
 
ประกาศโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 

เรื่อง  มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) 
………………………………… 

 

 ด้วยโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม สพม.สุโขทัย  ได้ก าหนดให้มีการเปิดเรียนปีการศึกษา 256๔ ในวันท่ี  
๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙)      
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม จึงก าหนดให้มีมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุผล เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ          
จึงประกาศมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ดังต่อไปน้ี 
 

มาตรการด้านการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน  
  ๑) ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต้องผ่านการอบรม  การอบรมระเบียบและแนวทางปฏิบัติ                                 
ในการป้องกันความเสี่ยงก่อนการบริหารจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙)  จากเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านไร่
อ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย 
  ๒ )  นัก เ รี ยน ทุกคน ต้ อ งผ่ านการอบรม  ระ เบี ยบและแนวทา งปฏิ บั ติ ใ นกา รป้อ งกัน                        
ความเสี่ยงก่อนการบริหารจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID - ๑๙)  จากเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านไร่ อ าเภอศรีส าโรง          
จังหวัดสุโขทัย 
 

มาตรการด้านการคัดกรองก่อนเข้าโรงเรียน 
  ๑) เจ้าหน้าที่ อสม.ต าบลบ้านไร่ ร่วมกับ ครูเวรประจ าวันและนักเรียนอาสาสมัคร  ร่วมกันคัดกรองครู
และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน  และผู้ปกครอง  โดยการวัดอุณหภูมิของร่างกาย  จัดบริการให้ล้างมือ
ด้วยเจลแอลกอฮอล์  ตั้งแต่เวลา ๐๖.๓๐ น. – ๐๘.๓๐ น. 
  ๒) ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน  และผู้ปกครอง   ที่คัดกรองผ่านแล้ว  จะมีสติกเกอร์                                      
สีเขียวแสดงสัญลักษณ์การตรวจคัดกรอง   
  ๓) ในกรณีท่ีครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน  และผู้ปกครอง  คัดกรองไม่ผ่าน  โดยมีอุณหภูมิ
สูงเกิน  ๓๗.๕  จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในสถานศึกษา  แต่จะส่งไปยังคณะท างานฝ่ายดูแลรักษาและ
ประเมินความเสี่ยงต่อการเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) 
 ๔) ขอความร่วมมือผู้ปกครองให้เข้ามามีส่วนร่วมกับโรงเรียนในการป้องกันโรค และการปฏิบัติตัวเพื่อ
ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙)   
 

มาตรการด้านห้องเรียน 
  ๑) ให้ท าความสะอาดโดยการเช็ดท าความสะอาดพื้นผิวสัมผัส ของโต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์ประกอบการ
สอนก่อนและหลังการให้บริการ และให้ก าจัดขยะ มูลฝอยทุกวัน วันละ  ๓  เวลา  คือ 
    - ก่อนใช้ห้องเรียนช่วงเช้า   เร่ิมท าความสะอาด  ตั้งแต่เวลา  ๐๗.๓๐ – ๐๘.๐๐ น. 
   - ก่อนใช้ห้องเรียนช่วงบ่าย   เร่ิมท าความสะอาด  ตั้งแต่เวลา  ๑๒.๓๐ – ๑๓.๐๐ น. 
   - หลังเลิกเรียน     เร่ิมท าความสะอาด    ตั้งแต่เวลา  ๑๕.๔๐ – ๑๖.๑๐ น. 

 



-๒- 
          ๒) ให้ครูประจ าวิชา  และนักเรียนสวมหน้ากากอนามัย หรือ หน้ากากผ้าเสมอ 
  ๓) จัดให้มีสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรค ในแต่ละห้องเรียน 
  ๔) ให้เว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน อย่างน้อย 1.5 เมตร  
 ๕) ให้พิจารณาควบคุมจ านวนนักเรียนแต่ละห้องเรียนมิให้แออัด ด้วยการจัดจ านวนนักเรียนไม่เกิน  
20-25 คนต่อห้องเรียน โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน 
 

มาตรการด้านครู 
  ๑) ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน  ต้องผ่านการอบรมระเบียบและแนวทางปฏิบัติ                                         
ในการป้องกันความเสี่ยงก่อนการบริหารจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙)  จากเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านไร่
อ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย 

  ๒) ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน  สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า / Face Shield  
ทุกคร้ังท่ีมีการเรียนการสอน  
  ๓) ให้ล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรค อยู่เสมอ  
  ๔) ให้เว้นระยะการท ากิจกรรมในห้องเรียนอย่างน้อย ๑ เมตร  
  ๕) ให้ควบคุมจ านวนนักเรียนท่ีร่วมกิจกรรมมิให้แออัด หรือลดเวลาใน การท ากิจกรรมให้สั้นลง                      
เท่าที่จ าเป็น โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการ ติดต่อสัมผัสระหว่างกัน 
 

มาตรการด้านผู้ประกอบการร้านค้าในโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 
  ๑) ผูป้ระกอบการร้านค้าในโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม ทุกคน  ต้องผ่านการอบรมระเบียบและแนวทาง
ปฏิบัติในการป้องกันความเสี่ยงก่อนการบริหารจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙)  จากเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านไร่
อ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย 

  ๒) ผู้ประกอบการร้านค้าในโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม ทุกคนต้องผ่านการตรวจสุขภาพก่อนจ าหน่าย
อาหารตามมาตรฐานโรงอาหารสุขาภิบาล 
 ๓ ) ผู้ประกอบการร้านค้าทุกร้านท าความสะอาดพื้น พื้นผิวสัมผัสบ่อยๆ ท้ังก่อนและหลัง                                    
การ ให้บริการ และให้ก าจัดขยะมูลฝอยทุกวัน  
  ๔) ให้ผู้ประกอบการ ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัย หรือ หน้ากากผ้าเสมอ  
  ๕) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ ายา ฆ่าเชื้อโรค ในโรงอาหาร 
  ๖) ให้เว้นระยะห่างของร้านค้า หรือระยะน่ังหรือยืน หรือระยะห่าง  ในการเลือกสินค้าและการช าระ
ราคาห่างกันอย่างน้อย ๑ เมตร  
  ๗) ให้ควบคุมจ านวนนักเรียนมิให้แออัด หรือลดเวลาในการใช้บริการร้านค้าให้สั้นลงเท่าท่ีจ าเป็น                
โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการ ติดต่อสัมผัสระหว่างกัน 
  ๘) สนับสนุนให้นักเรียนใช้หรือน าภาชนะส่วนตัวมาเอง  ลดการปะปนกัน 
 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๘  พฤษภาคม  พ.ศ. 256๔  

                                                                      
         (นายสรายุทธ  เกษรพรหม) 

                                                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 


