ประกาศ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
ที่ 2 / 2563
เรื่อง แนวปฏิบัติและวิธีดาเนินการตามมาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุม
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
--------------------------โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้ จัดทาประกาศเกี่ยวกับการป้องกันไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID19) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2563 ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและให้การดาเนินงานของโรงเรียน
เป็นไปตามมาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โรงเรียนมงฟอร์ต
วิทยาลัย รวมทั้งให้สอดคล้องตามคู่มือการปฏิบัติสาหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด
19 ที่ได้ตีพิมพ์และประกาศให้ทราบจากความร่วมมือของหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อเดือนพฤษภาคมและ
มิถุนายน 2563 แล้วนั้น จึงจัดทาประกาศฉบับนี้ขึ้น เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการสร้างความเข้าใจและความร่วมมือ
อันดีระหว่างโรงเรียน ครู บุคลากร ผู้ปกครอง นักเรียนและชุมชน ในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้ า นการดู แ ลท าความสะอาดและฆ่ า เชื้ อ ไวรั ส ในพื้ น ที่อ าคารเรี ย น อาคารประกอบ
ห้องเรี ยน โรงอาหาร ห้องปฏิบัติ การ พื้น ที่ จัดกิจกรรม พื้ น ที่ออกกาลังกาย และพื้น ที่ โ ดยทั่วไปภายใน
โรงเรียน
1.1 โรงเรียนดูแลทาความสะอาดและฆ่าเชื้อไวรัสภายในพื้นที่อาคารเรียน อาคารประกอบ
ห้องเรียน โรงอาหาร ห้องปฏิบัติการ และพื้นที่ทั่วไปภายในโรงเรียน โดยการพ่น เช็ด ล้าง ทาความสะอาด วัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งเครื่องปรับอากาศ ก่อนและระหว่างเปิดเรียนโดยใช้ ผลิตภัณฑ์นาโนไนน์ ซิลเวอร์นาโน
(Nano 9 Silver Nano) โดยผลิตภัณฑ์ Nano 9 เป็นผลิตภัณฑ์ฆ่าไวรัส เชื้อโรค และแบคทีเรียได้ 99.99% มี
ความปลอดภัยสูง ปลอดภัยต่อการใช้งาน และออกฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อนาน 7-14 วัน
1.2 โรงเรียนได้จัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ เช็ดทาความสะอาดให้นักเรียนที่ทาหน้าที่เวรได้
ร่วมกันทาความสะอาดฆ่าเชื้อทุกวันหลังเลิกเรียน โดยมีครูประจาชั้นดูแลอย่างใกล้ชิด
1.3 โรงเรียนส่งเสริมให้มีการล้างทาความสะอาดมือด้วยสบู่และผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อไวรัส โดย
การเพิ่มจุดล้างมือตามพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วโรงเรียน เช่น หน้าห้องปฏิบัติการ ห้องพักครู สานักงานต่าง ๆ ห้องสมุด
ห้องพยาบาล จุดที่พักโดยรอบโรงเรีย น โรงอาหาร ภายในห้ องน้า มินิมาร์ท บูธ จาหน่ายสิ นค้า สนามกีฬา
สระว่ายน้า พื้นที่ทากิจกรรม ฯลฯ
1.4 โรงเรียนใช้ภาชนะจัดเก็บขยะที่มีฝาปิดมิดชิด เพิ่มจุดทิ้งขยะ เพิ่มความถี่ในการจัดเก็บ
ขยะและกาจัดขยะตามวิธีการที่กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขกาหนด
2. ด้านการให้บริการโรงอาหาร มินิมาร์ท และบูธจาหน่ายสินค้า
2.1. โรงเรียนกาหนดให้มีการตรวจคัดกรองโดยการวัดอุณหภูมิร่างกายผู้จาหน่ายอาหารโดย
วัดไข้บริเวณทางเข้าโรงเรียนทุกครั้ง
2.2 โรงเรียนกาหนดให้มีการล้างทาความสะอาดภาชนะที่ใช้ในการจาหน่ายและใส่อาหาร
ด้วยผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคที่ผ่านการรับรองจากองค์การอาหารและยา และมีการเช็ดทาความสะอาด อบความร้อน
ฆ่าเชื้อโรคภาชนะทุกครั้งหลังประกอบการแต่ละวัน
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2.3 โรงเรีย นกาหนดให้ มีการเช็ด ล้าง ทาความสะอาดพื้นที่ภ ายในโรงอาหาร มินิมาร์ท
และบูธจาหน่ายสินค้าทุกวันหลังเลิกเรียน
2.4 โรงเรี ยนกาหนดให้ผู้จาหน่ายอาหารสวมถุงมือ และหน้ากากอนามัยหรือผ้าป้องกัน
เชื้อโรค และเว้นระยะห่างระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ
2.5 โรงเรีย นกาหนดให้ ผู้จาหน่ายอาหารสามารถจาหน่ายอาหารแบบใส่ จาน ชาม หรือ
ภาชนะอื่นที่มีความสะอาดปลอดภัยได้
2.6 โรงเรียนไม่อนุญาตให้นาจาน ชาม ที่โรงเรียนมีไว้ให้บริการออกไปทานนอกโรงอาหาร
และอนุญาตให้นักเรียนนาอาหารใส่ถุง กล่องกระดาษ ถ้วยกระดาษ หรือภาชนะอื่นที่มีความสะอาดปลอดภัย
ออกไปรับประทานยังจุดที่โรงเรียนกาหนดให้เป็นที่พัก ที่รับประทานอาหารภายนอกโรงอาหารได้
2.7 โรงเรียนจัด ทาเครื่ องหมายกาหนดจุดเพื่อเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ในการรอซื้อ
สินค้า/อาหาร ระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร
2.8 โรงเรียนจัดทาเครื่องหมายกาหนดจุดเพื่อเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ระหว่างการพัก
รั บ ประทานอาหารภายในโรงอาหารหรื อ จุด ที่ โ รงเรี ยนก าหนดให้ เ ป็ นที่ พัก ที่รั บ ประทานอาหารภายนอก
โรงอาหาร ระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร
2.9 โรงเรี ย นก าหนดให้ นัก เรียนนั่งทานอาหารที่โ รงอาหาร ได้ไม่ เกิน 500 คน ส าหรั บ
นักเรีย นที่เหลื อทางโรงเรี ยนจัดพื้นที่ ทานอาหารนอกโรงอาหารเพิ่มเติม ได้แก่ ใต้อาคารเรียน ลานกล้ วยไม้
ลานจามจุรี และที่พักโดยรอบโรงเรียน เป็นต้น โดยกาหนดระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร
3. ด้านพื้นที่จัดกิจกรรมและพื้นที่ออกกาลังกาย
3.1 โรงเรียนคัดกรองนักเรียนก่อนใช้บริการสระว่ายน้า และสนามกีฬาทุกครั้ง
3.2 โรงเรียนจากัดจานวนผู้เข้าใช้บริการตามมาตรการของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
3.3 โรงเรียนเพิ่มจุดวางถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิดเพื่อรักษาความสะอาดและกาจัดเชื้อโรค
3.4 โรงเรียนอนุญาตให้ใช้พื้นที่ออกกาลังกาย เช่น สนามกีฬา สระว่ายน้า เฉพาะนักเรียน
ครู บุคลากรของโรงเรียน โดยให้ขออนุญาตผ่านทางฝ่ายกิจการนักเรียน พร้อมทั้งแจ้งจานวนผู้ที่จะเข้ามาฝึกซ้อม
ระยะเวลาเริ่มและเลิกการฝึกซ้อมหรือทากิจกรรม ทั้งนี้ การฝึกซ้อมหรือทากิจกรรมทุกครั้งจะต้องมีครูหรือ
บุคลากรของโรงเรียนดูแลรับผิดชอบตลอดระยะเวลาการฝึกซ้อมหรือทากิจกรรม รวมทั้ง ให้ปฏิบัติตามมาตรการ
ต่างๆ ของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด
4. ด้านการจราจร และการรับ-ส่งนักเรียน
4.1 การรับ-ส่งนักเรียนก่อนเข้าเรียน (ประตูโรงเรียนเปิดเวลา 06.30 น.)
4.1.1 ประตู 2 ด้านหน้าโรงเรียน ให้ผู้ปกครองจอดรถฝั่งซ้าย แล้วส่งนักเรียนลงก่อน
ถึงประตู 2 เพื่อให้นักเรียนเดินเข้าจุดคัดกรอง ประตู 2 จากนั้นให้ผู้ปกครองขับรถตรงไปถึงปลายถนนมงฟอร์ต
(บริเวณหน้ามงฟอร์ตเรสซิเดนต์) เพื่อกลับรถวนขวาออกทางเดิม แล้วเลี้ยวซ้ายออกถนนมหิดล
4.1.2 ประตู 4 ด้านหลังโรงเรียน (Local Road) ให้ผู้ปกครองขับรถเข้าประตู 4 แล้ว
เลี้ยวซ้ายเข้าถนนข้างรั้วโรงเรียน (รั้วสนามฟุตบอล) จอดส่งนักเรียนก่อนถึงประตู 3 เพื่อให้นักเรียนเดินเข้าจุด
คัดกรอง ประตู 3 จากนั้นให้ผู้ปกครองขับรถเลี้ยวซ้ายออกประตู 3 เข้าถนนด้านหลังโรงเรียน (Local Road)
4.1.3 กรณีฝนตกก่อนเข้าเรียน
4.1.3.1 ประตู 1 ด้า นหน้า โรงเรียน ให้ผู้ ปกครองขับรถเข้าประตู 1 จอดส่ ง
นักเรียนบริเวณที่โรงเรียนกาหนด แล้วขับรถออกประตู 2
4.1.3.2 ประตู 4 ด้ า นหลั ง โรงเรี ย น (Local Road) ให้ ผู้ ป กครองขั บ รถเข้ า
ประตู 4 แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนข้างรั้วโรงเรียน (รั้วสนามฟุตบอล) ออกประตู 3 หรือขับรถตรงผ่านหน้าสระว่าย
น้า เลี้ยวซ้ายไปตามถนนเส้นกลางของโรงเรียน แล้วออกประตู 2 หรือประตู 3
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4.1.3.3 นักเรียนจะได้รับการคัดกรองบริเวณบันไดก่อนขึ้นอาคารเรียน
4.2 การเข้า-ออกโรงเรียนสาหรับนักเรียนที่ใช้จักรยานหรือรถจักรยานยนต์มาโรงเรียน
4.2.1 เวลา 06.30 – 07.50 น. ให้ใช้ประตู 1 เท่านั้น สาหรับ เวลา 15.40 – 18.00 น.
ให้ใช้ประตู 1 เท่านั้น
4.2.2 นักเรียนต้องเป็นผู้ที่มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ตามที่กรมการขนส่งทางบก
เป็นผู้ออกใบอนุญาตให้เท่านั้น จึงจะอนุญาตให้นารถจักรยานยนต์เข้ามาจอดในโรงเรียน
4.2.3 นั กเรีย นน ารถจักรยานหรือ รถจักรยานยนต์ไปจอด ณ จุดจอดรถจักรยานที่
โรงเรียนจัดเตรียมไว้ให้บริเวณทิศเหนือของโรงเรียนเท่านั้น ห้ามนาไปจอดที่อื่นโดยเด็ดขาด
4.3 การเข้า -ออกโรงเรี ยนของครู บุคลากร พนักงาน และผู้ที่เข้า มาประกอบการใน
โรงเรียน
4.3.1 ให้ใช้ประตู 1 และประตู 4 เท่านั้น
4.3.2 ให้จอดรถที่บริเวณลานจอดรถสระว่ายน้า ลานจอดรถแนวรั้วสนามฟุตบอลด้าน
ทิศตะวันออก และที่จอดรถลานต้นหูกวางเท่านั้น
4.4 การเข้า-ออกโรงเรียนสาหรับผู้ที่มาติดต่อกับโรงเรียน
4.4.1 ให้เข้า-ออกโรงเรียนโดยใช้ประตู 1 เท่านั้น
4.4.2 การติดต่อกับทางโรงเรียนจะอนุญาตให้ติดต่อในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต และต้อง
นารถไปจอดรถไว้ในจุดที่โรงเรียนกาหนดไว้ ณ บริเวณรั้วด้านหน้าโรงเรียนเท่านั้น
4.5 การรับ-ส่งนักเรียนหลังเลิกเรียน (ประตูโรงเรียนเปิดเวลา 15.40 – 18.00 น.)
4.5.1 ประตู 1 ด้านหน้าโรงเรียน ให้ผู้ปกครองจอดรถฝั่งซ้าย แล้วรอรับนักเรียน
4.5.2 ประตู 4 ด้านหลังโรงเรียน (Local Road) ให้ผู้ปกครองขับรถเข้าประตู 4 แล้ว
เลี้ยวซ้ายเข้าถนนข้างรั้วโรงเรียน (รั้วสนามฟุตบอล) รอรับนักเรียนแนวรั้วสนามฟุตบอลก่อนถึงประตู 3 จากนั้น
ให้ผู้ปกครองขับรถเลี้ยวซ้ายออกประตู 3 เข้าถนนด้านหลังโรงเรียน (Local Road)
4.5.3 ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองนายานพาหนะทุกชนิดเข้ามาจอดในโรงเรียนเพื่อรอรับ
นักเรียนกลับ การรับนักเรียนกลับให้ผู้ปกครองนัดรับนักเรียนภายนอกโรงเรียน หรือแนวรั้วโรงเรียนเท่านั้น
4.5.4 กรณีฝนตกหลังเลิกเรียน
4.5.4.1 ประตู 1 ด้านหน้าโรงเรี ยน ให้ผู้ ปกครองขับรถเข้าประตู 1 จอดรับ
นักเรียนบริเวณที่ผู้ปกครองนัดหมายจุดจอดรับ แล้วขับรถออกประตู 2
4.5.4.2 ประตู 4 ด้ า นหลั ง โรงเรี ย น (Local Road) ให้ ผู้ ป กครองขั บ รถเข้ า
ประตู 4 แล้ ว เลี้ ย วซ้ า ยเข้ า ถนนข้ า งรั้ ว โรงเรี ย น (รั้ ว สนามฟุ ต บอล) ออกประตู 3 หรื อ ขั บ รถตรงผ่ า นหน้ า
สระว่ายน้า เลี้ยวซ้ายไปตามถนนเส้นกลางของโรงเรียน แล้วออกประตู 2 หรือประตู 3 โดยให้ผู้ปกครองจอดรับ
นักเรียนบริเวณที่นัดหมายจุดจอดรับ
5. ด้ า นการปฏิ บัติ ข องครู บุ ค ลากร พนั กงาน ผู้ ประกอบการ นั กเรี ยน ผู้ป กครองและ
ผู้ที่ติดต่อกับทางโรงเรียน
5.1 ครู บุคลากร พนักงาน ผู้ ประกอบการ นักเรียน ผู้ ปกครองและผู้ ที่มาติดต่อกับทาง
โรงเรียนหากพบว่าตนเองมีอาการป่วยให้งดเข้าโรงเรียนโดยเด็ดขาด
5.2 ผู้ที่อยู่ในพื้นที่โรงเรียนทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือผ้ากันเชื้อโรคตลอดเวลาที่อยู่
ในโรงเรียน
5.3 ผู้ ที่จ ะเข้าพื้น ที่โ รงเรียนทุกคนต้องผ่ า นการตรวจคัดกรองอุ ณ หภูมิร่างกายก่อนเข้ า
โรงเรียนทุกครั้ง
5.4 ผู้ที่อยู่ในพื้นที่โรงเรียนทุกคนต้องหมั่นล้างทาความสะอาดมือเพื่อฆ่าเชื้อโรค
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5.5 ผู้ ที่ อ ยู่ ใ นพื้ น ที่ โ รงเรี ย นทุ ก คนต้ อ งรั ก ษาระยะห่ า งระหว่ า งบุ ค คลตามที่ ก ระทรวง
สาธารณสุขกาหนดหรือตามจุดที่โรงเรียนทาเครื่องหมายไว้
5.6 ผู้ที่อยู่ในพื้นที่โรงเรียนทุกคนต้องเข้า-ออกพื้นที่ต่าง ๆ ตามเส้นทางหรือลูกศรที่โรงเรียน
กาหนดเท่านั้น
6. ด้านการเฝ้าระวัง ดูแล กากับ ติดตาม และด้านอื่นๆ
6.1 การประชาสัมพันธ์ข้อควรปฏิบัติตามคาแนะนาของกระทรวงสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง
ในเรื่อง สุขอนามัยเบื้องต้น เช่น การกินร้อนช้อนกลาง การรับประทานอาหารปรุงสุก การสวมหน้ากากอนามัย
ทุกครั้งที่อยู่ในที่แออัด การล้างมือ 7 ขั้นตอนตามข้อแนะนาของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น
6.2 การคัดกรองนั กเรี ยนก่อ นเข้า สถานศึกษาในช่ว งเช้ า เพื่อให้ เกิ ดความถูก ต้อง และ
รวดเร็วในการคัดกรอง ทางโรงเรียนได้จัดซื้อ เครื่องตรวจจับความร้อน ซึ่งเป็นกล้องตรวจวัดอุณ หภูมิร่างกาย
ประจาไว้ที่จุดคัดกรองประตู 2 และประตู 3 จานวน 2 จุด โดยเครื่องสามารถรายงานผลการคัดกรองอุณหภูมิ
ร่างกายและบันทึกภาพนักเรียนที่เดินผ่านกล้องเก็บไว้ทุกคน กรณีเครื่องตรวจจับความร้อนตรวจเจอนักเรียนที่มี
อุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซีย สขึ้นไป เครื่องจะส่งเสี ยงสัญญาณแจ้งเพื่อให้ ผู้ เกี่ยวข้องคัดกรอง
นักเรียน ไปพักรอยังจุดคัดแยกนักเรียน เพื่อรอให้ผู้ปกครองรับกลับไปทาการดูแลรักษาต่อไป และในช่วงบ่าย
ก่อนขึ้นห้องเรียน โรงเรียนจะตรวจคัดกรองนักเรียนก่อนขึ้นห้องเรียนด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรด หลังการ
คัดกรองทุกวันทางโรงเรียนจะรายงานผลการคัดกรองผู้ที่เข้าพื้นที่โรงเรียนทุกคนต่อผู้อานวยการ และหน่วยงาน
สาธารณสุขที่โรงเรียนตั้งอยู่ในพื้นที่ดูแล
6.3 กรณีพบผู้ ที่มีอาการสงสั ยว่าจะป่ว ยโดยวัดอุณหภูมิความร้อนร่างกายสู งกว่ า 37.5
องศาเซลเซียสขึ้นไป งานพยาบาลจะแจ้งให้ผู้ปกครองหรือผู้เกี่ยวข้องพาไปพบแพทย์โดยทันที และทาบันทึกเพื่อ
ติดตามอาการต่อไปจนกว่าจะมีอาการเป็นปกติ
6.4 ให้ผู้ที่มีอาการสงสัยว่าจะป่วยเข้า รับการรักษาจนกว่าอาการจะหายเป็นปกติ เมื่อหาย
เป็นปกติแล้วกรณีเป็นครู บุคลากร พนักงาน นักเรียน และผู้ประกอบการร้านค้าในโรงเรียน ให้นาหนังสือรับรอง
จากแพทย์มาแสดงเพื่อกลับมาทางานหรือเรียนตามปกติ โดยไม่นับเป็นวันลา
6.5 ครูประจาชั้นและครูประจาวิชาให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับโรคติดต่อไวรัส COVID-19
และเน้นย้าการดูแลสุขนิสัยของตนเองอย่างสม่าเสมอ โดยจะเน้นมาตรการและแนวทางในการดูแลและป้องกัน
ตนเอง ที่ทุกคนจะต้องปฏิบัติ 6 ข้อ ดังนี้
ข้อ 1 คัดกรองวัดไข้ (Screening)
ข้อ 2 สวมหน้ากาก (Mask Wearing)
ข้อ 3 ล้างมือ (Hand Washing)
ข้อ 4 เว้นระยะห่าง (Social Distancing)
ข้อ 5 ทาความสะอาด (Cleaning)
ข้อ 6 ลดการแออัด (Crowded Reducing)
6.6 จัดห้ องเรีย นและห้องประกอบทุกห้ องตามมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการและ
กระทรวงสาธารณสุข งดการเรียนและการทากิจกรรมแบบกลุ่มใหญ่ และเปิดหน้าต่างเพื่อให้อากาศถ่ายเททุกวัน
6.7 ครูและนักเรียนชาวต่างประเทศทุกคนที่เดินทางมาจากต่างประเทศหรือจังหวัดที่มีการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ต้องหยุดพักเพื่อสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน หากไม่พบอาการผิดปกติ
ให้มาทางานหรือมาเรียนตามปกติโดยให้แสดงหลักฐานใบรับรองแพทย์ของประเทศไทย ยืนยันผลการตรวจ
ทุกคน โดยไม่นับเป็นวันลา
6.8 รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นั้น ทางโรงเรียน
จะดาเนินการประชุมออนไลน์ เพื่อแจ้งให้แก่นักเรียนและผู้ปกครอง ในวันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2563
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ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและการประสานความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โรงเรียนได้
แนบเอกสารแผนภูมิรู ป ภาพ (Infographic Flowchart) ขั้นตอนการปฏิบัติและวิธีดาเนินการตามมาตรการ
ป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ศึกษาทา
ความเข้าใจในแนวปฏิบัติอย่างชัดเจน

ประกาศ ณ วันที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563

(ภราดา ดร.สุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ์)
ผู้อานวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
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