
 
 

 

ประกาศโรงเรียนบ้านบางจาก 
ท่ี ๐๔ / ๒๕๖๒ 

เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ 

(Caronavirus Diseases 2019 – COVID – 19) ของโรงเรียนบ้านบางจาก 

 
     ตามที่ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID - 19) และตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 
ศธ ๐๔๑๘๘/๒๐๓ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัส
โคโรน่า ๒๐๑๙ (Caronavirus Diseases 2019 – COVID - 19) แจ้งว่าองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ประกาศให้
การระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (Caronavirus Diseases 2019 – COVID - 19) เป็นการฉุกเฉินด้าน
สาธารณสุขระหว่างประเทศ และขอความร่วมมือให้สถานศึกษาในสังกัดแจ้งให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ เป็นโรคติดต่ออันตราย
ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ ๒๕๕๘ และตามหนังสือส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ 
เขต ๑ ที่ ศธ ๐๔๑๔๙/๙๒๗ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แบบติดตามผลการด าเนินงานตามข้อสั่งการของ
นายกรัฐมนตรีฯ ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และแก้ไขสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID - 
19) นั้น 

เพื่อความปลอดภัยและเฝ้าระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสดังกล่าวแก่นักเรียน ครูและบุคลากร 
และผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนบ้านบางจาก จึงเห็นสมควรให้ด าเนินการ ดังนี้ 

 ๑. ผู้ที่มีอาการไข้ ไอ จาม มีน้ ามูก เจ็บคอต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย (Surgical Mask) และท าความ
สะอาดมืออย่างสม่ าเสมอด้วยแอลกอฮอล์เจล หรือล้างมือด้วยน้ าและสบู่ โดยเฉพาะเมื่อปนเปื้อนสิ่งคัดหลั่งและ     
ให้พบแพทย์เพื่อตรวจรักษา ณ โรงพยาบาลของรัฐโดยทันที 

 ๒. ผูท้ี่ไม่มีอาการ แนะน าให้ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลบ่อยๆ โดยเฉพาะก่อนสัมผัสบริเวณตา จมูก 
หรือใบหน้า และควรสวมใส่หน้ากากอนามัย (Surgical Mask) เมื่อปฏิบัติงานที่มีโอกาสสัมผัสหรือใกล้ชิดผู้ป่วย    
ที่สงสัยติดเชื้อหรืออยู่ในพื้นที่ที่มีคนหนาแน่น 

๓. ไม่อนุมัติหรืออนุญาตให้นักเรียน คณะครู และบุคลากร โรงเรียนบ้านบางจาก ลาเพื่อเดินทางไป
หรือแวะผ่าน (Transit) ประเทศหรือเขตการปกครองที่เสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (Caronavirus Diseases 
2019 – COVID - 19) จนกว่าจะได้รับการยืนยันจากหน่วยงานที่รับผิดชอบว่าปลอดภัย ดังนี้ 

 (๑) สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) 
 (๒) สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 (๓) เขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 
 (๔) เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 

 

 



 (๕) ประเทศญี่ปุ่น 
 (๖) ประเทศไต้หวัน 
 (๗) ประเทศมาเลเซีย 
 (๘) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
 (๙) สาธารณรัฐสิงคโปร์ 
 (๑๐) ประเทศสเปน 
 (๑๑) ประเทศเนปาล 
 (๑๒) ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 (๑๓) ประเทศออสเตรเลีย 
 (๑๔) ประเทศแคนาดา 
 (๑๕) ประเทศเยอรมัน 
 (๑๖) ประเทศศรีรังกา 
 (๑๗) ประเทศกัมพูชา 
 (๑๘) สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
 (๑๙) ประเทศฟินแลนด์ 
 (๒๐) ประเทศฟิลิปินส ์
 (๒๑) ประเทศอินเดีย 
 (๒๒) ประเทศอิตาลี 
 (๒๓) ประเทศรัสเซีย 
 (๒๔) สหราชอาณาจักร 
 (๒๕) ประเทศสวีเดน 
๔. หากมีคณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนบ้านบางจาก ที่เดินทางไปหรือแวะผ่าน (Transit) 

ประเทศหรือเขตการปกครองที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (Caronavirus Diseases 2019 – COVID 
- 19) และใกล้ชิดอยู่กับบุคคลที่ได้เดินทางกลับมาไม่ว่าจะไปราชการหรือภารกิจส่วนตัว เมื่อกลับมาถึงประเทศไทย
แล้วหากบุคคลใดได้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่อยู่ในสถานะดังกล่าวให้ด าเนินการ ดังนี้ 

 ๔.๑ หากไม่มีอาการผิดปกติ ให้สวมหน้ากากอนามัย (Surgical Mask) ล้างมือบ่อยๆ สังเกต
อาการตนเอง ควรงดออกในที่ชุมชนสาธารณะ ที่มีผู้คนหนาแน่น งดการใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่นและให้หยุดงานหรือ
หยุดเรียน ๑๔ วัน โดยไม่นับเวลาปฏิบัติงานและไม่นับเวลาเรียน โดยควรพบแพทย์เป็นระยะ เพื่อตรวจยืนยัน
อาการพร้อมทั้งให้รายงานอุณหภูมิและอาการทางเดินหายใจทุกวันต่อผู้บังคับบัญชาและครูประจ าชั้นทราบ เพื่อ
สามารถก าหนดมาตรการป้องกันที่เหมาะสมได้ทันเหตุการณ์ จนครบ ๑๔ วัน หลังจากเดินทางกลับ หากอาการ
ปกติจึงสามารถมาท างานและมาเรียนตามปกติ 

 ๔.๒ หากมีอาการผิดปกติใหพ้บแพทย์เพื่อตรวจรักษา ณ โรงพยาบาลของรัฐโดยทันที 
 



 ๔.๓ ตัวอย่างการนับวันลา เช่น เดินทางมาถึงประเทศไทยในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
ให้เริ่มนับเป็นวันที่ ๑ ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ครบ ๑๔ วัน ในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๓ และให้ไปปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ หรือไปเรียนในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ 

ทั้งนี้ ผู้บังคับบัญชาอาจมอบหมายงานให้คณะครู บุคลากร โรงเรียนบ้านบางจากที่หยุดปฏิบัติงาน
เพื่อเฝ้าดูอาการปฏิบัติงานในระหว่างที่หยุดเฝ้าดูอาการนั้นก็ได้ ตามแต่กรณี 

๕. โรงเรียนบ้านบางจาก ขอให้คณะครู บุคลากร นักเรียนและขอความอนุเคราะห์ผู้ปกครองนักเรียน 
ให้ความส าคัญในเรื่องนี้และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

 

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติทั่วกัน 
 

                         ประกาศ ณ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓   
 

                  ลงชื่อ  
                      (นายตร ีศตสังวัตสร์) 

                                 ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านบางจาก 


