มาตรการ ข้อกาหนด หลักปฏิบัติ ป้องกันโควิด-19
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
มิติที่ 1 ความปลอดภัยจากการลดการแพร่เชื้อโรค
1. มีการจัดเว้นระยะห่าง อย่างน้อย 1-2 เมตร เช่น ที่นั่งในห้องเรียน ที่นั่งในโรงอาหาร ที่นั่งพัก จุดยืน
รับ-ส่งสิ่งของ/อาหาร พร้อมติดสัญลักษณ์ แสดงระยะห่างอย่างชัดเจน
2. มีมาตรการให้นักเรียน ครู บุคลากร และผู้เข้ามาติดต่อในสถานศึกษา ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือ
หน้ากากอนามัย 100% ตลอดเวลาที่อยู่ในสถานศึกษา
3. มีจุดล้างมือด้วยสบู่และน้้า หรือจัดวางเจลแอลกอฮอล์ส้าหรับใช้ท้าความสะอาดมือ อย่างเพียงพอ
และใช้งานได้สะดวก
4. มีมาตรการคัดกรองวัดอุณหภูมิให้กับนักเรียน ครู บุคลากร และผู้เข้ามาติดต่อ ทุกคน ก่อนเข้า
สถานศึกษา
5. มีมาตรการให้ลดการท้ากิจกรรมรวมกลุ่มคนจ้านวนมาก และหลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่ที่มี
คนจ้านวนมาก หรือพื้นทีเ่ สี่ยงที่มีการแพร่ระบาดของโรค
6. มีการท้าความสะอาดพื้นผิวสัมผัสร่วมทุกวัน เช่น ราวบันได ลูกบิด-มือจับประตู โต๊ะ เก้าอี้
7. มีมาตรการให้นักเรียน ครู และบุคลากร รับผิดชอบดูแลตนเอง มีวินัย ซื่อสัตย์ต่อตนเอง ปฏิบัติตาม
มาตรการอย่างเคร่งครัด และไม่ปิดบังข้อมูล กรณีสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อหรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูง
8. มีมาตรการให้นักเรียน ครู และบุคลากร กินอาหารด้วยการใช้ช้อนส่วนตัวทุกครั้ง และงดการกิน
อาหารร่วมกัน
9. มีมาตรการส่งเสริมให้กินอาหารปรุงสุกใหม่ร้อน และจัดให้บริการอาหารตามหลักสุขาภิบาลและ
หลักโภชนาการ
10. มีการจัดระบบให้นักเรียน ครู บุคลากร และผู้เข้ามาติดต่อในสถานศึกษา ทุกคน ลงทะเบียน
ไทยชนะตามที่รัฐก้าหนดด้วย App ไทยชนะ
11. มีการจัดระบบการตรวจสอบ ดูแล และเฝ้าระวังนักเรียน ครู บุคลากร หรือผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยง
เพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดกรอง
12. มีมาตรการให้นักเรียน ครู หรือบุคลากรที่มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ หรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูง
กักกันตัวเอง 14 วัน
13. มีการปรับปรุงห้องเรียนให้มีสภาพการใช้งานได้ดี เปิดประตูหน้าต่างระบายอากาศ ถ่ายเทสะดวก
กรณีใช้เครื่องปรับอากาศ ก้าหนดเวลาเปิด-ปิด เปิดประตูหน้าต่างระหว่างเวลาพักเที่ยง หรือไม่มีการเรียนการ
สอนและท้าความสะอาดอย่างสม่้าเสมอ

14. มีการท้าความสะอาดห้องเรียน ห้องเรียนร่วม เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องดนตรี อุปกรณ์กีฬา
และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน ก่อนและหลังใช้งานทุกครั้ง
15. มีการจัดสภาพแวดล้อมบริเวณภายในสถานศึกษาให้สะอาดและปลอดภัย มีการจัดการขยะ
ที่เหมาะสม รวมถึงการดูแลความสะอาดห้องส้วม
16. มีมาตรการส่งเสริมให้นักเรียน ครู และบุคลากร รู้จักและหมั่นสังเกตอาการเสี่ยงจากโรคโควิด -19
เช่น ไข้ ไอ น้้ามูก เจ็บคอ คอแห้ง อ่อนเพลีย หายใจล้าบาก หายใจเร็ว เจ็บแน่นหน้าอก เสียการดมกลิ่น ลิ้นไม่
รับรส ตาแดง มีผื่น ท้องเสีย
17. มีมาตรการให้นักเรียน ครู และบุคลากร ประเมินความเสี่ยงของตนเอง ผ่าน Thai save Thai
(TST) อย่างต่อเนื่อง
18. มีมาตรการเฝ้าระวังตรวจคัดกรองหาเชื้อ ด้วย Antigen Test KIT (ATK) ตามแนวทางที่ก้าหนด
โดยประสานความร่วมมือ การสนับสนุน จัดการ หรือจัดหา กรณีมีความเสี่ยง
19. มีมาตรการสนับสนุนให้ครู บุคลากร และฝ่ายสนับสนุน (Support Staff) เข้าถึงการฉีดวัคซีน
มากกว่าร้อยละ 85
20. มีห้องพยาบาลหรือมีพื้นที่เป็นสัดส่วนส้าหรับสังเกตอาการผู้มีอาการเสี่ยง หรือจัดให้มี School
Isolation

มิติที่ 2 การเรียนรู้
21. มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตนเพื่อสุขอนามัยปลอดภัยจากโรคโควิด -19 (เช่น เว้น
ระยะห่างระหว่างบุคคล (D) สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย (M) วิธีล้างมือที่ถูกต้อง (H) เป็นต้น)
22. มีการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับโรคและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สอดคล้อง
ตามวัยของผู้เรียน
23. มีการจัดหาสื่อความรู้การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส้าหรับประกอบการเรียน
การสอน การเรียนรู้นอกห้องเรียน ในรูปแบบของสื่อออนไลน์และสื่อสิ่งพิมพ์
24. มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามวัยให้มีความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพ และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้บทเรียนการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยศึกษาค้นคว้าจากแหล่งความรู้ทางวิชาการ
ด้านสาธารณสุขหรือแหล่งข้อมูลเชื่อถือได้
25. มีนักเรียนแกนน้าด้านสุขภาพหรือผู้พิทักษ์อนามัยโรงเรียน อย่างน้อยห้องเรียนละ 2 คน เป็น
จิตอาสา อาสาสมัครเป็นผู้ช่วยครูอนามัยท้าหน้าที่ดูแลช่วยเหลือ เฝ้าระวังคัดกรองสุขภาพ และงานอนามัย
โรงเรียน

มิติที่ 3 การครอบคลุมถึงเด็กด้อยโอกาส
26. มีการจัดเตรียมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยส้ารองส้าหรับนักเรียนที่ต้องการใช้
27. มีมาตรการสนับสนุนอุปกรณ์ของใช้สุขอนามัยส่วนบุคคลในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
โควิด-19 ส้าหรับกลุ่มเปราะบาง
28. มีมาตรการส่งเสริมให้นักเรียน อายุ 12-18 ปี กลุ่มเสี่ยงที่มีน้าหนักมาก มีโรคประจ้าตัว 7 กลุ่มโรค
หรือกลุ่มเป้าหมาย เข้าถึงการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ตามแนวทางที่รัฐก้าหนด
29. มีมาตรการคัดกรองวัดอุณหภูมิ ตรวจ ATK เว้นระยะห่าง ท้าความสะอาดที่พักเรือนนอน และจัด
สภาพแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ และมีตารางเวรท้าความสะอาดทุกวัน (กรณีมีที่พักหรือเรือนนอน)

30. มีมาตรการคัดกรองวัดอุณหภูมิ ตรวจ ATK เว้นระยะห่าง ท้าความสะอาดสถานที่และจัด
สภาพแวดล้อมให้สอดคล้องกับข้อบัญญัติการปฏิบัติด้านศาสนกิจ และมีตารางเวรท้าความสะอาดทุกวัน (กรณี
มีสถานที่ปฏิบัติศาสนากิจ)

มิติที่ 4 สวัสดิภาพและการคุ้มครอง
31. มีแผนเผชิญเหตุและแนวปฏิบัติรองรับกรณีมีผู้ติดเชื้อในสถานศึกษาหรือในชุมชน และมีการ
ซักซ้อมการปฏิบัติอย่างเข้มงวด
32. มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการติดเชื้อและการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม เพื่อลดการ
รังเกียจและการตีตราทางสังคม (Social stigma) ต่อผู้ติดเชื้อโควิด-19 หรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูง
33. มีแนวปฏิบัติการจัดการความเครียดของครูและบุคลากร
34. มีการส้ารวจตรวจสอบประวัติเสี่ยงและการกักตัวของนักเรียน ครูและบุคลากร ก่อนเปิดภาคเรียน
และเข้ามาเรียนเพื่อการเฝ้าระวังติดตาม
35. มีเอกสารคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นขั้นตอน (SOP) ประจ้าห้องพยาบาล เกี่ยวกับแนว
ปฏิบัติการป้องกัน และกรณีพบผู้สัมผัสเสี่ยงสูงหรือผู้ติดเชื้อยืนยันในสถานศึกษาหรือในชุมชน

มิติที่ 5 นโยบาย
36. มีนโยบายเน้นการปฏิบัติตามมาตรการสุขอนามัยส่วนบุคคล 6 มาตรการหลัก (DMHT-RC) 6
มาตรการเสริม (SSET-CQ) เป็นลายลักษณ์อักษรหรือมีหลักฐานชัดเจน
37. มีนโยบายการเฝ้าระวังคัดกรอง ตัดความเสี่ยง และสร้างภูมิคุ้มกัน ด้วย 3T1V (TSC Plus , Thai
Save Thai , ATK , Vaccine) และถือปฏิบัติได้
38. มีนโยบายเข้มควบคุมดูแลการเดินทางไป-กลับของนักเรียนให้มีความปลอดภัย (Seal Route)
39. มีนโยบายตามมาตรการการป้องกันแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในสถานศึกษา สอดคล้องตาม
บริบทพื้นที่ และมีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน ครู และบุคลากร รับทราบอย่างทั่วถึง
40. มีนโยบายการบริหารจัดการการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคบนรถรับ -ส่งนักเรียน อาทิ
ท้าความสะอาดภายใน-นอกรถก่อนและหลังใช้งานเว้นระยะห่างที่นั่ง มีป้ายสัญลักษณ์แสดงที่นั่งชัดเจน สวม
หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยขณะอยู่บนรถ มีเจลแอลกอฮอล์บนรถ และงด-ลดการพูดคุย หยอกล้อเล่นกัน
บนรถหรือไม่ (กรณีรถรับ – ส่งนักเรียน)

มิติที่ 6 การบริหารการเงิน
41. มีแผนการใช้งบประมาณส้าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
โควิด -19 ในสถานศึกษา
42. มีการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด -19 เช่น ATK หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย
เจลแอลกอฮอล์ สบู่ อย่างเพียงพอ
43. มีการบริหารจัดการการเงินเพื่อด้าเนินกิจกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ตาม
ความจ้าเป็นและเหมาะสม
44. มีการจัดหาบุคลากรท้าหน้ าที่เฝ้าระวัง ตรวจสอบ สอดส่องดูแลสุขภาพนักเรียน และจัดการ
สภาพแวดล้อมในสถานศึกษาในช่วงสถานการณ์โควิด-19

