
 
 
 
 
 
 

     
ประกาศโรงเรียนบ้านกองลม 

เร่ือง    มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 
 
               ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ มีการแพร่ระบาดในวงกว้างอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเส่ียงท่ีจะเกิดการแพร่ระบาดในโรงเรียน โรงเรียนบ้านกองลมมีความตระหนักถึง
ความส าคัญของการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ รวมท้ังการด าเนินงานตามประกาศ
คู่มือการเฝ้าระวังติดตามการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข โดยค านึงถึงความปลอดภัยและสุขภาพของนักเรียน ครู  บุคลากรทางการศึกษา 
ผู้ปกครองและผู้ท่ีมาติดต่อราชการ จึงได้ก าหนดมาตรการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส      
โคโรนา ๒๐๑๙ ภายในสถานศึกษา  เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้กับนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาผู้ปกครอง 
รวมท้ังผู้ท่ีมาติดต่อราชการ ในการดูแลและป้องกันตนเอง โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
 ๑. ด้านอาคารสถานที่และการบริหารจัดการ 

    ๑.๑ การจัดเตรียมอุปกรณ์     
  ๑) มีการค านวณพื้นท่ีของโรงเรียน ต่อจ านวนบุคลากรและนักเรียน อัตราส่วน ๑๐ ตาราง
เมตรต่อ    ๑ คน และพื้นท่ีห้องเรียน ๕ ตารางเมตรต่อ ๑ คนโดยค านวณพื้นท่ีว่างไม่รวมส่ิงก่อสร้าง 

 ๒) มีการจัดเตรียมเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย 
 ๓) ก าหนดจุดคัดกรองอุณหภูมิร่างกายแก่บุคลากร นักเรียน และผู้มาติดต่อราชการ จ านวน 

2 จุด คือ จุดหน้าอาคาร ๗๐ ปีทรงครองราชย์ และจุดหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 
 ๔) มีเจลแอลกอฮอล์ความเข้มข้น ๗๐ เปอร์เซ็นต์ ส าหรับใช้ท าความสะอาดมืออย่างพอเพียง 

  ๕) มีอ่างล้างมือและสบู่ อยู่สภาพดีพร้อมใช้งาน บริเวณหน้าอาคาร ๗๐ ปีทรงครองราชย์ 
หน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ หน้าอาคารครูบาวงศ์ บริเวณทางเข้าโรงอาหาร และบริเวณหน้าห้องน้ า ทุกจุด 
  ๖) มีเอกสารเพื่อลงทะเบียนส าหรับบุคคลภายนอกผู้มาติดต่อราชการ ส่วนนักเรียนจะลงช่ือ
ตามบัญชีเรียกช่ือ ครูและบุคลากรให้ลงช่ือปฏิบัติงานตามแบบของโรงเรียน 
  ๗) จัดจุดรับนักเรียนไว้บริเวณสนามฟุตบอล จุดส่งนักเรียนท่ีประตูทางเข้าโรงเรียน เพื่อให้
ผู้ปกครองมารับ – ส่งนักเรียน โดยมีระยะห่างบุคคลอย่างน้อย ๑ เมตร 

 ๘) จัดห้องเรียนให้มีประตูหน้าต่างระบายอากาศท่ีเหมาะสม 
 ๙) จัดห้องเรียนและห้องพักครูมีระยะห่างระหว่างโต๊ะ ๑ เมตร 

  ๑๐) จัดเจ้าหน้าท่ีท าความสะอาดในพื้นท่ีส่วนรวม พื้นท่ีโดยรอบ เช่นสนามเด็กเล่น ห้อง 
กสทช. 
  ๑๑) ครูประจ าช้ันและครูท่ีปรึกษาท าความสะอาดห้องเรียน เน้นจุดสัมผัสร่วม  เช่น โต๊ะ 
เก้าอี้ อุปกรณ์การเรียน ลูกบิด  กลอนประตู  ราวบันได ทุก ๒ ช่ัวโมง 
  ๑๒) จัดเจ้าหน้าท่ีท าความสะอาดห้องสุขา เน้นบริเวณจุดเส่ียง ได้แก่ กลอนประตู  ก๊อกน้ า 
อ่างล้างมือ  



  
 
 
 
         
          ๑๓) จัดห้องแยกส่วนส าหรับครู บุคลากรหรือนักเรียนท่ีมีอาการป่วยหรือมีความเส่ียงต่อการ

ติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) 
๑.๒ ด้านการบริหารจัดการ      

  ๑) จัดประชุม อบรม ให้ความรู้ ค าแนะน า แก่คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านกองลมทุก
คน เพื่อให้สามารถป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) 
  ๒) ก าหนดให้ครู บุคลากร นักเรียนและผู้มาติดต่อราชการสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากาก
ผ้าตลอดเวลาท่ีอยู่ภายในโรงเรียน 
  ๓) งดจัดกิจกรรมท่ีมีการรวมกลุ่มจ านวนมาก เช่น กีฬาสี เข้าค่าย และทัศนศึกษา 
  ๔) แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 
  ๕) เว้นระยะห่างในการท ากิจกรรมทุกประเภทในโรงเรียน 
  ๖) ไม่อนุญาตให้นักเรียน ครู หรือบุคลากรทางการศึกษา ผู้มาติดต่อราชการ ท่ีมีไข้ ไอ จาม 
เป็นหวัด เข้ามาในโรงเรียน โดยให้แจ้งครูท่ีปรึกษา หัวหน้ากลุ่มงาน หรือผู้บริหารทราบและให้หยุดสังเกต
อาการจนกว่าอาการป่วยจะหาย 
  ๗) ประสานงานกับรถรับ-ส่งนักเรียนให้มีมาตรการวัดอุณหภูมินักเรียนก่อนขึ้นรถรับส่ง
นักเรียนมาโรงเรียน หากพบนักเรียนมไีข้ ไอ จาม เป็นหวัด ให้นักเรียนพักรักษาตัวให้หายเป็นปกติก่อน จึงให้
มาเรียน   มาตรการรักษาระยะห่าง มีการระบายอากาศและท าความสะอาดก่อน-หลังรับส่งนักเรียน 
  ๘) จัดให้มีแบบประเมินตนเองส าหรับนักเรียนทุกคนในทุกสัปดาห์ เพื่อเฝ้าระวังและป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  

 
๒. ด้านครู   
          ๒.๑ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนสวมอุปกรณ์ป้องกันตนเองขณะสอน 

อาทิ หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า หรือ กระจังหน้า (Face shield) 
          ๒.๒ สอบถามและคัดกรองนักเรียนทุกคนตามแบบฟอร์มแนวทางกรมอนามัย กระทรวง

สาธารณสุข 
๒.๓ ขณะท าการสอน เว้นระยะห่างระหว่างครูและนักเรียน อย่างน้อย ๑ เมตร 

 
          ๓. แม่ครัวหรือผู้ประกอบอาหารในโรงเรียน 
  ๓.๑ ปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) เช่น หากมีอาการป่วย ไข้ ไอ มีน้ ามูก เจ็บคอ หายใจล าบาก 
เหนื่อยหอบ ไม่ได้กล่ิน ไม่รู้รส ให้หยุดปฏิบัติงานและให้ไปพบแพทย์ทันที หรือ การให้เว้นระยะห่างทางสังคม 
๑ เมตร ระหว่างปฏิบัติงาน เป็นต้น 
  ๓.๒ ล้างมือบ่อยๆ อย่างถูกวิธี ด้วยน้ าสบู่ ก่อนและหลังรับประทานอาหารทุกครั้ง ระหว่าง
บริการอาหาร หลังหยิบจับเหรียญหรือธนบัตรหรือหลังหยิบจับส่ิงสกปรก หลีกเล่ียงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา 
ปาก จมูก โดยไม่จ าเป็น 
   
 



 
 
 

            
 
           ๓.๓ แต่งกายสะอาด สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ผ้ากันเป้ือน และหมวกคลุมผมทุก

ครั้งขณะปฏิบัติงาน 
  ๓.๔ จัดเตรียมอาหารสุกใหม่ จัดให้รับประทานภายใน ๒ ช่ัวโมง หากเกินต้องน ามาอุ่นจน
เดือดอีกครั้งก่อนรับประทาน 
  ๓.๕ ก าหนดให้ท าความสะอาดพื้นผิวสัมผัสและก าจัดขยะเป็นประจ าทุกวันหลังปิดครัว 
  ๓.๖ จัดอุปกรณ์รับประทานอาหารท่ีสะอาดและเพียงพอกับนักเรียนทุกคน โดยให้นักเรียนมี
ภาชนะใส่อาหาร ช้อน  แก้วน้ า  เป็นของตนเอง 
  ๓.๗ จัดเว้นระยะห่างการนัง่รับประทานอาหาร 
   

          ขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัดจนกว่าสถานการณ์ดังกล่าวเข้าสู่สภาวะปกติ 
   

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยท่ัวกัน 
 
            ประกาศ ณ วันท่ี 12 มกราคม พ.ศ. 2565 
 
 
 
       (  นายเพิก    พงษ์ไทย  ) 
            ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกองลม 
     
  

 
  
 


