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ประกาศโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 
เร่ือง มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)   

************************************ 
 สืบเน ื ่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 
กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดให้เปิดภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ต้ังแต่วันท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ และ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบให้โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เริ่มนับเวลาเรียน
ต้ังแต่ วันท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป นั้น 
 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ได้ก าหนดแนวทางการ
เตรียมความพร้อม การจัดการเรียนการสอน การดูแลนักเรียน ผู้ปกครอง คณะครูและบุคลากร  ให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยพิจารณาสาระส าคัญจาก 
“แนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐานใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดังนี้ 
๑. มาตรการด้านการจัดการเรียนการสอน  
 ๑. โรงเรียนเปิดท าการเรียนการสอนตามปกติ Onsite ๑๐๐% ส าหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี ๑ - ๖ 
 ๒. นักเรียนห้องเรียนอนุบาลปีที ่ ๒/๑ และ ชั้นอนุบาลปีที ่ ๓ ทั้งหมดมาเรียนตามปกติ วันจันทร์  
ถึง วันศุกร์ 
 ๓. นักเรียนห้องเรียนอนุบาลปีที ่ ๒/๒ - ๒/๗ สลับวันมาเรียน ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๓๐ มิถุนายน 
๒๕๖๔ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 สัปดาห์ท่ี ๓ ระหว่างวันท่ี ๑๔ - ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
  วันจันทร์ , วันพุธ และ วันศุกร์  นักเรียนเลขท่ีคู่ 
  วันอังคาร และ วันพฤหัสบดี  นักเรียนเลขท่ีค่ี 
 สัปดาห์ท่ี ๔ ระหว่างวันท่ี ๒๑ - ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
  วันจันทร์ , วันพุธ และ วันศุกร์  นักเรียนเลขท่ีค่ี 
  วันอังคาร และ วันพฤหัสบดี  นักเรียนเลขท่ีคู่ 
 สัปดาห์ท่ี ๕ ระหว่างวันท่ี ๒๘ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
  วันจันทร์ และ วันพุธ   นักเรียนเลขท่ีคู่ 
  วันอังคาร    นักเรียนเลขท่ีค่ี 

๔. งดจัดกิจกรรมท่ีมีการรวมกลุ่มของนักเรียนเป็นจ านวนมาก  
 ๕. ครูประจ าชั้นตรวจสอบ ก ากับ ติดตาม การมาเรียนการขาดเรียนของนักเรียน หรือถูกกักตัวและ
รายงานสถิติประจ าวันให้ผู้บริหารทราบ 
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๒. มาตรการดูแลนักเรียนด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน  
 ๑. ควบคุมดูแลการท าความสะอาดอาคารเรียน  ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ และอุปกรณ์ท่ีใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนก่อนและหลังการใช้งานทุกครั้ง เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องดนตรี อุปกรณ์กีฬา 
บริเวณจุดสัมผัสเสี ่ยงร่วม ทุกวัน เช่น โต๊ะ เก้าอี ้ ราวบันได กลอนประตู  มือจับประตู – หน้าต่าง 
เครื่องปรับอากาศและพัดลมของห้องเรียน  
 ๒. มีการคัดกรองครู บุคลากรและผู้มาติดต่อราชการทุกคน ด้วยการวัดอุณหภูมิและตรวจร่างกาย 
บริเวณประตูทางเข้า หากพบว่ามีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ องศาเซลเซียส หรือมีไข้ จาม มีน ้ามูก หายใจเหนื่อย
หอบ ใหไ้ปพบแพทย์โดยเร็ว 
 ๓. มีการคัดกรองนักเรียนด้วยการวัดอุณภูมิและตรวจร่างกาย บริเวณประตูทางเข้า หากพบนักเรียนมี
อุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ องศาเซลเซียส หรือมีไข้ จาม มีน ้ามูก หายใจเหนื่อยหอบ ให้หยุดเรียนและพาไปพบ
แพทย์โดยเร็ว 
 ๔. ขอความร่วมมือผู้ปกครองรับ-ส่งนักเรียนระดับปฐมวัยที่ประตู ๓ (ตรงข้ามแขวงการทางภูเก็ต) 
และระดับชั้นประถมศึกษาที่ประตู ๑ และ ประตู ๒ (เยื้องเทศบาลนครภูเก็ต) โดยไม่เข้ามาภายในบริเวณ
โรงเรียน 
 ๕. จัดเตรียมสถานท่ี โดยเน้นมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด การเว้นระยะทางสังคม(Social 
Distancing) เช่น การเว้นระยะตามทางเดิน การเข้าแถว การจัดท่ีนั่งเรียน การจัดท่ีนั่งรับประทานอาหาร 
 ๖. ควบคุม ดูแล การท าความสะอาดห้องน ้าทุก ๆ ชั่วโมง โดยมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลนักเรียนในการใช้
ห้องน ้าโดยมีจุดเว้นระยะอย่างชัดเจน 
 ๗. ใหน้ักเรียนน าของใช้ส่วนตัว เช่น แก้วน ้า ช้อน ส้อม ผ้าเช็ดหน้า หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย 
โดยนักเรียนควรมีหน้ากากส ารองอย่างน้อยคนละ ๑ ช้ิน  
 ๘. จัดเตรียมความพร้อมในห้องเรียน ท าความสะอาดพื้น โต๊ะ เก้าอี้ ส่ืออุปกรณ์การเรียนการสอนหรือ
ของใช้ร่วมที่เป็นจุดสัมผัสเส่ียง 
 ๙. มีการจัดโต๊ะเรียน เก้าอี้นั่งเรียน โดยจัดเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย ๑-๒ เมตร(ยึดหลัก 
Social Distancing) มีการท าสัญลักษณ์แสดงจุดต าแหน่งชัดเจนในการจัดเว้นระยะห่างระหว่างกันและให้
นักเรียนสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาและล้างมือบ่อยๆ 
 ๑๐. ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโร
นา ๒๐๑๙ ( COVID-๑๙ ) แนะน าการปฏิบัติตนเพื่อสุขอนามัยที่ดีแก่นักเรียน เช่น วิธีล้างมือที่ถูกต้อง การ
สวมหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล เป็นต้น หรืออื่น ๆ ท่ีเกี่ยวกับโรคโควิด – ๑๙ 
 ๑๑. มีการคัดกรองวัดอุณหภูมิและตรวจร่างกาย(พ่อครัว แม่ครัว) ควบคุมดูแลการประกอบอาหาร  
การดูแลความสะอาด การเก็บล้างภาชนะให้ถูกสุขอนามัย   
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๓. ด้านผู้ปกครอง 
 ๑. ติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 
พื้นที่เสี่ยง ค าแนะน าการป้องกันตนเองและลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของโรค จากแหล่งข้อมูลท่ี
เช่ือถือได้ 
 ๒. สังเกตอาการป่วยของบุตรหลานหากมีอาการไข้ ไอ มีน ้ามูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ ไม่ได้กล่ิน 
ไม่รู้รส ให้รีบพาไปพบแพทย์ ควรแยกเด็กไม่ให้ไปเล่นกับคนอื่น ให้พักผ่อนอยู่ที่บ้านจนกว่าจะหายเปน็ปรกติ 
กรณีมีคนในครอบครัวป่วยด้วยโรคโควิด หรือกลับจากพื้นที่เสี่ยงอยู่ในช่วงกักตัวให้ปฏิบัติตามค าแนะน าของ
เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 
 ๓. จัดหาของใช้ส่วนตัวให้บุตรหลานอย่างเพียงพอในแต่ละวัน ท าความสะอาดทุกวัน เช่น หน้ากากผ้า 
ช้อน ส้อม แก้วน ้า แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ผ้าเช็ดหน้า และอุปกรณ์การเรียน 
 ๔. จัดหาสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์และก ากับบุตรหลานให้ล้างมือบ่อยๆ ก่อนกินอาหาร หลังใช้ห้องน ้า
ห้องส้วม หลีกเล่ียงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จ าเป็นและสร้างสุขนิสัยท่ีดี หลังเล่นกับเพื่อน
เมื่อกลับถึงบ้าน ควรอาบน ้า สระผม เปล่ียนเส้ือผ้าใหม่ทันที 
 ๕. ดูแลสุขภาพบุตรหลาน จัดเตรียมอาหารปรุงสุก ใหม่ ส่งเสริมให้รับประทานอาหารร้อน สะอาด 
อาหารครบ ๕ หมู่ และรับประทานอาหารในช่วงเช้าจากที่บ้าน  แทนการซื้อจากโรงเรียนเพื่อเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกัน ออกก าลังกายสม ่าเสมอและนอนหลับอย่างเพียงพอ 
 ๖. หลีกเล่ียงการพาบุตรหลานไปในสถานท่ีเส่ียงต่อการติดโรค สถานท่ีแออัดท่ีมีการรวมตัวกันของคน
จ านวนมาก หากมีความจ าเป็นต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ  
 ๗. โรงเรียนให้บริการสหกรณ์ร้านค้าของโรงเรียนในการจ าหน่ายอุปกรณ์การเรียนส าหรับนักเรียน 
โดยติดต่อผ่านครูประจ าช้ัน 
 ๘. ติดต่อครูประจ าช้ัน กรณีต้องการความช่วยเหลือด้านการจัดการเรียนการสอน 
 
๔. ด้านนักเรียน 
 ๑. ติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 
พื้นที่เสี่ยง ค าแนะน า การป้องกันตนเองและลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จากแหล่งข้อมูลท่ีเช่ือถือได้ 
 ๒. สังเกตอาการป่วยของตนเอง หากมีอาหารไข้ ไอมีน ้ามูก เจ็บคอ หายใจล าบาก เหนื่อยหอบ ไม่ได้
กล่ิน ไม่รู้รส รีบแจ้งครู หรือผู้ปกครองให้รีบพาไปพบแพทย์ กรณีมีคนในครอบครัวป่วยด้วยโรคติดเช้ือไวรัสโค
โรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) หรือกลับมาจากพื้นที่เสี ่ยงและอยู่ในช่วงกักตัว ให้ปฏิบัติตามค าแนะน าของ
เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 
 ๓. มีและใช้ของใช้ส่วนตัว ไม่ใช้ร่วมกับผู้อื่น เช่น ช้อน ส้อม แก้วน ้า แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ผ้าเช็ดหน้า 
อุปกรณ์การเรียน หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย และท าความสะอาดหรือเก็บให้เรียบร้อย ทุกครั้ง 
หลังใช้งาน 
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 ๔. กรณีนักเรียนด่ืมน ้าบรรจุขวด ควรแยกเฉพาะของตนเอง และท าเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์เฉพาะ
ไม่ให้ปะปนกับของคนอื่น 
 ๕. หมั่นล้างมือบ่อยๆ ด้วยวิธีล้างมือ ๗ ขั้นตอน อย่างน้อย ๒๐ วินาที ก่อนกินอาหาร หลังใช้ส้วม 
หลีกเลี่ยงใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จ าเป็น รวมถึงสร้างสุขนิสัยที่ดีหลังเล่นกับเพื่อนเมื่อกลับ
มาถึงบ้าน ต้องรีบอาบน ้า สระผม และเปล่ียนเส้ือผ้าใหม่ทันที  
 ๖. เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย ๑ – ๒ เมตร ในการท ากิจกรรมระหว่างเรียน ช่วงพักและ
หลังเลิกเรียน เช่น นั่งกินอาหาร เล่นกับเพื่อน เข้าแถวต่อคิว ระหว่างเดินทางอยู่บนรถ 
 ๗. สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาท่ีอยู่ในสถานศึกษา 
 ๘. หลีกเล่ียงการไปในสถานท่ีท่ีแออัดหรือแหล่งชุมชนท่ีเส่ียงต่อการติดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙  
          ๙. ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง ด้วยการรับประทานอาหารปรุงสุก ร้อน สะอาด และครบ ๕ หมู่ 
  

  ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๑  เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
        
 
 
           ( นายวิลาศ ปริญญานิยม ) 
                ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 
 


