ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๓ (ชาญวิทยา)
เรื่อง แนวปฏิบัติการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ในสถานศึกษา
…………………………………………………………..
ตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
ให้สถานศึกษาในสังกัด เปิดเรียนในวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น ในแต่ละโรงเรียนจะต้องผ่านเกณฑ์
การประเมินตนเองของสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคโควิด ๑๙ นั้น โรงเรียนจึงใคร่ขอความร่วมมือผู้ปกครอง เตรียมความพร้อมสาหรับนักเรียน
ในวันเปิดเรียน มีการปรับตัวกับการใช้ชีวิตวิถีใหม่ “New Normal” ดังนี้
1.สังเกตอาการป่วยของบุตรหลาน หากมีอาการไอ มีน้ามูก หายใจลาบาก เหนื่อย หอบ
ไม่ได้กลิ่น ไม่รู้รส ให้รีบพาไปพบแพทย์ ควรแยกเด็กไม่ให้เล่นกับคนอื่น ให้พักผ่อนอยู่ที่บ้านจนกว่าจะหายเป็นปกติ
๒.นักเรียนและผู้ปกครองทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่ภายในบริเวณโรงเรียน
3.จัดหาของใช้ส่วนตัวให้บุตรหลานอย่างเพียงพอในแต่ละวันเพื่อนาไปใช้ที่โรงเรียน
เช่น หน้ากากอนามัย ช้อน ส้อม แก้วน้า จาน ผ้าเช็ดทาความสะอาด
4.ผู้ปกครองสามารถส่งนักเรียนได้บริเวณหน้าประตูเท่านั้น ยกเว้นแต่มีเหตุจาเป็น ที่ต้องการ
ติดต่อภายในโรงเรียนโดยจะต้องแสกนไทยชนะเข้า-ออก โรงเรียน
๕.นักเรียนและผู้ปกครองทุกคนต้องผ่านจุดกรองหน้าโรงเรียน โดยวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจล
แอลกอฮอล์ นักเรียนเปลี่ยนหน้ากากอนามัย ถ้านักเรียนคนใดมีอุณหภูมิสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียสโรงเรียน
จะดาเนินการคัดแยกนักเรียน บันทึกรายชื่อนักเรียน บันทึกอาการป่วย และแจ้งผู้ปกครองมารับไปพบแพทย์ต่อไป
และอนุญาตให้หยุดพักจนกว่าจะหายเป็นปกติ
6. ติดตามข่าวสาร สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด ๑๙ พื้นที่เสี่ยง คาแนะนาตนเอง
ป้องกันและลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายของโรคจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้
ทั้งนี้โรงเรียนได้ออกนโยบายและใช้มาตรการในการปฏิบัติการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยให้กับนักเรียน
เป็นอย่างดี ขอให้ผู้ปกครองเชื่อมั่น สามารถไว้วางใจได้ว่าโรงเรียนจะดาเนินการอย่างเข้มงวด จนกว่าสถานการณ์
จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ โรงเรียนจึงใคร่ขอความร่วมมือทั้งผู้ปกครองและนักเรียนได้ปฏิบัติตามประกาศอย่าง
เคร่งครัด เพื่อร่วมด้วยช่วยกันเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓
(นายวรวุฒิ แสงนาก)
ผู้อานวยการโรงเรียนเทศบาล ๓ (ชาญวิทยา)

ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๓ (ชาญวิทยา)
เรื่อง นโยบายและมาตรการในการจัดการศึกษาเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙
***********************************
จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ทางโรงเรียนเทศบาล ๓ (ชาญวิทยา) จึงต้องเตรียมความพร้อม
รับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ที่จะส่งผลส่งผลกระทบอย่างมากต่อระบบการจัดการเรียนการสอน
สุขภาพของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน สิ่งสาคัญที่สุดในช่วงระยะเวลาต่อจากนี้ไป ทั้งผู้บริหาร ครู นักเรียน
ผู้ปกครอง และบุคลากรในสถานศึกษา ต้องปรับตัวกับการใช้ชีวิตวิถีใหม่ “New Normal” เน้นการปฏิบัติภายใต้
มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ อย่างเคร่งครัด เพื่อให้โรงเรียนเป็นสถานที่ปลอดภัยจาก
โรคโควิด ๑๙ โดยได้มีการกาหนดนโยบายและมาตรการในการปฏิบัติการเตรียมการทั้งด้านการเตรียมการ การ
ประเมิน การเฝ้าระวัง และการสรุปผลการดาเนินการ ดังนี้
มาตรการที่ 1 ปลอดเชื้อเพื่อโรงเรียน
คัดกรองวัดไข้ ให้กับนักเรียน ครู และผู้เข้ามาติดต่อทุกคน ก่อนเข้าสถานศึกษากาหนดให้นักเรียน ครู
และผู้เข้ามาในสถานศึกษาทุกคน ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยจัดเตรียมหน้ากากผ้าหรือหน้ากาก
อนามัย สารองไว้ให้กับนักเรียนร้องขอ หรือผู้ที่ ไม่มีหน้ากากเข้ามาในสถานศึกษา มีจุดล้างมือด้วยสบู่ จัดวางเจล
แอลกอฮอล์สาหรั บใช้ทาความสะอาดมือ บริเวณทางเข้าอาคารเรียน หน้าประตูห้องเรียน ทางเข้าโรงอาหาร
จัดโต๊ะเรีย น เก้าอี้นั่งเรียน ที่นั่งในโรงอาหาร ที่นั่งพัก โดยจัดเว้นระยะห่าง ระหว่างกัน อย่างน้อย 1-2 เมตร
(ยึดหลัก Social distancing) พร้อมทั้งทาสัญลักษณ์แสดงจุดตาแหน่งชัดเจนในการจัดเว้นระยะห่างระหว่างกัน
มาตรการที่ 2 แก้ไขและพัฒนาห้องเรียนห่างไกลโควิด 19
สร้างรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ (On-site) เนื่องจาก มีจานวนนักเรียนและระยะห่าง
เป็นไปตามที่หน่วยงานราชการกาหนด ทาความสะอาดห้องเรียน ห้องต่าง ๆ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน
ก่อนและหลังใช้งานทุกครั้ง แบ่งกลุ่มย่อยนักเรียนในห้องเรียนในการทากิจกรรม ปรับลดเวลาในการทากิจกรรม
ประชาสัมพัน ธ์ภายหลั งการเข้าแถวเคารพธงชาติห น้าเสาธง จัดเหลื่ อมเวลาทากิจกรรมนักเรียนเหลื่อมเวลา
รั บ ประทานอาหารกลางวั น เว้ น ระยะห่ า งการเข้ า แถวท ากิ จ กรรมก าหนดให้ ใ ช้ ข องใช้ ส่ ว นตั ว ไม่ ใ ช้ สิ่ ง ของ
ร่วมกับผู้อื่น มีห้องพยาบาลหรือพื้นที่สาหรับแยกผู้มีอาการเสี่ยงทางระบบทางเดินหายใจ และมีนักเรียนแกนนา
ด้านสุขภาพ จิตอาสา เป็นอาสาสมัครในการช่วยดูแลสุขภาพเพื่อนนักเรียนด้วยกันหรือดูแลรุ่นน้อง
มาตรการที่ 3 จัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ “ รู้ทันป้องกันโควิด 19 ”
เตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน โดยคานึงถึงการเรียนรู้ตามวัยและสอดคล้องกับพัฒนาการ
ด้านสังคม อารมณ์และสติปัญญา กาหนดระยะเวลาในการใช้สื่อออนไลน์ในสถานศึกษาในเด็กมัธยม ไม่เกิน 2
ชั่วโมงต่อวัน ใช้สื่อรอบรู้ด้านสุขภาพผ่านช่องทาง Social media เช่น Website , Facebook , Line , QR Code
, E-mail

มาตรการที่ 4 ดูแล แก้ไข และติดตามผู้เรียนด้านสุขภาพและการเรียน
ปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทการเข้าถึงการเรียนรู้ในสถานการณ์การระบาด
ของโรคโควิด 19 ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับบริการสุขภาพขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและดูแลนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ด้านพัฒนาการ การเรียนรู้ หรือด้านพฤติกรรมอารมณ์ รวมถึงภาวะสมาธิสั้น และเด็กออทิสติก ที่สามารถเรียน
ร่วมกับเด็กปกติ
มาตรการที่ 5 สร้างสวัสดิภาพ และคุ้มครองแก่บุคลากร
จัดเตรียมแผนรองรับการจัดการเรียนการสอนสาหรับนักเรียนป่วย กักตัวหรือกรณีปิดโรงเรียนจัดเตรียม
แนวปฏิบัติการสื่อสารเพื่อลดการรังเกียจและการตีตราทางสังคม (Social stigma) จัดเตรียมแนวปฏิบัติด้านการ
จัดการความเครียดของครูและบุคลากรของสถานศึกษาและกาหนดแนวทางปฏิบัติตามระเบียบสาหรับนักเรียน
ครู และบุคลากรที่สงสัยติดเชื้อหรือป่วยด้วยโรคโควิด-19 โดยไม่ถือเป็นวันลาหรือวันหยุดเรียน
มาตรการที่ 6 กาหนดนโยบายเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
ประชุมวางแผน กาหนดนโยบายและมาตรการในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด
19 แต่งตั้งคณะทางานป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 และกาหนดหน้าที่อย่างชัดเจน ผู้บริหาร คณะครู
และนักเรียน เข้ารับการอบรม สัมมนา เกี่ยวกับโรคโควิด 19 ประชุมผู้ปกครอง เพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์
ความรู้และแนวทางในการส่งบุตรมาเรียน พร้อมสื่อสารประชาสัมพันธ์นโยบาย มาตรการ ความรู้และการเฝ้าระวัง
และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 แก่นักเรียน ครูบุคลากร และผู้ปกครอง ทางสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์
และเว็ปไซด์
มาตรการที่ 7 จัดหาและจัดสรรงบประมาณรองรับด้านสุขภาพ
กาหนดแผนการใช้งบประมาณในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ตามความจาเป็นและ
เหมาะสม จัดหาซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด-19 สาหรับนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา เช่น หน้ากากผ้า
หรือหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ สบู่ ประสานแสวงหาแหล่งทุนสนับสนุนจากหน่วยงาน องค์กร หรือ เพื่อ
ดาเนินกิจกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และจัดหาบุคลากรเพิ่มเติมในการดูแลนักเรียนและ
การจัดการสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายวรวุฒิ แสงนาก)
ผู้อานวยการโรงเรียนเทศบาล ๓ (ชาญวิทยา)

