
 
 

ประกาศโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 
เรื่อง   มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

………………………………………………………………… 
 

  เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  มีการ
แพร่ระบาดในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย  กระทรวงศึกษาธิการได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในสถานศึกษา 
ที่จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดดังกล่าว  ซ่ึงจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อระบบการจัดการเรียนการสอน
และสุขภาพของนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการจึงได้วางแนวทางการจัดการเรียนการสอน
ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว  โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนที่ต้องค านึงถึงความปลอดภัยของทุกคนที่เกี่ยวข้อง  
มุ่งเน้นการประสานความร่วมมืออย่างบูรณาการและเข้มแข็งกับทุกภาคส่วน  รวมถึงการใช้กลไกความร่วมมือ
ของผู้ปกครองและชุมชนในการดูแลนักเรียน  โดยค านึงถึงความปลอดภัยสูงสุดภายใต้สถานการณ์วิกฤติที่เกิดขึ้น  
ควบคู่กับการสร้างความตระหนักให้เกิดความรอบรู้ด้านสุขภาพแก่นักเรียน  ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้ก าหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  เพ่ือให้โรงเรียนใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน 

    เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบาย  มาตรการ  และแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ดังกล่าว  โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตรัง เขต ๒  จึงประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  
ให้ถือปฏิบัติดังนี้ 

  มาตรการส าหรับสถานศึกษา 

๑. สื่อสารประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-19)  แก่นักเรียน ครู  บุคลากรทางการศึกษา  ผู้ปกครอง ตามช่องทางสื่อสารต่างๆ 

๒. คัดกรองสุขภาพบริเวณจุดแรกเข้าไปในสถานศึกษา  (Point of entry)  ให้แก่นักเรียน  
ครู บุคลากรและผู้มาติดต่อราชการ และจัดให้มีพ้ืนที่แยกโรค อุปกรณ์ป้องกัน  เช่น  เจลแอกอฮอล์ รวมถึงช่องทาง 
การสื่อสารระหว่างครู นักเรียน  ผู้ปกครอง  และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในกรณีที่พบนักเรียนกลุ่มเสี่ยงหรือสงสัย  

๓. กรณีพบนักเรียน  ครู บุคลากร หรือผู้ปกครองอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือผู้ป่วยยืนยันเข้ามา
ในสถานศึกษา  ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพ้ืนที่  

๔. ควบคุม ก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการด าเนินงานตามมาตรการการป้องกัน    
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  ในสถานศึกษาอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง 

    มาตรการส าหรับครู  
๑. ติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

(COVID-19)   
๒. สังเกตอาการป่วยของตนเอง  หากมีอาการไอ มีน้ ามูก เจ็บคอ หายใจล าบาก  เหนื่อย

หอบ ไม่ได้กลิ่น ไม่รู้รส ให้หยุดปฏิบัติงาน และรีบไปพบแพทย์ทันที  กรณีคนในครอบครัวป่วยด้วยโรคโควิด ๑๙  
หรือกลับจากพ้ืนที่เสี่ยงและอยู่ในช่วงกักตัว  ให้ปฏิบัติตามค าแนะน าของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 

 

๓. สื่อสาร... 
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๓. สื่อสารความรู้ ค าแนะน าหรือจัดหาสื่อประชาสัมพันธ์ในการป้องกันและลดความเสี่ยง
จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  ให้แก่นักเรียน  เช่น สอนวิธีการล้างมือที่ถูกต้อง 
การสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย  ค าแนะน าการปฏิบัติตัว การเว้นระยะห่างทางสังคม การท าความสะอาด 
หลีกเลี่ยงการท ากิจกรรมร่วมกันจ านวนมากเพ่ือลดความแออัด 

๔. ท าความสะอาดสื่อการเรียนการสอนหรืออุปกรณ์ของใช้ร่วมที่เป็นจุดสัมผัสเสี่ยงทุกครั้ง
หลังใช้งาน 

๕. ควบคุมดูแลการจัดที่นั่งในห้องเรียน  ระหว่างโต๊ะเรียน ที่นั่งในโรงอาหาร และก ากับ  
ให้นักเรียนสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาและล้างมือบ่อยๆ 

๖. ตรวจสอบ ก ากับ  ติดตามการมาเรียนของนักเรียนขาดเรียน  ถูกกักตัว  หรืออยู่ใน
กลุ่มเสี่ยงต่อการติดโรคโควิด ๑๙ และรายงานต่อผู้บริหารทราบ 

  มาตรการส าหรับนักเรียน 

๑. สังเกตอาการป่วยของตนเอง หากมีอาการไข้ ไอ มีน้ ามูก เจ็บคอ หายใจล าบาก เหนื่อย
หอบ ไม่ได้กลิ่น ไม่รู้รส รีบแจ้งครูหรือผู้ปกครองให้พาไปพบแพทย์ กรณีคนในครอบครัวป่วยด้วยโรคโควิด ๑๙  
หรือกลับจากพ้ืนที่เสี่ยงและอยู่ในช่วงกักตัว  ให้ปฏิบัติตามค าแนะน าของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 

๒. มีและใช้ของใช้ส่วนตัว ไม่ใช้ร่วมกับผู้อื่น เช่น ช้อน ส้อม แก้วน้ า แปรงสีฟัน ยาสีฟัน 
ผ้าเช็ดหน้า หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย และท าความสะอาดหรือเก็บให้เรียบร้อย ทุกครั้งหลังใช้งาน 

๓. หมั่นล้างมือบ่อยๆ  ด้วยวิธีล้างมือ ๗ ขั้นตอน  อย่างน้อย ๒๐ นาที ก่อนกินอาหาร 
หลังใช้ห้องน้ า หลีกเลี่ยงใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จ าเป็น รวมถึงสร้างสุขนิสัยที่ดีหลังเล่นกับเพ่ือน 
เมื่อกลับมาถึงบ้านต้องรีบอาน้ า สระผม และเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ทันที 

๔. เว้นระยะห่างบุคคล อย่างน้อย ๑ – ๒ เมตร  ในการท ากิจกรรมระหว่างเรียน ช่วงพัก 
และหลังเลิกเรียน  

๕. สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในสถานศึกษา 

๖. หลีกเลี่ยงการไปในสถานที่ที่แออัดหรือแหล่งชุมชนที่เสี่ยงต่อการติดโรคโควิด ๑๙ 

๗. ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง ด้วยการกินอาหารปรุงสุก ร้อน สะอาด อาหารครบ ๕ หมู่  
ทานอาหารเช้าจากท่ีบ้าน หรือให้ผู้ปกครองจัดเตรียมอาหารกล่อง (Box set)  กินที่โรงเรียน 

๘. กรณีนักเรียนขาดเรียนหรือถูกกักตัว  ควรติดตามความคืบหน้าการเรียนอย่างสม่่าเสมอ  
ปรึกษาครู เช่น การเรียนการสอน สื่อออนไลน์ อ่านหนังสือ  ทบทวนบทเรียน และท่าแบบฝึกหัดที่บ้าน 

   มาตรการส าหรับผู้ปกครอง 

๑. ติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-19)  จากแหล่งข้อมูลต่างๆที่เชื่อถือได้ 

๒. สังเกตอาการปว่ยของบุตรหลาน หากมีอาการไข้ ไอ มีน้ ามูก เจ็บคอ หายใจล าบาก เหนื่อย
หอบ ไม่ได้กลิ่น ไม่รู้รส รีบแจ้งครูหรือผู้ปกครองให้พาไปพบแพทย์ กรณีคนในครอบครัวป่วยด้วยโรคโควิด ๑๙  
หรือกลับจากพ้ืนที่เสี่ยงและอยู่ในช่วงกักตัว  ให้ปฏิบัติตามค าแนะน าของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 

๓. จัดหาของใช้ส่วนตัวให้บุตรหลานอย่างเพียงพอในแต่ละวัน  เช่น  หน้ากากผ้า/
หน้ากากอนามัย  แก้วน้ า  แปรงสีฟัน  ยาสีฟัน  ผ้าเช็ดหน้า  ผ้าเช็ดตัว  และอุปกรณ์การเรียนการสอน 

๔. จัดหาเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และก ากับดูแลบุตรหลานใหล้้างมือบ่อยๆ  เมื่อกลับถึงบ้าน 
ควรอาบน้ า  สระผม  และเปลี่ยนชุดเสื้อผ้าใหม่ทันที 
 

๕. ก าชับให้... 
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๕. ก าชับให้นักเรียนสวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย  ขณะเดินทางมาโรงเรียน  และ
สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาในขณะที่อยู่ในโรงเรียน 

๖. ให้นักเรียนรับประทานอาหารเช้าจากที่บ้าน  เพ่ือหลีกเลี่ยงการซื้อรับประทาน
จากร้านค้า 

๗. ผู้ปกครองนักเรียน/นักเรียน  หรือผู้มาติดต่อราชการทุกคน  ตอ้งสวมใสห่น้ากากอนามัย  
และต้องผ่านการตรวจตามมาตรการคัดกรองสุขภาพ ณ บริเวณจุดแรกเข้าไปในสถานศึกษา (ประตูทางเข้าโรงเรียน) 

๘. กรณีพบว่านักเรียนมีอุณหภูมิร่างกาย  ๓๗.๕๐ องศาเซลเซียสขึ้นไป  ร่วมกับอาการ
ทางเดินหายใจ  โรงเรียนจะแยกตัวนักเรียนไว้และแจ้งผู้ปกครองรับไปพบแพทย์  และให้หยุดพักรักษาตัวอยู่ที่บ้าน  
จนกว่าอาการไข้จะเป็นปกติ 

๙. กรณีท่ีผู้ปกครองนักเรียน  หรือผู้มาติดต่อราชการ  หากพบว่ามีอุณหภูมิร่างกาย ๓๗.๕๐ 
องศาเซลเซียสขึ้นไป  ให้มาติดต่อราชการภายหลัง 

๑๐. หลีกเลี่ยงการพาบุตรหลานไปในสถานเสี่ยงต่อการติดเชื้อของโรคโควิด 19  สถานที่แออัด
ที่มีการรวมกันของคนจ านวนมาก  หากจ าเป็นต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง   
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๓  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
        
    (นายสถาพร  ไทยกลาง) 
                                          ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 


