
 

ประกาศโรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว 
เร่ือง การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ 

โรคติดเชื้อไวรัสโรนา 2019 (COVID-19)  
*********************************************** 

ด้วยโรงเรียนบ้านหนองเส้ียว ได้ก าหนดการเปิดภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564              
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งโรงเรียนได้ผ่านการ
ประเมินตนเอง ระบบ Thai Stop Covid Plus (TSC) และผ่านการประเมินจากหน่วยงานจากสารธารณสุข   
ในพื้นท่ี เรียบร้อยแล้ว แต่จ าเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด             
เพื่อเป็นการป้องกัน ควบคุม และลดความเส่ียงในการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019       
(COVID-19) ดังนั้น เพื่อรองรับสถานการณ์ท่ีอาจจะเกิดขึ้นในช่วงเปิดภาคเรียน จึงมีการจัดท าประกาศโดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

1. การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน School and System 
1.1 7 มาตรการเข้ม โรงเรียน ไป - กลับ 

1) Thai Stop COVID plus+ ประชุมช้ีแจง-Consent 
2) จัดห้องเรียน (6x8 เมตร) ไม่เกิน 25 คน ระยะห่าง ไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร 
3) มาตรฐานสุขภิบาลอาหาร ระบบการส่งวัตถุดิบ -อาหาร, พัสดุต่างๆ จาก

ภายนอก 
4) สวล.Ventilation Clean คุณภาพน้ าบริโภค การจัดการขยะ 
5) จัดท าแผนเชิญเหตุ School Isolation มีการซ้อมแผน 
6) ควบคุมการเข้า-ออก เข้มข้น กรณีรถรับ-ส่ง รถส่วนบุคล หรือรถสาธารณะ 
7) จัดให้มี School Pass ผลการประเมิน TST ผลตรวจ ATK 7-14 วัน ประวัติรับ

วัคซีน เมื่อเข้า-ออก 
1.2 Zone แยกตัวส าหรับนักเรียน – บุคลากรกลุ่มเส่ียง หรือ กลุ่มแรกเข้าสถานศึกษา 

1) มีอาการ ไข้ หรือ URI 
2) Low-high risk Contact 
3) กลับมาจากชุมชนหรือพื้นท่ีเส่ียง 

1.3 ประสาน สสจ.และศธ.จังหวัด รพ.สต.มี Flow การส่งต่อรักษา 
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2. ก าหนดการเปิดภาคเรียน 
1.1 การเปิดภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564  โดยโรงเรียนจัดการเรียนการสอนแบบ 

Hybrid (On Site และ On Hand)  
1.2 นั ก เ รี ยน ระ ดับ ช้ัน อนุ บ า ลปี ท่ี  1  – 3  แ ละ  ช้ั นป ระ ถม ศึก ษา ปี ท่ี  4  – 6                     

มาโรงเรียนวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2565 
1.3 นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – 3  มาโรงเรียนวันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2565 
1.4 วันท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป ให้นักเรียนมาโรงเรียนทุกระดับช้ัน 

 
2. มาตรการในช่วงเปิดภาคเรียน  

2.1 6 มาตรการหลัก D M H T – R C  
1) เว้นระยะห่าง (Distancing) เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1 – 2 เมตร 
2) สวมหน้ากาก (Mask Wearing) นักเรียน บุคลากรทางการศึกษาสวมหน้ากากผ้า

หรือหน้ากากอนามัย 100% ตลอดเวลาท่ีอยู่ในสถานศึกษา 
3) ล้างมือ (Hand Washing) ล้างมือสบู่บ่อยๆ ด้วยสบู่และน้ า นาน 20 วินาที หรือ

ใช้เจลแอลกอฮอล์ 
4) คัดกรองวัดไข้ (Testing) วัดไข้ สังเกตอาการ ซักประวัติผู้สัมผัสเส่ียงทุกคนก่อน

เข้าสถานศึกษา 
5) ลดการแออัด (Reducing) ลดแออัด ลดเข้าไปในพื้นท่ีเส่ียง กลุ่มคนจ านวนมาก 
6) ท าความสะอาด (Cleaning) ท าความสะอากพื้นผิวสัมผัสร่วม 

2.2 6 มาตรการเสริม SSET – C Q 
1) ดูแลตนเอง (Self-care) ดูแลใส่ใจปฏิบัติตน มีวินัย รับผิดชอบตัวเอง ปฏิบัติตาม

มาตรการอย่างเคร่งครัด 
2) ใช้ช้อนกลางส่วนตัว (Spoon) ใช้ช้อนกลางของตนเองทุกครั้งเมื่อต้องกินอาหาร

ร่วมกัน ลดสัมผัสร่วมกับผู้อื่น 
3) กินอาหารปรุงสุกใหม่ (Eating) กินอาหารปรุงสุกใหม่ร้อนๆ กรณีอาหารเก็บเกิน 

2 ชม. น ามาอุ่นให้ร้อนท่ัวถึงก่อนกินอีกครั้ง 
4) ลงทะเบียน (Thai chana) ลงทะเบียนด้วย app ไทยชนะ หรือลงทะเบียน

บันทึกการเข้า-ออกอย่างชัดเจน 
5) ส ารวจตรวจสอบ (Check) ส ารวจบุคคล นักเรียน กลุ่มเส่ียง ท่ีเดินทางมาจาก

พื้นท่ีเส่ียงเพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดกรอง 
6) กักกันตนเอง (Quarantine) กักกันตัวเอง 14 วัน เมื่อเข้าไปสัมผัสหรืออยู่ใน

พื้นท่ีเส่ียง หรืออยู่ในพื้นท่ีเส่ียงท่ีมีการระบาดของโรค 
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3 ผู้ติดต่อราชการ 
3.1 ให้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโดยยึดหลัก  D-M-H-T-T                 

1) D - Distancing : อยู่ห่างไว้ 
2) M - Mask wearing : ใส่แมสก์กัน 
3) H - Hand wash : หมั่นล้างมือ 
4) T - Testing : ตรวจวัดอุณหภูมิ 
5) T - Thai Cha na : ใช้แอปฯ ไทยชนะ)  
 

4. ให้ผู้ปกครองนักเรียนจัดเตรียมอุปกรณ์ส่วนตัวส าหรับนักเรียนให้น ามาด้วยทุกคร้ัง 
รายละเอียดดังนี้ 

4.1 เตรียมช้อนส่วนตัวส าหรับนักเรียน จ านวน 1 คัน  
4.2 ขวดน้ าด่ืมส าหรับนักเรียน 
4.3 ให้นัก เรียนสวมหน้ากากอนามัย และให้นักเรียนส ารองหน้ากากอนามัย            

มาด้วย 1 ช้ิน 
5. หากมีการเปล่ียนแปลงทางโรงเรียนจะแจ้งประกาศให้รับทราบอีกครั้ง 
 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

  ประกาศ ณ วันท่ี  21   เดือน   มกราคม   พ.ศ. 2565 
 
 

(นางสาวเพชรวราภรณ์  พิมพ์ศรี) 
รองผู้อ านวยการสถานศึกษา รักษาราชการแทน 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเส้ียว 


