
 

 

ประกาศโรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์  

เรื่อง  มาตรการการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Diseas   
             2019 (COVID–19) ส าหรับสถานประกอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๖๓ โรงเรียนร่มเกล้าบุรีรัมย์  

....................................................... 
   จากประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการการป้องกันความเสี่ยง
จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID –19) ส าหรับสถาน
ประกอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๖๓ และศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 
(ศบค.)โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ จึงได้ก าหนดให้ผู้ประกอบกิจการ ส าหรับสถานประกอบกิจการเพ่ือประโยชน์ใน
การป้องกัน ลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายและการรับ สัมผัสเชื้อไวรัส   โคโรนา 2019 และให้ผู้มีหน้าที่
สามารถด าเนินการอย่างถูกสุขลักษณะมีประสิทธิภาพ และเหมาะสม รวมทั้งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการใช้
อาคารและการประกอบกิจการนี้ด้วย อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๔ แห่งกฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบ
กิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการ สาธารณสุข  จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการการ
ป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019                    
(COVID–19) ส าหรับสถานประกอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๖๓”  
 ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
 ข้อ ๓ ในประกาศนี้ “สถานประกอบกิจการ ” หมายความว่า กิจการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข                   
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในที่นี้หมายรวมถึงการจ าหน่ายอาหารในโรงอาหาร              
การจ าหน่ายสินค้าขอวบริษัทซันดิว การจ าหน่ายสินค้าในสหกรณ์ ของโรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ 
 ข้อ ๔ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือผู้ประกอบกิจการ ควรพึงปฏิบัติ ดังนี้ 

(๑) การควบคุมเกี่ยวกับสุขลักษณะของโรงอาหาร และตู้จ าหน่ายสินค้าบริษัทซันดิว  และสหกรณ์ร้านค้า
โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์  

(ก) ท าความสะอาดโรงอาหารและบริเวณโดยรอบรถอย่างสม่ าเสมอ เช่น พ้ืนโรงอาหาร /พื้นอาคาร 
สหกรณ์    กลอนหรือลูกบิดประต ูเป็นต้น 

  (ข) ท าความสะอาดจุดหรือบริเวณท่ีมีการใช้ร่วมกัน เช่น มือจับประตูหรือลูกบิดประต ู โต๊ะเก้าอ้ีส าหรับ 
      นั่งรับประทานอาหาร    สวิตช์ไฟ  ด้วยน้ ายาท าความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ 

         (ค) มีระบบการระบายอากาศและถ่ายเทอากาศภายในสถานที่เหมาะสม ไม่แออัด และเว้นระยะห่าง  
จะท าให้ระบบมีการระบายอากาศและถ่ายเทอากาศอย่างสม่ าเสมอ 

(ง) การท าความสะอาดบริเวณท่ีอาจมีการปนเปื้อนหรือบริเวณท่ีมีการสัมผัสบ่อย ๆ ซึ่งอาจเป็นแหล่งที่มี
การแพร่กระจายเชื้อโรค ด้วยน้ ายาท าความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ  

(จ)กรณีสถานที่ท างานหรือสถานประกอบกิจการ มีการจ าหน่ายอาหารหรือโรงอาหาร ต้องท าความ 



สะอาดสิ่งของเครื่องใช้ เช่น โต๊ะอาหาร อุปกรณ์ท่ีใช้ในการปรุง ประกอบอาหาร อุปกรณ์ ที่ใช้ใน
การรับประทานอาหาร รวมถึงอุปกรณ์ท าความสะอาดอ่ืน ด้วยน้ ายาท าความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ  

      (ฉ)  ต้องมีการแต่งกายที่ถูกสุขลักษณะ ได้แก่ สวมหมวกคลุมผม สวมผ้ากันเปื้อน  สวมถุงมือ  หน้ากาก
อนามัยหรือ  FACE SHIELD  
 (ช) การจัดเตรียมอุปกรณแ์ละสถานที่จ าหน่ายอาหารต้องมีพลาสติกใสกั้นระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย โดยมี
ช่องรับอาหารและช าระเงินให้ถูกต้อง 
 
(๒) การจัดอุปกรณ์ท าความสะอาดเพ่ือป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค  
     (ก) ด าเนินการตรวจวัดอุณหภูมิผู้เข้าไปในสถานที่และการบริการสาธารณะ หากพบนักเรียนที่มีอาการไข้ 
         หรืออาการต้องสงสัยเข้าข่ายอาการโรคดังกล่าวให้ประสานหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่โดยเร็วท าการ 
     ตรวจคัดกรองผู้ที่ใช้บริการ พร้อมทั้งมีสมุดบันทึกฐานข้อมูลผู้ใช้บริการ และเข้มงวดตรวจสอบ  
          ( อาจใช้ข้อมูลจากช่วงเช้าก่อนเข้าแถวได้)  
     (ข) จัดเตรียมอุปกรณ์และน้ ายาท าความสะอาดอาคาร อุปกรณ์ สิ่งของเครื่องใช้ เช่น น้ ายาท าความ
สะอาดพ้ืน น้ ายาล้างห้องน้ า และเหล็กคีบด้ามยาวส าหรับเก็บมูลฝอย เป็นต้น 
     (ค) ควรเตรียมแอลกอฮอล์เจลท าความสะอาดมือไว้ในบริเวณพ้ืนที่ส่วนกลางก่อนและหลังรับประทาน
อาหาร 
 (ง)  นักเรียนที่ใช้บริการต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกคน 

           (จ) ด้านการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ และวิธีป้องกันตนเองที่ถูกต้องให้แก่นักเรียนผู้ใช้บริการ  
ขอความร่วมมือนักเรียนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าในการใช้ชีวิตประจ าวันในสถานศึกษา และปฏิบัติ
ตามค าแนะน าของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพ่ือลดความเสี่ยงในการติดต่อแพร่กระจายของโรค 
 
 (๓) การป้องกันส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  
  (ก) ผู้ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงต่อการรับสัมผัส เช่น ครูผู้รับผิดชอบสถานที่โรงอาหาร /สถานที่จ าหน่าย
ซันดิว /และสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน รวมถึงพนักงานท าความสะอาด เป็นต้น ต้องมีการป้องกันตนเอง โดยอาจใช้
หน้ากากผ้า ท าความสะอาดมือบ่อย ๆ หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จ าเป็น และพนักงาน
ท าความสะอาดต้องสวมถุงมือขณะปฏิบัติงาน  
  (ข) หากผู้ปฏิบัติงานมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม เจ็บคอ มีน้ ามูก หอบเหนื่อย ให้หยุดปฏิบัติงาน
และเข้ารับการรักษาตัวในสถานบริการสาธารณสุข  
  (ค) พนักงานเก็บมูลฝอยที่ปนเปื้อนเสมหะ น้ ามูก น้ าลาย เช่น กระดาษเช็ดปาก กระดาษช าระในห้องส้วม 
ต้องมีการป้องกันตนเอง โดยใส่อุปกรณ์ป้องกัน เช่น หน้ากากอนามัย ถุงมือยางและใช้เหล็กคีบด้ามยาวเก็บมูลฝอย
ใส่ถุงบรรจุมูลฝอยปิดปากถุงให้มิดชิด 
 
   ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
  ประกาศ    ณ  วันที่    ๒๑  พฤษภาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

 
 
 

(นายธนภณ  ธนะสีรังกูร ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ 


