ประกาศโรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ
เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID -19
ปีการศึกษา 2563
………………………………………………………………….
เพื่ อ ความปลอดภั ย ของนั ก เรี ย น ครู แ ละบุ ค ลากรของโรงเรี ย นฉลองรั ฐ ราษฎร์ อุ ทิ ศ รวมทั้ ง เพื่ อ เป็ น การ
ร่วมรับผิดชอบต่อสังคมในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID -19 โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ ขอประกาศ
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ดังนี้
1. ด้านโรงเรียน
1.1 การจัดเตรียมอุปกรณ์
1) จัดห้องเรียน ให้จานวนนักเรียนต่อห้องไม่เกิน ๒๕ คน จัดโต๊ะ เก้าอี้นั่งเรียน โดยเว้นระยะห่าง ๑.๕ เมตร
2) มีการจัดเตรียมเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายทางหน้าผาก
3) มีการตรวจคัดกรองอุณหภูมิร่างกายแก่บุคลากร นักเรียน และผู้มาติดต่อ ตั้งแต่หน้าประตูโรงเรียนตอนเช้า
อาคารเรียน และหน้าห้องสานักงานกรณีผู้มาติดต่อราชการ
4) มีเจลแอลกอฮอล์ความเข้มข้น 70 เปอร์เซ็นต์ สาหรับใช้ทาความสะอาดมือ หน้าห้องเรียนทุกห้อง
5) มีอ่างล้างมือและสบู่ อยู่สภาพดีพร้อมใช้งาน บริเวณประตูโรงเรียน จานวน ๒ จุด บริเวณโรงอาหาร จานวน ๒
จุด บันไดทางขึ้นอาคาร ๑ จานวน ๒ จุด บันไดทางขึ้นอาคาร ๒ จานวน ๑ จุด และหอประชุม จานวน ๑ จุด
6) จัดระบบapp ไทยชนะ และเอกสารเพื่อลงทะเบียนสาหรับบุคคลภายนอกผู้มาติดต่อ ส่วนนักเรียนจะลงชื่อตาม
บัญชีเรียกชื่อ ครูและบุคลากรอื่น ให้ลงชื่อปฏิบัติงานตามแบบของโรงเรียน
๗) จัดห้องเรียนให้มีประตูหน้าต่างระบบระบายอากาศที่เหมาะสม
๘) ได้จัดทาป้ายสติ๊กเกอร์เป็นสัญลักษณ์เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1 เมตร เช่น จุดตรวจวัดไข้ก่อนเข้าโรงเรียน
เข้าแถวทากิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถวรับอาหารกลางวัน จุดล้างมือ เป็นต้น
๙) มีการที่ทาความสะอาดในพื้นผิวสัมผัส อุปกรณ์และเครื่องใช้เน้นจุดสัมผัส อุปกรณ์และเครื่องใช้เน้นจุดสัมผัส
ร่วมกัน เช่น ราวบันได ที่จับประตู โต๊ะที่นั่ง ฯลฯ ทุกครั้งหลังใช้
๑๐) จัดถังขยะที่มีฝาปิดไว้ทุกห้องเรียนและบริเวณทางขึ้นอาคารเรียน
1๑) จัดแยกส่วนสาหรับครู บุคลากรหรือนักเรียนที่มีอาการป่วยหรือมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส COVID -19
1๒) จัดแกนนานักเรียนด้านสุขภาพ จิตอาสาหรือ อย.น้อย ในการช่วยดูแลสุขภาพเพื่อนนักเรียน ร่วมกับครู
อนามัยโรงเรียน
1.2 ด้านการบริหารจัดการ
1) กาหนดให้ครู บุคลากร นักเรียนและผู้มาติดต่อสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ตลอดเวลาที่อยู่ภายใน
โรงเรียน
2) มีคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID -19
๓) ประสานงานกับรถรับ-ส่งนักเรียนให้มีมาตรการระยะห่าง เด็ก 1 คนต่อ 1 ที่นั่ง ระยะห่างกันอย่างน้อย 1
เมตร มีการระบายอากาศและทาความสะอาดก่อน-หลังรับส่งนักเรียน

๔) นักเรียนประเมินตนเองสาหรับนักเรียนทุกคนในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเฝ้าระวังและ
ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID -19 (ตามแบบฟอร์มของกรมอนามัย)
1.3 การจัดเตรียมบุคลากร
1) จัดประชุม ให้ความรู้ คาแนะนา และเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานทุกคนในโรงเรียนให้สามารถป้องกันตนเองจาก
เชื้อไวรัส COVID -19
2) เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานทุกคนในโรงเรียนสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า เว้นระยะห่างกัน 1 เมตร
2. ด้านครู
2.1 ให้ครูทุกคนสวมอุปกรณ์ป้องกันตนเองขณะสอน ได้แก่ สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า และกระจังหน้า
(Face shield)
2.2 สอบถามและบันทึกข้อมูลสุขภาพพื้นฐานและคัดกรองนักเรียนทุกคนตามแบบฟอร์มแนวทางกรมอนามัย
2.3 ขณะทาการสอน เว้นระยะห่างระหว่างครูและนักเรียน อย่างน้อย 1 เมตร
3. แม่ครัวหรือผู้ประกอบอาหารในโรงเรียน
3.1 ปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันเชื้อไวรัส COVID -19 เช่นหากมีอาการป่วย ไข้ ไอ มี
น้ามูก เจ็บคอ หายใจลาบาก เหนื่อยหอบ ไม่ได้ กลิ่น ไม่รู้รส ให้หยุดปฏิบัติงานและให้ไ ปพบแพทย์ทันที หรือการให้เว้น
ระยะห่างทางสังคม 1 เมตร ระหว่างปฏิบัติงาน เป็นต้น
3.2 ล้างมือบ่อย ๆ อย่างถูกวิธี ด้วยน้าสบู่ ก่อนและหลังรับประทานอาหารทุกครั้ง ระหว่างจาหน่ายอาหาร หลัง
ออกจากห้องส้วม หลังหยิบจับเหรียญหรือธนบัตรหรือหลัง หยิบจับสิ่ง สกปรก หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก
จมูก โดยไม่จาเป็น
3.3 แต่งกายสะอาด สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ผ้ากันเปื้อน และหมวกคลุมผมทุกครั้งขณะปฏิบัติงาน
3.4 ขณะปฏิบัติงานป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโรค โดยใช้อุปกรณ์ในการปรุงประกอบอาหาร เช่นเขียง มีด แยก
ระหว่างอาหารสุก อาหารประเภทเนื้อสัตว์สด ผัก และผลไม้ และไม่เตรียม ปรุงประกอบอาหารบนพื้นโดยตรง ใช้อุปกรณ์
ในการหยิบจับอาหาร เช่นที่คีบ ไม่ใช้มือหยิบอาหารโดยตรง
3.5 จัดเตรียมอาหารสุกใหม่ จัดให้รับประทานภายใน 2 ชั่วโมง หากเกินให้นามาอุ่นจนเดือดอีกครั้งก่อน
รับประทาน
3.6 กาหนดให้ทาความสะอาดพื้นผิวสัมผัสและกาจัดขยะเป็นประจาทุกวันหลังปิดครัว
3.7 จัดอุปกรณ์รับประทานอาหารที่สะอาดและเพียงพอกับนักเรียนทุกคน โดยให้นักเรียนมี ภาชนะใส่อาหาร
ช้อน ส้อม แก้วน้า เป็นของตนเอง และเก็บไว้ในที่สะอาด
3.8 จัดเว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะอาหาร 1 เมตร
ขอให้ ครู บุคลากร และนักเรียนของโรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ ถือปฏิบัติตามความในประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน 2563

(นายกิตติชัย ไชยศร)
ผู้อานวยการโรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ

