
 
ประกาศโรงเรียนนาสาร 

เร่ือง นโยบายและมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)        
*********************************** 

 

 ดวยสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) มีการแพรระบาด                    
อยางตอเนื่อง สงผลใหผูติดเช้ือเพิ่มข้ึนเปนจำนวนมาก  รวมท้ังพบวามีการติดเช้ือของบุคลากร ผูปกครองและนักเรียน
ใน สังกั ด โรง เรียนน าสาร และกระทรวงศึกษาธิก ารได มี ป ระก าศ เรื่ อ ง ห ลัก เกณ ฑ การ เป ด โรงเรียน                                   
หรือสถาบันการศึกษาตามขอกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แหงพระราชกำหนดการบริหารราชการ                         
ในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.2558 (ฉบับท่ี 34 ) ประกาศ ณ วันท่ี 28 ตุลาคม 2564 และสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐานไดมอบนโยบายและแนวปฏิบัติในการเตรียมความพรอมเปดภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2564 
นั้น   

เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ครู บุคลากร และผูเขามาติดตอในสถานศึกษา  โรงเรียนนาสารจึงกำหนด
นโยบายและมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ดังนี้ 
 1. เวนระยะหางระหวางบุคคลอยางนอย 1–2 เมตร เชน พื้นท่ีนั่งในหองเรียน ท่ีนั่งในโรงอาหาร ท่ีนั่งพัก 
จุดยืนรับ–ส่ิงของ/อาหาร พรอมติดสัญลักษณแสดงระยะหางอยางชัดเจน 
 2. ใหนักเรียน ครู บุคลากร และผูเขามาติดตอในสถานศึกษาตองสวมหนากากผาหรือหนากากอนามัย 
ตลอดเวลาท่ีอยูในสถานศึกษา 
 3. จัดใหมีจุดลางมือดวยสบูและน้ำหรือแอลกอฮอลสำหรับใชทำความสะอาดมืออยางเพียงพอ และใชงาน
สะดวก รณรงคใหนักเรียน ครู บุคลากร และผูเขามาติดตอในสถานศึกษา ลางมือบอย ๆ ดวยสบูและน้ำ นาน 20 
วินาที หรือใชเจลแอลกอฮอล 
 4. คัดกรองวัดอุณหภูมิวัดอุณหภูมิใหกับนักเรียน ครู บุคลากร และผูเขามาติดตอทุกคน สังเกตอาการ                  
ซักประวัติผูสัมผัสเส่ียงทุกคนกอนเขาสถานศึกษา   
 5. งดจัดกิจกรรมสังสรรค หรือกิจกรรมรวมกลุมใด ๆ ท่ีมีการรวมกลุมจำนวนมาก และลดการเขาไปในพื้นท่ีมี
ความเส่ียงตอการแพรระบาดของเช้ือโรค   
 6. ทำความสะอาดและฆาเช้ือท่ัวท้ังบริเวณ และเนนบริเวณท่ีมักมีการสัมผัส หรือใชงานรวมกันบอยๆ อาทิ  
ท่ีจับประตู ลูกบิดประตู ราวบันได  โตะ เกาอี้ ฯลฯ ดวยน้ำยาฟอกขาวท่ีเตรียมไว หรือแอลกฮอล 70% หรือ
ไฮโดรเจนเปอรออกไซด 0.5% เช็ดทำความสะอาดและฆาเช้ืออยางนอยวันละ 2 ครั้ง ทำความสะอาดหองสวมทุก              
2 ช่ัวโมงและอาจเพิ่มความถ่ีตามความเหมาะสม โดยเฉพาะเวลาท่ีมีผูใชงานจำนวนมาก 
 7. สงเสริมใหนักเรียน ครู และบุคลากร รับผิดชอบดูแลตนเอง มีวินัย ซื่อสัตยตอตนเอง ปฏิบัติตามมาตรการ
อยางเครงครัดและไมปดบังขอมูล กรณีสัมผัสใกลชิดกับผูติดเช้ือหรือผูสัมผัสเส่ียงสูง  

8. ใหครู นักเรียน และบุคลากร กินอาหารดวยการใชชอนสวนตัวทุกครั้ง งดการกินอาหารรวมกัน  
9. สงเสริมใหนักเรียน ครู และบุคลากรกินอาหารปรุงสุกใหมรอน และจัดใหบริการอาหารตามหลัก

สุขาภิบาลและหลักโภชนาการ  
10. จัดระบบใหนักเรียน ครู บุคลากร และผูเขามาติดตอในสถานศึกษาทุกคน ลงทะเบียนไทยชนะตามท่ี                

รัฐกำหนดดวย app ไทยชนะ หรือลงทะเบียนบันทึกการเขา-ออกอยางชัดเจน 
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11. จัดระบบการตรวจสอบ ดูแล และเฝาระวังนักเรียน ครู บุคลากร หรือผูท่ีมาจากพื้นท่ีเส่ียง เพื่อเขาสู
กระบวนการคัดกรอง  

12. กรณีนักเรียน ครู หรือบุคลากรท่ีมีประวัติสัมผัสใกลชิดกับผูติดเช้ือหรือผูสัมผัสเส่ียงสูง  กักกันตัวเอง                
ณ ท่ีพักอาศัย 14 วัน เพื่อเฝาระวังดูอาการ โดยไมถือเปนการขาดการปฏิบัติราชการ หากมีอาการปวยใหรีบ                   
พบแพทยหรอืแจงหนวยงานทางสาธารณสุขใกลบานโดยทันที และในชวงกักตัว ใหปฏิบัติตามคำแนะนำของเจาหนาท่ี
สาธารณสุขอยางเครงครัด 

13. ปรับปรุงหองเรียน หองปฏิบัติการ ใหมีสภาพใชงานไดดี เปดประตูหนาตางระบายอากาศ ถายเทสะดวก 
งดใชเครื่องปรับอากาศ 

14. ทำความสะอาดหองเรียน หองเรียนรวม เชน หองคอมพิวเตอร หองดนตรี อุปกรณกีฬา และอุปกรณ              
ท่ีใชในการเรียนการสอน กอนและหลังใชงานทุกครั้ง 

15. จัดสภาพแวดลอมบริเวณภายในสถานศึกษาใหสะอาดและปลอดภัย  มีการจัดการขยะท่ีเหมาะสม  
รวมถึงการดูแลความสะอาดหองน้ำ-หองสวม อยางสม่ำเสมอ  

16. สงเสริมใหนักเรียน ครู และบุคลากร รูจักหมั่นสังเกตอาการเส่ียงจากโรคโควิด–19 หากมีอาการ  ไข ไอ 
น้ำมูก เจ็บคอ คอแหง ออนเพลีย หายใจลำบาก หายใจเร็ว เจ็บแนนหนาอก เสียการดมกล่ิน  ล้ินไมรับรส ตาแดง มี
ผ่ืน ทองเสีย  หากมนีักเรียนมีอาการใหแจงครูหรือผูปกครองพาไปพบแพทย  สวนครูและบุคลากรใหรีบไปพบแพทย
โดยทันที 

17. โรงเรียนตองประเมินตนเอง Thai Stop Covid Plus (TSC+) เตรียมความพรอมกอนเปดเรียน 
18. นักเรียน ครู และบุคลากร ประเมินความเส่ียงของตนเองผาน Thai save Thai (TST)  อยางตอเนื่อง 

อยางนอยสัปดาหละ 3 ครั้ง ทุกวันจันทร พุธ  ศุกร   
19. นักเรียน ครู และบุคลากร ตองตรวจคัดกรอง Antigen Test Kit (ATK)  ในวันเปดเรียน On-site  โดย

ครูและบุคลากร ตรวจ ATK ท่ีผานการอนุญาตจาก อย. รอยละ 100  และสุมตรวจนักเรียนรอยละ 10  หลังจากนั้น
มีการสุมตรวจเฝาระวังสัปดาหละ 1 ครั้ง  โดยสุมตรวจรอยละ 10 ของจำนวนครู บุคลากร และนักเรียนท้ังหมด  
และจัดทำทะเบียนผูรับการตรวจ ATK  ในแตละครั้ง     

20. สนับสนุนใหครู บุคลากร และฝายสนับสนุน (Support Staff) ไดรับวัคซีนอยางนอย รอยละ 85 
21. สงเสริมใหนักเรียนอายุ 12–18 ป กลุมเส่ียงท่ีมีน้ำหนักมาก มีโรคประจำตัว 7 กลุมโรค หรือ

กลุมเปาหมาย เขารับวัคซีนปองกันโควิด–19 ตามแนวทางท่ีรัฐบาลกำหนดกอนเปดเรียน On-site 
22. สนับสนุนอุปกรณของใชสุขอนามัยสวนบุคคลในการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด–19 สำหรับ

นักเรียนกลุมเปราะบาง  
23. สงเสริมและทำกิจกรรมตาง ๆ ใหแกครูและบุคลากรเพื่อผอนคลายความเครียด  ความกังวล  และมีการ

ประเมินความเครียดของครูและบุคลากรตามแบบคัดกรองความกังวลตอโรคโควิด 19 ของกรมสุขภาพจิต  กอง
สงเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต  อยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง  เพื่อใหครูและบุคลากรไดรูสภาวะความกังวลของตนเอง  
เพื่อใหสามารถชวยเหลือ และหาวิธีลดความกังวลอยางเหมาะสม 

24. นักเรียน ตองหลีกเล่ียงการเขาไปสัมผัสในพื้นท่ีตางๆ ตลอดเสนทางการเดินทางจากบานไป-กลับ
โรงเรียน ท้ังกรณีรถรับ-สงนักเรียน รถสวนบุคคล และพาหนะโดยสารสาธารณะ 
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ท้ังนี้  เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ครู บุคลากร และผูเขามาติดตอในสถานศึกษาเปนสำคัญ  และเพื่อ
ปองกันการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  ใหทุกทานทำความเขาใจและถือปฏิบัติ
อยางเครงครัด 

 

ประกาศ   ณ  วันท่ี   28   เดือนตุลาคม  พ.ศ.2564 
 
 

 
 

                                                       (นายวุฒิพร   ศฤงคาร) 
      ผูอำนวยการโรงเรียนนาสาร 


