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ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563

มาตรการการปองกัน

การเเพรระบาดของโรคโควิด - 19



- ขอความรวมมือทานผูปกครองในการตรวจวัดอุณหภูมินักเรียนกอนออกจากบานมาโรงเรียนฯ 

  หากพบอุณหภูมิรางกายสูงกวา 37.5° หรือมีอาการไอ  เจ็บคอ  คอแดง  มีน้ำมูก  ขอใหหยุดเรียน

  และไปพบแพทยเพื่อหาสาเหตุและขอใหกลับมาเรียนตามวันที่ระบุในใบรับรองแพทยวาสามารถไปเรียนได

- ขอความรวมมือนำหนากากอนามัยหรือหนากากผาอีก 1 ชิ้น ใสถุงซิบลอคใหนักเรียนเปลี่ยนในชวงบายทุกวัน

มาตรการคัดกรองจากทางบานกอนมาโรงเรียนฯ

มาตรการการปองกันการเเพรระบาดของโรคโควิด - 19
พรอมรับการเปดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563

 อนุญาตใหครู บุคลากรของโรงเรียนฯ ผูมาติดตอและนักเรียน เขาในอาคารเรียน โดยการผานการคัดกรองดังนี้  

มาตรการคัดกรองกอนเขาโรงเรียนฯ

- กำหนดจุดระยะหางในหองเรียน  ทำสัญลักษณ  ใหมีระยะหางของโตะและเกาอี้อยางนอย  1  เมตร  

  และมีจำนวนนักเรียนภายในหองเรียนไมเกิน  20  คน

- กำหนดจุดระยะหางนอกหองเรียนอยางนอย 1 เมตร  ทุกจุดตามสัญลักษณ

- กำหนดเสนทางเดินไปและกลับแยกกัน  เพื่อลดการสัมผัสระหวางทางเดิน

- เวนระยะหางการขึ้น-ลงบันได  ตามสัญลักษณที่กำหนด

- ปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมยามเชา  โดยใชพื้นที่ทั้งนอกหองเรียนและในหองเรียน  ใหไดระยะหางตามมาตรฐานกำหนด

   และลดเวลาการทำกิจกรรมลง
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- เมื่ออยูโรงเรียนฯนักเรียนจะใสรองเทาแตะที่นำมาใชสำหรับสวมใสภายในบริเวณโรงเรียนฯเทานั้น  ฉีดพนรองเทาดวยน้ำยาฆาเชื้อ

  กอนนำรองเทาเก็บเขาชั้นรองเทาทุกครั้ง เเละลางมือดวยน้ำเเละสบูอีกครั้ง

- อนุญาตใหผูปกครองเขาในอาคารเรียน  เฉพาะการติดตอในหองธุรการเทานั้น และไมอนุญาตใหเขาไปรับ-สงนักเรียน

  ในบริเวณโรงเรียนฯ

สวมหนากากอนามัย 
หรือหนากากผา

ตรวจวัด
อุณภูมิรางกาย

ลางมือดวยเจล
หรือแอลกอฮอล 

บันทึกชื่อ  เบอรโทร
บันทึกเเบบตรวจ

สุขภาพ

ครู บุคลากรของโรงเรียน ตลอดจนผูมาติดตอหองธุรการ นักเรียน

สวมหนากากอนามัย 
หรือหนากากผา

ตรวจสุขภาพ ลางมือดวยเจล
หรือแอลกอฮอล 

ตรวจวัด
อุณภูมิรางกาย

ฉีดพนรองเทา

กอนนำรองเทาเก็บเขาชั้นรองเทา

ย่ำเทาลงบนกระบะ
ที่มีน้ำยาฆาเชื้อ

กอนเขาอาคารเรียน  

ตามแบบฟอรม
ที่กำหนด     

ดวยน้ำยาฆาเชื้อ
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ไมเกิน 37.5°

ไมเกิน 37.5°
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- จัดทำที่กั้นระหวางนักเรียนสำหรับโตะเรียนของนักเรียนทุกคน และเวนระยะหางระหวางโตะ 1  เมตร  เพื่อเปนการปองกัน

   การเเพรระบาดของเชื้อโควิด - 19

- จัดทำที่กั้นระหวางนักเรียน  บนโตะเรียน  ในหองเรียน  Phonics ที่นักเรียนตองใชโตะในการเขียนและทำกิจกรรม

  โดยเวนระยะหาง  1  เมตรดวยเชนกัน

- จัดทำที่กั้นระหวางนักเรียน  บนโตะรับประทานอาหารโดยกั้นแยกลอมเปนสัดสวน  เพื่อใหปลอดภัยจากการติดเชื้อ

  ขณะรับประทานอาหาร

- จัดทำที่กั้นระหวางนักเรียนในหองเรียน  ขณะนักเรียนใชพื้นที่สำหรับนอนตลอดแนวที่นอน  เพื่อปองกันละอองฝอยจากการหายใจ

  หรือพูดคุย

- เดือนกรกฎาคม  2563  

  ชั้น  PK และ K.1   รับเวลา  15.00 น.

  ชั้น  K.2  รับเวลา  15.30 น.

  ชั้น  K.3  รับเวลา  16.00 น.

- เดือนสิงหาคม  2563  เปนตนไป

  นักเรียนที่ไมเรียนกิจกรรมพิเศษ เลิกตามเวลาขางตน  

  นักเรียนที่เรียนกิจกรรมพิเศษ  เลิกเวลา16.30 น.

การเหลื่อมเวลารับนักเรียน

โรงเรียนฯเปดภาคเรียนที่ 1/2563  วันที่  1  กรกฎาคม 2563  และปดตนเดือนพฤศจิกายน 2563  ทั้งนี้ตองใหครบชั่วโมงเรียน

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด

- เดือนกรกฎาคม  2563  กำหนดกลุมนักเรียนที่มาเรียนในวันคี่และวันคูตามเลขที่นักเรียนประจำหองเรียน สลับกันไปตลอดทั้งเดือน

  ใหมีจำนวนนักเรียนนอยลง เพื่อการเฝาระวังและการปองกันการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อยางเขมงวด

- เดือนสิงหาคม 2563  เปนตนไปใหนักเรียนมาเรียนทุกวันโดยโรงเรียนฯจะแบงการดูแลออกเปนกลุมยอย

  ในการทำกิจกรรมไมเกินจำนวนที่กำหนด

การเปด-ปดภาคเรียนที่ 1/2563 และการแบงกลุมนักเรียน

จัดทำที่กั้นระหวางนักเรียนแตละคน

- คัดกรองคนขับรถ  ครูและนักเรียนกอนขึ้นรถโรงเรียน 

  มีการวัดอุณหภูมิรางกาย บันทึกเเบบตรวจสุขภาพ 

  ลางมือดวยเจลหรือแอลกอฮอล

- ลดจำนวนนักเรียน  ในการใชบริการรถโรงเรียน  

  นักเรียน 1 คน ตอ 1 ที่นั่ง

- ฉีดพนน้ำยาฆาเชื้อ  เช็ดทำความสะอาดเบาะที่นั่งในรถ

  กอนและหลังการรับ-สงนักเรียน

- คนขับรถ  ครูและนักเรียน  สวมหนากากอนามัยหรือ

  หนากากผาตลอดเวลา

มาตรการการใชรถโรงเรียน
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โรงเรียนฯเปดภาคเรียนที่ 1/2563  วันที่  1  กรกฎาคม 2563  และปดตนเดือนพฤศจิกายน 2563  ทั้งนี้ตองใหครบชั่วโมงเรียน

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด

- เดือนกรกฎาคม  2563  กำหนดกลุมนักเรียนที่มาเรียนในวันคี่และวันคูตามเลขที่นักเรียนประจำหองเรียน สลับกันไปตลอดทั้งเดือน

  ใหมีจำนวนนักเรียนนอยลง เพื่อการเฝาระวังและการปองกันการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อยางเขมงวด

- เดือนสิงหาคม 2563  เปนตนไปใหนักเรียนมาเรียนทุกวันโดยโรงเรียนฯจะแบงการดูแลออกเปนกลุมยอย

  ในการทำกิจกรรมไมเกินจำนวนที่กำหนด
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- จัดใหมีที่กั้นระหวางนักเรียนแตละคน  พรอมทั้งทำความสะอาดดวยน้ำยาฆาเชื้อโตะและที่กั้นกอนและหลังการใชทุกครั้ง

- แบงรอบการรับประทานอาหาร

- ควบคุมจำนวนนักเรียนที่เขามาใชโรงอาหาร  โดยบางหองเรียนจะรับประทานอาหารในหอง

- ครูใหความรูแกนักเรียน  ในเรื่องการปฏิบัติตน  ขณะอยูโรงเรียนหรือออกนอกบาน  เชน  การสวมหนากากอนามัยหรือหนากากผา

  ไมสวมหนากากในชวงรับประทานอาหารและนอนกลางวัน

- ครูใหความรูในเรื่องการลางมืออยางถูกวิธี  นาน 20 วินาที กอนและหลังการทำกิจกรรมทุกครั้ง  

- อธิบายใหนักเรียนเขาใจเหตุผลที่จะตองแยกการใชอุปกรณการเรียนที่โรงเรียนฯจัดแยกของใชแตละคน  เชน  ดินสอ  ยางลบหรือ

  สีตางๆ ไมใหใชปะปนกัน  ตลอดจนการใชแกวน้ำ  กระติกน้ำสวนตัว  เพื่อปองกันตนเองจาการติดเชื้อจากผูอื่น 

- บุคลากรที่มีหนาที่ในครัวตองผานการคัดกรองอยางเขมงวดทุกวัน

- ผูสัมผัสอาหารตองแตงกายใหสะอาดสวมใสผากันเปอน  สวมหนากาก  รักษาความสะอาดของมือ  ลางมือบอยๆ 

  ทั้งกอนและหลังประกอบอาหาร  รวมถึงหลังจากการจับเหรียญหรือธนบัตรหรือสัมผัสสิ่งสกปรก  

  หลีกเลี่ยงการใช  มือสัมผัสใบหนา  ตา  ปาก  จมูก  โดยไมจำเปน  

- แยกภาชนะและอุปกรณในการประกอบอาหาร  เชน  เขียง  มีด  จาน  แยกระหวางอาหารปรุงสุกและอาหารดิบ  ผักและผลไม

- จัดถาดอาหารสำหรับรับประทานคนเดียวทั้งนักเรียน  ครูและบุคลากร  โดยเปนอาหารที่ปรุงสุก  รอน  สะอาดและปลอดภัย

- การทำความสะอาดถาดอาหาร  จะลางดวยน้ำยาลางจานจนสะอาดและนำไปผานความรอนอีกครั้ง

พื้นที่รับประทานอาหาร

การใหความรูแกนักเรียน  เพื่อใหปลอดภัยจากการติดเชื้อ

การรักษาความสะอาดของพื้นที่ปรุงอาหาร

- ทำความสะอาดพื้นหองเรียนโตะ  เกาอี้  กอนเรียน  ระหวางเรียนและหลังเลิกเรียน

- ทำความสะอาดบริเวณที่สัมผัสบอยๆ  ดวยน้ำยาฆาเชื้อเเละทำความสะอาดของใชอุปกรณตางๆหลังใชงานทุกครั้ง

- ทำความสะอาดพื้นครัว โรงอาหารเเละบริเวณตางๆ หลังใชงานทุกครั้ง เเละทำความสะอาดใหญทุกสัปดาห

- เปดประตูหนาตาง  เปดพัดลมระบายอากาศในหองเรียน ใหอากาศถายเทใหไดมากที่สุด

- อบฆาเชื้อหองเรียนดวยเเสง  UV หรืออบฆาเชื้อดวยการฉีดพนน้ำยาฆาเชื้อ ทุกสัปดาห

การทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนฯ
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