โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
มาตรการ การป้องกันและการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
******************************
โรงเรียนได้กำหนดมำตรกำร กำรป้องกันและกำรควบคุมกำรแพร่ระบำด สำหรับ นักเรียน ผู้ปกครองของโรงเรียนและ
ผู้มำติดต่อทุกคน โดยดำเนินกำรดังนี้
1. มาตรการด้านการคัดกรองวัดไข้และสังเกตอาการเสี่ยงก่อนเข้าโรงเรียน
1.1 งำนสุขอนำมัยและโภชนำกำรจัดคุณครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทำหน้ำที่คัดกรองนักเรียน บุคลำกรของโรงเรียนและ
ผู้มำติดต่อทุกคน โดยกำรตรวจวัดอุ ณหภูมิด้วยเครื่องเทอร์โมสแกนและเครื่องวัดอุณหภูมิทำงหน้ำผำกแบบอิ นฟรำเรด
ในกรณีที่มีอุณหภูมิเกิน 37.5 องศำเซลเซียส จะมีกำรแยกมำอยู่ในบริเวณที่กำหนด เพื่อดำเนินกำรคัดกรองให้ละเอียด
อีกครั้ง หำกอุณหภูมิร่ำงกำยยังคงเกิน 37.5 องศำเซลเซียส สำหรับผู้มำติดต่อขอให้ม ำในวันหลัง สำหรับนักเรียน
มีกำรประสำนกับผู้ปกครองเพื่อมำรับนักเรียนทันที
1.2 นักเรียน ผู้ปกครอง บุคลำกรของโรงเรียนและผู้มำติดต่อทุกคนต้องรักษำระยะห่ำงระหว่ำงบุคคล (Social Distancing)
ทุกครั้งทั้งกำรนั่ง กำรเดิน และกำรยืนเสมอ
1.3 นักเรียน ผู้ปกครอง บุคลำกรของโรงเรียนและผู้มำติดต่อทุกคน ต้องสวมหน้ำกำกผ้ำหรือหน้ำกำกอนำมัยตลอดเวลา
เมื่ออยู่ในโรงเรียน
2. มาตรการด้านความปลอดภัยก่อนและขณะเข้ามาเรียน
2.1 ตรวจ ATK ถ่ำยรูปผลตรวจ ผลไม่เกิน 48 ชั่วโมง โดยเขียนชื่อ ชั้น เลขที่ และวันที่ตรวจ ด้วยปำกกำ Permanent
(ลบไม่ได้) ลงในแผ่นแสดงผลกำรตรวจ ATK
2.2 ทำแบบประเมิน Thai Save Thai และบันทึกภำพผลกำรประเมิน https://savethai.anamai.moph.go.th/poll.php
2.3 กรอกข้อมูลลงเว็บ http://sjcschoolpass.com/ พร้อมแนบภำพผลตรวจ ATK และ
ภำพผลกำรประเมิน Thai Save Thai ลงใน SJC SCHOOL PASS
2.4 คู่มือกำรกรอกข้อมูล SJC SCHOOL PASS >> https://sjc.ac.th/m1/manual.pdf
หมายเหตุ กำรกำหนดวันในกำร ตรวจ ATK และทำแบบประเมินควำมเสี่ยงในโปรแกรม Thai Save Thai
ของกรมอนำมัย
ครั้งที่ 1 วันอำทิตย์ที่ 15 พฤษภำคม พ.ศ. 2565 และนำผลลงในระบบ SJC SCHOOL PASS
ภำยในเวลำ 12.00 น. ของวันจันทร์ที่ 16 พฤษภำคม พ.ศ. 2565
ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 18 พฤษภำคม พ.ศ. 2565 และนำผลลงในระบบ SJC SCHOOL PASS ภำยในเวลำ 19.00 น.
ครั้งที่ 3 วันเสำร์ที่ 21 พฤษภำคม พ.ศ. 2565 และนำผลลงในระบบ SJC SCHOOL PASS
ภำยในเวลำ 12.00 น. ของวันอำทิตย์ที่ 22 พฤษภำคม พ.ศ. 2565
(ครั้งที่ 1 สำหรับนักเรียนที่มำโรงเรียนวันแรก)
ครั้งที่ 4 วันพุธที่ 25 พฤษภำคม พ.ศ. 2565 และนำผลลงในระบบ SJC SCHOOL PASS ภำยในเวลำ 19.00 น.
2.5 มีกำรตรวจวัดอุณหภูมินักเรียนระหว่ำงวัน จำนวน 2 ครั้ง โดยคุณครูประจำชั้น/คุณครูผู้ช่วยประจำชั้น
กรณีที่มีอุณหภูมิเกิน 37.5 องศำเซลเซียส จะมีกำรแยกมำอยู่ในบริเวณที่กำหนด
2.6 มีกำรจัดทำบันทึกกำรคัดกรองนักเรียน โดยคุณครูประจำชั้น/คุณครูผู้ช่วยประจำชั้นทุกวัน

3. มาตรการด้านการปฏิบัติตนของนักเรียน
3.1 ติดตำมข้อมูลข่ำวสำร สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคจำกแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้
3.2 รับผิดชอบดูแลตนเอง มีวินัย ซื่อสัตย์ต่อตนเอง ไม่ปิดบังข้อมูลกำรสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อหรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูง
3.3 หมั่นสังเกตอำกำรเสี่ยงต่อกำรเกิดโรคเช่น ไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ คอแห้ง อ่อนเพลีย หำยใจลำบำก หำยใจเร็ว เจ็บแน่น
หน้ำอก เสียกำรดมกลิ่น ลิ้นไม่รับรส ตำแดง มีผื่น ท้องเสีย หรือไม่ หำกมีอำกำรให้รีบแจ้งครูหรือผู้ปกครองทันที
3.4 ปฏิบัติตำมมำตรกำรกำรป้องกันโรคอย่ำงเคร่งครัด ได้แก่ ล้ำงมือบ่อยๆ สวมหน้ำกำกผ้ำ หรือหน้ำกำกอนำมัย และเว้น
ระยะห่ำงระหว่ำงบุคคล หลีกเลี่ยงกำรไปในสถำนที่แออัดหรือแหล่งชุมชน (DMHT – RC และ SSET-CQ)
3.5 ดูแลสุขภำพให้แข็งแรง ด้วยกำรรับประทำนอำหำรที่ปรุงสุก ร้อน สะอำด ถูกหลักอนำมัยครบ 5 หมู่ ออกกำลังกำยและ
นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
3.6 กรณีที่นักเรียนขำดเรียนหรือถูกกักตัวให้ติดตำมกำรเรียนอย่ำงสม่ำเสมอ
3.7 หลีกเลี่ยงกำรล้อเลียนควำมผิดปกติหรืออำกำรไม่สบำยของเพื่อน
3.8 นักเรียนแต่งกำยด้วยชุดนักเรียนและแต่งกำยด้วยชุดพละในวันที่มีกำรเรียนพละเท่ำนั้น
3.9 กำรใช้กระเป๋ำนักเรียน ให้ถือปฏิบัติดังนี้
3.9.1 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำตอนต้น ป.1 – ป.3 อนุญำตให้ใช้กระเป๋ำนักเรียนหรือกระเป๋ำที่มีล้อ
หรือกระเป๋ำเป้นักเรียนที่มีล้อได้ (ไม่จำเป็นต้องเป็นของโรงเรียน เพื่อประหยัดค่ำใช้จ่ำย)
3.9.2 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำตอนปลำย – มัธยมศึกษำตอนปลำย ให้นักเรียนใช้กระเป๋ำนักเรียนหรือ
กระเป๋ำเป้ได้ แต่กระเป๋ำเป้ที่ใช้ต้องมีสีดำหรือสีน้ำเงินเท่ำนั้น ไม่อนุญำตให้ใช้ถุงผ้ำยกเว้นถ้ำใช้ต่อเมื่อเป็นส่วนที่
เสริมจำกกระเป๋ำนักเรียนในกำรใส่อำหำร น้ำ เพื่อนำมำรับประทำนที่โรงเรียน
3.10 นักเรียนสำมำรถสะพำยกระเป๋ำใบเล็กติดตัวเพื่อใส่อุปกรณ์ที่จำเป็น ได้แก่ เจลแอลกอฮอล์ กระดำษทิชชูเปียก/แห้ง
หน้ำกำกอนำมัย
3.11 นักเรียนสวมรองเท้ำขึ้นอำคำรเรียน และถอดรองเท้ำบริเวณชั้นวำงรองเท้ำหน้ำห้องเรียน จำกนั้นล้ำงมือด้วยเจล
แอลกอฮอล์ก่อนเข้ำห้องเรียน
3.12 นักเรียนเข้ำแถวในห้องเรียน ณ ที่นั่งของตนเอง มีกำรเปิดเพลงเพื่อเตรียมควำมพร้อม เวลำ 07.50 น. เริ่มเรียน
คำบแรก เวลำ 08.00 น
3.13 นักเรียนที่มำโรงเรียนก่อนเวลำคัดกรอง สำมำรถพักคอยอยู่บริเวณใต้อำคำรเซนต์โยเซฟ
(เริ่มเวลำคัดกรองนักเรียน 06.00 น.)
3.14 นักเรียนเก็บรักษำโทรศัพท์ไว้กับตนเอง แต่ห้ำมนำโทรศัพท์มำใช้ในระหว่ำงวัน จะสำมำรถใช้ได้หลังเลิกเรียนหรือ
ครูผู้สอนอนุญำตให้ใช้เพื่อกำรเรียนกำรสอนเท่ำนั้น สำหรับ IPAD อนุญำตให้นำมำใช้ในกำรเรียนได้แต่ต้องได้รับ
กำรอนุญำตจำกครูผู้สอนในแต่ละรำยวิชำ
3.15 นักเรียนต้องรักษำควำมสะอำดของส่วนตัวและส่วนรวม
3.15.1 ให้นักเรียนนำของใช้ส่วนตัวมำ เช่น กระติกน้ำ แก้วน้ำ ช้อน ส้อม ผ้ำเช็ดโต๊ะ รวมทั้ง อุปกรณ์กำรเรียน
โดยไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น
3.15.2 นักเรียนช่วยกันทำควำมสะอำดของพื้นผิวสัมผัสของโต๊ะเรียน เก้ำอี้ และวัสดุอุปกรณ์ ของตนเองและส่วนรวม
เช่น ฉำกกั้นอะคริลิคใส คอมพิวเตอร์ หลังจำกเข้ำเรียน พักเที่ยง และหลังเลิกเรียนทุกวันโดยใช้น้ำยำทำควำม
สะอำดที่ทำงโรงเรียนจัดให้

3.16 กำรรับประทำนอำหำรกลำงวัน
3.16.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 – 3 และ เกรด 1 – 3 รับประทำนอำหำรกลำงวันที่ทำงโรงเรียนจัดให้
ขอความร่วมมือให้นักเรียนนาช้อนส้อม น้าดื่ม และผ้ารองถาดมาเอง
3.16.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 – มัธยมศึกษำปีที่ 6 และเกรด 4 – เกรด 12 ซื้ออำหำรที่ทำงโรงเรียนให้บริกำร
(ไม่อนุญาตให้นักเรียนสั่งอาหารจากภายนอก)หรือเตรียมอำหำรกลำงมำรับประทำนโดยต้องใส่ในภำชนะ
ที่สำมำรถน ำกลับมำใช้ใหม่ได้เท่ำนั้น และขอควำมร่วมมือให้นักเรี ยนน ำช้อนส้อมและเครื่องดื่มมำเองโดย
กำรรับประทำนอำหำรกลำงวันให้ลงมำรับประทำนที่โรงอำหำรและบริเวณใกล้เคียงเท่ำนั้น
นักเรียนสำมำรถดื่มน้ำในห้องเรียนได้ในช่วงเวลำพักหรือได้รับกำรอนุญำตจำกครูประจำวิชำ
3.17 กำรมำโรงเรียนและกลับบ้ำนของนักเรียน
3.17.1 กำรส่งนักเรียนในช่วงเช้ำ สำมำรถส่งนักเรียนได้ที่หน้ำประตู 2 และ 3 เท่ำนั้น
ขอควำมร่วมมือให้นักเรียนมำโรงเรียนให้ทันเวลำเข้ำแถวตำมที่โรงเรียนกำหนด
3.17.2 นักเรียนที่มีผู้ปกครองมำรับ ให้ผู้ปกครองมำรับนักเรียนตำมจุดที่โรงเรียนกำหนด
ตำมรอบเวลำเลิกเรียนของนักเรียนแต่ละระดับชั้น ขอความร่วมมือผู้ปกครองให้มารับตรงเวลา
เพื่อลดปัญหำควำมหนำแน่นภำยในโรงเรียน ทั้งนี้ ไม่อนุญำตให้ผู้ปกครองนั่งรอบุตรหลำนภำยในโรงเรียน

จุดรับนักเรียน
กรณีที่ผู้ปกครองมีความประสงค์เข้ามารับนักเรียนในโรงเรียน
1. นักเรียนภาคภาษาอังกฤษ
1.1 นักเรียนเกรด 1 – เกรด 9 ที่มีผู้ปกครองมำรับนักเรียน ให้มำรับได้ที่บริเวณใต้อำคำรเซนต์โยเซฟ
2. นักเรียนภาคภาษาไทย
2.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ให้ผู้ปกครองมำรับนักเรียนได้ที่หน้ำห้องเรียนของนักเรียน ทั้งนีใ้ ห้ยืนอยู่บริเวณช่องทำงเดินด้ำนล่ำงโดย
เว้นระยะห่ำงระหว่ำงบุคคลอย่ำงเคร่งครัด
2.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – 3 ให้ผู้ปกครองมำรับนักเรียนบริเวณใต้หอประชุม
2.3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้ปกครองมำรับนักเรียนบริเวณหน้ำหอประชุม
หมายเหตุ สำหรับผู้ปกครองที่เดินเข้ำมำรับนักเรียนในโรงเรียน ประตูเปิดให้เข้าในเวลา 15.20 น.
กรณีนารถเข้ามารับในโรงเรียน
รถที่เข้ามารับนักเรียนจะต้องติดสติ๊กเกอร์ของโรงเรียน โดยเข้ำทำงประตู 2 (ประตูกลำง)
ประตูเปิด เวลำ 15.30 น. ให้ผู้ปกครองเน้นย้ำนักเรียน เรื่อง จุดรับและเวลารับ
โรงเรียนได้กำหนดจุดรับไว้ 2 จุด คือ จุดรับที่ 3 หน้ำอำคำรเซนต์หลุยส์ และ จุดรับที่ 4 หน้ำอำคำรเซนต์โยเซฟ
หมายเหตุ : ไม่อนุญาตให้จอดรถรอภำยในโรงเรียนทุกกรณี
ผู้ปกครองควรมารับนักเรียนให้ตรงเวลาเลิกเรียนและรับนักเรียนเรียบร้อยแล้วขอความกรุณา
ให้ออกจากโรงเรียนทันที่เพื่อลดความแออัด

3.17.3 กรณีนกั เรียนที่เดินทำงกลับบ้ำนด้วยตนเอง เมื่อโรงเรียนเลิกแล้วให้นักเรียนรีบลงจำกอำคำรเรียน
เพื่อเดินทำงกลับบ้ำนทันที
4. มาตรการด้านอาคารสถานที่
4.1 กำรขึ้น – ลงอำคำร กำรใช้อำคำรสถำนที่
4.1.1 กำรปฏิบัติตนในกำรเดินบนอำคำรเรียน หลังจำกผ่ำนกำรคัดกรองวัดอุณหภูมิ ให้นักเรียนเดินตำมเส้นทำง
กำรขึ้นอำคำรเรียนตำมที่โรงเรียนกำหนด โดยไม่เดินย้อนศร ดังนี้ :
สีแดง - อำคำร St. Joseph
สีฟ้ำ - อำคำร Holy Spirit และอำคำร St. Paul
สีเขียว - อำคำร St. Louis
4.1.2 กำรลงอำคำรเรียนหลังเลิกเรียน
ภาคภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 2
เดินด้ำนข้ำงหอประชุมเพื่อลงบันไดด้ำนข้ำงหอประชุมฝั่งอำคำรเซนต์หลุยส์
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3
เดินด้ำนข้ำงหอประชุมเพื่อลงบันไดด้ำนข้ำงหอประชุมฝั่งลิฟท์
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 – 6 เดินด้ำนข้ำงหอประชุมเพื่อลงบันไดด้ำนหน้ำหอประชุม
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1,3 เดินด้ำนข้ำงหอประชุมเพื่อลงบันไดด้ำนหน้ำหอประชุม
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2
เดินลงบันไดห้องสมุดมัธยมและเดินผ่ำนหน้ำหอประชุม
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 – 6 ลงบันไดฝั่งห้องเติมเงินและเดินผ่ำนใต้หอประชุม
เกรด 1 – เกรด 12
หำกต้องกำรใช้บันได ให้ลงบันไดข้ำงลิฟท์ และเดินผ่ำนหน้ำหอประชุม
หมายเหตุ : นักเรียนจะขึ้น-ลง เฉพำะอำคำรเรียนของตน และปฏิบัติตำมเครื่องหมำยที่ทำงโรงเรียนกำหนด
โดยก่อนที่นักเรียนจะขึ้นอำคำรเรียนระหว่ำงวัน ทุกครั้งจะต้องทำควำมสะอำดพื้นรองเท้ำด้วยกำรเดินบน
พรมเช็ดเท้ำฆ่ำเชื้อ
4.1.3 กำรใช้บันได นักเรียนรักษำระยะห่ำงระหว่ำงบุคคลขณะใช้บันได และกำรใช้ลิฟต์กำหนดจำนวนคน
ครั้งละ 5 คน โดยยืนตำมเครื่องหมำยที่กำหนดภำยในลิฟต์
4.1.4 ระเบียงทำงเดินหน้ำห้องเรียนของทุกชั้นเรียน จัดให้มีชั้นวำงรองเท้ำ และตั้งจุดเจลแอลกอฮอล์ เพื่อทำควำม
สะอำดมือก่อนเข้ำห้องเรียนและทำควำมสะอำดระหว่ำงวัน
4.1.5 กำรเดินเข้ำ-ออกห้องเรียน นักเรียนจะเดินเข้ำทำงประตูด้ำนหน้ำของห้องเรียน และเดินออกทำงประตูด้ำนหลัง
ของห้องเรียนเท่ำนั้น
4.1.6 ระบบระบำยอำกำศในห้องเรียนจะใช้พัดลมและเปิดประตู หน้ำต่ำงทุกบำน สลับกับกำรใช้เครื่องปรับอำกำศ
4.1.7 โต๊ะนักเรียนทุกห้องเรียนมีฉำกอะคริลิคใสกั้น โดยจัดให้มีกำรรักษำระยะห่ำงระหว่ำงโต๊ะตำมที่สำนักงำน
อนำมัยฯ กำหนด (Social & Physical Distancing) อีกทั้งระยะห่ำงระหว่ำงเก้ำอี้นักเรียน โต๊ะคุณครู
โต๊ะ
คอมพิวเตอร์ ตู้เหล็ก และมีชั้นวำงของตำมสมควร
4.1.8 กำรใช้ห้องน้ำ
4.1.8.1 นักเรียนจะใช้ห้องน้ำตำมระดับชั้นของตนเองเท่ำนั้น และช่วยกันรักษำควำมสะอำดทุกครั้งหลังกำรใช้
4.1.8.2 บริเวณอ่ำงล้ำงมือจะมีบริกำรสบู่เหลวล้ำงมือเพื่อสุขอนำมัยที่ดี

4.1.8.3 พนักงำนจะทำควำมสะอำดจุดสัมผัสร่วมภำยในห้องน้ำทุกๆ 2 ชั่วโมง
4.2 กำรใช้โรงอำหำร
4.2.1 นักเรียนปฏิบัติตำมเครื่องหมำย เพื่อเข้ำแถวซื้อของจำกร้ำนค้ำ และรักษำระยะห่ำงระหว่ำงบุคคล
4.2.2 นั่งรับประทำนอำหำรตรงบริเวณโต๊ะที่มีฉำกกั้นระหว่ำงบุคคล
4.2.3 เก็บภำชนะทุกครั้งเมื่อทำนเสร็จแล้วตำมจุดที่กำหนดให้
4.2.4 ช่วยกันรักษำควำมสะอำดเพื่อกำรใช้ประโยชน์ร่วมกัน
4.2.5 บริเวณใกล้โรงอำหำรจะมีจุดล้ำงมือ และมีบริกำรสบู่เหลวล้ำงมือให้นักเรียนล้ำงมือให้เรียบร้อย ก่อน
และหลังรับประทำนอำหำรทุกครั้ง เพื่อสุขภำพที่ดี
5. การบริการรถโรงเรียน
5.1 รถโรงเรียนมีกำรทำควำมสะอำดจุดสัมผัสร่วมกัน เช่น รำวจับ เบำะนั่ง ที่วำงแขน ก่อนและหลังจำกส่ง
นักเรียนทุกครั้ง
5.2 ก่อนขึ้นรถพนักงำนประจำรถจะวัดอุณหภูมิให้นักเรียน พร้อมทั้งให้นักเรียนล้ำงมือด้วยเจล
แอลกอฮอล์และสอบถามนักเรียนเบื้องต้นทุกครั้งว่ำ มีอำกำร เจ็บคอ ไอ มีน้ำมูก ปวดศีรษะหรือไม่
พร้อมทั้งบันทึกอุณหภูมิและอำกำรในใบรำยชื่อนักเรียน หำกอุณหภูมิเกิน 37.5 องศำ หรือนักเรียนมีอำกำร
ดังกล่ำว ให้แจ้งกับผู้ปกครองทันที
5.3 นักเรียนทุกคนต้องสวมหน้ำกำกอนำมัยตลอดเวลำที่อยู่บนรถ หลีกเลี่ยงกำรรับประทำนอำหำร ขนม และ
ลดกำรพูดคุย
หมายเหตุ
1. ผู้ขับรถและผู้ดูแลนักเรียนประจำรถ ตรวจ ATK ทุก 2 วัน (วันอำทิตย์ วันพุธ )
2. ผู้ขับรถและผู้ดูแลนักเรียนประจำรถ ต้องสวมหน้ำกำกอนำมัยตลอดเวลำและหลีกเลี่ยงกำรพูดคุยให้มำกที่สุด

ขอขอบคุณในควำมร่วมมือ ขอพระเป็นเจ้ำโปรดประทำนพระพรอย่ำงอุดมแก่ท่ำน ครอบครัว
กิจกำรงำนของท่ำน และขอให้ทุกท่ำนปลอดภัยจำกภยันตรำยทั้งปวง

ฝ่ายบริหารจัดการ
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