ประกาศโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)
เรื่อง แนวทางการเปิดโรงเรียน ตามข้อกาหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกาหนด
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๔)
-----------------------------------------------ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา
ตามข้อกาหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘
(ฉบับที่ ๓๔) ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ นั้น โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)ได้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติและดาเนิน
กิจ กรรมตามหลัก เกณฑ์ที่ ก ระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุด มศึกษา วิท ยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
และกระทรวงสาธารณสุขกาหนด ประกอบกับเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
และอาศัยอานาจตามความในข้อ ๔ (๑) ของข้อกาหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกาหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๔) จึงได้ออกหลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนไว้ ดังนี้
๑. มาตรการ Sandbox : Safety Zone in School การเปิดภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๔
โดยจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนแบบ On Site พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) โดยโรงเรียน
มีแนวปฏิบัติ ดังนี้
๑.๑ มาตรการ
๑) ๖ มาตรการหลัก (DMHT-RC) ๖ มาตรการเสริม (SSET-CQ)
๒) แนวทาง ๗ มาตรการเข้มโดยเน้น School Pass และ Small Bubble
๓) สถานประกอบกิจการ กิจกรรม ที่อยู่รอบรั้วสถานศึกษาผ่านการประเมิน TSC+ COVID
free setting
๑.๒ ตรวจคัดกรองหาเชื้อมีการสุ่มตรวจเป็นระยะ ๆ
๑.๓ ครูและบุคลากร ในโรงเรียนได้รับวัคซีนครบโดส (๒ เข็ม) ไม่น้อยกว่า ๘๕ %
๒. ข้อกาหนดของ ๖ มาตรการหลัก (DMHT-RC), ๖ มาตรการเสริม (SSET-CQ) และแนวทาง
๗ มาตรการเข้มสาหรับโรงเรียน
๒.๑ ข้อกาหนด ๖ มาตรการหลัก (DMHT-RC)
๑) Distancing เว้นระยะห่าง
๒) Mask wearing สวมหน้ากาก
๓) Hand washing ล้างมือ
๔) Testing คัดกรองวัดไข้
๕) Reducing ลดการแออัด

- ๒ ๖) Cleaning ทาความสะอาด
๒.๒ ข้อกาหนด ๖ มาตรการเสริม (SSET-CQ)
๑) Self-care ดูแลตนเอง
๒) Spoon ใช้ช้อนกลางส่วนตัว
๓) Eating กินอาหารปรุงสุกใหม่
๔) Track ลงทะเบียนเข้าออกโรงเรียน
๕) Check สารวจตรวจสอบ
๖) Quarantine กักกันตัวเอง
๒.๓ ข้อกาหนดแนวทาง ๗ มาตรการเข้มสาหรับโรงเรียน
๑) โรงเรียนประเมินความพร้อมเปิดเรียนผ่าน TSC+ และรายงานการติดตามการประเมินผล
ผ่าน MOECOVID
๒) โรงเรียนทากิจกรรมร่วมกันในรูปแบบ Small Bubble จัดนักเรียนเว้นระยะห่าง
ในห้องเรียน หลีกเลี่ยงการทากิจกรรมข้ามกลุ่ม
๓) โรงเรียนจัดระบบการให้บริการอาหารตามหลักสุขาภิบาลอาหารและหลักโภชนาการ
๔) โรงเรียนจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ได้แก่ การระบายอากาศ
ภายในอาคาร การทาความสะอาด คุณภาพน้าอุปโภคบริโภค และการจัดการขยะ
๕) โรงเรียนมี School Isolation แผนเผชิญเหตุ และมีการซักซ้อมอย่างเคร่งครัด
๖) โรงเรียนควบคุมดูแลการเดินทางเข้าและออกจากสถานศึกษา (Seal Route)
๗) โรงเรียนจัดให้มี School Pass สาหรับนักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา
๓. การใช้อาคารหรือสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเป็นไปตามมาตรการ
Sandbox : Safety zone in School มีความพร้อมและผ่านเกณฑ์การประเมิน ๔ ด้าน ดังต่อไปนี้
๓.๑ ด้านกายภาพ ลักษณะอาคารและพื้นที่โดยรอบอาคารของโรงเรียน ประกอบด้วย
๑) พื้นที่/อาคารสนับสนุนการบริการ
๒) พื้นที่/อาคารเพื่อจัดการเรียนการสอนโดยจัดอาคารและพื้นที่โดยรอบให้เป็นพื้นที่
ปฏิบัติงานที่ปลอดภัย และมีพื้นที่ที่เป็น COVID free zone
๓.๒ ด้านการมีส่วนร่วม เป็นไปตามความสมัครใจของทุกฝ่ายมีการประชุมหารือร่วมกัน
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู ผู้ปกครอง ผู้นาชุมชน และมีมติให้ความเห็นชอบร่วมกัน
ในการจัดพื้นที่การเรียนการสอนในรูปแบบ Sandbox : Safety Zone in School ตลอดภาคการศึกษา
และนาเสนอโครงการผ่านต้นสังกัดในพื้นที่ แล้วขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือ
คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร

- ๓ ๓.๓ ด้านการประเมินความพร้อมสู่การปฏิบัติ โรงเรียนเตรียมการประเมินความพร้อม ดังนี้
๑) โรงเรียน
๑.๑) โรงเรียนผ่านการประเมินความพร้อมผ่าน TSC+ และรายงานการติดตาม
การประเมินผลผ่าน MOECOVID
๑.๒) มีสถานที่แยกกักตัวในโรงเรียน (School Isolation) หรือพื้นที่แยกกักชั่วคราวรวมไปถึง
แผนเผชิญเหตุสาหรับรองรับการดูแลรักษาเบื้องต้นกรณีนักเรียน ครู หรือบุคลากรในสถานศึกษากรณีมีการติดเชื้อ
โควิด-๑๙ หรือผลตรวจคัดกรองหาเชื้อเป็นบวก โดยมีการซักซ้อมอย่างเคร่งครัด โดยมีความร่วมมือกับสถานพยาบาล
เครือข่ายในพื้นที่ที่ดูแลอย่างใกล้ชิด
๑.๓) ควบคุมดูแลการเดินทางระหว่างบ้านกับโรงเรียนอย่างเข้มข้น โดยหลีกเลี่ยง
การเข้าไปสัมผัสในพื้นที่ต่าง ๆ ตลอดเส้นทางการเดินทาง
๑.๔) จัดพื้นที่หรือบริเวณให้เป็นจุดคัดกรอง (Screening Zone) ที่เหมาะสม จัดจุด
รับส่ง สิ่งของ จุดรับส่งอาหาร หรือจุดเสี่ยงอื่น เป็นการจาแนกนักเรียน ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และผู้มาติดต่อ
ที่เข้ามาในโรงเรียน
๑.๕) มีระบบและแผนรับการติดตามประเมิน ความพร้อมโดยทีมตรวจราชการบูรณาการ
ร่วมกันระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข ทั้งช่วงก่อนและระหว่างดาเนินการ
๒) นักเรียน ครู และบุคลากร
๒.๑) ครู และบุคลากร ต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบโดส (๒ เข็ม) ตั้งแต่ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป
๒.๒) นักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา มีการทากิจกรรมร่วมกันในรูปแบบ
Small Bubble และหลีกเลี่ยงการทากิจกรรมข้ามกลุ่ม
๒.๓) ถ้านักเรียน ครู และบุคลากรมีอาการเข้าข่าย (Inclusion Criteria ) ติดเชื้อ
โควิด หรือ สัมผัสกลุ่มเสี่ยงสูงให้ดาเนินการตรวจคัดกรองหาเชื้อด้วยวิธีที่เหมาะสมโดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่ได้รับวัคซีน
ตามเกณฑ์พร้อมทั้งรายงานผลการตรวจกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ทันที และปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุ
กรณีมีผลตรวจเป็นบวก
๓.๔ ด้านการดาเนินการของโรงเรียนระหว่างภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๔ ดาเนินการดังนี้
๑) จัดการเรียนการสอนรูปแบบ Online ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
และแบบผสมผสาน (Hybrid) ในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป
๒) นักเรียน ครู และบุคลากรที่อยู่ในพื้นที่ต้องประเมิน Thai Save Thai (TST) อย่างต่อเนื่อง
๓) นักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียนมีการสุ่มตรวจคัดกรองหาเชื้อเป็นระยะ
ตามแนวทางทีค่ ณะกรรมการโรคติดต่อระดับจังหวัดกาหนดไว้
๔) ปฏิบัติตามมาตรการสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างเข้มข้น ได้แก่ ๖ มาตรการหลัก
(DMHT-RC) และ ๖ มาตรการเสริม (SSET-CQ)

- ๔ ๕) นักเรียน ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา เขียนบันทึก Timeline กิจกรรม
ประจาวัน และการเดินทางเข้าไปในสถานที่ต่าง ๆ แต่ละวันอย่างสม่าเสมอ
๖) ปฏิบัติตามแนวทาง ๗ มาตรการเข้มสาหรับโรงเรียน (ไป-กลับ) อย่างเคร่งครัด
(๑) โรงเรียนประเมินความพร้อมเปิดเรียน ผ่าน TSC+ และรายงานการติดตาม
การประเมินผล ผ่าน MOECOVID โดยถือปฏิบัติอย่างเข้มข้นต่อเนื่อง
(๒) โรงเรียนทากิจกรรมร่วมกันในรูปแบบ Small Bubble หลีกเลี่ยงการทากิจกรรม
เข้ากลุ่มกัน และจัดนักเรียนในห้องเรียนขนาดปกติ (๘ X ๘ เมตร) ไม่เกิน ๒๕ คน หรือจัดให้เว้นระยะห่างระหว่าง
นักเรียนในห้องเรียนไม่น้อยกว่า ๑.๕ เมตร
(๓) โรงเรียนจัดระบบการให้บริการอาหารสาหรับนักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียน
ตามหลักมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารและหลักโภชนาการ อาทิเช่น การจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งอาหาร
การปรุงประกอบอาหาร หรือการสั่งซื้ออาหารตามระบบนาส่งอาหาร (Delivery) ที่ถูกสุขลักษณะและต้องมี
ระบบตรวจสอบทางโภชนาการก่อนนามาบริโภค
(๔) โรงเรียนจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมตามแนวปฏิบัติด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
ในการป้องกันโรคโควิด-๑๙ ในสถานศึกษา ได้แก่ การระบายอากาศภายในอาคาร การทาความสะอาด คุณภาพน้า
อุปโภคบริโภค และการจัดการขยะ
(๕) โรงเรียนจัดให้มีสถานที่แยกกักตัวในโรงเรียน (School Isolation) หรือพื้นที่แยกกัก
ชั่วคราว รวมไปถึงแผนเผชิญเหตุสาหรับรองรับการดูแลรักษาเบือ้ งต้นกรณีนักเรียน ครู หรือบุคลากร ในโรงเรียน
มีการติดเชื้อโควิด-๑๙ หรือผลตรวจคัดกรองหาเชื้อเป็นบวก โดยมีการซักซ้อม อย่างเคร่งครัด โดยมีความร่วมมือ
กับสถานพยาบาลเครือข่ายในพื้นที่ที่ดูแลอย่างใกล้ชิด
(๖) ควบคุมดูแลการเดินทางเข้าและออกจากสถานศึกษา (Seal Route) อย่างเข้มข้น
โดยหลีกเลียงการเข้าไปสัมผัสในพื้นที่ต่าง ๆ
(๗) จัดให้มี School Pass สาหรับนักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียน ประกอบด้วย
ข้อมูลผลการประเมิน TST ผลตรวจคัดกรองหาเชื้อ ตามแนวทางคณะกรรมการโรคติดต่อระดับพื้นที่และประวัติ
การรับวัคซีนตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข
๔. แนวปฏิบัติด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในการป้องกันโรคโควิด-๑๙ ในโรงเรียน
๔.๑ การระบายอากาศภายในอาคาร
๑) เปิดประตูหน้าต่างระบายอากาศก่อนและหลังการใช้งาน อย่างน้อย ๑๕ นาที ควรมี
หน้าต่าง หรือช่องลม อย่างน้อย ๒ ด้านของห้อง ให้อากาศภายนอกถ่ายเทเข้าสู่ภายในอาคาร
๒) กรณีใช้เครื่องปรับอากาศ ควรระบายอากาศในอาคารก่อนและหลังการใช้งานอย่างน้อย
๒ ชั่วโมง หรือเปิดประตูหน้าต่างระบายอากาศช่วงพักเที่ยงหรือช่วงที่ไม่มีการเรียนการสอน กาหนดเวลาเปิด - ปิด
เครื่องปรับอากาศ และทาความสะอาดสม่าเสมอ

- ๕ ๔.๒ การทาความสะอาด
๑) ทาความสะอาดวัสดุสิ่งของด้วยผงซักฟอกหรือน้ายาทาความสะอาด และล้างมือด้วยสบู่
และน้า
๒) ทาความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบนพื้นผิวทั่วไป อุปกรณ์สัมผัสร่วม เช่น ห้องน้า ห้องส้วม
ลูกบิดประตู รีโมทคอนโทรล ราวบันได สวิตช์ไฟ น้าดื่ม เป็นต้น ด้วยแอลกอฮอล์ ๗๐% นาน ๑๐ นาที และฆ่าเชื้อ
โรคบนพื้นผิววัสดุแข็ง เช่น กระเบื้อง เซรามิก สแตนเลส ด้วย น้ายาฟอกขาวหรือโซเดียมไฮโปคลอไรท์ ๐.๑%
นาน ๕ - ๑๐ นาที อย่างน้อยวันละ ๒ ครั้ง และอาจเพิ่มความถี่ตามความเหมาะสมโดยเฉพาะเวลาที่มีผู้ใช้งาน
จานวนมาก
๔.๓ คุณภาพน้าอุปโภคบริโภค
๑) ตรวจดูคุณลักษณะทางกายภาพ สี กลิ่น และไม่มีสิ่งเจือปน
๒) ดูแลความสะอาดจุดบริการน้าดื่มและภาชนะบรรจุน้าดื่มทุกวัน (ไม่ใช้แก้วน้าดื่มร่วมกัน
เด็ดขาด)
๓) ตรวจคุณภาพน้าเพื่อหาเชื้อแบคทีเรียด้วยชุดตรวจภาคสนาม (อ ๑๑) ทุก ๖ เดือน
๔.๔ การจัดการขยะ
๑) มีถังขยะแบบมีฝาปิด สาหรับรองรับสิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว ประจาห้องเรียน อาคารเรียน
หรือบริเวณโรงเรียนตามความเหมาะสม และมีการคัดแยก - ลดปริมาณขยะ ตามหลัก ๓R (Reduce Reuse
Recycle)
๒) กรณีขยะเกิดจากผู้สัมผัสเสี่ยงสูง/กักกันตัว หรือหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว นาใสในถุง
ก่อนทิ้งให้ราดด้วยแอลกอฮอล์ ๗๐% หรือน้ายาฟอกขาว ๒ ฝา ลงในถุง มัดปากถุงให้แน่น ซ้อนด้วยถุงอีก ๑ ชั้น
ปิดปากถุงให้สนิท และฉีดพ่นบริเวณปากถุงด้วยสารฆ่าเชื้อแล้วทิ้งในถังขยะ
๕. แผนเผชิญเหตุตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ของโรงเรียน
ระดับการแพร่ระบาด
มาตรการป้องกัน
สถานศึกษา
ในชุมชน
ในสถานศึกษา
ครู/นักเรียน
ไม่มีผู้ติดเชื้อ

ไม่พบผู้ติดเชื้อยืนยัน

ปฏิบัติตามมาตรการ DMHT
- ประเมิน TST เป็นประจา

- เปิดเรียน On Site
- ปฏิบัติตามแนวทาง TST
- เน้นเฝ้าระวังสังเกตอาการ
กลุ่มเสี่ยง

-๖ ระดับการแพร่ระบาด
ในชุมชน
ในสถานศึกษา
มีผู้ติดเชื้อประปราย
(๑ - ๕ ราย)

ไม่พบผู้ติดเชื้อ ยืนยัน

พบผู้ติดเชื้อยืนยัน ๑
ห้องเรียน ตั้งแต่ ๑ ราย
ขึ้นไป

พบผู้ติดเชื้อยืนยัน มากกว่า
๑ ห้องเรียน

มาตรการป้องกัน
ครู/นักเรียน

สถานศึกษา

- ปฏิบัติเข้มตามมาตรการ DMHT
- ประเมิน TST เป็นประจา
- กรณีเป็นผู้มีความเสี่ยง เช่น
อาศัยในพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อ
ควรสุ่มตรวจหาเชื้อเป็นระยะ
ตามสถานการณ์
- ปฏิบัติเข้ม ๖ มาตรการหลัก
(DMHT-RC) ๖ มาตรการเสริม
(SSET-CQ)
- ประเมิน TST ทุกคนในห้องเรียน
และผู้สัมผัสใกล้ชิดทุกวัน
และรายงานผล
- กรณีเสี่ยงสูง (High Risk
Contact)
: งดเรียน On Site กักตัวที่บ้าน
๑๔ วัน ตรวจหาเชื้อตามแนวทาง
- กรณีเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงต่า
(Low Risk Contact)
: มาเรียน On Site
สังเกตอาการตนเอง

- เปิดเรียน On Site ปฏิบัติตาม
มาตรการ TSC Plus (๔๔ข้อ)
- ติดตามรายงานผลประเมิน TST
- เข้มเฝ้าระวังตรวจคัดกรอง
กลุ่มเสี่ยง

- ประเมิน TST ทุกคนทุกห้องเรียน
ที่มีผู้ติดเชื้อและผู้สัมผัสใกล้ชิด
ทุกวัน และรายงานผล
- กรณีเสี่ยงสูง ส่งตรวจคัดกรอง
หาเชื้อด้วย RT-PCR พบผลบวก
ถ้ามีอาการป่วยร่วมด้วย ต้องส่งตัว
เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลหลัก
(Hospital) ถ้าไม่มีอาการป่วยร่วม
ด้วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล
สนาม (Hospital) หรือห้องแยกกัก
ตัวใน โรงเรียน (School
Isolation) เพื่อสังเกตอาการ

- ห้องเรียนหลายห้องที่พบผู้ติดเชื้อ
ปิดเรียน เป็นเวลา ๓ วัน
เพื่อทาความสะอาด งดกิจกรรมที่มีการ
รวมกลุ่มกันทุกกิจกรรม หรือปิดเรียน
ตามอานาจพิจารณาของคณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัด/กทม.
- ปฏิบัติตามมาตรการตัดความเสี่ยง
สร้างภูมิคุ้มกัน ด้วย ๓T๑V
(TSC Plus, TST, TK, Vaccine)

- ห้องเรียนที่พบผู้ติดเชื้อ
ปิดเรียนเป็นเวลา ๓ วัน
เพื่อทาความสะอาด
- ห้องเรียนอื่น เปิดเรียน On Site
ตามปกติ งดกิจกรรม
ที่มีการรวมกลุ่ม โดยเฉพาะ
ระหว่างห้องเรียน
- ปฏิบัติเข้มตามมาตรการ
TSC Plus
- เปิดประตูหน้าต่างห้องเรียน
ให้อากาศถ่ายเทสะดวก
ตลอดเวลาการใช้งาน
กรณีใช้เครื่องปรับอากาศ
เปิดประตู หน้าต่างระบายอากาศ
ช่วงเวลา พักเที่ยง หรือช่วงเวลา
ไม่มีเรียน

-๗ ระดับการแพร่ระบาด
ในชุมชน
ในสถานศึกษา
มีผู้ติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อน
(Cluster) ในชุมซน

พิจารณาใช้แนวทางร่วมกับ
กรณีพบการติดเชื้อใน
โรงเรียน

มีการระบายแพร่กระจาย
เป็นวงกว้างในชุมซน

พิจารณาใช้แนวทางร่วมกับ
กรณีพบการติดเชื้อ
ในโรงเรียน

มาตรการป้องกัน
ครู / นักเรียน

สถานศึกษา

- ปฏิบัติเข้มตามมาตรการยกระดับ
ป้องกัน Universal Prevention
(UP) ทั้งที่บ้านและโรงเรียน
หลีกเลี่ยงการไปที่ชุมซน
- ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
สาหรับ ครู/นักเรียนอย่างเข้มข้น
ตามระดับการแพร่ระบาด
ในสถานศึกษา อาทิเช่น ไม่พบ
ผู้ติดเชื้อยืนยัน หรือพบผู้ติดเชื้อ
ยืนยัน ๑ ห้องเรียนหรือพบผู้ติด
เชื้อยืนยันมากกว่า ๑ ห้องเรียน

- พิจารณาการเปิดเรียน On Site
โดยปฏิบัติตามมาตรการทุกมิติ
อย่างเข้มซ้นกรณีไม่มี
ความเชื่อมโยงกับ cluster
ในชุมชนอาจไม่ต้องปิดเรียน
หรือจัดการเรียนตามการพิจารณา
ของคณะกรรมการควบคุม
โรคติดต่อจังหวัด/ กทม.
- พิจารณาการปิดเรียน
โดยคณะกรรมการควบคุม
โรคติดต่อจังหวัด/กทม. ตามข้อมูล
หลักฐานและความจาเป็น
- ปฏิบัติเข้มตามมาตรการยกระดับ - พิจารณาการเปิดเรียน On Site
ป้องกัน Universal Prevention โดยปฏิบัติตามมาตรการทุกมิติ
(UP) อย่างเคร่งครัด
อย่างเคร่งครัด
- ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
- พิจารณาการปิดเรียน
สาหรับ ครู/นักเรียนอย่างเคร่งครัด โดยคณะกรรมการควบคุม
ตามระดับการแพร่ระบาด
โรคติดต่อจังหวัด/กทม.
ในสถานศึกษา อาทิ ไม่พบผู้ติดเชื้อ ตามข้อมูล หลักฐาน
ยืนยันหรือพบผู้ติดเชื้อยืนยัน
และความจาเป็น
๑ ห้องเรียน หรือพบผู้ติดเชื้อ
- ปฏิบัติตาม ๗ มาตรการเข้ม
ยืนยันมากกว่า ๑ ห้องเรียน
เตรียมพร้อมเปิดเรียน
เน้น Seal Route
- สุ่มตรวจคัดกรองหาเชื้อ
เป็นระยะ

ทัง้ นี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง
ประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายวีระชัย บุญอยู่)
ผู้อานวยการโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)

