ประกาศโรงเรียนสาโรงวิทยาคาร
เรื่อง มาตรการการเฝ้าระวังและแนวปฏิบัติในการเตรียมความพร้อมก่อนจัดการเรียนการสอน
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
ภาคเรียนที ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
***************************************
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ระลอกใหม่ในประเทศ
ไทยมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง กระทรวงศึกษาธิการ มีความห่วงใยในความ
ปลอดภัยของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผู้ปกครองและผู้ที่ มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมทั้งเพื่อให้
สอดคล้องกับวิกฤตการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จึงเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปี
การศึกษา ๒๕๖๔ จากเดิมวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ และเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม
๒๕๖๔ ศูน ย์ ป ฏิบั ติการศูน ย์ บ ริ ห ารสถานการณ์แ พร่ ร ะบาของโรคติด เชื้ อ ไวรัส โคโรน่า ๒๐๑๙ (ศปก.ศบค.)
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จาก ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็น
วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
ยังมีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง จึงต้องเลื่อนการเปิดภาคเรียนออกไปอีก เพื่อความปลอดภัยและระวังป้องกัน
นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ไม่ต้องเสี่ยงกับการติดเชื้อ และเพื่อให้มีระยะเวลารับการฉีดวัคซีนของครู
และบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนสาโรงวิทยาคาร ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการเตรียมความพร้อม สาหรับการเปิดทาการ
เรียนการสอน ประจาภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จึงได้ดาเนินการประเมินความพร้อมตามระบบ Thai
Stop COVID Plus ของกระทรวงสาธารณสุข ที่มี ๔๔ ข้อ โดยต้องผ่านทุกข้อ และต้องเสนอขอความเห็นชอบต่อ
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เพื่ออนุญาตให้โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนได้ก่อนวันที่ ๑๔ มิถุนายน
๒๕๖๔ เพื่อให้นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง มีความมั่นใจในการมาติดต่อ
ราชการที่โรงเรียนมีปลอดภัย จึงแนวปฏิบัติในการเตรียมความพร้อมสู่การเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ดังนี้
๑. นโยบายการเริ่มเปิดภาคเรียน
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า
๒๐๑๙ (COVID-๑๙) “โรงเรียนหยุดได้ แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้” กาหนดให้เปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
วั น ที่ ๑ มิ ถุ น ายน ๒๕๖๔ โดยจั ด การเรี ย นการสอน ๓ รู ป แบบ คื อ On line, On Hand และ On Demand
ระหว่างวันที่ ๑-๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ และจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On Site พร้อมกันวันที่ ๑๔ มิถุนายน
๒๕๖๔
/๒. การเตรียมการ...

-๒-

๒. การเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน
มิติที่ ๑ ความปลอดภัยจากการลดการแพร่เชื้อโรค
มาตรการควบคุมหลัก
๑) มีนโยบายกาหนดให้นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่เข้ามาติดต่อในโรงเรียนทุก
คนต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ๑๐๐% ตลอดเวลาที่อยู่ในโรงเรียน
๒) นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่เข้ามาติดต่อในโรงเรียนทุกคนต้องได้รับการคัด
กรอง โดยการตรวจวัดอุณหภูมิและล้างมือด้วยสเปรย์หรือเจลแอลกอฮอล์ ก่อนเข้าสู่บริเวณ
โรงเรียน
๓) โรงเรียนจัดให้มีจุดล้างมือด้วยน้าและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ เช่น ทางเข้า
อาคารเรียน ทางเข้าโรงอาหาร เป็นต้น
๔) จัดโต๊ะเก้าอี้นั่งเรียน ที่นั่งในโรงอาหาร ที่นั่งพัก โดยจัดเว้นระยะห่างอย่างน้อย ๑-๒ เมตร
พร้อมติดสัญลักษณ์แสดงระยะห่างชัดเจน
๕) พิจารณาควบคุมจานวนนักเรียน ลดความแออัด หรือลดการทากิจกรรมรวมกลุ่ มคนจานวน
มากเท่าที่จาเป็น
๖) ทาความสะอาดห้องเรียน บริเวณต่างๆ รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียน ก่อนและหลังใช้งาน
ทุกครั้ง ทั้งนี้ให้จัดสภาพห้องเรียนให้สะอาด ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ โดยการเปิดประตู
หน้าต่างให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก
มาตรการเสริม
๑) ส่งเสริมให้นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา รับประทานอาหารครบ ๕ หมู่ ปรุงสุกใหม่
และใช้ช้อนส่วนตัว
๒) มีการสอบถาม เฝ้าระวังนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่มีประวัติเดินทางไปอยู่ใน
พื้นที่เสี่ยงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด -๑๙ เพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดกรอง และกักตัวเอง
๑๔ วัน
๓) ให้นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เข้ามาติดต่อในโรงเรียนทุกคน ลงทะเบียนไทย
ชนะตามที่กาหนด QR Code ไทยชนะ เข้า-ออกอย่างชัดเจน
๔) จัดให้มีห้องพยาบาลสาหรับแยกผู้ที่มีอาการป่วยระบบทางเดินหายใจ
๕) จั ดให้ มีนั กเรี ย นแกนน า (อย.น้อย) เป็นอาสาสมัครในการช่ว ยเฝ้ าระวั งและดูแลสุ ข ภาพ
นักเรียน และส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเองและสังเกตอาการเสี่ยงโควิด -๑๙ ใน
โรงเรียน
๖) ส่ ง เสริ ม สร้ า งความตระหนั ก และร่ ว มรั บ ผิ ด ชอบให้ นั ก เรี ย น ครู บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
ผู้ปกครอง และผู้ที่มาติดต่อราชการในโรงเรียน ทาการประเมินความเสี่ยงของตนเอง ผ่า น
App Thai save Thai ก่อนออกจากบ้าน
๗) ส่งเสริมให้นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ดูแลตนเอง มีวินัยรับผิดชอบตนเอง ปฏิบัติ
ตามมาตรการป้องกันโควิด-๑๙ อย่างเคร่งครัด
/มิติที่ ๒...

-๓-

มิติที่ ๒ การเรียนรู้
มาตรการควบคุมหลัก
๑) จัดให้มีป้ายประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตนเพื่อสุขลักษณะปลอดภัยจากโรคโควิด-๑๙
๒) เตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน โดยคานึงถึงการเรียนรู้ตามวัยและสอดคล้องกับ
พัฒนาการด้านสังคม อารมณ์ และสติปัญญาของผู้เรียน
๓) สร้างความเข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
มาตรการเสริม
๑) จั ดตั้งกลุ่ มไลน์ / กลุ่มแชทนักเรียน ด้ ว ย App Facebook, Line และนักเรียนแกนนาด้าน
สุขภาพ สาหรับเป็นผู้สื่อสารข่าวสารความรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันการแพร่ระบาดโรค
โควิด-๑๙ จากแหล่งความรู้ที่เชื่อถือได้
มิติที่ ๓ การครอบคลุมถึงเด็กด้อยโอกาส
มาตรการควบคุมหลัก
๑) จัดหาอุปกรณ์การป้ องกันตนเองและอุปกรณ์ล้ างมือ เช่น สบู่ เจอแอลกอฮอล์ หน้ากาก
อนามัยให้เพียงพอ
๒) มีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทของการเข้าถึงการเรียนรู้ข อง
นักเรียน
๓) มีมาตรการส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการบริการด้านสุขภาพขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง
๔) มีมาตรการการดูแลช่วยเหลือที่มีฐานะยากจนหรือมีความบกพร่อง
มาตรการเสริม
๑) จัดสรรให้มีวัสดุอุปกรณ์เพื่อการป้องกันโรคโควิด-๑๙
๒) ใช้สื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโรคโควิด -๑๙ และแนวทางการดูแลตัวเองอย่างถูกต้องและ
เหมาะสม
มิติที่ ๔ สวัสดิภาพและการคุ้มครอง
มาตรการควบคุมหลัก
๑) จัดเตรียมแผนการจัดการเรียนการสอน หากพบนักเรียนติดเชื้อ ให้กักตัว หรือปิดโรงเรียน
ตามความเหมาะสม
๒) มีแนวปฏิบัติการสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูล เพื่อลดการรังเกียจและการตีตราทางสังคม
(Social stima)
๓) มีแนวปฏิบัติการจัดการความเครียดของครูและบุคลการทางการศึกษา
๔) ตรวจสอบประวัติเสี่ยงและการกักตัวของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนเปิดภาค
เรียน
๕) กาหนดแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสาหรับนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่
สงสัยติดเชื้อหรือป่วยด้วยโรคโควิด-๑๙ โดยไม่ถือเป็นวันลาหรือวันหยุดเรียน
/มาตรการเสริม...

-๔-

มาตรการเสริม
๑) สื่อสารทาความเข้าใจกับบุคคลทุกฝ่ายในเรื่องมาตรการป้องกันการตีตราทางสังคม (Social
stigma) ให้ชัดเจน
๒) กรณีนักเรียนหรือบุคลากรป่วยจริง ต้องให้หยุดรักษาจนกว่าจะหายเป็นปกติ พร้อมแสดง
ใบรับรองแพทย์ โดยไม่ถือว่าเป็นวันลาหรือขาดเรียน
มิติที่ ๕ นโยบาย
มาตรการควบคุมหลัก
๑) มีแผนงาน โครงการ และกิจกรรมรองรับนโยบายและแนวทางการป้องกันโรคโควิด-๑๙ ของ
โรงเรียน
๒) ประชุมชี้แจงคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓) แต่งตั้งคณะทางานป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด -๑๙ ในโรงเรียน โดยกาหนดบทบาท
หน้าที่ และมอบหมายให้ดาเนินการตามมาตรการอย่างชัดเจน
๔) สื่ อสารประชาสั มพันธ์มาตรการและความรู้ในการป้องกันโรคโควิด -๑๙ แก่นักเรียน ครู
บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง โดยจัดการชี้แจงโดยตรงหรือผ่านช่องทางสื่อสารออนไลน์
๕) มีมาตรการบริหารจัดการด้านสุขอนามัยที่ดีบนรถรับ -ส่งนักเรียน และดาเนินการประชุม
ชี้แจงผู้ประกอบการ
มาตรการเสริม
๑) จัดระบบให้นักเรียนสามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
๒) พิจารณาปิดโรงเรียนตามสถานการณ์และความเหมาะสม
๓) สื่อสารให้มีความรู้เกี่ยวกับการสังเกตอาการเสี่ยง การมีแนวโน้มเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-๑๙
ได้โดยง่าย
มิติที่ ๖ การบริหารการเงิน
มาตรการควบคุมหลัก
๑) มีแผนการใช้งบประมาณและบริหารการจัดการด้านการเงินสาหรับการดาเนินงานป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ตามความจาเป็นและเหมาะสม
๒) จั ดหาวัส ดุอุป กรณ์ป้ องกันโรคโควิด -๑๙ ส าหรับนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนอย่ า ง
เพียงพอ
มาตรการเสริม
๑) ประสานงานและสรรหาแหล่งทุน การสนับสนุนจากหน่วยงาน องค์กร หรือภาคเอกชน
๒) จั ด ให้ มี บุ ค ลากรท าหน้ า ที่ เ ฝ้ า ระวั ง ตรวจสอบ สอดส่ อ ง ดู แ ลสุ ข ภาพนั ก เรี ย น และจั ด
สภาพแวดล้อมในโรงเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙
อย่างเหมาะสม

/๓. แนวปฏิบัติ...

-๕-

๓. แนวปฏิบัติระหว่างเปิดภาคเรียน
๓.๑ หลักปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
๑) คัดกรอง (Screening) ผู้ที่เข้ามาในโรงเรียนทุกคน ต้องได้รับการคัดกรองอุณหภูมิร่างกาย
ด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด
๒) สวมหน้ากาก (Mask) ทุกคนต้องสวมหน้ากาผ้าหรือหน้ากากอนามัย ๑๐๐% ตลอดเวลาที่
อยู่ในโรงเรียน
๓) ล้างมือ (Hand Wash) ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้าสะอาด หรือสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ หลีกเลี่ยง
การสัมผัสบริเวณจุดเสี่ยงโดยไม่จาเป็น
๔) เว้นระยะห่าง (Social Distancing) เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย ๑-๒ เมตร
๕) ทาความสะอาด (Cleaning) ทาความสะอาดห้องเรียน และบริเวณต่างๆ โดยเช็ดทาความ
สะอาดพื้นผิวสัมผัสของโต๊ะ เก้าอี้ และวัสดุอุปกรณ์ ก่อนและหลังใช้เป็นประจา เปิดประตู
หน้าต่างให้อากาศถ่ายเทสะดวก
๖) ลดความแออัด (Decrease) ลดการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันเป็นกลุ่ม เพื่อหลีกเลี่ยง
การอยู่รวมกันเป็นจานวนมาก
๓.๒ ขั้นตอนการคัดกรองสุขภาพและแนวทางการส่งต่อนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาใน
โรงเรียน
๑) จัดตั้งจุดคัดกรองบริเวณทางเข้าโรงเรียน
๒) วัดอุณหภูมิด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด ถ้าอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ ๓๗.๕ องศาเซลเซียส
ถือว่ามีไข้
๓) ให้ผู้ถูกคัดกรองล้างมือด้วยน้าและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์
๔) ตรวจสอบการสวมหน้ากากของบุคคลที่เข้าโรงเรียนทุกคน
๕) ซักประวัติเสี่ยง อาการทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง และบันทึกผลในแบบบันทึกการ
ตรวจคัดกรองสุขภาพ
 กรณีวัดอุณหภูมิ < ๓๗.๕ C ไม่มีอาการทางเดินหายใจ ไม่มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับ
ผู้ป่วยยืนยันให้ติดสติ๊กเกอร์ เข้าเรียน/ปฏิบัติงานได้ตามปกติ
 กรณีวัดอุณหภูมิ  ๓๗.๕ C ขึ้นไป ร่วมกับอาการทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง
และ/หรือมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยัน ให้แยกนักเรียนไว้ในห้องหรือบริเวณที่
จัดเตรียมไว้ แจ้งผู้ปกครอง แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสอบสวนโรค และดาเนินการตาม
คาแนะนา
๖) ผู้รับผิดชอบรวบรวมข้อมูลรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ

/๓.๓ แนวปฏิบัติ...

-๖-

๓.๓ แนวปฏิบัติสาหรับบุคลากรในโรงเรียน
ผู้อานวยการโรงเรียน
๑) ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติ พร้อมจัดตั้งคณะกรรมการดาเนินงานการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
๒) ให้มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙
(COVID-๑๙) เกี่ยวกับนโยบาย มาตรการ แนวปฏิบัติตน และการจัดการเรียนการสอนให้กับ
นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชนให้รับทราบ
๓) มีมาตรการคัดกรองสุขภาพทุกคน บริเวณประตูทางเข้าโรงเรียน (Point of entry)
๔) พิจารณาให้ครูจัดการเรียนการสอนให้เข้าถึงนักเรียนอย่างมีคุณภาพตามความเหมาะสมได้
อย่างต่อเนื่อง รวมถึงนักเรียนที่ขาดเรียน ลาป่วย
๕) กรณีพบนั กเรี ย น ครู บุคลากร หรือผู้ ปกครองอยู่ในกลุ่ มเสี่ ยงหรือผู้ ป่ว ยยืนยันเข้ามาใน
โรงเรียน ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่
๖) กากับ ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบการดาเนินงานตามมาตรการอย่างเคร่งครัดและ
ต่อเนื่อง
ครู และบุคลากรทางการศึกษา
๑) ติ ด ตามข้ อ มู ล ข่ า วสารสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรน่ า ๒๐๑๙
(COVID-๑๙) จากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือ
๒) สั ง เกตอาการป่ ว ยของตนเอง หากมี อ าการทางเดิ น หายใจอย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง ให้ ห ยุ ด
ปฏิบัติงาน และรีบไปพบแพทย์ทันที
๓) ปฎิบัติตามมาตรการการป้องกันอย่างเคร่งครัด หลีกเลี่ยงการไปในสถานที่ที่แออัดหรือแหล่ง
ชุมชน
๔) แจ้งผู้ปกครองและนักเรียน ให้นาของใช้ส่วนตัวและอุปกรณ์ป้องกันมาใช้ เป็นของตนเองที่
โรงเรียน
๕) สื่อสารความรู้ ให้คาแนะนาหรือจัดหาสื่อประชาสัมพันธ์ในการป้องกันและลดความเสี่ยงจาก
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
๖) ทาความสะอาดสื่อการเรียนการสอนหรืออุปกรณ์ของใช้ร่วมที่เป็นจุดสัมผัสเสี่ยง ทุกครั้งหลัง
ใช้งาน
๗) ควบคุมดูแลการจัดที่นั่งภายในห้องเรียนตามหลักการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย
๑-๒ เมตร
๘) ตรวจสอบ กากับ ติดตามการมาเรียนของนักเรียน
๙) ตรวจคัดกรองสุขภาพทุกคนที่เข้ามาในโรเรียนตามขั้นตอน
๑๐) สังเกตกลุ่มนักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรม หรือนักเรียนที่ไม่ร่วมมือ ปฏิบัติตามมาตรการที่ครู
กาหนด เพื่อให้ได้รับการช่วยเหลือ
๑๑) สื่อสารความรู้เกี่ยวกับความเครียด กระบวนการการจัดการความเครียดให้แก่นักเรียนหรือ
บุคลากรในโรงเรียน
/นักเรียน...

-๗-

นักเรียน
๑) ติ ด ตามข้ อ มู ล ข่ า วสารสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรน่ า ๒๐๑๙
(COVID-๑๙) จากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้
๒) สังเกตอาการป่วยของตนเอง หากมีอาการทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง รีบแจ้งครูหรือ
ผู้ปกครองให้ทราบโดยเร็ว
๓) มีและใช้ของใช้ส่วนตัว ไม่ใช่ร่วมกับผู้อื่น
๔) ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสอย่างเคร่งครัด
๕) ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง ด้วยการกินอาหารปรุงสุกใหม่ สะอาด ครบ ๕ หมู่ ออกกาลังกาย
และพักผ่อนให้เพียงพอ
๖) กรณีที่นักเรียนขาดเรียนหือถูกกักตัว ควรติดตามความคืบหน้าด้านการเรียนอย่างสม่าเสมอ
๗) หลีกเลี่ยงการล้อเลียนความผิดปกติหรืออาการไม่สบายของเพื่อน (Bully)
ผู้ปกครอง
๑) ติ ด ตามข้ อ มู ล ข่ า วสารสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรน่ า ๒๐๑๙
(COVID-๑๙) จากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้
๒) สังเกตอาการป่วยของบุตรหลาน หากมีอาการทางเดินหายในอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้รีบนาพบ
แพทย์ และแจ้งให้ครูทราบโดยเร็ว
๓) จัดหาของใช้ส่วนตัวให้บุตรหลานนามาใช้ในโรงเรียนอย่างพอเพียง
๔) จัดหาอุปกรณ์ป้องกันโรคเบื้องต้น เช่น หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย สเปรย์หรือเจล
แอลกอฮอล์ เป็นต้น กากับให้บุตรหลายปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด
๕) ดูแลสุขภาพของบุตรหลาน จัดเตรียมอาหารที่ปรุงสุกใหม่อยู่เสมอ
๖) กรณีที่มีการจัดการเรียนการสอนทางไกล (เรียนออนไลน์) ผู้ปกครองควรให้ความร่วมมือกับ
ครูในการดูแล กากับให้บุตรหลายได้ดาเนินการเรียนอย่างเหมาะสมตามบริบท
แม่ค้า ผู้จาหน่ายอาหาร และนักการภารโรงในโรงเรียน
๑) ติ ด ตามข้ อ มู ล ข่ า วสารสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรน่ า ๒๐๑๙
(COVID-๑๙) จากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้
๒) สั ง เกตอาการป่ ว ยของตนเอง หากมี อ าการทางเดิ น หายใจอย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง ให้ ห ยุ ด
ปฏิบัติงานและรีบไปพบแพทย์ทันที
๓) ล้ างมือบ่ อยๆ ทั้งก่อนและหลั งประกอบอาหาร ขณะจาหน่ายอาหาร และหลั งสั มผั ส สิ่ ง
สกปรก
๔) ขณะปฏิบัติงานของผู้สัมผัสอาหาร ต้องสวมหมวกคลุมผม ผ้ากันเปื้อน ถุงมือ สมหน้ากากผ้า
หรือหน้ากากอนามัย และปฏิบัติตนตามสุขอนามัยที่ถูกต้อง
๕) ปกปิดอาหาร ใส่ถุงมือและใช้ที่คีบหยิบจับอาหาร
๖) จัดเตรียมอาหารปรุงสุกใหม่ ให้นักเรียนรับประทาน
๗) ผู้ ป ฏิบั ติงานทาความสะอาด ผู้ ปฏิบัติงานเก็บขนขยะ ต้ องใส่ อุปกรณ์ป้องกันตนเองและ
ปฏิบัติตามขั้นตอนทาความสะอาดให้ถูกต้อง
/ด้านอนามัย...

-๘-

ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม อาคารสถานที่ในโรงเรียน
๑) ห้องเรียน เป็นสถานที่สาหรับการจัดการเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการต่างๆ ในโรงเรียน ห้อง
ประชุม ห้องพักครู โรงอาหาร ห้องสมุด ห้องน้า/ห้องส้วม เป็นต้น ให้ดาเนินการตามหลักปฏิบัติการป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) อย่างเคร่งครัด ได้แก่
 จัดโต๊ะ เก้าอี้ หรือที่นั่ง ให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย ๑-๒ เมตร
 จัดทาความสะอาดห้องเรียน โต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์การเรียนทุกครั้ง เปิดประตู หน้าต่าง เพื่อ
เป็นการระบายอากาศ ให้อากาศถ่ายเท
 จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ให้ทาความสะอาดมือก่อนและหลังใช้ห้องเรียน
 จากัดจานวนผู้เข้าใช้ห้องเรียน
๒) โรงอาหาร
 จัดบริการอาหารที่สะอาด ถูกสุขอนามัย ป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโรค เช่น ปรุงอาหาร
สาเร็จสุกใหม่ทุกครั้ง
 พิจารณาทางเลือกให้ผู้ปกครองสามารถเตรียมอาหารกลางวัน (Lunch box) ให้นักเรียน
นามารับประทานที่โรงเรียน
๓) ห้องพยาบาล
 แต่งตั้งครูหรือเจ้าหน้าที่ เพื่อดูแลนักเรียน ในกรณีที่มีนักเรียนป่วยมานอนพักรอผู้ปกครอง
มารับ และมีการบันทึกรายชื่อและอาการของนักเรียนที่ป่วย เพื่อเก็บเป็นประวัติการป่วย
ของนักเรียน
 จัดให้มีพื้นที่แยกอย่างชัดเจน ระหว่างนักเรียนป่วยจากอาการไข้หวัดกับนักเรียนป่ วยจาก
สาเหตุอื่น
๔) รถรับ-ส่งนักเรียน
 ทาความสะอาดรถรับ-ส่งนักเรียนอย่างสม่าเสมอ
 นักเรียนที่ใช้บริการรถรับ-ส่งนักเรียน ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกคน
 ก่อนและหลั งให้ บริ การรับ -ส่ งนักเรียนแต่ล ะรอบ ควรตรวจสอบภายในรถให้มีอากาศ
ถ่ายเทสะดวก
 ผู้ประกอบการจัดให้มีเจอแอลกอฮอล์สาหรับใช้ทาความสะอาดมือนักเรียน ทั้งก่อนและ
หลังใช้บริการ
๓.๔ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) กรณีเกิด
การระบาด (เมื่อพบผู้ป่วยยืนยันอย่างน้อย ๑ ราย ที่คิดว่าอาจมีการแพร่กระจายเชื้อในโรงเรียน)
๑) ปิดโรงเรียน เพื่อทาความสะอาด เป็นระยะเวลา ๓ วัน
๒) ประสานเจ้าหน้าที่สาธารณสุข สารวจคัดกรองนักเรียนและบุคลากรทุกคน บริเวณทางเข้า
สถานศึกษา และดาเนินการขั้นตอนที่กาหนด หากพบผู้เข้าเกณฑ์สอบสวน (PUI) ให้เก็บตัวอย่าง NP swab ส่ง
ตรวจหาเชื้อ
๓) ผู้สัมผัสกลุ่ม High risk ให้ดาเนินการเก็บตัวอย่าง NP swab ส่งตรวจหาเชื้อ
/๔) ผู้สัมผัส...

-๙-

๔) ผู้สัมผัสกลุ่ม Low risk ไม่ต้องเก็บตัวอย่าง แต่ให้แยกตัวอยู่ที่บ้าน และรายงานอาการ (Selfreport) ทุกวัน หากพบว่า มีอาการเข้าเกณฑ์ PUI ให้ดาเนินการแบบผู้ป่วย PUI
๕) เมื่อเปิดเรียน ให้มีการคัดกรองวัดไข้ทุกวัน หากพบมีอาการเข้าได้กับ PUI ให้เก็บตัวอย่าง
และพิจารณาความเสี่ยง เพื่อตัดสินใจว่าจะให้ผู้ป่วยดูอาการที่บ้าน หรือต้องแยกตัวในโรงพยาบาลใกล้บ้าน
๖) ทีมสอบสวนโรคทาการติดตามผู้สัมผัสทุกวัน จนครบกาหนด
๓.๕ การกากับ ติดตาม
โรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานสาธารณสุขที่ดูแลโรงเรียน ควรมี
การกากับ ติดตาม ทบทวนการดาเนินงานให้สอดคล้องตามแนวปฏิบัติ สถานการณ์ และบริบทพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
กรณีพบผู้มีอาการเสี่ยงหรือป่วย ต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขทันที และรายงานต่อผู้อานวยการ หรือผู้ที่
เกี่ยวข้องทราบโดยด่วน
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายไพรินทร์ ภานานันท์)
ผู้อานวยการโรงเรียนสาโรงวิทยาคาร

