ประกาศโรงเรียนถนนหักพิทยาคม

เรื่อง การจัดการเรียนการสอนภายในสถานศึกษาตามปกติ
...............................................
ตามทีโ่ รงเรียนถนนหักพิทยาคม ไดแจงปดเรียนดวยเหตุพิเศษ ชวงที่ 1 ในระหวางวันที่ 4 – 8
มกราคม พ.ศ. 2564 ชวงที่ 2 ในระหวางวันที่ 11 – 15 มกราคม พ.ศ. 2564 โดยโรงเรียนไดจัดการ
เรียนรูรูปแบบออนไลน ตามมาตรการปองกัน และควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID -19) ระลอกใหม นั้น
ในการนี้ ค ณะกรรมการควบคุ ม โรคติ ด ต อ จั ง หวั ด บุ รี รั ม ย แจ ง ว า ด ว ยสถานการแพร ร ะบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ไมมีการเพิ่มจํานวนผูปวยภายในจังหวัด ประกอบกับโรงเรียน
ถนนหั กพิ ทยาคม ได ประเมิ นความพร อมตามมาตรการป องกั น และควบคุ มการแพร ระบาดของโรคติ ดเชื้ อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) เปนที่เรียบรอยแลว โรงเรียนถนนหักพิทยาคม จึงแจงใหมีการจัดการเรียน
การสอนในสถานศึกษาตามปกติ ตั้งแตวันจันทรที่ 18 มกราคม 2564 เปนตนไป โดยขอใหขาราชการครู
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาและนั ก เรี ย นทุ ก คน ปฏิ บั ติ ต นตามประกาศโรงเรี ย นถนนหั ก พิ ท ยาคม
ฉบับที่ 1 /2564 เรื่อง มาตรการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ภายในโรงเรียนถนนหักพิทยาคม กําหนดอยางเครงครัด
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
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ประกาศโรงเรียนถนนหักพิทยาคม
ฉบับที่ 1 /2564

เรื่อง มาตรการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ภายในโรงเรียนถนนหักพิทยาคม
...............................................
ตามที่มกี ารแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม โดยพบผูติดเชื้อ
อยางตอเนื่อง โรงเรียนถนนหักพิทยาคม ไดแจงกําหนดการจัดการเรียนการสอนตามปกติ ตั้งแตวันที่ 18
มกราคม พ.ศ. 2564 ทั้งนี้โรงเรียนไดตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียน ครูและบุคลากร จึงจัดทํา
มาตรการเฝ า ระวั ง ป อ งกั น ควบคุ ม การแพร ร ะบาดไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเป น
ไปตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด และสอดคลองกับประกาศคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัด
บุรีรัมย ดังนี้
๑. โรงเรียนถนนหักพิทยาคม ไดจัดจุดคัดกรองสุขภาพอนามัย โดยการตรวจวัดอุณหภูมิ แกครู
บุค ลากร นัก เรีย น และบุค คลที่เ ดิน ทางเขา มาในบริเ วณโรงเรีย น มีการจัด ทํา อา งลางมือ จัด เตรีย ม
แอลกอฮอล สบู โดยมอบหมายใหครูเวรประจําวัน รับผิดชอบดําเนินการอยางเครงครัด
๒. โรงเรีย นถนนหัก พิท ยาคม มอบหมายใหค รูที่ป รึก ษา ครูเ วรประจํ า วัน ดูแ ล ตรวจสอบ
นักเรียนที่มีความเสี่ยง หรือมีญาติพี่นองที่เดินทางกลับมาจากจังหวัดกลุมเสี่ยง (พื้นที่สีแดง) ตามประกาศ
ของศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(โควิด 19) หรือพบวามีอาการไข
รวมกับอาการไอ จาม มีน้ํามูก เหนื่อยหอบ อนุญาตใหหยุดเรียนและปฏิบัติงาน และพบแพทยโดยทันที
๓. ครู บุค ลากร และนัก เรีย น โรงเรีย นถนนหัก พิท ยาคมทุก คน ตอ งสวมหนา กากอนามัย
หรือหนากากผาตลอดเวลา ในระหวางเรีย นหรือทํากิจกรรม และเดินทางมาโรงเรีย น และกลับถึงบาน
โดยขอความรวมมือจากผูปกครองนักเรียน รถบริการรับ – สงนักเรียน จัดเตรียมเจลลางมือ พรอมชวย
ตรวจสอบนักเรียนในการสวมหนากากผาหรือหนากากอนามัย กอนออกจากบาน
๔. โรงเรียนถนนหักพิทยาคม มีการกําหนดมาตรการจัดกิจกรรมตางๆ โดยจัดการเวนระยะหาง
ระหวางบุคคล (Social Distancing) อยางเครงครัด กิจกรรมมีความกระชับ และงดจัดกิจกรรมที่มีความ
แออัดของนักเรียน เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสกัน
๕. โรงเรีย นถนนหักพิทยาคม จัด จุด บริการลา งมือ บริเ วณทางขึ้น ลงอาคาร และหองเรีย น
โดยในหอ งเรีย นใหค รูป ระจํ า วิช า จัด เวน ระยะหา งระหวา งบุ คคล เพื่อ ปอ งกัน การแออัด พรอ มทั ้ง
จัด มาตรการควบคุมดูแลโรงอาหาร มอบงานอนามัย โรงเรีย น ติดตาม กํากับ ดูแล ความสะอาดของ
ผูประกอบการ ใหเปนไปตามหลักสุขบัญญัติอยางเครงครัด
6. โรงเรีย นถนนหัก พิท ยาคม แจง ใหครู บุค ลากร และนักเรีย น งดเดิน ทางไปยัง พื้นที่เสี่ยง
(สี แ ดง) ตามประกาศของ ศคบ. หากมีค วามจํ า เปน ตอ งเดิน ทาง ให ร ายงานเป น ลายลั ก ษณ อั ก ษร
แจงผูบริหารทราบ โดยตองปฏิบัติตนมีการกักตัว เปนระยะเวลา 14 วัน ตามที่คณะกรรมการโรคติดตอ
จังหวัดบุรีรัมย กําหนดอยางเครงครัด
7. โรงเรียน......./2

-27. โรงเรี ย นถนนหั ก พิ ท ยาคม แจ ง ให ค รู บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาและนั ก เรี ย น ปฏิ บั ติ ต น
ตามที่กระทรวงสาธารณสุข และคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดบุรีรัมย กําหนดอยางเครงครัด หากพบ
ปญหาอุปสรรคใดๆ หรือพบปจจัยที่ทําใหเกิดความเสี่ยงการแพรร ะบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด 19) ในสถานศึกษา ใหผูเกี่ยวของรีบรายงานใหผูบริหารโรงเรียนทราบ โดยทันที
ขอใหค รู บุค ลากร และนักเรีย น โรงเรีย นถนนหักพิทยาคม ถือ ปฏิบัติต ามมาตรการดังกลา ว
จนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลง
ทั้งนี้ตั้งแตบัดนี้ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖4

(นายสิรวิชญ สิทธินอก)
ผูอํานวยการโรงเรียนถนนหักพิทยาคม

