
 

 

 

ประกาศโรงเรียนสามัคคีวิทยา 

เร่ือง   มาตรการเฝ:าระวังและป:องกันการแพร>ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน>า (COVID-๑๙) ในสถานศึกษา 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

  เนื่องด*วย  สถานการณ3การแพร6ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน6า (COVID-๑๙) ที่กำลังแพร6กระจายในขณะน้ี

ส6งผลกระทบต6อการดำเนินชีวิตของประชาชนทุกคน รวมท้ังสถานศึกษาท่ัวประเทศซ่ึงมีผลต6อกิจกรรมการเรียนการสอน 

ดังนั้นเพื่อเปYนการปZองกันการแพร6ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน6า (COVID-๑๙) ทางโรงเรียนสามัคคีวิทยาจึงกำหนดมาตรการ

การปฏิบัติของสถานศึกษา ก6อนท่ีจะเป]ดทำการเรียนการสอน ในวันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยยึดหลักปฏิบัติดังน้ี 

 

๑. มาตรการสำหรับผูXปกครอง  

๑.๑ ผู*ปกครองท่ีมาติดต6อกับทางโรงเรียน โรงเรียนจะประชาสัมพันธ3ให*สวมหน*ากากอนามัยหรือ Face Shield ทุก

คร้ัง 

๑.๒ ผู*ปกครองเตรียมหน*ากากอนามัยหรือ Face Shield ให*นักเรียนสวมใส6 พร*อมทั้งเจลล*างมือแอลกอฮอล3ให*

นักเรียนนำมาใช*ส6วนตัวโรงเรียน 

๑.๓ ผู*ปกครองจัดเตรียมกระติกน้ำสำหรับด่ืม ให*นักเรียนนำมาเพ่ือใช*ด่ืมส6วนตัว 

๑.๔ ผู*ปกครองที่นำรถส6วนตัวมาส6งนักเรียน ให*ส6งนักเรียนที่จุดคัดกรองหน*าอาคารเมื่อถึงเวลากลับ ครูเวรนำ

นักเรียนมาส6งท่ีรถ ไม6อนุญาตผู*ปกครองข้ึนไปบนอาคารเรียนทุกกรณี 

๑.๕ ถ*านักเรียนในความดูแลปrวยหรือมีไข* ให*หยุดพักการเรียน พานักเรียนไปพบแพทย3 และแจ*งผลการวินิจฉัยของ

แพทย3ให*ทางโรงเรียนทราบโดยเร็วท่ีสุด โดยแจ*งทางโทรศัพท3หรือทาง Line official ของโรงเรียน 

๑.๖ ผู*ปกครองไม6ควรพานักเรียนไปในพื้นที่กลุ6มเสี่ยงที่จะมีการติดเชื้อไวรัส (COVID-๑๙) สถานที่แออัดหรือมีคน

จำนวนมาก 

 

๒. มาตรการของสถานศึกษา 

๒.๑ ทางด*านบุคลากร 

- ครูและบุคลากรในสถานศึกษา เข*ารับการอบรมเร่ืองการปZองกันโรคไวรัสโคโรน6า (COVID-๑๙) และ 

ตรวจวัดอุณภูมิร6างกายก6อนการปฏิบัติหน*าท่ีทุกวัน 

- ครูและบุคลากร ในสถานศึกษาทุกคนต*องสวมหน*ากากอนามัยหรือ Face Shield  ในระหว6างปฏิบัติ 

หน*าท่ีและคอยดูแลแนะนำนักเรียนให*สวมใส6หน*ากากอนามัยหรือ Face Shield อยู6เสมอ 

- ครูและบุคลากรทุกคนต*องเฝZาระวังและปZองกันตนเองจากการแพร6ระบาดของเช้ือไวรัสอย6างเคร6งครัด 

ตามมาตรการท่ีกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุขกำหนด 

๒.๒ ทางด*านอาคารสถานท่ี 

  -  อาคารธุรการ จัดให*มีจุดคัดกรองหน*าที่ทำการ ๑ จุด พร*อมเจลแอลกอฮอล3ล*างมือ ในที่ทำการมีฉากก้ัน

และจัดท่ีน่ังรอเว*นระยะห6าง 

  -  อาคาร ๑ ปฐมวัย มีจุดคัดกรองหน*าอาคาร ๒ จุด 

  -  อาคาร ๒ ประถมศึกษา มีจุดคัดกรองหน*าอาคาร ๒ จุด  ทางข้ึน-ลงบันได ๒ จุด 



  -  อาคาร ๓ มัธยมศึกษา มีจุดคัดกรองหน*าอาคาร ๒ จุด  ทางข้ึน-ลงบันได ๒ จุด 

-  ห*องเรียนเป]ดหน*าต6าง ให*อากาศถ6ายเทตลอดเวลา แม6บ*านนักการทำความสะอาดฆ6าเช้ือในห*องเรียน 

และอุปกรณ3การเรียน ก6อนเป]ดเรียนช6วงเช*าและหลังเลิกเรียนทุกวัน 

  -  การจัดห*องเรียนให*มีระยะห6างของโต}ะเรียน ๑ เมตร โดยประมาณ 

  -  จัดให*มีเจลแอลกอฮอล3ล*างมือไว*ในห*องเรียนทุกห*อง 

๒.๓ มาตรการดูแลโรงอาหาร ร*านอาหาร และการจำหน6ายอาหาร 

  -  ทางเข*าโรงอาหารมีอ6างล*างมือ ๖ จุด และมีจุดวางเจลแอลกอฮอล3 ด*านหน*าทางเข*าโรงอาหาร ๒ จุด

กำหนดให*นักเรียนล*างมือ ก6อนและหลัง รับประทานอาหาร 

  -  แม6บ*านนักการทำความสะอาดพ้ืนโต}ะ-เก*าอ้ี ด*วยน้ำยาฆ6าเช้ือก6อนเป]ดใช*โรงอาหารหลังเลิกเรียน 

  -  กำหนดจุดให*นักเรียนเข*าแถวซ้ืออาหารท่ีหน*าร*านทุกร*าน มีระยะห6าง ๑ เมตร โดยประมาณ 

  -  จัดระยะห6างในการนั่งรับประทานอาหาร ๑ เมตร โดยประมาณ โดยนั่งแบบสลับฟ�นปลา ติดสัญลักษณ3

บริเวณท่ีห*ามน่ัง 

  -  บริเวณร*านอาหารทุกร*านให*ทำความสะอาดฆ6าเชื้อด*วยน้ำยาฆ6าเชื้อท่ีพื้นและภาชนะที่ใช*ประกอบ

อาหารทุกชนิด จัดเก็บอย6างถูกสุขลักษณะ 

  -  บุคลากร ในโรงอาหารทุกร*าน/ทุกคน สวมหน*ากากอนามัยหรือ Face Shield หมวกคลุมผม ผ*ากัน

เป��อน และถุงมือ โดยทุกคนต*องผ6านการตรวจวัดอุณภูมิร6างกายทุกวัน ก6อนปฏิบัติงานในโรงอาหารของโรงเรียน 

๒.๔ มาตรการดูแลห*องน้ำ 

  -  แม6บ*านทำความสะอาดฆ6าเชื้อบริเวณพื้น และสุขภัณฑ3ในห*องน้ำทุกประเภทก6อนและหลังจากนักเรียน

เข*าใช*เปYนเวลา เช*า กลางวัน และเย็นหลังเลิกเรียน 

  -  นักเรียนท่ีรอเข*าใช*ห*องน้ำให*มีจุดพักรอ เว*นระยะห6างตามจุดท่ีกำหนด ๑ เมตร   โดยประมาณ 

  -  บริเวณอ6างล*างมือ มีจุดวางเจลแอลกอฮอล3 ไว*ล*างมือก6อน-หลังใช*ห*องน้ำทุกคร้ัง 

๒.๕ มาตรการดูแลนักเรียนและการใช*ห*องพยาบาล 

  -  ห*องพยาบาลผ6านการทำความสะอาดโดยการใช*น้ำยาฆ6าเชื้อทุกวัน เป]ดหน*าต6างให*อากาศถ6ายเทสะดวก

ตลอดเวลา เตียงพยาบาลวางระยะห6างกัน ๑ เมตร โดยประมาณ 

  -  อุปกรณ3 ปลอกหมอน ผ*าห6มเปลี่ยนใหม6ทำความสะอาดทุกครั้งที่มีนักเรียนใช* อุปกรณ3 ภาชนะที่ใช*ใน

ห*องพยาบาล มีท่ีจัดเก็บอย6างถูกสุขลักษณะ 

  -  ครูพยาบาลต*องสวมหน*ากากอนามัยหรือ Face Shield ตลอดเวลา 

  -  หากพบนักเรียนมีอาการปrวยให*แจ*งผู*ปกครองมารับนักเรียนไปตรวจรักษาพบแพทย3โดยทันที 

 

๓.  มาตรการในการเดินทางไป – กลับโรงเรียน 

 ๓.๑  การข้ึนรถมาโรงเรียน 

  -  ครูประจำรถโรงเรียนตรวจนักเรียนก6อนขึ้นรถโดยให*นักเรียนสวมหน*ากากอนามัยหรือ Face Shield 

ทุกคนพร*อมทั้งใช*เจลแอลกอฮอล3ล*างมือก6อนขึ้นรถ ถ*านักเรียนคนใดมีอุณหภูมิร6างกายสูงเกิน ๓๗.๕ องศา จะไม6อนุญาตให*

ข้ึนรถ ให*แจ*งผู*ปกครองพาไปพบแพทย3และหยุดพักการเรียนทันที  

-  บนรถเป]ดหน*าต6างเพ่ือให*อากาศถ6ายเทได*สะดวก จัดท่ีน่ังโดยมีระยะห6างพอประมาณ มีครูประจำรถ 

คอยดูแลแนะนำ 



  -  การเดินทางโดยรถโดยสารทั่วไป และรถร6วมบริการ ทางโรงเรียนมีการประชาสัมพันธ3ประกาศขอความ

ร6วมมือให*มีการตรวจวัดอุณหภูมิก6อนขึ้นรถ ใช*เจลแอลกอฮอล3และสวมหน*ากากอนามัยหรือ Face Shield ในขณะโดยสาร

รถทุกคร้ัง 

๓.๒  การลงรถเม่ือมาถึงโรงเรียน 

  -  รถทุกคันที่รับ-ส6ง รวมถึงรถส6วนตัวของผู*ปกครอง ต*องจอดส6งนักเรียนหน*าอาคารเรียนท่ีบริเวณจุดคัด

กรองตามท่ีโรงเรียนกำหนดเท6าน้ัน 

  -  ครูเวรประจำวันที่จุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณภูมิร6างกาย สวมใส6หน*ากากอนามัย Face Shield แล*ววัด

อุณหภูมิร6างกาย ใช*เจลแอลกอฮอล3ล*างมือให*กับนักเรียนก6อนเข*าอาคารเรียน 

-  ในกรณีท่ีนักเรียนผ6านการคัดกรองแล*ว ครูเวรจะติดสต๊ิกเกอร3 ตามสีวันน้ัน ๆ วันละสี  ๕ วัน ๕ สี   

ท่ีปกเส้ือเปYนสัญลักษณ3ว6านักเรียนผ6านจุดคัดกรองประจำวันแล*ว 

  -  ในกรณีท่ีนักเรียนมาสาย ให*ครูประจำวิชาเปYนผู*คัดกรอง ตามวิธีปฏิบัติอย6างเคร6งครัดเช6นเดียวกัน 
 

๔.  มาตรการปฏิบัติกิจกรรมในโรงเรียน 

  -   งดการเข*าแถวหน*าเสาธงร6วมกันหรืองดทำกิจกรรมอื่นๆ ที่มีการรวมตัวจำนวนมาก เช6น การประชุมใน

หอประชุม กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมกลุ6ม เปYนต*น 

  -  ครูผู*สอนให*ความรู*และคำแนะนำในการระวังดูแลตนเอง ให*ถูกสุขลักษณะ โดยเฉพาะการใช*หน*ากาก

อนามัยหรือ Face Shield และการล*างมือบ6อยๆ ให*เปYนนิสัย  

  - เวลาพักกลางวัน ครูประจำวิชาก6อนพัก จะเปYนผู*นำนักเรียนเดินแถวเว*นระยะห6างพาไปจุดล*างมือก6อน

รับประทานอาหาร 

  -  เพ่ือปZองกันความแออัดในการใช*อาคารโรงอาหารทางโรงเรียนจึงมีมาตรการดังน้ี 

  ระดับปฐมวัย  มีการจัดการแยกสถานท่ีรับประทานอาหารและ ปรับเวลาตามความเหมาะสมดังน้ี 

   -  อนุบาล  ๑  พักเวลา   ๑๐.๓๐  น. 

   -  อนุบาล  ๒  พักเวลา   ๑๐.๔๕  น. 

   -  อนุบาล  ๓  พักเวลา   ๑๑.๐๐  น. 

  โดยมีครูและบุคลากรแม6บ*านดูแลเว*นระยะห6าง การน่ังเปYนแบบสลับฟ�นปลา 

ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  พักท่ีอาคารโรงอาหาร 

   -  ช้ันประถมป�ท่ี ๑-๓ พักเวลา ๑๑.๐๐-๑๑.๓๐ น. 

   -  ช้ันประถมป�ท่ี  ๔-๖ พักเวลา  ๑๑.๓๐-๑๒.๐๐ น. 

   -  ช้ันมัธยมศึกษา ๑-๓ พักเวลา  ๑๒.๐๐-๑๒.๓๐  น. 

  โดยมีครูเวรและแม6บ*านคอยดูแลความเรียบร*อยตามมาตรการการปZองกันการแพร6ระบาดของเชื้อไวรัส 

เม่ือนักเรียนทานอาหารเสร็จให*ล*างมือ สวมหน*ากากอนามัยหรือ Face Shield ผ6านจุดคัดกรองอีกคร้ังก6อนเข*าช้ันเรียน 

 

๕.  การเตรียมตัวก>อนเดินทางกลับบXาน 

  -  ครูประจำชั้นตรวจสอบนักเรียนให*สวมหน*ากากอนามัยให*เรียบร*อย ล*างมือด*วยแอลกอฮอล3ฆ6าเชื้อก6อน

ออกจากห*องเรียน 

  -  นักเรียนเดินแถวขึ้นรถโรงเรียน โดยเว*นระยะห6างโดยประมาณ ๑ เมตร โดยมีครูประจำรถและคนขับรถ

ดูแลเช6นเดียวกับการข้ึนรถมาโรงเรียน 



  -  แม6บ*าน นักการทำความสะอาดห*องเรียนหลังจากนักเรียนกลับ และช6วงเช*าก6อนนักเรียนมาโรงเรียนด*วย

แอลกอฮอล3และน้ำยาฆ6าเช้ือทุกวัน 

ท้ังน้ี  ครู ผู*ปกครองและบุคลากร ท่ีมีส6วนเก่ียวข*องและเข*ามาในบริเวณโรงเรียนให*ความร6วมมือในการ 

ปฏิบัติตามมาตรการดังกล6าวอย6างเคร6งครัด หากมีป�ญหาในส6วนใด ให*แจ*งต6อผู*บริหารสถานศึกษาทราบ เพื่อดำเนินการ

แก*ไขต6อไป  

ประกาศ  ณ   วันท่ี  ๑๕  เดือน  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

                                                                                      

 
 

 

 

 


