ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
เรื่อง การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจาก
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) (ฉบับที่ ๑)
****************************
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ระลอก
ใหม่ ได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นในหลายเขตพื้นที่ และการตรวจพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่ โดยเฉพาะกรณีที่
เป็นการ ติดเชื้อภายในประเทศมีจานวนเพิ่มสูงขึ้นในแต่ละวัน ประกอบกับมีการเดินทางของบุคคลจากเขต
พื้นที่ที่กาหนดให้เป็นเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด จานวน ๒๘ จังหวัด (ตามคาสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 ลง
วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔) ซึ่งโดยส่วนใหญ่ยังไม่ปรากฏอาการของโรค เป็นเหตุให้เชื้อไวรัสแพร่ออกไปในลักษณะที่
เป็นกลุ่มก้อน นอกจากนี้ มีผู้ติดเชื้อบางส่วนปกปิดข้อมูลการเดินทาง ทาให้ขั้นตอนการสอบสวนโรคเกิดความ
ล่าช้า และเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง จนส่งผลให้เกิดเป็นการระบาดระลอกใหม่ขึ้นเป็นวงกว้าง
เพื่ อเป็ น การเฝ้ า ระวั ง ป้ อ งกั น ควบคุ ม รวมทั้ ง การรั บมื อ ต่ อสถานการณ์ ดั ง กล่ า ว ทางโรงเรี ย น
จึงได้ดาเนินการออกมาตรการ ดังต่อไปนี้
๑. การเดินทางมาโรงเรียน นักเรียนต้องรับการตรวจวัดอุณหภูมิตามช่องที่กาหนด ทางประตู ๑
กรณีนักเรียนมีอุณหภูมิเกิน ๓๗.๕ องศาเซลเซียส ให้วัดอุณหภูมิซ้าอีกครั้ง ถ้ายังมีอุณหภูมิเกิน ๓๗.๕ องศา
เซลเซียส ให้ครูเวรประจาวันประสานผู้ปกครองเพื่อดาเนินการต่อไป
๒. การใช้บริการของศูนย์อาหาร ร้านค้าสวัสดิการ อาคารเรียน และบริเวณโรงเรียน ให้ปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบที่โรงเรียนกาหนดอย่างเคร่งครัด
๓. นักเรียนที่ไม่มีคาบเรียนตามตารางเรียน อนุญาตให้กลับบ้านได้
๔. เชิญชวนนักเรียนนาของใช้ส่วนตัวมาใช้ที่โรงเรียน เช่น แก้วน้า ช้อน - ส้อม เจลล้างมือ เป็นต้น
๕. คุณครู บุคลากร ผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียน นักเรียน และผู้ปกครองของนักเรียนที่เดินทางหรือมี
ความเกี่ยวข้องกับบุคคลซึ่งได้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด ๒๘ จังหวัด กักตัวที่บ้านเป็นเวลา ๑๔ วัน
(ตั้งแต่วันที่ ๔ - ๑๗ มกราคม ๒๕๖๔) และบันทึกผังการเดินทาง (Time line) ของคุณครูและนักเรียน
ถึงสาเหตุที่ทาให้ต้องกักตัวแล้วแจ้งให้โรงเรียนทราบ
๕.๑ ในระหว่างกักตัวที่บ้าน 14 วัน ให้ตรวจสอบและระมัดระวังตนเองตามมาตรการของ
กระทรวงสาธารณสุข หากมีอาการผิดปกติให้รีบปรึกษาแพทย์ ณ โรงพยาบาลใกล้บ้าน และให้ข้อมูลที่แท้จริง
กับเจ้าหน้าที่
๕.๒ กรณีครูผู้ สอนต้องกักตัว ที่บ้าน ให้ หัวหน้ากลุ่ มวิช าหรือหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ประสานดาเนินการให้การจัดการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์
๖. ขอความร่วมมือจากทุกคน ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัดทุกกิจกรรม
D - Distancing
- เว้นระยะระหว่างกัน หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น
M - Mask wearing
- สวมหน้ากากผ้า หน้ากากอนามัย ตลอดเวลา
H - Hand washing
- ล้างมือบ่อย ๆ จัดให้มีจุดบริการเจลล้างมืออย่างทั่วถึง
และเพียงพอ
T - Testing
- ตรวจวัดอุณภูมิร่างกาย
- ตรวจหาเชื้อโควิด - 19 (เฉพาะกรณี)
T - Thaichana
- ติดตั้งและใช้แอปพลิเคชั่นไทยชนะ หรือหมอชนะ

๗. ให้ทาความสะอาดบริเวณต่าง ๆ ของโรงเรียนอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ เช่น ห้องปฏิบัติการ
ห้องเรียน ห้องพักครู ห้องน้า ห้องพยาบาล และพื้นผิวที่สัมผัสบ่อย ๆ ให้ปลอดจากเชื้อโรค
๘. โรงเรียนประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้บุคลากรและนักเรียนเข้าใจและปฏิบัติตนในการป้องกัน
และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19 ) ดังนี้
๘.1 หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในสถานที่ที่มีการระบาดของโรค
๘.๒ ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น
๘.๓ ยึดแนวปฏิบัติ กินร้อน ช้อนส่วนตัว
๘.๔ สังเกตอาการตนเอง ถ้ามีไข้ ไอ จาม เจ็บคอ หายใจหอบเหนื่อย ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่
ทางการแพทย์และสาธารณสุข
๘.๕ ดู แ ลรั ก ษาสุ ข ภาพร่ า งกายให้ แ ข็ ง แรง โ ดยการออกก าลั ง กายสม่ าเสมอ
พักผ่อนให้เพียงพอ และรับประทานอาหารที่มีประโยชน์
ประกาศ ณ วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายภักดี เหมทานนท์)
ผู้อานวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ

คาชี้แจง
เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ให้กับนักเรียนที่กักตัวอยู่บ้าน 14 วัน
*********************
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
ระลอกใหม่ได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นในหลายเขตพื้นที่ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จึงขอให้คุณครู บุคลากรและ
นักเรียน ที่เดินทางมาจากเขตพื้นที่ที่กาหนดให้เป็นเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด จานวน 28 จังหวัด (ตามคาสั่งศูนย์
บริหารสถานการณ์ COVID - 19) ซึ่งกรณีดังกล่าวทางโรงเรียนมีมาตรการให้กักตัวอยู่บ้าน จานวน 14 วัน
ในการนี้ กลุ่มบริหารงานวิชาการได้กาหนดรูปแบบการเรียนการสอนและแนวปฏิบัติสาหรับนักเรียน
และครูทตี่ ้องกักตัว ตั้งแต่วันที่ 4 – 17 มกราคม 2564 ดังนี้
1. นักเรียน
1.1 นักเรียนที่ไม่กักตัวให้มาเรียนตามปกติ
1.2 นักเรียนที่กักตัว (วันที่ 4-17 มกราคม พ.ศ.2564)
- ให้กักตัวอยู่บ้านจานวน 14 วัน
- ให้เข้าเรียนตามตารางเรียนของภาคเรียนที่ 2/2563 ด้วยระบบออนไลน์ โดย
ประสานกับครูประจาวิชาว่าจะใช้ระบบใด เช่น Google Meet / Zoom / Facebook live
/ Line live / Youtube และประสานงานผ่านระบบ Google Classroom โดยประสาน
รายละเอียดกับกลุ่มวิชาเทคโนโลยี
1.3 ให้นักเรียนที่กักตัวครบ 14 วัน มาเรียนตามปกติ ในวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2564
2. ครู
2.1 ให้ครูที่กักตัวปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่บ้าน (Work Form Home)
2.2 ให้ครูเตรียมการสอนและสอนออนไลน์ให้กับนักเรียนตามตารางสอนผ่านระบบ Google
Meet /Zoom /Facebook live / Line live / Youtube (วันที่ 4-17 มกราคม พ.ศ.2564) และ
ประสานงานผ่านระบบ Google Classroom โดยประสานรายละเอียดกับกลุ่มวิชาเทคโนโลยี
2.3 ให้รายงานการสอน เช่น เอกสารการสอน บันทึกการเช็คชื่อ ภาพถ่ายหน้าจอ อื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องช่วงการสอนออนไลน์ เสนอต่อรองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ หลังสอนเสร็จ
2.4 ให้ครูที่กักตัวครบ 14 วัน มาปฏิบัติหน้าที่ตามปกฺติ ในวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2564

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

แนวปฏิบัติในการดูแลนักเรียนของกลุ่มบริหารงานพัฒนานักเรียนในช่วงเฝ้าระวัง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
*******************
ตามที่กลุ่มบริหารงานพัฒนานักเรียนได้กาหนดแนวปฏิบัติในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนช่วงสถานการณ์
COVID-19 เพื่อทราบและปฏิบัตินั้น ในปัจจุบันพบว่าได้มีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ระลอกใหม่ในหลายพื้นที่
ในการนี้ เพื่อให้การปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงขอทบทวนแนวปฏิบัติดังกล่าวต่อไปนี้
1. กาหนดเวลาดูแลนักเรียนบริเวณหน้าโรงเรียนช่วงเฝ้าระวังสถานการณ์ COVID-19
เวลา 06.30 น. รับนักเรียนหน้าประตู 1 (รถจักรยานยนต์นักเรียน เข้าประตู 1
รถยนต์, รถจักรยานยนต์ของครูและบุคลากร เข้า-ออก ประตู 2)
เวลา 07.45 น. ครูเวรประจาวันให้นักเรียนลงชื่อมาสาย
เวลา 07.45 น. พบครูที่ปรึกษาตามห้องที่กาหนด โดยทากิจกรรมโฮมรูม (ห้ามนักเรียนออกนอกห้อง
ระหว่างทากิจกรรมดังกล่าว)
เวลา 08.00 น. คณะกรรมการสภานักเรียนเปิดเพลงชาติ นาสวดมนต์ไหว้พระ ท่องคาปฏิญาณ
ณ ห้องประชาสัมพันธ์
เวลา 08.05 น. ครูที่ปรึกษาปล่อยนักเรียนเตรียมตัวเข้าเรียน คาบที่ 1
เวลา 08.10 น. นักเรียนเริ่มเรียนคาบที่ 1 (รถยนต์/รถจักรยานยนต์ เข้า–ออก ประตู 1 ตามปกติ)
2. ครูเวรประจาวัน/หัวหน้าระดับ/รองหัวหน้าระดับ ตรวจคัดกรองนักเรียนบริเวณประตู 1 (ตามคาสั่ง)
3. นักเรียนเดินเข้าช่องตรวจวัดอุณหภูมิตามที่กาหนด
4. นักเรียนที่มีอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส ให้วัดอุณหภูมิซ้าด้วยปรอทวัดไข้
กรณียังมีอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส ให้ครูหัวหน้าเวรประจาวันประสานผู้ปกครองเพื่อดาเนินการต่อไป
5. สวมหน้ากากอนามัย (Wear a mask) หมั่นล้างมือ (Wash hands) เว้นระยะห่าง (Social distancing)
ตลอดเวลา
6. การใช้บริการศูนย์อาหาร, ร้านค้าสวัสดิการ, อาคารเรียนและบริเวณโรงเรียนให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กาหนด
อย่างเคร่งครัด
7. นักเรียนไม่มีคาบเรียนตามตารางเรียนอนุญาตให้กลับบ้านได้
8. นักเรียนมีอาการไข้, ไม่สบายและนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มต้องกักตัวไม่ต้องมาโรงเรียน
9. เชิญชวนนักเรียนนาของใช้ส่วนตัวมาใช้ที่โรงเรียน เช่น แก้วน้า, ช้อน-ส้อม, เจลล้างมือ เป็นต้น
10. บุคคลภายนอกเข้า-ออก บริเวณโรงเรียน จะต้องเช็คอินและเช็คเอาท์ สแกนผ่าน QR CODE ไทยชนะ
หรือ หมอชนะ ทุกครั้ง
11. ครูที่ปรึกษาท่านใดต้องการให้งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน หรือรองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงาน
พัฒนานักเรียนดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคลหรือรายกรณี ส่งรายชื่อได้ที่หัวหน้าระดับหรือสานักงาน
กลุ่มบริหารงานพัฒนานักเรียน
กลุ่มบริหารงานพัฒนานักเรียน

