
 
ประกาศโรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม 

เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
--------------------------------------------------------------------- 

 
 ด้วยโรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม จะท าการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563  วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นั้น  
เพ่ือความปลอดภัยของนักเรียน คร ูบุคลากรของโรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม และผู้มาติดต่อราชการ รวมทั้งเพ่ือ
เป็นการร่วมรับผิดชอบต่อสังคมในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) 
ดังนั้น โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม จึงไดด้ าเนินการตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนด เพ่ือให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพในโรงเรียน จึงขอประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค 
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ดังนี ้
 
1. ด้านโรงเรียน 
 1.1 การจัดเตรียมอุปกรณ์ 
  1) มีค านวณพ้ืนที่ของโรงเรียน ต่อจ านวนบุคลากรและนักเรียน อัตราส่วน 10 ตารางเมตรต่อ 1 คน 
และ พ้ืนที่ห้องเรียนหรือห้องพักครู 5 ตารางเมตรต่อ 1 คนโดยค านวณพื้นท่ีว่างไม่รวมสิ่งก่อสร้าง/พ้ืนที่จอดรถ 
  2) มีการจัดเตรียมเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายทางหน้าผาก 
  3) ก าหนดจุดคัดกรองอุณหภูมิร่างกายแก่บุคลากร นักเรียน และผู้มาติดต่อราชการ จ านวน 2 จุด 
คือ ศาลาหน้าฐานประดิษฐานพระพุทธรูปประจ าโรงเรียน และส านักงานกลุ่มบริหารงานทุก านักงาน และมี
สติ๊กเกอร์สีตามวันจันทร์-ศุกร์ เป็นสัญลักษณ์แสดงการผ่านคัดกรองผ่านแล้ว 
  4) มีเจลแอลกอฮอล์ความเข้มข้น 70 เปอร์เซ็นต์ ส าหรับใช้ท าความสะอาดมือ อย่างเพียงพอ 
  5) มีอ่างล้างมือและสบู่ อยู่สภาพดีพร้อมใช้งาน บริเวณทางเข้า-ออก โรงเรียน อาคารเรียน  
บริเวณโรงอาหาร และบริเวณหน้าห้องน้ า จ านวน 20 จุด 
  6) จัดให้มรีะบบ app ไทยชนะ และเอกสารเพ่ือลงทะเบียนส าหรับบุคคลภายนอกผู้มาติดต่อราชการ 
ส่วนนักเรียนจะลงชื่อตามบัญชีเรียกชื่อ ครูและบุคลากรอ่ืน ให้ลงชื่อปฏิบัติงานตามแบบของโรงเรียน 
  7) จัดจุดไว้บริเวณศาลาหน้าฐานพระพุทธรูป เพ่ือให้ผู้ปกครองมารับ ส่งนักเรียน โดยมีระยะห่างบุคคล
อย่างน้อย 1 เมตร 
  8) จัดห้องเรียนให้มปีระตูหน้าต่างระบบระบายอากาศท่ีเหมาะสม 
  9) จัดห้องเรียนและห้องพักครูมีระยะห่างระหว่างโต๊ะ 1 เมตร 
  10) ได้จัดท าป้ายสติ๊กเกอร์เป็นสัญลักษณ์เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1 เมตร เช่น จุดตรวจวัดไข้ 
ก่อนเข้าโรงเรียน เข้าแถวรับอาหารกลางวัน จุดล้างมือ ม้าหินอ่อน เป็นต้น 
  11) จัดบุคลากรหรือสภานักเรียน ท าความสะอาดในพ้ืนที่ส่วนรวม พื้นท่ีโดยรอบ เช่น สนามกีฬา 
ห้องพิเศษ ห้องเรียนวิชาเพ่ิมเติม ห้องคอมพิวเตอร์ โดยใช้น้ ายาท าความสะอาด 
  12) จัดบุคลากรหรือสภานักเรียน ท าความสะอาดในพ้ืนผิวสัมผัส อุปกรณ์และเครื่องใช้เน้นจุดสัมผัส 
อุปกรณ์และเครื่องใช้เน้นจุดสัมผัสร่วมกัน ด้วยแอลกอฮอล์ความเข้มข้น 70 เปอร์เซ็นต์ เช่น ราวบันได  
ที่จับประตู โต๊ะที่นั่ง ฯลฯ 
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  13) จัดจัดบุคลากรหรือสภานักเรียนท าความสะอาดห้องสุขา เน้นบริเวณจุดเสี่ยง ได้แก่ กลอนประตู 
ก๊อกน้ า อ่างล้างมือ ที่รองนั่งโถส้วม โถปัสสาวะ สายฉีดช าระ และพ้ืนห้องส้วม ให้สะอาดทุก 2 ชั่วโมง 
  14) จัดถังขยะที่มีฝาปิดไว้หน้าห้องเรียนและบริเวณทางขึ้นอาคารเรียน 
  15) จัดห้องแยกส่วนส าหรับครู บุคลากรหรือนักเรียนที่มีอาการป่วยหรือมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
  16) จัดแกนน านักเรียนร่วมกับครูที่ปรึกษาท าความสะอาดห้องเรียน เน้นจุดสัมผัสร่วม เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี 
อุปกรณ์การเรียน ลูกปิด และกลอนประตู หน้าต่าง ทุก 1 ชั่วโมง 
  17) จัดบุคลากรหรือสภานักเรียนท าความสะอาดตู้ท าน้ าเย็น และขวดบรรจุน้ า 
 
 1.2 ด้านการบริหารจัดการ 
          1) ก าหนดให้ครู บุคลากร นักเรียนและผู้มาติดต่อราชการสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า 
ตลอดเวลาที่อยู่ภายในโรงเรียน 
  2) งดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มจ านวนมาก เช่น กีฬาสี เข้าค่าย การเรียนวิชาลูกเสือ วิชาจริยธรรม 
และทัศนศึกษา 
  3) มีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
  4) ประสานงานกับรถรับ-ส่งนักเรียนให้มีมาตรการระยะห่าง เด็ก 1 คนต่อ 1 ที่นั่ง ระยะห่างกันอย่าง
น้อย 1 เมตร มีการระบายอากาศและท าความสะอาดก่อน-หลังรับส่งนักเรียน 
  5) จัดแบบประเมินตนเองส าหรับนักเรียนทุกคนในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพ่ือเฝ้า
ระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ตามแบบฟอร์มของกรมอนามัย) 
 
 1.3 การจัดเตรียมบุคลากร 
        1) จัดประชุม ให้ความรู้ ค าแนะน า นักเรียน ครู บุคลากร และผู้ปฏิบัติงานทุกคนในโรงเรียนให้
สามารถป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) 
  2) นักเรียน ครู บุคลากร และผู้ปฏิบัติงานทุกคนในโรงเรียนสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า  
เว้นระยะห่างกัน 1 เมตร 
  3) นักเรียน ครู บุคลากร และผู้ปฏิบัติงานทุกคน ที่เดินทางมาจากพ้ืนที่เสี่ยงให้กักตนเพ่ือเฝ้าระวัง  
เป็นเวลา 14 วัน 
 
2 ด้านคร ู
          2.1 ให้ครูทุกคนสวมอุปกรณ์ป้องกันตนเองขณะสอน ได้แก่สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า  
และกระจังหน้า (Face shield) 
          2.2 สอบถามและบันทึกข้อมูลสุขภาพพ้ืนฐานและคัดกรองนักเรียนทุกคนตามแบบฟอร์มแนวทาง 
กรมอนามัย ก าหนด 
  2.3 ขณะท าการสอน เว้นระยะห่างระหว่างครูและนักเรียน อย่างน้อย 1 เมตร 
 
3. แม่ครัวหรือผู้ประกอบอาหารในโรงเรียน 
          3.1 ปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการปฏิบัติตัวเพ่ือป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เช่น
หากมีอาการป่วย ไข้ ไอ มีน้ ามูก เจ็บคอ หายใจล าบาก เหนื่อยหอบ ไม่ได้กลิ่น ไม่รู้รส ให้หยุดปฏิบัติงานและ
ให้ไปพบแพทย์ทันที หรือการให้เว้นระยะห่างทางสังคม 1 เมตร ระหว่างปฏิบัติงาน เป็นต้น 
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  3.2 ล้างมือบ่อยๆ อย่างถูกวิธี ด้วยน้ าสบู่ ก่อนและหลังรับประทานอาหารทุกครั้ง ระหว่างจ าหน่าย
อาหาร หลังออกจากห้องส้วม หลังหยิบจับเหรียญหรือธนบัตรหรือหลังหยิบจับสิ่งสกปรก หลีกเลี่ยงการใช้มือ
สัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จ าเป็น 
  3.3 แต่งกายสะอาด สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ผ้ากันเปื้อน และหมวกคลุมผมทุกครั้งขณะ
ปฏิบัติงาน 
  3.4 ขณะปฏิบัติงานป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโรค โดยใช้อุปกรณ์ในการปรุงประกอบอาหาร เช่น
เขียง มีด แยกระหว่างอาหารสุก อาหารประเภทเนื้อสัตว์สด ผัก และผลไม้ และไม่เตรียม ปรุงประกอบอาหาร
บนพื้นโดยตรง ใช้อุปกรณ์ในการหยิบจับอาหาร เช่น ที่คีบ ไม่ใช้มือหยิบอาหารโดยตรง 
  3.5 จัดเตรียมอาหารสุกใหม่ จัดให้รับประทานภายใน 2 ชั่วโมง หากเกินให้น ามาอุ่นจนเดือดอีกครั้ง
ก่อนรับประทาน 
  3.6 ก าหนดให้ท าความสะอาดพ้ืนผิวสัมผัสและก าจัดขยะเป็นประจ าทุกวันหลังปิดครัว 
  3.7 จัดอุปกรณ์รับประทานอาหารที่สะอาดและเพียงพอกับนักเรียนทุกคน โดยให้นักเรียนมีภาชนะ 
ใส่อาหาร ช้อน ส้อม แก้วน้ า เป็นของตนเอง และเก็บไว้ในที่สะอาด 
  3.8 จัดเว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะอาหาร 1 เมตร 
 
 ขอให้ ครู บุคลากร และนักเรียนของโรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม ถือปฏิบัติตามความในประกาศนี้ 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่  29  มิถุนายน  พ.ศ. 2563 
 
 
  
 

                                         (นายฐาปนพงศ์  ริมหนองอ่าง) 
                                        ผู้อ านวยการโรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม 

  


