แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19
7 มาตรการเข้ม สาหรับสถานศึกษา(โรงเรียนไป-กลับ)
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก
1. สถานศึกษาประเมินความพร้อมเปิดเรียนผ่าน Thai Stop Covid Plus (TSC) + รายงานการติดตาม
ประเมินผลผ่าน MOEOVID
มิติที่ 1 ความปลอดภัยจาการลดการแพร่เชื้อโรค
1.1 มี มาตรการคัดกรองวัดไข้ ให้ กับ นักเรียน ครู และผู้ เข้ามาติดต่อทุ กคนก่อนเข้าสถานศึกษา
หรือไม่
1.2 มีมาตรการสังเกตอาการเสี่ยงโควิด-19 เช่น ไอ มีน้ามูก เจ็บคอ เหนื่อย หายใจล้าบาก จมูกไม่ได้
กลิ่น ลินไม่รู้รส พร้อมบันทึกผล ส้าหรับนักเรียน ครู และผู้เข้ามาติดต่อ ทุกคน ก่อนเข้าสถานศึกษา
1.3 มีน โยบายก้าหนดให้ นั กเรียน ครู และผู้เข้ามาในสถานศึกษาทุกคนต้องสวมหน้ากากผ้าหรือ
หน้ากากอนามัย
1.4 มีการจัดเตรียมหน้ ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ส้ารองไว้ให้กับนักเรียนร้องขอ หรือผู้ ที่ไม่มี
หน้ากากเข้ามาในสถานศึกษา
1.5 มีจุดล้างมือด้วยสบู่ อย่างเพียงพอ
1.6 มีการจัดวางเจลแอลกอฮอล์ส้าหรับใช้ท้าความสะอาดมือ บริเวณทางเข้าอาคารเรียน หน้าประตู
ห้องเรียน ทางเข้าโรงอาหารอย่างเพียงพอ
1.7 มีการจัดโต๊ะเรียน เก้าอีนั่งเรียน ที่นั่งในโรงอาหาร ที่ นั่งพัก โดยจัดเว้นระยะห่างอาหารระหว่าง
กัน อย่างน้อย 1-2 เมตร (ยึดหลัก Social distancing)
1.8 มีการท้าสัญลักษณ์แสดงจุดต้าแหน่งชัดเจนในการจัดเว้นระยะห่าง
1.9 กรณีห้องเรียนไม่สามารถจัดเว้นระยะห่างตามที่ก้าหนดได้ มีการสลับวันเรียนของแต่ละชันเรียน
หรือมีการแบ่งจ้านวนนักเรียน
1.10 มีการท้าความสะอาดห้องเรียน ห้องต่าง ๆ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน ก่อนและหลัง
ใช้งานทุกครัง เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องดนตรี
1.11 มีการท้าความสะอาดบริเวณจุดสัมผัสเสี่ยงร่วมทุกวัน เช่น โต๊ะ ราวบันได ลิฟต์ กลอนประตู
มือจับประตู-หน้าต่าง
1.12 มีถังขยะแบบมีฝาปิดในห้องเรียน
1.13 มีการปรับ ปรุงซ่อมแซมประตู หน้าต่าง และพัดลมของห้ องเรียนให้ มีส ภาพการใช้งานได้ดี
ส้าหรับใช้ปิด-เปิดให้อากาศถ่ายเทสะดวก
1.14 มีการแบ่งกลุ่มย่อยนักเรียนในห้องเรียนในการท้ากิจกรรม
1.15 มีการปรับลดเวลาในการท้ากิจกรรมประชาสัมพันธ์ ภายหลังการเข้าแถวเคารพธงชาติหน้า
เสาธง
1.16 การจัดเหลื่อมเวลาท้ากิจกรรมนักเรียน เหลื่อมเวลารับประทานอาหารกลางวัน
1.17 มีมาตรการให้เว้นระยะห่างการเข้าแถวท้ากิจกรรม
1.18 มีการก้าหนดให้ใช้ของใช้ส่วนตัว ไม่ใช้สิ่งของร่ วมกับผู้อื่น เช่น แก้วน้า ช้อน ส้อม แปรงสีฟัน
ยาสีฟันหรือไม่ผ้าเช็ดหน้า
1.19 มีห้องพยาบาลหรือพืนที่ส้าหรับแยกผู้มีอาการเสี่ยง ทางระบบทางเดินหายใจ

1.20 มีนักเรียนแกนน้าด้านสุขภาพ จิตอาสา เป็นอาสาสมัคร ในการช่วยดูแลสุขภาพเพื่อนนักเรียน
ด้วยกันหรือดูแลรุ่นน้อง
มิติ 2 การเรียนรู้
1.21 มีการติ ดป้ ายประชาสั มพั น ธ์แนะน้าการปฏิ บั ติเพื่ อสุ ขอนามั ย ที่ ถูกต้อง การสวมหน้ากาก
อนามัย การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลหรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวกับโรคโควิด-19
1.22 มีการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนโดยค้านึงถึงการเรียนรู้ตามวัยและสอดคล้อง
กับพัฒนาการด้านสังคม อารมณ์และสติปัญญา
1.23 มีมาตรการก้าหนดระยะเวลาในการใช้สื่อออนไลน์ในสถานศึกษา ในเด็กเล็ก (ประถมศึกษา)
ไม่เกิน 1 ชั่วโมงต่อวัน และ ในเด็กโต (มัธยมศึกษา) ไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อวัน
1.24 มีการใช้สื่อรอบรู้ด้านสุขภาพผ่านช่องทาง Socialmedia เช่น Website , Facebook , Line ,
QR Code , E-mail
มิติ 3 การคลอบคุลมถึงเด็กด้อยโอกาส
1.25 มีการเตรียมหน้ากากผ้าส้ารองส้าหรับเด็กเล็ก
1.26 มีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทการเข้าถึงในสถานการณ์การระบาด
ของโรคโควิด19
1.27 มีมาตรการส่งเสริมให้นักเรียนได้รับบริการสุขภาพขันพืนฐานอย่างทั่วถึง
1.28 มีมาตรการการท้าความสะอาดและจัดสภาพแวดล้อมของที่พักและเรือนนอนให้ถูกสุขลักษณะ
พร้อมมีตารางเวรทุกวัน
1.29 มีมาตรการการท้าความสะอาดและจัดสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องกับข้อบัญญัติการปฏิบัติ
ด้านศาสนกิจ พร้อมมีตารางเวรทุกวัน
1.30 มีมาตรการดูแลนั กเรียนที่มีความบกพร่องด้านพัฒ นาการ การเรียนรู้ หรือด้านพฤติกรรม
อารมณ์ รวมถึงภาวะสมาธิสัน และเด็กออทิสติก ที่สามารถเรียนร่วมกับเด็กปกติ
มิติ 4 สวัสดิภาพและการคุ้มครอง
1.31 การจัดเตรียมแผนรองรับการจัดการเรียนการสอนส้าหรับนักเรียนหรือกรณีปิดศูนย์การศึกษา
พิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก
1.32 มีการจัดเตรียมแนวปฏิบัติการสื่อสารเพื่อลดการรังเกียจและการตีตราทางสังคม
(Social Stigma)
1.33 มีการจัดเตรียมแนวปฏิบัติด้านการจัดการความเครียดของครูและบุคลากรของสถานศึกษา
1.34 มีการตรวจสอบประวัติเสี่ยงของนักเรียนและบุคลากร รวมทังตรวจสอบเรื่องการกักตัวให้ครบ
14 วัน ก่อนมาท้าการเรียนการสอนตามปกติ และทุกวันเปิดเรียน
1.35 มีการก้าหนดแนวทางปฏิบัติตามระเบียบส้าหรับนักเรียน ครู และบุคลากรที่สงสัยติดเชือหรือ
ป่วยด้วยโรคโควิด-19 โดยไม่ถือเป็นวันลาหรือวันหยุด
มิติที่ 5 นโยบาย
1.36 มีการสื่อสารประชาสั มพันธ์ความรู้การป้องกันโรคโควิด -19 แก่นักเรียน ครู บุคลากร และ
ผู้ปกครอง โดยการประชุมชีแจงหรือผ่านช่องทางต่างๆอย่างน้อย 1 ครัง ก่อนหรือวันแรกของการเปิดเรียน
1.37 มีนโยบายและแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ของสถานศึกษา อย่างเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือมีหลักฐานชัดเจน
1.38 มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน

1.39 มีการแต่งตังคณะท้างานป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด -19 และก้าหนดบทบาทหน้าที่อย่าง
ชัดเจน
1.40 มีมาตรการจัดการความสะอาดบนรถรับ-ส่งนักเรียน เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล จัดที่นั่งบนรถ
หรือมีสัญลักษณ์จุดต้าแหน่งชัดเจน (กรณีมีรถรับส่งนักเรียน)
มิติ 6 การบริหารการเงิน
1.41 มีแผนการใช้งบประมาณในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ตามความจ้าเป็นและ
เหมาะสม
4.42 มีการจัดหาซือวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด -19 ส้าหรับนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา
เช่น หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ สบู่
1.43 มีการประสานแสวงหาแหล่ งทุนสนั บสนุนจากหน่วยงาน องค์กร หรือเอกชน เช่น ท้องถิ่น
บริษัทห้างร้าน NGO เป็นต้น หรือมีการบริหารจัดการด้านการเงินเพื่อด้าเนินกิจกรรมการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
1.44 มีการจัดหาบุคลากรในการดูแลนักเรียนและการจัดการสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา
2. ทากิจกรรมร่วมกันในรูปแบบ Small Bubble (เน้นกลุ่มเล็ก)
2.1 หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมข้ามกลุ่มกัน
2.2 จัดห้องเรียนในห้องเรียนขนาดปกติ ไม่เกิน 25 คน
2.3 จัดเว้นระยะห่างระหว่างนักเรียนในห้องเรียนไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร
3. จัดระบบให้บริการอาหารตามหลักสุขาภิบาลและหลักโภชนาการ
3.1 จัดเตรียมอาหารปรุงสุก ใหม่ ใช้ช้อนกลางส่วนตัว
3.2 กินอาหารร้อน สะอาด อาหารครบ 5 หมู่
3.3 ครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง น้าอุปกรณ์ในการรับประทานอาหารมาเอง
4. จัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
การระบายอากาศภายในอาคาร
4.1 เปิดประตูหน้าต่างระบายอากาศก่อนและหลังการใช้งานอย่างน้อย 15 นาที ให้อากาศภายนอก
ถ่ายเทเข้าสู่ภายในอาคาร
4.2 กรณีใช้เครื่องปรับอากาศ ควรระบายอากาศในอาคารก่อนและหลังอย่างน้อย 2 ชั่วโมง หรือเปิด
ประตู ห น้ า ต่ า งระบายอากาศช่ ว งพั ก เที่ ย งหรื อ ช่ ว งที่ ไ ม่ มี ก ารเรี ย นการสอน ก้ า หนดเวลาเปิ ด -ปิ ด
เครื่องปรับอากาศและท้าความสะอาดสม่้าเสมอ
การทาความสะอาด
4.3 ท้าความสะอาดวัสดุสิ่งของด้วยน้ายาฆ่าเชือ ผงซักฟอกและล้างมือด้วยสบู่และน้า
4.4 ท้าความสะอาดและฆ่าเชือโรคบนพืนผิวทั่วไป อุปกรณ์สัมผัสร่วม เช่น ห้องน้า ห้องส้วม ลูกบิด
ประตู ราวบันได สวิตช์ไฟ ด้วยแอลกอฮอล์ 70 % อย่างน้อยวันละ 2 ครัง อาจเพิ่มความถี่ตามความเหมาะสม
คุณภาพน้าเพื่อการอุปโภคบริโภค
4.5 ดูแลความสะอาดจุดบริการน้าดื่มและภาชนะบรรจุน้าดื่มทุกวัน (ไม่ใช้แก้วน้าร่วมกันเด็ดขาด)
4.6 ตรวจดูคุณลักษณะทางกายภาพ สี กลิ่นและไม่มีสิ่งเจือปน

การจัดการขยะ
4.7 มีการคัดแยกลดปริมาณขยะ ตามหลัก 3 R (Reduce Reuse Recycle)
4.8 กรณีขยะเกิดจากผู้สัมผัสเสี่ยงสูง/กักกันตัวหรือหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วน้าใส่ในถังขยะปิดมิดชิด
5. จัดให้มี School Isolation แผนเผชิญเหตุ และซักซ้อมอย่างเคร่งครัดหากพบผู้ติดเชื้อ
ดูแลรักษาเบืองต้นกรณีนักเรียน ครูหรือบุคลากรในสถานศึกษามีการติดเชือโควิด 19 หรือผลตรวจ
ATK เป็นบวก รวมถึงมีแผนเผชิญเหตุและมีความร่วมมือกับสถานพยาบาลในเขตพืนที่ดูแลอย่างใกล้ชิด
6. ควบคุมดูแลการเดินทางจากบ้านไปโรงเรียน (Seal Route) กรณีรถรับส่งนักเรียน รถส่วนบุคคลและ
ยานพาหนะ โดยสารสาธารณะ (สาหรับโรงเรียนไป-กลับ)
ควบคุมดูแลการเดินทางกรณีมีการเข้าและออกจากสถานศึกษาอย่างเข้มข้น โดยหลีกเลี่ยงการ
เข้าไปสัมผัสในพืนที่ต่างๆตลอดเส้นทางการเดินทาง
7. จัดให้มี School Pass สาหรับนักเรียน ครูและบุคลากรในสถานศึกษา ประกอบด้วย ผลการตรวจ ATK
ละหรือประวัติการรับวัคซีน
มีการจัด School Pass ส้าหรับเด็กนักเรียนครูและบุคลากร คือ ข้อมูลความเสี่ยงแต่ละบุคคล
มีผลการตรวจ ATK หรือประวัติการได้รับวัคซีน หรือประวัติที่เคยติดเชือในช่วง 1-3 เดือน หากจะเปิดเรียน
ต้องจัดกลุ่มนักเรียนต่อห้องเรียนขนาดปกติไม่เกิน 25 คน,ครูบุคลากรต้องได้รับวัคซีนร้ อยละ 85 ถึง 100
เปอร์เซ็นต์

