัวเองไม่ยึดถือตนเองเป็นศูนย์กลาง เพราะในการท างานอาจต้องพบเจอท้ังส่ิงท่ีเรารู้สึก  

 ชอบหรือไม่ชอบ 
5. ดูแลจิตใจของตนให้เข้มแข็ง ท่ามกลางความเศร้าความหดหู่ 
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สมัชชาผูสู้งอายุระดับชาติ  ปี 2564 "สมัชชาสังคมสูงวัยคนไทยอายุยืนอย่างมีคุณภาพในสถานการณ์ COVID-19" 

         6. ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ 
             ที่มา/ความส าคัญ :  ปัจจุบันประชากรไทยมีอายุยืนยาวมากขึ้น แต่ด้วยสภาพเศรษฐกิจและสังคม  
ในปัจจุบันมีผู้สูงอายุบางส่วนต้องอยู่บ้านตามล าพัง อีกท้ังบางรายยังไม่สามารถประกอบกิจวัตรประจ าวันหรือ
ช่วยเหลือตนเองได้จนเกิดเป็นปัญหาเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ นอกจากนี้สถานดูแลผู้สูงอายุและสถานดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุท่ีมีอยู่ในปัจจุบันในแต่ละพื้นท่ี ยังมีข้อจ ากัดเรื่องการเข้าถึงบริการท าให้ผู้สูงอายุขาดโอกาสในการได้รับ
การดูแลรักษา ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุจึงเป็นส่ิงท่ีจะรองรับประชากรสูงอายุ เพื่อเป็นศูนย์ท่ีให้บริการด้านสุขภาพ  
การรักษา การดูแล การส่งเสริมและป้องกันโรคเพื่อสร้างสังคมสูงวัยมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
          7. การเตรียมพร้อมรับมือหลังสถานการณ์ COVID-19 
                ที่มา/ความส าคญั : จากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้พฤติกรรมของคน
มีการปรับเปล่ียนไปตามสถานการณ์ผู้คนต้องปรับเปล่ียนการใช้ชีวิต เกิดเป็นพฤติกรรมใหม่ในระยะยาวและในอนาคตเรา
จะสามารถเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์หลังจากผ่านพ้นวิกฤต COVID-19 ได้อย่างไร อาทิ 

1. ท าให้เราต้องหันมาใส่ใจความสะอาดมากขึ้น โดยการล้างมือและใช้เจลฆ่าเช้ือโรคกันบ่อยๆ 
    เพื่อป้องกันเช้ือโรคหรือไวรัสท่ีจะเข้าสู่ร่างกายอีก  
2. รักสุขภาพให้มากขึ้น เพราะการมีภูมิคุ้มกันท่ีดีเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นมาก เพื่อลดความเส่ียงจากการ 
     ติดเช้ือไวรัสต่างๆ  
3. เตรียมพร้อมมองหาส่ิงท่ีช่วยสอนทักษะต่าง ๆ เพราะในช่วงการระบาดของ COVID-19 ท าให้เราใช้ 
    เวลาอยู่บ้านมากขึ้น ใช้เวลาในการท าส่ิงต่าง ๆ ด้วยตัวเองมากขึ้น เราจึงควรมองหาส่ิงท่ีถนัด  
    ส่ิงท่ีท าแล้วชอบ 
4. เตรียมพร้อมเริ่มท าอาชีพเสริม เช่น ขายของออนไลน์ ท าคอนเทนต์ออนไลน์     

         8. บทบาทชมรมผู้สูงอายุในสถานการณ์ COVID-19 
               ที่มา/ความส าคัญ : ชมรมผู้สูงอายุมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาระบบงานผู้สูงอายุซึ่งจะก่อให้เกิดการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุท้ังในระดับบุคคลและระดับชุมชน โดยมีส่วนในการด าเนินกิจกรรมท่ีตอบสนองต่อปัญหา
และความต้องการของผู้สูงอายุในด้านสุขภาพ สังคม และสวัสดิการ และเป็นการรวมกลุ่มเพื่อ ให้สมาชิกมาพบปะ 
สังสรรค์และท ากิจกรรมท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ท้ังตนเองและผู้อื่นเพื่อให้เกิดความคุ้นเคย รักใคร่ มีความสามัคคี เบิก
บาน หายเหงาและมีความสุข ในช่วงท่ีมีการระบาดของ COVID–19 ชมรมผู้สูงอายุมีบทบาทส าคัญและมีส่วนในการรวม
พลังเพื่อแบ่งปันสร้างสรรค์สังคม เช่น ต้ังตู้ปันสุขในชุมชนการแบ่งปันส่ิงของต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือคนในชุมชน เป็นต้น 
ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มเส่ียงในช่วงท่ีมีการระบาดของ COVID–19 ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มเส่ียงท่ีจะได้รับเช้ือ เนื่องจากผู้สูงอายุ
โดยท่ัวไปมีภูมิคุ้มกันต่ า มีโรคเรื้อรังอาจท าให้เกิดโรคแทรกซ้อนได้ ส่ิงท่ีชมรมผู้สูงอายุควรปฏิบัติในช่วงท่ียังมีการ
ระบาดของ COVID–19 ดังนี้ 
              1. ให้ชมรมผู้สูงอายุหยุดท ากิจกรรมท่ีมีการประชุมร่วมกันในห้องประชุม 
                2. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร  COVID–19 ท่ีเป็นประโยชน์ให้ทราบ 
                3. ถ้าจ าเป็นต้องไปพบปะผู้คน ให้ท้ิงระยะห่างจากคนท่ีเราจะพูดคุยด้วย ไม่น้อยกว่า 1 - 2 เมตร 
(Social distancing) 
 


