มาตรการเบื้องต้น Sandbox : Safety Zone in school รองรับการเปิดโรงเรียน
เนื่องด้วยโรงเรียนทิวไผ่งาม ไบลิงกัว มีกาหนดเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 15 พฤศจิกายน
2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทางโรงเรียนตระหนักถึงความสาคัญ
ของความปลอดภัยของนักเรียนเป็นหลัก จึงได้กาหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขของมาตรการ แนวปฏิบัติ แผนเผชิญเหตุ และ
รายละเอี ย ดต่ า งๆ ตามที่ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ การและกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุ ข กาหนด โดยมี ก ารปฏิ บั ติ ต าม 6
มาตรการหลัก (DMHT-RC) ซึ่งได้ปฏิบัติในปีการศึกษาที่ผ่านมาอย่างเข้มข้น เพื่อเป็นการมุ่งลดการติดเชื้อและการแพร่กระจาย
เชื้อ รวมไปถึงเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัยให้กับนักเรียนและผู้ปกครองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ทางโรงเรียนได้เพิม่ 6 มาตรการเสริม (SSET-CQ) สาหรับรองรับการเปิดโรงเรียนอีกครั้ง ดังมีรายละเอียดดังนี้

มาตรการหลัก (DMHT-RC)

มาตรการเสริม (SSET-CQ)

1. เว้นระยะห่าง (Distancing) : โดยเว้นระยะห่างระหว่า ง 1. ดู แ ลตั ว เอง (Self-care) : ดู แ ลใส่ ใ จ ปฏิ บั ติ ต น มี วิ นั ย
บุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร
รับผิดชอบตนเองและปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด
2. สวมหน้ า กากตลอดเวลา (Mask wearing) : สวม 2. ใช้ช้อนส้อมส่วนตัว (Spoon) : ใช้ช้อนส้อมของตนเองทุกครั้ง
หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย 100% ตลอดเวลาที่อยู่ใน เมือ่ กินอาหาร ลดสัมผัสร่วมกับผู้อื่น
โรงเรียน
3. รับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ (Eating) : กินอาหารปรุงสุก
3. ล้างมือ (Hand washing) : ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่และน้า ใหม่ร้อน เว้นระยะห่างในการรับประทานอาหารกลางวัน
20 วินาที หรือใช้แจลแอลกอฮอล์
4. ลงทะเบียน (Thai Chana) : ลงทะเบียนตามที่รัฐกาหนดด้วย
4. คัดกรองวัดไข้ (Testing) : วัดไข้ สังเกตอาการ ซักประวัติ app ไทยชนะ โดยผู้ปกครองต้องบันทึกกการเข้าออกอย่างชัดเจน
ผู้สัมผัสเสี่ยงทุกคน ก่อนเข้าสถานศึกษา
ตลอดทั้งสัปดาห์เพื่อติดตามไทม์ไลน์
5. ลดการแออัด (Reducing) : ลดแออัด ลดเข้าไปในพื้น ที่ 5. สารวจตรวจสอบ (Check) : สารวจบุคคล นักเรียน และกลุ่ม
เสี่ ย งกลุ่ ม จ านวนมาก จ านวนนั ก เรี ย น - น้ อ ยกว่ า 25 เสี่ยงที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง เพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดกรอง
คนในห้องเรียนขนาด 6 X 8 เมตร
(การคั ด กรองของชุ ม ชน, การตรวจสอบที่ บ้ า นและรายงาน,
การตรวจสอบของบุคลากรในโรงเรียน, การสุ่มตรวจในโรงเรียน)
6. ทาความสะอาด (Cleaning) : ทาความสะอาดพื้นสัมผัส
ร่วมทุกๆ 2 ชั่วโมง บนพื้นผิวสัมผัส ที่เ สี่ย งสู ง ห้องน้า ราว 6. กันตัว เอง (Quarantine) : กักกันตัวเอง 14 วั น เมื่อเข้าไป
บันได ลูกบิดประตู และทาความสะอาดพื้นที
้ ่ส่วนรวมวันละ 2 สัมผัสหรืออยู่ในพื้นที่เสี่ยงที่มีการระบาดของโรค
ครั้ง

บุคคล (นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา)
1. นั ก เรี ย นที่ จ ะมาเรี ย น แบบ On site ต้ อ งตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ก่ อ นเข้ า สถานศึ ก ษา โดยนั ก เรี ย นในระดั บ
ประถมศึกษาให้ผู้ปกครองรายงานผลต่อครูประจาชั้น นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายจะรายงานผล
กับครูประจาชั้นด้วยตนเอง
- ผลตรวจ ลบ นักเรียนเข้ามาอยู่ในโรงเรียน 14 วัน หรือ 1 ภาคเรียน
- ผลตรวจ บวก ต้องรับการตรวจ RT-PCR
2. นักเรียนอายุ 12 - 18 ปี ได้รับวัคซีนแล้ว 1 โดส คิดเป็นร้อยละ 90.95
3. นักเรียนทากิจกรรมร่วมกัน รูปแบบ Bubble and Seal
4. นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ประเมินความเสี่ยงของตนเองทุกวันก่อนออกจากบ้านผ่าน Thai Save Thai (TST)
และส่งผลตรวจที่ครูประจาชั้นและครูเวรประจาวัน
5. นักเรียนปฏิบัติตนตามมาตรการส่วนบุคคลอย่างเข้มข้น มุ่งลดการติดเชื้อ ลดการแพร่กระจายเชื้อ
- 6 มาตรการ (DMHT-RC)
- 6 มาตรการเสริม (SSET-CQ)
6. ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าถึงการฉีดวัคซีนครบโดส 100%
7. ครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดให้มีระบบการติดตามอย่างเข้มงวด โดยเฝ้าระวังสุ่มตรวจ ATK ทุก 2 วันต่อ 1 สัปดาห์
8. นักเรียนต้องน าอุป กรณ์ การทานอาหารส่ วนตัว และใส่ใ นถุง ปิดผนึกที่มี ชื่ อระบุอ ย่า งชั ดเจน รวมทั้งขวดน้ าหรือกระติ ก น้ า
ส่วนตัวในแต่ละวัน และห้ามนาของเล่นมาโรงเรียน
จานวนนักเรียนที่กลับเข้ามาเรียนในโรงเรียน
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ถึง วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564
กลุ่มเป้าหมายที่เปิดเรียน : นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ มัธยมศึกษาตอนปลาย
: นักเรียนในระดับประถมศึกษาทั้งหมดจัดการเรียนการสอน ในรูปแบบ Online Learning
(การเรียนแบบห้องเรียนเสมือนจริง : Virtual Classroom)
ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป
กลุ่มเป้าหมายที่เปิดเรียน : นักเรียนในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ มัธยมศึกษาตอนปลาย เรียนใน
รูปแบบไฮบริด (Hybrid Learning) ทั้งรูปแบบ On-site Learning และ Online Learning
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
จัดการเรียนการสอนแบบไฮบริด (Hybrid Learning) ทั้งรูปแบบ On-site Learning และ Online Learning (เรียน
แบบห้องเรียนเสมือนจริง : Virtual Classroom) มีการถ่ายทอดสดการสอนในชั้นเรี ยนให้กับนักเรียนที่ประสงค์จะเรีย นใน
รูปแบบ Online Learning ทั้งนี้ นักเรี ย นจะตั ดสิ นใจเรี ย นในรู ป แบบใด ให้เป็นไปตามความประสงค์ ข องนัก เรี ย น ทั้ง นี้
ผู้ปกครองต้องยืนยันกับทางโรงเรียนอย่างชัดเจน

มาตรการความปลอดภัยในห้องเรียน
มาตรการความปลอดภัยในห้องเรียนปกติ : 1 ห้องเรียน (6 x 8 เมตร) มีจานวนนักเรียนไม่เกิน 25 คน และจัดระยะห่าง
ระหว่างโต๊ะเรียนไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร มีการทาความสะอาดและดูแลอุปกรณ์การเรีย นการสอน รวมถึงอุปกรณ์ภ ายใน
ห้องเรียน หลังจบคาบสอนทุกครั้งเพื่อป้องกันของการแพร่เชื้อโรค
มาตรการความปลอดภัยในห้องเรียนรวม : ห้องเรียนรวม เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ จะมีการทาความสะอาดอุปกรณ์ภายใน
ห้องเรียน เมื่อจบคาบสอนทุกครั้ง
การจัดกลุ่มเรียน พื้นที่เรียนและบรรยากาศการเรียน
ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา
1. จัดนักเรียนในห้องเรียนขนาดปกติ (6 x 8 เมตร) ไม่เกิน 25 คน หรือ จัดให้เว้นระยะห่างระหว่างนักเรียนในห้องเรียน
ไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร
2. ระหว่างการทาการเรียนการสอนครูและนักเรียนสวมหน้ากากอนามัย ตลอดเวลาและใช้เจลแอลกอฮอล์ในการทา
สะอาดเสมอ
3. นักเรียนทากิจกรรมร่วมกันในรูปแบบ Small Bubble โดยจัดให้นักเรียนเรียนเป็นกลุ่มย่อยไม่เกิน 5-6 คนต่อกลุ่ม
หลีกเลี่ยงการทากิจกรรมข้ามกลุ่มกัน
4. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มย่อยล้างมือทุกครั้งหลังใช้พื้นที่เรียนรู้ และทาความสะอาดสถานที่นั้นก่อนที่จะให้กลุ่มย่อยอื่น
เข้าใช้งานต่อไป
5. จัดให้มีชั่วโมงการเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น เช่น การทาใบงาน ชิ้นงาน ค้นคว้าด้วยตัวเอง จากที่บ้านเพื่อลดการ
ใกล้ชิดและสัมผัสกัน
6. ในชั้นเรียนจัดบรรยากาศให้มีการระบายอากาศภายในอาคาร มีการจัดเวรทาความสะอาดในพื้นที่และอุปกรณ์ต่างๆ
อย่างสม่าเสมอ
7. งดการยืมอุปกรณ์การเรียนระหว่างนักเรียน
8. การจัดการเรียนการสอนในวิชาพลศึกษา นักเรียนถูกแบ่งเป็นกลุ่มย่อยแต่ล ะกลุ่มจะประกอบกิจ กรรมที่เ สริ ม
สมรรถภาพทางร่างกายเป็นหลัก โดยจะมีการจัดให้ เว้นระยะห่างของแต่ละคนอย่างน้อย 1-1.5 เมตร ทั้งนี้นักเรียน
ทุกคนจะต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาในการทากิจกรรม
9. อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาจะถูกทาความสะอาดในระหว่างการเปลี่ยนคาบเรียนทุกครั้ง

แผนผังการใช้สนามกีฬา

การเดินทางและการปฏิบัติตนในการรับ-ส่งนักเรียนภายในโรงเรียน
1. ให้เดินทางเข้าสู่โรงเรียนโดยใช้ประตู 2 (ประตูฝั่งเสาธง) และออกจากโรงเรียนโดยใช้ประตู 1 (ประตูฝั่งอาคาร
ณรงค์-อุษา 3)
2. จุดรับ-ส่งนักเรียนจัดไว้ 2 จุด คือ ซุ้มประตู 1 (ฝั่งสวนชมพูพันธุ์ทิพย์) และ ซุ้มประตู 2 (ฝั่งอาคารณรงค์-อุษา 3)
3. การรับ-ส่งนักเรียนโดยแบ่งเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้
• นักเรียนระดับชั้น G.1-3 ให้ผู้ปกครองเพียง 1 ท่านส่งนักเรียนบริเวณจุดคัดกรอง
• นักเรียนระดับชั้น G.4-12 และ ม.1-6 ให้นักเรียนเข้าอาคารเรียนด้วยตนเอง ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองลงมา
ส่งนักเรียน
4. การขึ้นอาคารเรียน
• นักเรียนระดับชั้น G.4-8 ขึ้นอาคารเรียนโดยใช้บันไดข้างขวา (ฝั่งสวนชมพูพันธุ์ทิพย์)
• นักเรียนระดับชั้น G.9-12 ขึ้นอาคารเรียนโดยใช้บันไดข้างกลาง
• นักเรียนระดับชั้น ม.1-6 ขึ้นอาคารเรียนโดยใช้บันไดข้างซ้าย (ฝั่งอาคารณรงค์-อุษา 3)

แผนผังการเดินรถภายในโรงเรียนและจุดรับ-ส่งนักเรียน

จุดคัดกรอง
การคัดกรองสุขภาพก่อนเข้ามาภายในอาคารเรียน
1. ตรวจวัดอุณหภูมิและอาการเมื่อมาถึงโรงเรียนและทาการตรวจนักเรียนซ้าในระหว่างวันในกรณีที่มนี ักเรียนมีความเสี่ยงสูง
2. ชุดตรวจสอบ Antigen Test Kit (ATK)
• นักเรียนต้องตรวจ ATK ที่บ้านก่อนวันมาโรงเรียนโดยแจ้งผลต่อครูประจาชั้น
• นักเรียนรายงานผลประเมินความเสี่ยง Thai Save Thai (TST) กับครูเวรประจาวัน ทั้งนี้ทางโรงเรียนเฝ้าระวัง
สุ่มตรวจ ATK ทุก 2 วันต่อ 1 สัปดาห์
• คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ใกล้ชิดกับนักเรียนจะต้องตรวจ ATK สัปดาห์ละ 2 ครั้งด้วยตนเองหรือ
พยาบาลประจาโรงเรียนซึ่งผลการตรวจทั้งหมดจะต้องถูกบันทึกและจัดทารายงานโดยโรงเรียน เพื่อเก็บเป็น
ฐานข้อมูล
3. นักเรียนทุกคนจะต้องล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์และผ่านถาดรองน้ายาฆ่าเชื้อพร้อมพรมเช็ดเท้า
4. จัดเตรียมสถานที่แยกกักตัวสาหรับผู้มีอาการในศูนย์พักคอย (ห้องพยาบาล) ก่อนส่งต่อไปยังสถานพยาบาลเครือข่ายพื้นที่

นโยบายการกักตัวและการปิดโรงเรียน
1. ติดตั้งและติดตาม Thai Safe Thai (TST) , Thai Stop COVID นักเรียนต้องประเมิน TST ทุกวัน (ขั้นตอนแรก)
2. ส าหรั บ ผู้ มี อ าการเสี่ย งต่ อ การติ ด เชื้ อ COVID-19 ที่ ถู ก ประเมิ น โดยพยาบาลประจ าโรงเรี ย นในการคั ด กรองผู้ป่ว ย
สาหรับนักเรียนจะถูกแยกไว้ ณ จุดกักตัว และทางโรงเรียนจะดาเนินการติดต่อให้ท่านผู้ปกครองมารับกลับโดยทันที หรือ
นาส่งโรงพยาบาลในลาดับต่อไป
3. สาหรับบุคลากรในโรงเรียนจะถูกแยกไว้ ณ จุดกักตัวเพื่อทาการตรวจ ATK และนาส่งโรงพยาบาลเพื่อยื่นยันการติดเชื้อ
โดยการตรวจ RT-PCR (Polymerase chain reaction)
4. โรงเรียนจะอนุญาตให้นักเรียนและบุคลากรที่ติดเชื้อ COVID -19 กลับมาโรงเรียน เมื่อได้รับการอนุญาตอย่างเป็นทางการ
จากแพทย์ โดยจะต้องนาส่งใบรับรองแพทย์ล่วงหน้าก่อนกลับเข้ามาในโรงเรียน
5. เมื่อมีรายงานว่ามีผู้ติดเชื้อ COVID -19 ทางโรงเรียนจะรายงานผลไปยังกระทรวงศึกษาธิการผ่าน www.covid.moe.go.th
และทาการหยุดการเรียนการสอนนักเรียนในระดับชั้นที่มีการรายงานผลว่าติดเชื้อ COVID -19
6. โรงเรียนได้จัดทาแผนรับมือฉุกเฉิน กรณีมีรายงานผลการติดเชื้อของบุคลากรและนักเรียนในโรงเรียน
ขั้นตอนการเข้าเรียนและการออกจากโรงเรียน
โรงเรียนขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองในการเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1.5 เมตร และแยกนักเรียนไม่ให้รวมกลุ่มกัน
โดยมีข้อปฏิบัติดังนี้
1. ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ยกเว้นในระหว่างรับประทานอาหาร
2. โปรดเว้นระยะจากเครื่องหมายเพื่อรักษาระยะห่าง
3. ผู้ปกครองจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาภายในอาคารเรียน ต้องรักษาระยะห่าง ณ จุดรับส่งและออกจากอาคารทันที
ห้ามรวมกลุ่มกันก่อน, ระหว่าง หรือหลังจากรับส่งนักเรียน
4. อนุญาตให้ผู้ปกครองของนักเรียนระดับชั้น G.1-3 เข้ารับส่งนักเรียนไม่เกิน 1 ท่าน
5. เตรียมหลักฐานของระบบคัดกรองความเสี่ยงและประเมินความเสี่ยงสาหรับบุคคลทั่วไป โดยแอปพลิเคชั่น Thai Safe
Thai (TST) และผลการตรวจ ATK ก่อนเข้าโรงเรียน
6. ทางโรงเรียนได้จัดเตรียมถาดรองน้ายาฆ่าเชื้อพร้อมพรมเช็ดเท้า บริเวณจุดคัดกรอง
ช่วงเวลาพักรับประทานอาหารกลางวัน
1. ภายในโรงอาหารจะมีการระบายอากาศตลอดเวลา
2. มีการจัดพื้นที่ให้นักเรียนนั่งรับประทานอาหารโดยรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล
3. มีการทาเครื่องหมายต่างๆ ไว้บนโต๊ะ เพื่อเป็นการรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล
4. ถอดหน้ากากอนามัยระหว่างการรับประทานอาหารกลางวันเท่านั้น
5. ทางโรงเรียนได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลนักเรียนระหว่างการรับประทานอาหารกลางวัน เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติตามกฎในการ
รักษาระยะห่าง
6. สาหรับพนักงานที่ทางานอยู่ในครัวจะต้องได้รับวัคซีนครบทั้ง 2 เข็ม และสุ่มตรวจ ATK สัปดาห์ละ 2 ครั้ง จะใส่ถุงมือและ
หน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการทางาน
7. จัดระบบให้บริการอาหารกลางวันสาหรับนักเรียน คณะครู และบุคลากรตามหลักมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารและหลัก
โภชนาการ มีการจัดซื้อวัตถุดิบจากแหล่งอาหาร พร้อมทั้งมีการปรุงและประกอบอาหารที่ถูกสุขลักษณะ

สุขอนามัยและการทาความสะอาด
1. ทางโรงเรียนได้มีการจัดวางสบู่ในห้องน้า และเจลแอลกอฮอล์ตามจุดต่างๆ เพื่ออานวยความสะดวกแก่นักเรียนและ
บุคลากร
2. พนักงานทาความสะอาดทุกคนได้รับการฉีดวัคซีนและสุ่มตรวจด้วย ATK สัปดาห์ละ 2 ครั้ง
ในส่วนของการทาความสะอาดจะมีการจัดการดังนี้
• พื้นที่ที่มีการสัมผัส - พื้นผิวห้องเรียน โต๊ะ ลูกบิดประตู ราวจับ ทาความสะอาดทุก 2 ชั่วโมง
• ทาความสะอาดพื้นโถงทางเดิ
้
นวันละ 2 ครั้ง
• ห้องน้าทาความสะอาดทุกชั่วโมง
• โรงอาหารทาความสะอาดระหว่างการเปลี่ยนกลุ่มที่มารับประทานอาหารทาความสะอาดก่อนและหลัง
รับประทานอาหาร
• ห้องเรียนและอุปกรณ์ / ของเล่น ทาความสะอาดทุกวันตามปกติ ด้วยอุปกรณ์ทาความสะอาด-ผลิตภัณฑ์จาก
แอลกอฮอล์ 75 %, น้ายาฆ่าเชื้อ และสบู่
การเดินทางและการขนส่ง
ขอความร่วมมือทุกท่านให้ทาตามประกาศของรัฐบาล คือควรหลีกเลี่ยงการใช้ขนส่งสาธารณะเพื่อความปลอดภัย
ของนักเรียนทุกคน

แผนฉุกเฉินรองรับผู้ป่วย Emergency Response Action plan

