ประกาศโรงเรียนสวรรคอนันตวิทยา
เรื่อง มาตรการการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙)
…………………………………
ดวยโรงเรียนสวรรคอนันตวิทยา ไดกําหนดใหมีการเปดเรียนปการศึกษา 2563 ในวันที่ ๑ กรกฎาคม
๒๕๖๓ เพื่อปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) โรงเรียนสวรรคอนันต
วิทยา จึงกําหนดใหมีมาตรการการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙)
เพื่ อ ให ก ารดํ า เนิ น งานบรรลุ ผ ล เป น ไปด ว ยความเรี ย บร อ ย และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ จึ ง ประกาศมาตรการ
การปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ดังตอไปนี้
มาตรการดานการเตรียมความพรอมกอนเปดเรียน
๑) รถรับสงนักเรียน จัดใหมีการอบรมใหความรู และแนวปฏิบัติที่ถูกตองโดยสํานักงานขนสงจังหวัด
สุโขทัย
๒) ครู และบุ คลากรทางการศึ กษา ตอ งผ า นการอบรม การอบรมระเบีย บและแนวทางปฏิบั ติ
ในการปองกันความเสี่ยงกอนการบริหารจัดการเรียนการสอนในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จากโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ตําบลยานยาว และโรงพยาบาลสวรรคโลก
๓) นั ก เรี ย นทุ ก คน ต อ งผ า นการอบรม การอบรมระเบี ย บและแนวทางปฏิ บั ติ ใ นการป อ งกั น
ความเสี่ยงกอนการบริหารจัดการเรียนการสอนในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) จากโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ตําบลยานยาว และโรงพยาบาลสวรรคโลก
มาตรการดานการคัดกรองกอนเขาโรงเรียน
๑) เจาหนาที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ตําบลยานยาว ครูเวรประจําวันและนักเรียนอาสาสมัคร
รวมกันคัดกรองครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผูปกครอง โดยการวัดอุณหภูมิของรางกาย
จัดบริการใหลางมือดวยเจลแอลกอฮอล ตั้งแตเวลา ๐๖.๓๐ น. – ๐๘.๓๐ น.
๒) ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผูปกครอง ที่คัดกรองผานแลว จะมีสติกเกอร
สีเขียวแสดงสัญลักษณการตรวจคัดกรอง
๓) ในกรณีทคี่ รูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผูปกครอง คัดกรองไมผาน โดยมีอุณหภูมิ
สูงเกิน ๓๗.๕ จะไมไดรับอนุญาตใหเขามาในสถานศึกษา แตจะสงไปยังคณะทํางานฝายดูแลรักษาและ
ประเมินความเสี่ยงตอการเปนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙)
มาตรการดานหองเรียน
๑) ใหทําความสะอาดโดยการเช็ดทําความสะอาดพื้นผิวสัมผัส ของโตะ เกาอี้ อุปกรณประกอบการ
สอนกอนและหลังการใหบริการ และใหกําจัดขยะ มูลฝอยทุกวัน วันละ ๓ เวลา คือ

- กอนใชหองเรียนชวงเชา
เริ่มทําความสะอาด ตั้งแตเวลา 07.๓๐ – ๐๘.๐๐ น.
- กอนใชหองเรียนชวงบาย
เริ่มทําความสะอาด ตั้งแตเวลา ๑๒.๓๐ – ๑๓.๐๐ น.
- หลังเลิกเรียน
เริ่มทําความสะอาด ตั้งแตเวลา ๑๕.๔๐ – ๑๖.๑๐ น.
๒) ใหครูประจําวิชา และนักเรียนสวมหนากากอนามัย หรือ หนากากผาเสมอ
๓) จัดใหมสี บู หรือแอลกอฮอลเจล หรือน้ํายาฆาเชื้อโรค ในแตละหองเรียน
๔) ใหเวนระยะหางระหวางโตะ-เกาอี้นักเรียน อยางนอย 1.5 เมตร
๕) ใหพิจารณาควบคุมจํานวนนักเรียนแตละหองเรียนมิใหแออัด ดวยการจัดจํานวนนักเรียนไมเกิน
20-25 คนตอหองเรียน โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดตอสัมผัสระหวางกัน
มาตรการดานครู
๑) ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาทุ ก คน ต อ งผ า นการอบรมระเบี ย บและแนวทางปฏิ บั ติ
ในการปองกันความเสี่ยงกอนการบริหารจัดการเรียนการสอนในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-๑๙) จากโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ตําบลยานยาว และโรงพยาบาลสวรรคโลก
๒) ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน สวมหนากากอนามัย หรือหนากากผา / Face Shield
ทุกครั้งที่มีการเรียนการสอน
๓) ใหลางมือดวยสบู หรือแอลกอฮอลเจล หรือน้ํายาฆาเชื้อโรค อยูเสมอ
๔) ใหเวนระยะการทํากิจกรรมในหองเรียนอยางนอย ๑ เมตร
๕) ใหควบคุมจํานวนนักเรียนที่รวมกิจกรรมมิใหแออัด หรือลดเวลาใน การทํากิจกรรมใหสั้นลง
เทาที่จําเปน โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดตอสัมผัสระหวางกัน
มาตรการดานผูประกอบการรานคาในโรงเรียนสวรรคอนันตวิทยา
๑) ผูป ระกอบการร านค าในโรงเรีย นสวรรคอนัน ตวิ ทยาทุ กคน ต องผา นการอบรมระเบียบและ
แนวทางปฏิบัติในการปองกันความเสี่ยงกอนการบริหารจัดการเรียนการสอนในสถานการณการแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) จากโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ตําบลยานยาว และ
โรงพยาบาลสวรรคโลก
๒) ผูป ระกอบการรานคาในโรงเรียนสวรรคอนันตวิทยา ทุกคนตองผานการตรวจสุขภาพกอนจําหนาย
อาหาร ตามมาตรฐานโรงอาหารสุขาภิบาล
๓) ผู ป ระกอบการร า นค า ทุ ก ร า นทํ า ความสะอาดพื้ น พื้ น ผิ ว สั ม ผั ส บ อ ยๆ ทั้ ง ก อ นและหลั ง
การ ใหบริการ และใหกําจัดขยะมูลฝอยทุกวัน
๔) ใหผูประกอบการ ผูใชบริการสวมหนากากอนามัย หรือ หนากากผาเสมอ
๕) ใหมีจุดบริการลางมือดวยสบู หรือแอลกอฮอลเจล หรือน้ํายา ฆาเชื้อโรค ในโรงอาหาร
๖) ใหเวนระยะหางของรานคา หรือระยะนั่งหรือยืน หรือระยะหาง ในการเลือกสินคาและการชําระ
ราคาหางกันอยางนอย ๑ เมตร
๗) ใหควบคุมจํานวนนักเรียนมิใหแออัด หรือลดเวลาในการใชบริการรานคาใหสั้นลงเทาที่จําเปน
โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดตอสัมผัสระหวางกัน
๘) สนับสนุนใหนักเรียนใชหรือนําภาชนะสวนตัวมาเอง ลดการปะปนกัน

มาตรการดานรถรับสงนักเรียน
๑) รถรับสงนักเรียน จัดใหมีการอบรมใหความรู และแนวปฏิบัติที่ถูกตองโดยสํานักงานขนสงจังหวัด
สุโขทัย
๒) ประสานขอความรวมมือในการสวมใสหนากากอนามัยทุกครั้งขณะขับรถ
๓) ขอความร ว มมื อในการทํ าความสะอาดรถ เบาะที่นั่ง กอนรับ สงนั กเรี ยนในตอนเชา และสง
นักเรียนในตอนเย็น
๔) จั ดเตรี ย มหรื อกํ า ชั บ ใหมีการใชย าฆาเชื้อในสัดสวนที่ส ามารถฆาเชื้อโรคไวรั ส โคโรนา ๒๐๑๙
(COVID–๑๙)ได
๕) ขอความรวมมือรถรับสงนักเรียนใหจัดที่นั่งภายในรถใหการเวนระยะหางเพื่อปองกันไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙ (COVID–๑๙)
ประกาศ ณ วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. 2563

(นายถาวร ปรากฎวงษ)
ผูอํานวยการโรงเรียนสวรรคอนันตวิทยา

