แนวทางการปฏิบตั ิเพื่อป้องกันการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ฉบับที่ 2
สาหรับนักเรี ยนและผูป้ กครอง
โรงเรี ยนเขมะสิริอนุสสรณ์

เนื่องจากการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนในปั จจุบนั โรงเรี ยน
เขมะสิ ริอนุสสรณ์จึงได้กาหนดแนวทางการปฏิบตั ิ เพื่อป้ องกันการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สาหรับ
นักเรี ยนและผูป้ กครอง จนกว่าการระบาดของโรคจะลดลง และกลับมามีภาวะปกติ
ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิ การ เรื่ องการเปิ ดการเรี ยนการสอนของสถานศึกษา ลงวันที่ 27 มกราคม
2564 กาหนดให้สถานศึกษาในสังกัดเปิ ดการเรี ยนการสอนตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็ นต้นไป (ยกเว้นสถานศึกษา
ในจังหวัดสมุทรสาครให้ปิดการเรี ยนการสอน เนื่องจากเป็ นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด)
ทั้งนี้ เพื่อเตรี ยมความพร้อมด้านสถานที่และดาเนิ นการตามมาตรการการป้ องกันและควบคุมการแพร่ ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามที่กระทรวงศึกษาธิ การกาหนด โรงเรียนเขมะสิ ริอนุสสรณ์ จะทำกำรเปิ ดกำรเรียน
กำรสอนตำมปกติ ในวันพุธที่ 3 กุมภำพันธ์ 2564

แนวทำงกำรปฏิบัติเพื่อคัดกรองและป้องกันโรค สำหรับนักเรียน และผู้ปกครอง
1. นักเรี ยนไป-กลับ ที่พกั อยูใ่ นจังหวัดสมุทรสาคร ต้องมีหนังสื อรับรองสุขภาพ (ใบรับรองแพทย์) จากแพทย์ ระบุว่า
“ไม่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19” มายื่นให้ครู ประจาชั้นในวันแรกที่นกั เรี ยนมาโรงเรี ยน
(หากมีค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพโรงเรี ยนเขมะสิ ริอนุสสรณ์จะขอช่วยค่าใช้จ่ายตามจริ งไม่เกิน 1,000 บาท โดย
ให้นกั เรี ยนนาใบเสร็ จมายื่นเรื่ องได้ที่งานการเงินของโรงเรี ยน)
2. นักเรี ยนที่ป่วย ไม่สบาย มีไข้ให้หยุด ไม่ตอ้ งมาโรงเรี ยน
3. นักเรี ยน และผูป้ กครอง สวมหน้ากากอนามัย หรื อหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่อยูใ่ นโรงเรี ยน
4. การรับ-ส่งนักเรี ยน
4.1 ก่อนเวลา 6.30 น. ผูป้ กครองส่งนักเรี ยนได้ที่ปากทางประตูใหญ่ นักเรี ยนเดินเข้าโรงเรี ยน ผ่านจุดคัดกรอง
อุณหภูมิร่างกาย โดยพนักงานรักษาความปลอดภัย และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์
4.2 เวลา 6.30-8.15 น. นักเรี ยนเดินเข้าโรงเรี ยนได้ทางประตูเล็ก และประตูใหญ่ โดยผ่านจุดคัดกรองอุณหภูมิ
ร่ างกาย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ที่ประตูทางเข้าทั้ง 2 จุด
4.3 ตั้งแต่เวลา 8.15 น. เป็ นต้นไปให้นกั เรี ยนเดินเข้าทางประตูใหญ่ ผ่านจุดคัดกรองอุณหภูมิร่างกาย โดยพนักงาน
รักษาความปลอดภัย และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์

4.4 ผูป้ กครองที่มารับนักเรี ยนเดินเข้าโรงเรี ยนได้ทางประตูใหญ่ ตั้งแต่เวลา 14.30 น. เป็ นต้นไป ผ่านจุดคัดกรอง
อุณหภูมิร่างกาย โดยพนักงานรักษาความปลอดภัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และรอรับนักเรี ยนได้ที่
อเนกประสงค์ 1 ศาลาพักผูป้ กครอง และศูนย์อาหาร เท่านั้น
4.5 นักเรี ยนเดินออกได้ทางประตูเล็ก ตั้งแต่เวลา 15.30 น.
5 จุดคัดกรอง
5.1 ประตูเล็ก จากปากทางเดินก่อนเข้าโรงเรี ยนจะทาสัญลักษณ์เพื่อเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตร แยกเป็ น
2 แถว สแกนใบหน้าเพื่อลงเวลาเข้า ผ่านจุดคัดกรองอุณหภูมิร่างกาย โดยครู ที่อยูเ่ วรจุดคัดกรองอุณหภูมิ
ร่ างกายจะเริ่ มปฏิบตั ิงาน ตั้งแต่เวลา 6.30 – 8.15 น. หรื อจนกว่าประตูเล็กจะปิ ด
5.2 ประตูใหญ่ จากปากทางเดินก่อนเข้าโรงเรี ยนจะทาสัญลักษณ์เพื่อเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตร แยก
เป็ น 2 แถว ถึงประตูเข้าโรงอาหารจนผ่านจุดคัดกรองอุณหภูมิร่างกาย โดยครู ที่อยูเ่ วรจุดคัดกรองอุณหภูมิ
ร่ างกายจะเริ่ มปฏิบตั ิงาน ตั้งแต่เวลา 6.30 – 8.15 น. หรื อจนกว่าประตูจะปิ ด (นักเรี ยนที่เข้าประตูใหญ่จะต้อง
ไปสแกนใบหน้าเพื่อลงเวลาเข้า-ออก ที่อเนกประสงค์ 1)
6 หากพบนักเรี ยนมีอุณหภูมิร่างกายเกิน 37.5 องศาเซลเซียส นักเรี ยนที่มีผปู ้ กครองมาด้วยให้กลับบ้าน ส่วนนักเรี ยน
ทีไ่ ม่มีผปู ้ กครองมาด้วยจะให้รอผูป้ กครองมารับกลับบ้านบริ เวณศาลาพักผูป้ กครอง โดยมีงานพยาบาลดูแลอย่าง
ใกล้ชิด
7 การพักรับประทานอาหารกลางวันของนักเรี ยน
7.1 นักเรี ยนต้องนาช้อนส้อม และแก้วน้ าส่วนตัวมาเองในการรับประทานอาหารกลางวัน
7.2 ทาสัญลักษณ์เพื่อเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตร ให้นกั เรี ยนเข้าแถวรับอาหาร และจัดที่นงั่ ในการ
รับประทานอาหารกลางวันด้วย ตามเวลาที่กาหนด
- เวลา 11:50 – 13:00 น. ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 – 3
- เวลา 11:00 – 12:10 น. ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 – 6
- เวลา 12:00 – 13:00 น. ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 – 3
- เวลา 11:10 – 12:10 น. ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 – 6

แนวทำงกำรปฏิบัติเพื่อจัดกำรเรียนกำรสอน
1. จัดการเรี ยนการสอน
ระดับชั้น ป.1 – ม.3, ม.6
ระดับชั้น ม.4
ระดับชั้น ม.5

เรี ยนวันจันทร์ – ศุกร์ วันละ 7 คาบ
เรี ยนวันอังคาร และวันพฤหัสบดี
เรี ยนวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์
(ระดับชั้น ม.4 และ ม.5 วันที่ไม่ได้มาโรงเรี ยนนักเรี ยนจะเรี ยนออนไลน์)
2. จัดเตรี ยมห้องเรี ยนเพื่อใช้ในการเรี ยนการสอนห้องละไม่เกิน 25 คน โดยจัดโต๊ะเรี ยนให้มีระยะห่ าง

3. ครู ทุกคนสวมหน้ากากอนามัย หรื อหน้ากากผ้า ขณะทาการสอน เว้นระยะห่างระหว่างครู และนักเรี ยน อย่างน้อย 1
เมตร
4. มีกาหนดการให้นกั เรี ยนล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรื อสบู่ ทุก 2 ชัว่ โมงเรี ยน

แนวทำงกำรปฏิบัติของผู้ปกครองและนักเรียนฝ่ ำยประจำ
ฝ่ ายประจา กาหนดให้นกั เรี ยนประจาเข้าเรื อนนอนได้ต้งั แต่วนั ที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2564
ด้ำนผู้ปกครองของนักเรียนประจำ
1. นักเรี ยนประจาที่พกั อยูใ่ นจังหวัดสมุทรสาคร ต้องมีหนังสื อรับรองสุขภาพ (ใบรับรองแพทย์) จากแพทย์ ระบุว่า
“ไม่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19” มายื่นในวันแรกที่เข้าเรื อนนอน ฝ่ ายประจาจึงจะอนุญาตให้เข้าเรื อนนอนได้ เมื่อ
นักเรี ยนเข้าเรื อนนอนแล้วฝ่ ายประจาจะยังไม่อนุญาตให้ผปู ้ กครองรับกลับบ้าน จนกว่าพื้นที่จงั หวัดสมุทรสาครจะ
ปรับลดระดับการควบคุม
(หากมีค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพโรงเรี ยนเขมะสิ ริอนุสสรณ์จะขอช่วยค่าใช้จ่ายตามจริ งไม่เกิน 1,000 บาท โดย
ให้นกั เรี ยนนาใบเสร็ จมายื่นเรื่ องได้ที่งานการเงินของโรงเรี ยน)
2. ถ้านักเรี ยนมีอาการเจ็บป่ วยไม่ว่ากรณีใดๆ ไม่ควรนาส่งเข้าเรื อนนอน ให้นกั เรี ยนพักรักษาตัวให้หายเป็ นปกติก่อน
จึงส่งเข้าเรื อนนอน
3. นักเรี ยนต้องมีของใช้ส่วนตัว ได้แก่ ช้อนส้อม แก้วน้ า แอลกอฮอล์ 70% (น้ าหรื อเจล) หน้ากากอนามัย และ
ผ้าขนหนูผืนเล็กๆหรื อแผ่นทาความสะอาดแบบพกพาติดกระเป๋ า(ทิชชูเปี ยก)
4. เสื้ อผ้า – เครื่ องใช้ ต้องจัดมาให้ครบตามเอกสารที่แจกไปและต้องปักชื่อหรื อเขียนชื่อทุกชิ้นด้วยหมึกกันน้ า และ
กระเป๋ าเดินทางที่ใส่เสื้ อผ้ามาผูป้ กครองจะต้องนากลับบ้าน
5. นักเรี ยนจะต้องมีกุญแจตูป้ ระจาตัว ขนาดกุญแจไม่เล็กหรื อใหญ่เกินไป ควรมีลูกกุญแจสารอง 3 ดอกเพื่อฝากไว้ที่
ฝ่ ายประจา
6. ไม่อนุญาตให้ผปู ้ กครองขึ้นเรื อนนอน เพราะโรงเรี ยนได้เตรี ยมพนักงานยกกระเป๋ าให้นกั เรี ยนแล้ว
7. เมื่อนานักเรี ยนเข้ามาส่งแล้ว จะไม่อนุญาตให้นานักเรี ยนออกไปข้างนอกอีก
8. การมารับ – เยี่ยม นักเรี ยนประจาทุกครั้งจะต้องผ่านจุดคัดกรองของทางโรงเรี ยน และติดต่อครูฝ่ำยประจำที่อยู่เวร
เพื่อทาการลงชื่อ รับ – เยี่ยม
- วันธรรมดา
เวลา 17.00 – 18.30 น.
- วันหยุดราชการ
เวลา 08.00 – 12.00 น. และ 15.00 – 18.30 น.
9. การส่งนักเรี ยนเข้าเรื อนนอน ควรจะส่งวันอาทิตย์ไม่เกิน 18.30 น. นักเรี ยนและผูป้ กครองจะต้องตรวจวัดอุณหภูมิ
การส่งเข้าเรื อนนอนตอนเช้าวันจันทร์จะต้องมาก่อน 07.00 น.
10. การส่งนักเรี ยนเข้าเรื อนนอน ผูป้ กครองต้องรอพบครู ฝ่ายประจาที่อยูเ่ วร เพื่อลงชื่อส่งนักเรี ยนทุกครั้ง ห้ามให้
นักเรี ยนมาเอง หรื อส่งนักเรี ยนโดยไม่พบครู เวรประจา

ด้ำนนักเรียนประจำ
1. การดารงชีวิตประจาวันของนักเรี ยนประจา
นักเรี ยนต้องสวมหน้ากากอนามัยหรื อหน้ากากผ้าตลอดเวลา รักษาความสะอาดด้วยการล้างมือ
บ่อยๆ และต้องเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 – 2 เมตร
2. กิจวัตรประจาวัน
วันจันทร์ – ศุกร์ ที่มีการเรี ยนการสอน
เวลา 05.30 น. นักเรี ยนตื่นนอน จัดเก็บที่นอนให้เรี ยบร้อย และปฏิบตั ิภารกิจส่วนตัว
เช่น อาบน้ า แต่งตัว ฯลฯ
เวลา 07.00 น. เข้าแถวตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และรับประทานอาหาร หลังรับประทาน
อาหารไปเรี ยนหนังสื อปกติ
เวลา 12.00 น. อาหารกลางวันรับประทานพร้อมกับนักเรี ยน ไป – กลับ
เวลา 17.00 น. เข้าแถวรับประทานอาหารเย็น พักผ่อนตามอัธยาศัย
เวลา 19.00 น. เข้าแถวสวดมนต์ ทบทวนบทเรี ยน – ทาการบ้าน
เวลา 20.45 น. เข้าแถวขึ้นเรื อนนอน
วันหยุดราชการ
เวลา 06.00 น. นักเรี ยนตื่นนอน จัดเก็บที่นอนให้เรี ยบร้อย และปฏิบตั ิภารกิจส่วนตัว
เวลา 07.20 น. เข้าแถวตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและรับประทานอาหารเช้า พักผ่อนตาม
อัธยาศัย
เวลา 12.00 น. เข้าแถวรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 น. นักเรี ยนจะต้องขึ้นเรื อนนอน พักผ่อนนอนกลางวัน
เวลา 15.00 น. นักเรี ยนจะต้องตื่นนอน และปฏิบตั ิภารกิจส่วนตัว
เวลา 17.00 น. เข้าแถวรับประทานอาหารเย็น
เวลา 19.30 น. เข้าแถวสวดมนต์เสร็ จ ขึ้นเรื อนนอน
ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม 2564

(นางสาวเขมะพันธุ์ เชิดเกียรติกุล)
ผูอ้ านวยการ

