
 

ประกาศโรงเรียนวัดโสมนัส 
เร่ือง มาตรการเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ในสถานศึกษา 

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

เนื่องด้วยสถานการณ์การการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ท่ีก าลังแพร่กระจายใน
ขณะนี้ ส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน เพื่อเป็นการป้องกัน
และก าหนดแนวทางในการปฏิบัติของสถานศึกษา ก่อนท่ีจะเริ่มจัดการเรียนการสอนในวันท่ี 1 กรกฎาคม 
2563 ตามค าส่ังของกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนวัดโสมนัส จึงขอก าหนดมาตรการการป้องกันการแพร่
ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในสถานศึกษา เพื่อเป็นแนวทางป้องกันและยึดเป็นหลักปฏิบัติ
ของสถานศึกษา ดังต่อไปนี้ 
1. มาตรการส าหรับผู้ปกครองนักเรียน 
 1) ผู้ปกครองแนะน าให้นักเรียนสวมหน้ากากอนามัย และใช้แอลกอฮอล์ฆ่าเช้ือ 

2) ผู้ปกครองนักเรียนพึงหลีกเล่ียงการน านักเรียนไปยังสถานท่ีแออัด และเส่ียงต่อการติดเช้ือ 
3) ผู้ปกครองต้องจัดหาหน้ากากอนามัย (แบบใดก็ได้) ให้กับนักเรียนใช้สวมใส่ในช้ันเรียน และท า

ความสะอาดทุกวัน 
4) การมาส่งนักเรียน 

(1) ผู้ปกครองใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งท่ีมาส่งนักเรียน 
(2) ผู้ปกครองส่งนักเรียนด้านนอกรั้วโรงเรียน นักเรียนเดินเข้าสู่บริเวณโรงเรียน โดยมีครูเวร

และคณะกรรมการนักเรียนประจ าอยู่หน้าประตูโรงเรียน เป็นผู้น านักเรียนเข้าสู่จุดคัดกรอง 
  (3) กรณีท่ีผู้ปกครองมีความประสงค์ขอเข้าบริเวณโรงเรียนต้องเข้าสู่จุดคัดกรอง ตรวจเช็ค
อุณหภูมิ และใช้เจลแอลกอฮอล์ เขียนช่ือ นามสกุล เวลา หมายเลขโทรศัพท์ ลงในแบบบันทึกการเข้าโรงเรียน 

5) การรับนักเรียนกลับหลังเลิกเรียน อนุญาตให้ผู้ปกครองมารับนักเรียนได้ด้านหน้าประตู
โรงเรียน โดยมีครูประจ าช้ัน/ครูพี่เล้ียงน านักเรียนเดินเป็นแถวเว้นระยะจากห้องเรียน มาส่งให้กับผู้ปกครอง  

   6) นักเรียนและผู้ปกครองท่ีไม่สวมหน้ากากอนามัย จะไม่ผ่านจุดคัดกรองและจะไม่ได้รับ
อนุญาตให้เข้าช้ันเรียน 

7) การคัดกรองนักเรียน ณ จุดคัดกรองบริเวณทางเข้าโรงเรียน ถ้านักเรียนมีอุณหภูมิสูงกว่า 
37.5 องศาเซลเซียส จะไม่อนุญาตให้เข้าเรียน ผู้ปกครองต้องน านักเรียนกลับบ้าน หรือกรณีผู้ปกครองไม่ได้มา
ส่ง ครูจะท าหน้าท่ีประสานให้ผู้ปกครองมารับนักเรียนกลับบ้านทันที 

8) ให้ค าแนะน าหรือประชาสัมพันธ์ถึงการไม่พาบุตรหลานไปในสถานท่ีแออัดหรือสถานท่ีท่ีมี
การรวมกันของคนจ านวนมาก 

9) ผู้ปกครองควรจัดเตรียมอาหารท่ีปรุงสุกใหม่ ส่งเสริมให้บุตรหลานกินอาหารครบ 5 หมู่ 
และผักผลไม้ 5 สี ท่ีสะอาดปลอดภัยจากสารพิษ อย่างน้อยวันละ 2.5-4 ขีด (ตามวัย) เพือ่เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน 
ออกก าลังกายอย่างน้อย 30 นาที ทุกวัน และนอนหลับให้เพียงพอ 9-11 ช่ัวโมงต่อวัน 



2. มาตรการส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1) ครูและบุคลากรทางการศึกษาสวมหน้ากากอนามัยในระหว่างปฏิบัติหน้าท่ีตลอดเวลา 
2) ครูควบคุมนักเรียนในการปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธงโดยเข้าแถวเว้นระยะห่างประมาณ 1 เมตร 

(2.1) นักเรียนปฐมวัย การศึกษาพิเศษ เข้าแถวบริเวณสนามหน้าโรงเรียน 
(2.2) นักเรียนประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 เข้าแถวบริเวณลานอเนกประสงค์ และหน้าห้องเรียน 

3) ครูให้นักเรียนล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ฆ่าเช้ือหรือเจลแอลกอฮอล์ ก่อนเข้าห้องเรียนทุกครั้ง 
4) จัดห้องเรียนให้มีระยะห่างของโต๊ะเรียน 1 – 1.50 เมตร โดยประมาณ  
5) แนะน าให้นักเรียนไม่สัมผัสถูกต้องตัวกันหรือเล่นกันอย่างใกล้ชิด ให้ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์บ่อยๆ 
6) การใช้ห้องน้ าของนักเรียนให้ยืนรอคิวที่จุดเว้นระยะ หลังการเข้าห้องน้ าต้องล้างมือด้วยสบู่ทุกครั้ง 
7) การจัดท่ีนอนของนักเรียนระดับช้ันอนุบาล ให้มีระยะห่าง 1.๕ เมตรโดยประมาณ และไม่หันศีรษะ 

ตรงกัน  
8) นักเรียนทุกคนล้างมือก่อนและหลังรับประทานอาหารกลางวัน โดยรับประทานอาหารท่ีห้องเรียน 

และนักเรียนนั่งรับประทานท่ีโต๊ะเรียน 
9) ในระหว่างเรียนให้ครูผู้สอนสังเกตอาการของนักเรียน เมื่อพบว่ามีไข้สูงให้ติดต่อผู้ปกครองมารับ

กลับบ้านทันที 
10) ครูผู้สอนเมื่อมีอาการป่วยหรือมีไข้ ให้หยุดปฏิบัติหน้าท่ีทันที จนกว่าจะหายเป็นปกติจึงกลับมา

ปฏิบัติหน้าท่ีได้ 
11) ครูประจ าช้ัน พี่เล้ียง ต้องท าความสะอาดห้องเรียน โต๊ะเรียน และเก้าอี้ทุกครั้งด้วยน้ ายาฆ่าเช้ือ

ท้ังก่อนเรียน พักกลางวัน และหลังเรียน โดยมีการบันทึกข้อมูลอย่างเคร่งครัด 
12) นักการท าความสะอาดพื้นท่ีส่วนกลางด้วยน้ ายาฆ่าเช้ือ บริเวณผิวสัมผัสต่าง ๆ ทุกวัน เช่น     

ราวบันได ระเบียงหน้าห้องเรียน ลานอเนกประสงค์ ฯลฯ ส่วนห้องน้ าให้ท าความสะอาด ฆ่าเช้ือ และบันทึก
เวลาในการท าความสะอาดห้องน้ าโรงเรียนทุก ๆ ช่ัวโมง โดยมีครูเวรประจ าวันคอยตรวจสอบอย่างเคร่งครัด 

13) ทุกห้องเรียนต้องเปิดประตู หน้าต่าง ช่องแสง ให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก 
14) ครูต้องหมั่นตรวจสอบดูแลไม่ให้นักเรียนใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ร่วมกัน เช่น มีอุปกรณ์เครื่องเขียน

เป็นของตนเอง ไม่หยิบยืมซึ่งกันและกัน 
15) ตรวจสุขภาพและบันทึกสุขภาพนักเรียนอย่างสม่ าเสมอ 

3. มาตรการส าหรับนักเรียน 
1) นักเรียนควรตระหนักถึงการรักษาสุขอนามัยของตนเอง โดยการสวมหน้ากากอนามัย และใช้ 

แอลกอฮอล์ล้างมือทุกครั้งก่อนเข้าห้องเรียน 
2) นักเรียนหลีกเล่ียงการใช้ส่ิงของร่วมกัน เช่น แก้วน้ า ผ้าเช็ดหน้า และอุปกรณ์เครื่องเขียน 
3) นักเรียนงดใช้สนามเด็กเล่น การเล่นกีฬา และงดปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน 
4) หลังรับประทานอาหารกลางวัน ให้นักเรียนแปรงฟันและล้างมือด้วยสบู่ เสร็จแล้วให้สวมหน้ากาก 

อนามัยตามเดิม 
5) ในระหว่างเรียน ถ้านักเรียนมไีข้ ไอ จาม มีน้ ามูก ต้องให้ผู้ปกครองมารับกลับบ้านหรือไปพบแพทย์ 

ทันที 



6) นักเรียนต้องมีช้อนส่วนตัวในการรับประทานอาหาร และมีภาชนะส าหรับบรรจุน้ าด่ืมส่วนตัว 
7) ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ท่ีมีอาการหวัด มีไข้ ไอ จาม มีน้ ามูก ท้ังท่ีโรงเรียนและท่ีบ้าน 
8) ให้นักเรียนเลือกกินอาหารปรุงสุกใหม่ โดยใช้อุปกรณ์ส่วนตัว เช่น แก้วน้ า ช้อน ส้อม เป็นต้น 
9) หลีกเล่ียงการเข้าไปในสถานท่ีแออัดหรือสถานท่ีท่ีมีการรวมกันของคนจ านวนมาก 
10) ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง ด้วยการกินอาหารครบ 5 หมู่ และผัก ผลไม้ 5 สี เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน 

ออกก าลังกายอย่างน้อย 30 นาทีทุกวัน และนอนหลับให้เพียงพอ 9-11 ช่ัวโมง/วัน 
11) ให้รักษาระยะห่างในทุกกิจกรรม เช่น การนั่งเรียน นั่งรับประทานอาหาร  เล่นกับเพื่อน       

อย่างน้อย 1 เมตร 
 12) เวรประจ าวันของทุกห้องน าขยะในถังไปก าจัดหลังเลิกเรียนทุกวัน 

4. มาตรการป้องกันทั่วไป 
1) ประสานหน่วยงานสาธารณสุขมาอบรมให้ความรู้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2) โรงเรียนจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ถึงมาตรการต่าง ๆ เช่น การดูแลรักษาความสะอาดร่างกาย   

การล้างมือ การรับประทานอาหาร ติดตามบริเวณต่าง ๆ อย่างท่ัวถึง 
3) ก าชับเจ้าหน้าท่ีบริการอาหารให้สวมหน้ากากอนามัย ถุงมือในขณะปฏิบัติงาน ท าความสะอาด

อุปกรณ์ภาชนะในการรับประทานอาหาร และน าไปตากแสงแดดให้แห้งสนิท เพื่อเป็นการฆ่าเช้ือโรค รวมท้ัง
จัดเก็บให้มิดชิด 

4) ท าสัญลักษณ์เพื่อเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล เช่น จุดตรวจวัดไข้ก่อนเข้าโรงเรียน จุดรอคิวเข้า
ห้องน้ า จุดรอคิวซื้อสินค้า  จุดล้างมือ จุดนั่งเว้นระยะห่าง เป็นต้น 

5) โรงเรียนต้องจัดเตรียม น้ ายาฆ่าเช้ือ เจลแอลกอฮอล์ สบู่ และอุปกรณ์ท าความสะอาดอื่น ๆ ให้
เพียงพอต่อความต้องการ และมีส ารองตลอดเวลาท้ังนี้ขอให้ครู ผู้ปกครอง บุคลากร ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกคน ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด และรายงานเมื่อพบปัญหาต่อผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อ
ด าเนินการให้ค าแนะน าและแก้ไขปัญหาต่อไป 

6) ถังขยะในห้องเรียนมีฝาปิด จัดวางถังขยะแยกประเภทการท้ิง และน าไปก าจัดหลังเลิกเรียนทุกวัน 
 
ประกาศ ณ วันท่ี 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 

 
 

      (นางสาวอารมณ์ เผือกอ่ า) 
                                ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโสมนัส 


