ประกาศโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม
เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙)
ช่วงเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
...........................................................
ตามที่ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได้ มี ป ระกาศแจ้ ง ให้ ส ถานศึ ก ษาในสั ง กั ด และในก ากั บ ของ
กระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ และหนังสือสานักงาน-คณะกรรมการ
การศึ กษาขั้น พื้ น ฐาน ด่วนที่ สุ ดที่ ศธ ๐๔๐๐๖ ลงวัน ที่ ๑๗ มีน าคม ๒๕๖๓ เรื่องการดาเนิ นการตามมติ
คณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรน่า สายพันธ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID ๑๙) และกาหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด
ส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้ น ฐานในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัส โคโรนา
๒๐๑๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังรายละเอียดแจ้งแล้วนั้น
เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรีแ ละประกาศที่ เกี่ ยวข้อ งทุ ก ฉบั บ โรงเรียนหานโพธิ์พิ ท ยาคม
จึงกาหนดการเปิ ดภาคเรียนและมาตรการในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID ๑๙) ในสถานศึกษา ดังนี้
1. โรงเรียนเปิดทาการเรียนการสอน ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังนี้
ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ ก.ค. 2563 – ๑๓ พ.ย.๒๕๖๓
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธ.ค. ๒๕๖๓ – ๙ เม.ย.๒๕๖๔
2. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเหมือนปกติ (On-Site) ผสมผสานการเรียนแบบ ON-AiR และ
OnLine ตามโอกาสที่ความเหมาะ
ทั้งนี้ ทางโรงเรียนได้กาหนดมาตรการในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID ๑๙) ในสถานศึกษา ดังนี้
มาตรการและแนวทางในการดูแลนักเรียนของผู้ปกครอง
๑ .เตรียมอาหารเช้าให้นักเรียนรับประทานก่อนมาโรงเรียนและเตรียมอาหารกลางวันมา
รับประทานเอง หรือซื้อแล้วรับประทานที่โรงอาหารในบริเวณที่กาหนดเท่านั้น
๒. เตรียมอุปกรณ์การเรียน ของใช้ส่วนตัวและหน้ากากอนามัยให้พร้อม
๓. มาส่งและรับเฉพาะด้านหน้าของโรงเรียน
๔. กาชับให้นักเรียนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาและทาตามกฎระเบียบของโรงเรียนอย่าง
เคร่งครัด
๕. มารับนักเรียนให้ตรงเวลา
๖. ผู้ปกครองควรเลือกรถรับ-ส่งนักเรียนที่มีมาตรการในการทาความสะอาดรถ
มาตรการการดูแลนักเรียนด้านสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน
1. กาหนดให้ครู บุคลากร นักเรียน และผู้ที่เข้ามาในโรงเรียนทุกคนสวมหน้ากากอนามัย
ก่อนเข้าโรงเรียนและสวมหน้ากากตลอดเวลาที่อยู่ในโรงเรียน
2. เดินผ่านจุดคัดกรองวัดไข้ ด้านหน้าประตูโรงเรียนหรือจุดที่กาหนด หากมีอาการเสี่ยง
ติดเชื้อไวรัสโควิด - ๑๙ ครูเวรบันทึกส่งตัวต่อเจ้าหน้าที่อนามัยโรงเรียน เพื่อส่งตัวต่อสถานพยาบาลในพื้นที่
3. นักเรียนทาความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์บริเวณทางเข้าประตูโรงเรียน ประตู
ห้องเรียน และให้ล้างมือด้วยสบู่เหลวก่อนและหลังรับประทานอาหาร หลังการเข้าห้องน้าและก่อนกลับบ้าน
4. กาหนดพื้นที่สาหรับผู้ที่มีอาการเสี่ยงก่อนส่งต่อ เมื่อพบนักเรียนที่มคี วามเสี่ยงให้หยุด
เรียนทันที

5. ครูที่ปรึกษาชี้แจงนักเรียนให้ทราบแนวทางการปฏิบัติตนในสถานศึกษาและสถานที่ที่
ต้องใช้ร่วมกัน
6. จัดกลุ่มนักเรียนแกนนาด้านสุขภาพ จิตอาสา เป็นอาสาสมัครในการดูแลช่วยเหลือและ
จัดกิจกรรมให้ความรู้กบั เพื่อนนักเรียน / ร่วมกับหน่วยงานภายนอก
7. มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์แนะนาการปฏิบัติเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดี เช่น การสวม
หน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง วิธีการล้างมือที่ถูกต้อง การเว้นระยะห่างทางสังคม
8. เตรียมหน้ากากอนามัยสารองไว้ใช้เวลาจาเป็น
๙. ดูแลทาความสะอาดห้องพยาบาล /ห้องปฏิบัติการต่างๆ /ห้องเรียน ให้ถูกสุขลักษณะ
๑๐. จัดเตรียมแผนรองรับเพื่อลดการรังเกียจและการตีตราทางสังคม (Social stigma)
โดยครูที่ปรึกษา ครูแนะแนว เจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือโรงพยาบาล
๑๑. ตรวจสอบดูแลนักเรียนที่มีการป่วยทั้งที่ป่วยธรรมดาและนักเรียนที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มี
ความเสี่ยง
๑๒. มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ความรู้การป้องกันโควิด-19 แก่ นักเรียน ครูและบุคลากร
และผู้ปกครอง ผ่านเว็ปไซด์ของโรงเรียน ใบความรู้ และกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้
มาตรการและแนวทางในการดูแลด้านอาคารสถานที่
๑. มีการทาสัญลักษณ์แสดงจุดตาแหน่งการเว้นระยะห่างชัดเจนตามบริเวณต่าง ๆ
๒. มีอุปกรณ์ทาความสะอาดให้แต่ละห้องเรียน พร้อมทั้งน้ายาทาความสะอาด แต่ละห้อง
มีถังขยะแบบมีฝาปิด
๓. จัดทีมพ่นน้ายาฆ่าเชื้อก่อนและหลังการใช้งานสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง
๔. มีการทาความสะอาดจุดสัมผัสเสี่ยงร่วมเช่น โต๊ะ เก้าอี้ ราวบันได ลูกบิดประตู มือจับ
ประตู หน้าต่าง
๕. ปรับปรุงซ่อมแซมประตู หน้าต่าง และพัดลมของห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ ให้มีสภาพ
การใช้งานได้ดีสาหรับใช้เปิด - ปิด เพือ่ ให้อากาศระบายถ่ายเทได้สะดวก
๖. การกาหนดที่นั่งในการรับประทานอาหารเว้นระยะห่าง และกาหนดจุดในการเข้าแถวซื้อ
อาหาร เน้นการพาข้าวมาจากบ้าน
๗. มีการจัดทาอ่างล้างมือเพิ่มเติมให้มากขึ้น บริการนักเรียนได้อย่างเพียงพอ
๘. มีการทาความสะอาดห้องปฏิบัติการ ห้องพยาบาล และอาคารต่าง ๆ ด้วยน้ายาฆ่าเชื้อ
อย่างสม่าเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง
๙. ตั้งจุดวางแอลกอฮอล์ในห้องเรียน
๑๐. กาหนดจุดพักคอยเว้นระยะห่างในการเข้าห้องน้า ห้องส้วมอย่างชัดเจน
๑๑. ควบคุมการรักษาความสะอาดอุปกรณ์การรับประทานอาหารของแม่ค้าพ่อค้าอย่าง
เคร่งครัด รวมไปถึงการปรุง การสวมหน้ากากอนามัยและการแต่งกายของผู้จาหน่ายอาหาร
๑๒. ทาความสะอาดโต๊ะเก้าอี้ พื้นโรงอาหารด้วยน้ายาฆ่าเชื้อ หลังรับประทานอาหารใน
แต่ละวัน
๑๓. การทิ้งขยะ มีมาตรการคัดแยกขยะอย่างชัดเจน เช่น ขยะเปียก ขยะแห้ง และมีการ
กาจัดขยะหลังเลิกเรียนทุกวัน
มาตรการด้านการจัดการเรียนการสอน
๑. จัดโต๊ะเรียน เก้าอี้นั่งเรียน ที่นั่งพักโดยจัดเว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะ อย่างน้อย ๑ เมตร
๒. จัดทาความสะอาดบริเวณพื้นที่สัมผัสในห้องเรียน และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน
ก่อนและหลังใช้งานทุกครั้ง เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องดนตรี อุปกรณ์กีฬา
๓. การจัดเหลื่อมเวลาในการรับประทานอาหารกลางวันแบ่งเป็น ๒ ช่วง
๔. ครูที่ปรึกษาทาหน้าที่ครูแนะแนวให้ความรู้ทางด้านจิตวิทยาให้เหมาะสมกับสถานการณ์
๕. มีการจัดการเรียนการสอนโดยเปิดทาการสอนตามปกติ ทุกคนมาเรียนที่โรงเรียน

๖. การจัดรูปแบบการสอนแบบการทารายงานส่วนบุคคล ไม่เน้นการทากิจกรมกลุ่มใน
ห้องเรียน หรือจัดโดยเว้นระยะห่างคานึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก
7. กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาดและผู้บาเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมชุมนุม เน้นการบริการทาง
สังคม การทารายงานการกระทาความดี
8. ครูผู้สอน ออกแบบ และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยครอบคลุมตัวชี้วัด และ
คานึงถึงผู้เรียนทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย และติดตามอย่างใกล้ชิด
9. มีการจัดเตรียมแผนการรองรับการจัดการเรียนการสอนสาหรับกรณีปิดโรงเรียนเมื่อเกิด
โรคระบาดรอบสอง
มาตรการการปฏิบัติตนของครู
ครูผู้สอน
1. สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ทาการเรียนการสอน
2. ออกแบบ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
3. จัดทาสื่อ เอกสารประกอบการสอนการสอนรูปแบบออนไลน์และใช้ในห้องเรียน
4. เน้นให้นักเรียนทางานรายบุคคล หรือการอภิปราย การมอบหมายงาน
5. มีการวัดผลตามสภาพจริง เน้นการประเมินชิ้นงาน
6. ครูให้ความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขอนามัยของนักเรียนอย่างสม่าเสมอ
7. ประสานกับนักเรียนและผู้ปกครองเพื่อติดตามการเรียนการสอนผ่านระบบการสอน
ทางไกลหรือช่องทางการเรียนอื่น ๆ
มาตรการการปฏิบัติตนของนักเรียน
1. สวมหน้ากากอนามัยก่อนเข้าโรงเรียนและสวมตลอดเวลาที่อยู่ในโรงเรียน
2. เดินผ่านจุดคัดกรองที่โรงเรียนกาหนด เว้นระยะห่างทางสังคม
3. ทากิจกรรมเคารพธงชาติและเดินไปยังห้องเรียนอย่างเป็นระเบียบ ณ โต๊ะของนักเรียน
ห้องเรียนละ ๒5 คน
4. ครูที่ปรึกษาโฮมรูมในห้องเรียน
5. เข้าเรียนให้ตรงเวลา และนั่งอยู่ที่โต๊ะเรียนของตนเองตลอดเวลา
6. เมื่อถึงเวลารับประทานอาหาร เดินตามจุดที่โรงเรียนกาหนดและพักผ่อนตามจุดที่กาหนด
7. วันที่นักเรียนไม่มาโรงเรียนให้เรียนผ่านทางช่องทางระบบออนไลน์ ทาใบกิจกรรม ใบงาน
ทีค่ รูมอบหมายและมาส่งในวันเรียนครั้งต่อไป
8. นักเรียนต้องมีจิตสานึกรับผิดชอบในการดูแลความสะอาดของตนเองอยู่ตลอดเวลา ทั้งใน
ขณะที่ก่อนเข้ามาในโรงเรียนและขึ้นรถกลับบ้าน
9. ให้นักเรียนปฏิบัติตามกฎระเบียบทุกข้ออย่างเคร่งครัด
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓

(นายเชี่ยวชาญ คงสกุล)
ผู้อานวยการโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม

