
 
 
 
 

ประกาศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง 
เรื่อง แนวปฏิบัติส าหรับสถานศึกษาปลอดภัยในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019  

( COVID - 19 ) 
......................................................................... 

  เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID - 19)
ระลอกใหม่ทั่วประเทศมีความรุนแรงมากขึ้น ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง ได้จัดท าแนว
ปฏิบัติ เพ่ือเตรียมความพร้อมสถานศึกษาปลอดภัยในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 
(COVID - 19)  ก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564 
 1.  หลักในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
  1.  คัดกรอง (Screening) ผู้ที่เข้ามาในสถานศึกษาทุกคน ต้องได้รับการคัดกรองวัดอุณหภูมิ
ร่างกายวัดอุณหภูมิ (> 37.5° C ถือว่ามีไข้) จัดตั้งจุดบริเวณคัดกรองบริเวณทางเข้าสถานศึกษา 
  2.  สวมหน้ากาก (Mask) ทุกคนต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ตลอดเวลาที่อยู่ใน
สถานศึกษา 
  3.  ล้างมือ (Hand Wash) ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่และน้ า นานอย่างน้อย 20 วินาที หรือใช้
เจลแอลกอฮอล์ หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณจุดเสี่ยงโดยไม่จ าเป็น 
  4.  เว้นระยะห่าง (Social distancing) เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1-2 เมตร 
รวมถึงการจัดเว้นระยะห่างของสถานที่ 
  5.  ท าความสะอาด (Cleaning) เปิดประตู หน้าต่าง ให้อากาศถ่ายเท หากจ าเป็นต้องใช้
เครื่องปรับอากาศ ก าหนดเวลาเปิด - ปิดเครื่องปรับอากาศ และเปิดประตู หน้าต่าง ระบายอากาศ            
ทุก 1 ชั่วโมง และท าความสะอาดห้องเรียนและบริเวณต่าง ๆ โดยเช็ดท าความสะอาดพ้ืนผิวสัมผัสของโต๊ะ 
เก้าอ้ี และวัสดุอุปกรณ์ ก่อนเข้าเรียน ช่วงพักเท่ียง และหลังเลิกเรียนทุกวัน รวมถึงจัดให้มีถังขยะมูลฝอยแบบมี 
ฝาปิดและรวบรวมขยะออกจากห้องเรียนเพื่อน าไปก าจัดทุกวัน   

 6.  ลดแออัด (Decrease) ลดระยะเวลาการท ากิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จ าเป็นหรือเหลื่อมเวลา
ท ากิจกรรมและหลีกเลี่ยงการท ากิจกรรมรวมตัวกันเป็นกลุ่ม 
                     7. ซักประวัติเสี่ยง อาการทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง (มีน้ ามูก เจ็บคอ หายใจล าบาก
เหนื่อยหอบ ไม่ได้กลิ่น ไม่รู้รส) และบันทึกผลในแบบบันทึกการตรวจคัดกรองสุขภาพ   ผู้รับผิดชอบรวบรวม
ข้อมูลรายงานผลให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบ 
 
 2.  สถานศึกษา  
  1. ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติ พร้อมทั้งจัดตั้งคณะท างานด าเนินการป้องกันการแพร่
ระบาดของ โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
  2. ทบทวน ปรับปรุง ซ้อมปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินของสถานศึกษา  
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  3. ให้มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
เกี่ยวกับนโยบาย มาตรการ การปฏิบัติตน การจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เกี่ยวข้อง และลดการตีตราทาง
สังคม (Social stigma)  
  4. มีมาตรการคัดกรองสุขภาพทุกคน บริเวณจุดแรกเข้าไปในสถานศึกษา (Point of entry)  
  5. ควรพิจารณาการจัดให้นักเรียนสามารถเข้าถึงการเรียนการสอนที่มีคุณภาพเหมาะสมตาม
บริบทได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการติดตามกรณีนักเรียนขาดเรียน ลาป่วย  
  6. กรณีพบนักเรียน ครู บุคลากร หรือผู้ปกครองอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือผู้ป่วยยืนยันเข้ามาใน
สถานศึกษา ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพ้ืนที่  
  7. มีมาตรการให้นักเรียนได้รับอาหารกลางวันและอาหารเสริมนมตามสิทธิที่ควรได้รับ  กรณี
พบอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือกักตัว  
  8. ควบคุม ก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการด าเนินงานตามมาตรการอย่างเคร่งครัดและ
ต่อเนื่อง  

 

 3. ครูและบุคลากร  
  1. ติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้  
  2. สังเกตอาการป่วยของตนเอง หากมีอาการทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้หยุด
ปฏิบัติงาน และรีบไปพบแพทย์ทันท ี 
  3. ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด ได้แก่ ล้างมือบ่อยๆ สวมหน้ากากผ้า
หรือหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล หลีกเลี่ยงการไปในสถานที่ที่แออัดหรือแหล่งชุมชน  
  4. แจ้งผู้ปกครองและนักเรียน ให้น าของใช้ส่วนตัวและอุปกรณ์ป้องกันมาใช้เป็นของตนเอง  
  5. สื่อสารความรู้ค าแนะน าหรือจัดหาสื่อประชาสัมพันธ์ในการป้องกันและลดความเสี่ยงจาก
การแพร่กระจายโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID - 19)  
  6. ท าความสะอาดสื่อการเรียนการสอนหรืออุปกรณ์ของใช้ร่วมที่เป็นจุดสัมผัสเสี่ยง ทุกครั้ง
หลังใช้งาน  
  7. ควบคุมดูแลการจัดที่นั่งภายในสถานที่ในโรงเรียน ตามหลักการเว้นระยะห่างระหว่าง
บุคคล อย่างน้อย 1 - 2 เมตร  
  8. ตรวจสอบ ก ากับ ติดตามการมาเรียนของนักเรียน  
  9. ตรวจคัดกรองสุขภาพทุกคนที่เข้ามาในสถานศึกษาตามขั้นตอน  
  10. สังเกตกลุ่มนักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรม หรือนักเรียนที่ไม่ร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการที่
ครูก าหนดเพื่อให้ได้รับการช่วยเหลือ  
 
 4.  ผู้ปกครอง  
  1. ติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้  
  2. สังเกตอาการป่วยของบุตรหลาน หากมีอาการทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้รีบพา
ไปพบแพทย ์ 
  3. จัดหาของใช้ส่วนตัวให้บุตรหลาน 
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  4. จัดหาอุปกรณ์ป้องกันโรคและการล้างมือ ก ากับให้บุตรหลานปฏิบัติตามมาตรการการ
ป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด ได้แก่ ล้างมือบ่อยๆ สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างระหว่าง
บุคคล หลีกเลี่ยงการไปในสถานที่ที่แออัดหรือแหล่งชุมชน  
  5. ดูแลสุขภาพบุตรหลาน จัดเตรียมอาหารปรุงสุก ใหม ่ 
  6. กรณีมีการจัดการเรียนการสอน  ผู้ปกครองควรให้ความร่วมมือกับครูในการดูแลจัดการ
เรียนการสอนแก่นักเรียน  
 

5.  แม่ครัว ผู้จ าหน่ายอาหาร ผู้ปฏิบัติงานท าความสะอาด  
  1.  ติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค จากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้  
  2.  สังเกตอาการป่วยของตนเอง หากมีอาการทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้หยุด
ปฏิบัติงาน และรีบไปพบแพทย์ทันท ี 
  3.  ล้างมือบ่อยๆ ก่อน – หลังปรุงและประกอบอาหาร  ตักอาหาร หลังสัมผัสสิ่งสกปรก  
  4.  ขณะปฏิบัติงานของผู้สัมผัสอาหารต้องสวมหมวกคลุมผม ผ้ากันเปื้อน ถุงมือ สวม
หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย และปฏิบัติตนตามสุขอนามัยส่วนบุคคลที่ถูกต้อง  
  5.  ปกปิดอาหาร ใส่ถุงมือและใช้ที่คีบหยิบจับอาหาร  
  6.  จัดเตรียมอาหารปรุงสุกใหม่ ให้นักเรียนกิน ภายในเวลา 2 ชั่วโมง  
  7.  ผู้ปฏิบัติงานท าความสะอาด ผู้ปฏิบัติงานเก็บขนขยะ ต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันตนเองและ
ปฏิบัติตามข้ันตอนการท าความสะอาดให้ถูกต้อง  

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ประกาศ ณ วันที่  28  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2564 
 
 
 

(นายสุพล   บุญธรรม) 
ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง 

 
 
 
 


