
มาตรการการป'องกันการแพร.ระบาดของโรคโควิด - 19 
โรงเรียนอนุบาลกุ@กไก.



• จัดเพ่ิมจุดบริการล/างมือด/วยสบู7 หรือ 
แอลกอฮอล<เจล ท้ังในและนอกห/องเรียน

มาตรการการบริหารจัดการป-องกันโรคในและนอกห7องเรียน

จุดบริการล/างมือ



• จัดให&มีการระบายอากาศท่ีเพียงพอ ในช9วงเช&า
โรงเรียนจะต&องระบายอากาศให&ถ9ายเทมาก
ท่ีสุดจึงจะไม9ปCดห&องเปCดแอรEจนกระท่ังเวลา
สาย เมื่อเปCดแอรEจะเปCดเคร่ืองกรองอากาศ
และเปCดพัดลมระบายอากาศควบคู9กันไปเพ่ือ
การหมุนเวียนอากาศท่ีเพียงพอ ซ่ึงขณะน้ี
โรงเรียนได&ติดตั้งพัดลมระบายอากาศให&ทุก
ห&องเรียน รวมท้ังหลีกเล่ียงการเรียนการสอน
ในห&องเรียนท่ีใช&เคร่ืองปรับอากาศเปOนเวลา
ต9อเน่ืองเกิน 2 ช่ัวโมง

เค ร่ืองกรองอากาศและพัดลมระบายอากาศ



• กำหนดจุดระยะห+างในห/องเรียนและนอก
ห/องเรียน และทำสัญลักษณ<

SOCIAL DISTANCING



• กำหนดเช็ดล*างอุปกรณ2ทุกช้ินภายในและนอก
ห*องเรียนเป<นระยะ และกำหนดผู*ปฏิบัติอยDาง
ชัดเจน

การเช็ดล*างอุปกรณ2



• กำหนดท่ีแขวนถุงนักเรียนไม5ให7ติดกัน ผ7าเช็ดตัวจะต7องเก็บไว7ในถุงเช5นเดียวกับเส้ือผ7าท่ีจะเปล่ียน 

• จัดแขวนผ7าเช็ดมือส5วนตัวของเด็กแต5ละคนโดยเว7นระยะห5าง ผ7าเช็ดตัวและผ7าเช็ดมือจัดส5งกลับ
บ7านเพ่ือซักหรือเปล่ียนผืนใหม5มาในวันต5อไปแล7วแต5ความสะดวกของผู7ปกครอง

การเว7นระยะห5างของเค ร่ืองใช7 นักเรียน



• นักเรียนท่ีมาโรงเรียนจะต1องใส5รองเท1าย่ำลงกระบะท่ี
มีน้ำยาฆ5าเช้ือก5อนเข1าในอาคารเรียนทุกเช1าและครูจะ
ฉีดแอลกอฮอลEฆ5าเช้ือรองเท1าให1ก5อนท่ีเด็กจะหยิบ
นำไปวางท่ีช้ันรองเท1า ในภาคต1นจะอนุญาตให1เด็กใส5
รองเท1าท่ีใส5ถอดง5ายมาโรงเรียนเพ่ือลดการสัมผัสด1วย
มือและร5นระยะเวลาการถอดและใส5รองเท1า 

• เมื่ออยู5ท่ีโรงเรียนนักเรียนจะใส5รองเท1าแตะท่ีครูจะล1าง
ทุกวันและเก็บไว1ท่ีโรงเรียนเท5าน้ัน และไม5อนุญาตให1
ใส5รองเท1าเข1ามาในบริเวณห1องเรียน โดยมีผ1าชุบน้ำยา
ฆ5าเช้ือให1เช็ดเท1าก5อนเข1าห1องเรียน

การฆ5า เช้ือรองเท1า นักเรียน



• กำหนดให'แบ*งกลุ*มนักเรียนในการเรียนดนตรี
และเรียนพละ เพ่ือให'ครูดนตรีและครูพละมี
เด็กในพ้ืนท่ีท่ีจะสอนไม*มาก สะดวกต*อการจัด
ระยะห*าง ท้ังน้ีโรงเรียนมีครูดนตรี 1 คน และ
ครูพละ 2 คน

• กำหนดลดจำนวนนักเรียนท่ีเรียนกิจกรรมพิเศษ 
(เมื่อได'รับอนุญาตให'เปNดสอน) เพ่ือให'สามารถ
เว'นระยะห*างได' หรือจัดกิจกรรมพิเศษในห'องท่ี
ใหญ*พอต*อการจัดการเรียนการสอน

การแบ*งกลุ*ม นักเรียน



การเช็ดล)างอุปกรณ/พละและการเว)นระยะห7าง

• ครูและพนักงานเช็ดอุปกรณ/พละด)วยน้ำยาฆ7าเช้ือก7อนและหลังใช)งาน และกำหนดจุดเว)นระยะห7าง 2 
เมตรระหว7างนักเรียน

2m



• ใช#หลักการการล#างมือให#สะอาดอย2างถูก
วิธีก2อนและหลังการทำกิจกรรมแต2ละ
ช2วงเวลา รวมท้ังบริหารจัดการให#มีผู#ดูแล
นักเรียเปEนกลุ2มเล็กๆ
• ครูจะต#องดูแลตนเองและเด็กใน

ห#องเรียนให#ล#างมืออย2างถูกวิธีนาน 15-
20 วินาที โดยกำหนดเวลาตายตัวของ
การล#างมือในแต2ละวัน

การล#างมือ ท่ีถูก วิ ธี



• ขอความร(วมมือผู,ปกครองในการรับนักเรียนเร็วขึ้น เพ่ือการไม(ให,เด็กมารวมปะปนกัน โดย
แยกเด็กให,อยู(ในห,องเรียนของแต(ละคน ซึ่งถ&าเป*นไปได&ขอให&มารับกลับก8อนเวลา 17:00 
น. เพ่ือครูแต(ละห,องเรียนจะได,กลับบ,านได, หากผู,ปกครองไม(สามารถมารับก(อน 17:00 น. 
จะต&องแจ&งให&ครูประจำชั้นรับทราบในแต8ละวัน

การรับนักเรียนก(อนเวลา 17:00 น. 



• การรับ-ส(งนักเรียนจะไม(สามารถจัดให6รวดเร็ว โดยช(วงเช6าก(อนรับนักเรียนจะต6องมีการวัดไข6คัด
กรองอาการนักเรียนซ่ึงผู6ปกครองจะต6องรอ หากวัดแล6วมีไข6จะต6องพานักเรียนกลับบ6านทันที  
และช(วงการรับกลับบ6านต6องดูไม(ให6เด็กมายืนรวมแออัดใกล6ชิดกันมากท่ีสุดเท(าท่ีจะทำได6  ท้ังนี้
โรงเรียนจัดท่ีนั่งและท่ียืนรอให5ผู5ปกครองได5นั่งและยืนรอรับนักเรียนโดยเว5นระยะห>างซึ่งกัน
และกัน

การรับ-ส( ง นักเรียน



• เคร่ืองเล)น เกม ของเล)นในห1องเรียนท่ีเด็กหน่ึงคนสัมผัสแล1วจะต1องนำไปใส)กล)องท่ีจัดเตรียมไว1เพ่ือ
รอทำการฆ)าเช้ือก)อนจะนำมาเล)นได1อีกคร้ัง โดยครูจะจัดให1มีอุปกรณLและของเล)นให1เด็กเลือกได1
หลากหลายและเพียงพอ อย)างไรก็ตามครูจะให1เด็กล1างมือก)อนและหลังการเล)นกิจกรรมเสรีทุกคร้ัง

กล่องใส่ของเล่นที- เล่นแล้ว



• อุปกรณ'เคร่ืองเขียน สี พู5กัน แป8งโดว'
ฯลฯ จะจัดใส5ถุงหรือกระเปCาซิปใหGเด็กแต5
ละคนไม5ใชGปะปนกัน

• นำส่ิงของท่ีทำความสะอาดดGวยน้ำยาฆ5า
เช้ือไม5ไดGออกจากหGองเรียน เช5น พรม 
หมอน เบาะรองน่ัง ตุRกตา เปSนตGน

การแยกอุปกรณ' นักเรียนและการ
นำ ส่ิงของออกจากหGองเรียน



• การใช&เคร่ืองเล.นสนามจะทำความสะอาดฆ.าเช้ือก.อนเด็กแต.ละกลุ.มลงเล.นและเมื่อเล.นเสร็จแล&วทุกรอบ   
• เด็กต&องล&างมือก.อนลงเล.นและเมื่อเลิกเล.นแล&วทุกคร้ัง แบ.งกลุ.มเด็กท่ีจะเล.นในแต.ละสถานท่ีตามความ

เหมาะสม ไม.ให&มีการเล.นร.วมกับนักเรียนห&องเรียนอื่นๆ

การทำความสะอาดฆ.า เช้ือเค ร่ืองเล.นสนาม



• เม่ือเด็กนอนในห,องเรียนจะมีท่ีก้ันระหว7างท่ีนอนของนักเรียนและจัดให,นอนเท,าชนเท,า โดยครูจะทำความสะอาดฆ7าเช้ือท่ี
ก้ันก7อนและหลังการใช,ทุกครั้ง

การจัดทำท่ี ก้ันระหว7าง ท่ีนอนของนักเรียน



• ผ"าปูท่ีนอน ปลอกหมอน ผ"าห0ม และ
ผ"าเช็ดตัวของนักเรียน ทางกรมอนามัยและ
กระทรวงสาธารณสุข กำหนดให"ต"องซักทุก
วัน ดังน้ัน โรงเรียนจะส0งกลับไปให"
ผู"ปกครองซักทุกวัน และในช0วงน้ีอนุโลมให"
นักเรียนนำผ"าห0มและผ"าเช็ดตัวแบบใดก็
ได"มาจากบ"าน ส0วนปลอกหมอนกับผ"าปูท่ี
นอน ผู"ปกครองสามารถส่ังซ้ือเพ่ิมได"จาก
โรงเรียนในราคาลดให"พิเศษต่ำกว0าต"นทุน
ในช0วงเปQดเรียนภาคต"น ปSการศึกษา 2563 
น้ี แต0โรงเรียนจะไม0สามารถปYกช่ือให"ได"ทัน
เปQดเทอม ท้ังน้ี เคร่ืองใช"ทุกช้ินของนักเรียน
จะต"องมีช่ือนักเรียนติดอยู0ด"วย จึงขอความ
กรุณาผู"ปกครองช0วยเขียนด"วยปากกาท่ีลบ
หรือซักออกไม0ได"หรือปYกช่ือจริงกับช่ือเล0น
เด็กมาให"ด"วยทุกช้ิน

วิววรณ ไก่

วิววรณ ไก่

การซักผ"าปู ท่ีนอน ปลอกหมอน ผ"าห0ม 

ผ" า เช็ดตัวของนักเรียน 



• จัดให&มีอุปกรณ/ป0องกันโรคและกำหนดการใช& ให&แก<ครูและ
พนักงานเช<น หน&ากากอนามัย หน&ากากผ&า Face Shield ถุง
มือ เจลแอลกอฮอล/ แอลกอฮอล/ ผ&าเช็ดมือ ผ&ากันเปOPอนท่ีเช็ด
ล&างได& เปTนส<วนตัวของแต<ละคน

• ครูจะต&องใส<หน&ากาก Face Shield และถุงมือเมื่อรับ
เด็กตอนเช&า ตรวจสุขภาพเด็ก ดูแลเด็กเวลานอน
กลางวัน ตื่นนอน เปล่ียนเส้ือผ&า และช<วงเด็กรับประทาน
อาหาร โดยใช&แอลกอฮอล/ฉีดทำความสะอาดถุงมือท่ีใส<
อยู<อย<างดีหลังจากสัมผัสเด็กแต<ละคน

มาตรการการป'องกันโรคของนักเรียน ครู ผู5ปกครอง และพนักงานโรงเรียน

อุปกรณ/ป0อง กันโรค



การใส่หน้ากาก • นักเรียน ครู และพนักงานจะต3องใส7
หน3ากากอนามัยหรือหน3ากากผ3ามา
โรงเรียนทุกวัน และนักเรียนจะต3องมีมา
เปล่ียนท่ีโรงเรียนด3วยอย7างน3อย 3-5 อัน 
(เด็กจะไม7ใส7หน3ากากเมื่อลงเล7นพละ เมื่อ
รับประทานอาหาร และเมื่อนอน
กลางวัน)

• กำหนดให3ทุกคนท้ังเด็ก และผู3ใหญ7ท่ีเข3า
มาในโรงเรียนจะต3องสวมหน3ากากผ3าหรือ
หน3ากากอนามัย รวมถึงผู3ท่ีขับรถเข3ามา
ในบริเวณโรงเรียนด3วย รวมท้ังรักษา
ระยะห7างให3มากท่ีสุดเท7าท่ีจะทำได3



กระติกน้ำ

• ขอความร/วมมือจากผู4ปกครองให4
นักเรียนนำกระติกน้ำท่ีมีสาย
แขวนของตนเองมาโรงเรียน  
เช/นเดียวกับครู และพนักงานของ
โรงเรียน

กุ๊กไก่ อ.)/)



การสแกน QR CODE
ผ/านแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” 

และการบันทึก ช่ือ หมายเลขโทรศัพทH

• ครู ผูJปกครอง พนักงาน และบุคคลท่ีเขJามา
ภายในโรงเรียนจะตJองแสกน QR Code ผ/าน
แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” เพ่ือเช็คอินและเช็ค
เอJาทH หรือบันทึกช่ือ หมายเลขโทรศัพทH และ
เวลาเขJา-ออกของผูJเขJาออกบริเวณโรงเรียน 
ตามท่ีศูนยHอนามัยกำหนด



การชำระค(าธรรมเนียมการเรียน 
และกิจกรรมพิเศษ

• จัดส(งรายละเอียดบัญชีออมทรัพย?ของ
โรงเรียนเมื่อถึงกำหนดชำระค(าธรรมเนียม
การเรียนและกิจกรรมพิเศษ เพ่ือใหH
ผูHปกครองสามารถชำระเงินโดยการโอนเงิน
แทนการมาชำระค(าเล(าเรียนดHวยเงินสด



กำหนดบุคคลท่ีสามารถเข4ามาภายในอาคารโรงเรียน

• ในวันทำการของโรงเรียน กำหนดให4เฉพาะครู เจ4าหน4าท่ี พนักงาน และนักเรียน
เข4ามาภายในอาคารโรงเรียนได4เทEาน้ัน

• ประชาสัมพันธJ และแจ4งมาตรการปLองกันควบคุมโรคภายในโรงเรียนให4ทุกคน
รับทราบ



• ครูและพนักงานของโรงเรียนท่ีไม7ได9เดินทางด9วยรถยนต>
ส7วนตัว เม่ือมาถึงโรงเรียนจะต9องเปล่ียนเส้ือผ9า และหน9ากาก
ใหม7ก7อนเข9าบริเวณอาคารโรงเรียน และทางโรงเรียนได9จัดให9
มีห9องอาบน้ำเพียงพอสำหรับครูและพนักงานหากจำเปLน

• นักเรียนท่ีเดินทางมาจากบ9านด9วยการเดิน หรือขึ้นรถ
สาธารณะ Bts แท็กซี่ หรือวินมอเตอร>ไซด> รวมถึงนักเรียนท่ี
เดินทางมาโรงเรียนด9วยรถส7วนตัวท่ีหยุดแวะพานักเรียนลง
จากรถไปสถานท่ีต7างๆก7อนมาถึงโรงเรียน จะต9องนำชุด
นักเรียนและหน9ากากอันใหม7มาเปล่ียนให9นักเรียนก7อนเข9า
อาคารโรงเรียน ซึ่งต9องขอความร7วมมือจากผู9ปกครอง โดย
สามารถเปล่ียนในห9องน้ำภายนอกอาคารได9 ท้ังน้ีหาก
สามารถล9างหน9า ล9างแขน มือ เท9า ขา ด9วยสบู7ด9วยจะช7วย
ปWองกันโรคได9ดียิ่งขึ้น

• ถ้ามีการเปล่ียนชุดและหน9ากาก จะต9องมีกระเปXาหรือถุงปYด
มิดชิดเพื่อเก็บเส้ือผ9าและหน9ากากอย7างมิดชิด

การเป ล่ียนเ ส้ือผ9า  หน9ากากใหม7ก7อนเข9า
บริ เวณอาคารโรงเรียน



การเปลี(ยนและเก็บรองเท้าและการดูแลผมของครูและพนักงาน

• เมื่อครูและพนักงานมาถึงโรงเรียน ต9องเก็บรองเท9าท่ีใส?มาโรงเรียนใส?ถุงพลาสติกปCดมิดชิด 
และเปล่ียนเปFนรองเท9าคู?ใหม?ท่ีนำมาจากบ9านท่ีได9ล9างและทำความสะอาดอย?างดีมาแล9ว
• ครูและพนักงานของโรงเรียนทุกคน หากมีผมยาวต9องรวบผมเก็บให9เรียบร9อย



• ขอความร(วมมือผู,ปกครองคัดกรองดูอาการและวัดอุณหภูมิเด็กก(อนออกจากบ,านมา
โรงเรียน หากตรวจพบอุณหภูมิร(างกายเท(ากับหรือสูงกว(า 37.5 องศา ต,องไม#ให&นักเรียนมา
โรงเรียน และขอความกรุณาอย(าให,นักเรียนรับประทานยาลดไข, ยาลดน้ำมูกและยาแก,ไอ 
ก(อนมาโรงเรียน

มาตรการการคัดกรอง

• จัดให,มีการคัดกรองวัดอุณหภูมิร(างกาย
และสำรวจอาการปPวย และซักประวัติผู,
มาติดต(อก(อนเข,ามาในโรงเรียน



• กำหนดจุดคัดกรองหน-าโรงเรียนก3อนเข-ามาในอาคารโรงเรียน และ
ดำเนินการตรวจคัดกรองครู บุคลากร พนักงาน และนักเรียนทุกคน ว3า
ไม3มีอาการปDวย ไข- ไอแห-งๆ เจ็บคอ มีน้ำมูก มีเสมหะ หายใจเร็ว หอบ
เหน่ือย ความรู-สึกรับรสลดลง ความรู-สึกรับกล่ินลดลง หากมีอาการ
อย3างใดอย3างหน่ึงจะขอให-ไปพบแพทยL และห-ามเข-าในบริเวณอาคาร
โรงเรียน หรือส3งต3อผู-มีอาการปDวยไปสถานพยาบาล

• กรณีพบผู-มีอุณหภูมิร3างกายสูงกว3า 37.5 องศาเซลเซียส หรือมีอาการ
ปDวย ไข- ไอแห-งๆ เจ็บคอ มีน้ำมูก มีเสมหะ หายใจเร็ว หอบเหน่ือย 
ความรู-สึกรับรสลดลง ความรู-สึกรับกล่ินลดลงให-หยุดงาน หยุดเรียน 
และขอให-ไปพบแพทยL รวมถึงสังเกตอาการตนเองท่ีบ-าน จะกลับมา
โรงเรียนได-เมื่อแพทยLอนุญาตเท3าน้ัน โดยต-องมีใบรับรองแพทยLท่ีระบุ
วันให-มาโรงเรียนได-มาแสดงด-วย 

• นักเรียนท่ีเปXนภูมิแพ-และมีอาการน้ำมูกไหล จะต-องมีใบรับรองแพทยL
ระบุมาให-ทราบและในใบรับรองแพทยLน้ันต-องระบุด-วยว3าเด็กสามารถ
มาโรงเรียนได-

การกำหนดจุดคัดกรองหน-าโรงเรียน

ก3อนเข-ามาในอาคารโรงเรียน 



• จัดทำแบบสอบถามการเจ็บป2วยของผู9ปกครองและ
บุคคลในบ9านนักเรียนเปAนระยะๆ

การจัดทำแบบสอบถาม 



• นักเรียนหรือบุคคลใกล0ชิดนักเรียนมีอุณหภูมิร8างกายตั้งแต8 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป หรือมีอาการไอ 
น้ำมูก เจ็บคอ หายใจหอบ เหน่ือย ความรู0สึกรับรสลดลง ความรู0สึกรับกล่ินลดลง 
• นักเรียนหรือบุคคลในบ0าน บุคคลใกล0ชิดนักเรียน เดินทางมาจากประเทศหรือพ้ืนท่ีเส่ียง ท่ียังมีผู0ติดเช้ือ

ก8อนหน0าวันท่ีเด็กหรือผู0ปกครองจะเข0ามาในบริเวณโรงเรียน 14 วัน (สามารถตรวจสอบได0ท่ี 
covid19.ddc.moph.go.th) และจากการแถลงการณdของ ศบค. ในแต8ละวัน
• นักเรียน ผู0ปกครอง บุคคลในบ0านเดียวกัน หรือผู0ใกล0ชิด ได0สัมผัสกับผู0ปeวยท่ีสงสัยหรือยืนยันการติดเช้ือโค

โรนาสายพันธุdใหม8 2019 หรือปeวยโรคปอดอักเสบท่ีหาสาเหตุไม8ได0 หรือมีประวัติใกล0ชิดกับผู0ท่ีสงสัยว8าติด
เช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุdใหม8 2019 โดยโรงเรียนจะแจ0งให0หน8วยงานอนามัยศูนยdบริการสาธารณสุข 10 
สุขุมวิท รับทราบโดยทันทีเพ่ือหารือมาตรการท่ีต0องปฏิบัติต8อไป

ขอความร(วมมือผู,ปกครองให,เด็กไปพบแพทย; และหยุดเรียน 14 วัน 
หรือตามท่ีแพทย;กำหนดให,หยุดเรียนและแจ,งให,โรงเรียนทราบโดยทันที เม่ือ: 



• ในกรณีท่ีพบนักเรียน ครู หรือพนักงานของ
โรงเรียนติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
โรงเรียนจะประสานงานกับหนOวยงานดPาน
สาธารณสุข เพ่ือดำเนินการคัดแยกและปVด
โรงเรียนเปWนเวลา 3 วันเพ่ือทำความสะอาดฆOา
เช้ือ บุคคลใกลPชิดกับผูPป\วยจะตPองหยุดเฝ̂าระวัง
เปWนเวลา 14 วัน และทางโรงเรียนจะดำเนินการ
สอบสวนโรคตามคำแนะนำหรือคำส่ังจาก
หนOวยงานดPานสาธารณสุข

รายงานการติดเช้ือ
(COVID-19)  และการปVดโรงเรียน



• ส"งคลิปวิดีโอขั้นตอนการล5างมือ การใส"หน5ากาก และ
มาตรการป=องกันโรคโควิด – 19 ให5ผู5ปกครองเปDดให5
นักเรียนดู และขอความร"วมมือผู5ปกครองฝGกให5เด็ก
ล5างมืออย"างถูกวิธีและฝGกใส"หน5ากากอย"างถูกต5องและ
เปKนเวลานาน
• ใน 3 วันแรกของภาคเรียนแรกของปNการศึกษา 2563 

น้ี จะเปKนการให5ความรู5เด็กเรื่องโรคและการฝGกการ
ปฏิบัติตนในรูปแบบ New Normal ท่ีโรงเรียนเพื่อให5
ปลอดการติดเช้ือโดยจะนำเสนออย"างน"าสนใจและ
สนุกสนาน
• หลังจากน้ันจะมีการพูดคุยกับเด็กๆ เรื่องการปฏิบัติ

ตนท่ีโรงเรียนเปKนระยะๆ และมีการชมเชยให5กำลังใจ
เด็กอย"างต"อเน่ือง

มาตรการการให้ความรู้แก่นักเรียน



• จัดพ้ืนท่ีรับประทานอาหารให3มีท่ีก้ัน
ระหว7างนักเรียนแต7ละคน และจัด
ให3มีผู3ดูแลเช็ดทำความสะอาดด3วย
น้ำยาฆ7าเช้ือหรือแอลกอฮอลHก7อน
และหลังการใช3แต7ละคร้ัง

มาตรการการเตรียมการป*องกันบริเวณโรงอาหารและครัว

การจัด พ้ืน ท่ี รับประทานอาหาร



• แยกภาชนะและอุปกรณ/ในการ
ทำอาหารระหว5างอาหารสุกและ
ดิบ เช5น เขียง มีด จาน ชาม
• อาหารจะตBองปรุงสุก และจัดเปDน

ชุดสำหรับรับประทานคนเดียว 
• บริการอาหารท่ีรBอน สะอาด และ

ปลอดภัย

พ้ืนท่ีปรุงอาหาร



• จาน ชาม ช'อนส'อมของนักเรียน ครู และพนักงานจะล'างด'วยน้ำยาล'างจานโดยบุคลากร
ของโรงเรียนก?อนในขั้นแรก แล'วนำใส?เคร่ืองล'างจานอุณหภูมิสูงอีกคร้ังหน่ึงทุกวัน

การทำความสะอาดอุปกรณJ รับประทานอาหาร



• ทำความสะอาดพ้ืนท่ีด1วยน้ำยาฆ4า
เช้ืออย4างดีทุกวันเป<นระยะๆ
• มีการคัดกรองบุคลากรอย4างดีทุกวัน

การทำความสะอาดพ้ืนบริเวณโรงอาหารและครัว



• จัดจ$างพนักงานทำความสะอาดเพ่ิม

• เพ่ิมความเข$มข$นในการทำความสะอาด
ห$องเรียน โต>ะ เก$าอี้ อุปกรณCตDางๆท่ี
รับประทานอาหาร ฉากก้ัน รวมท้ังสDวน
ตDางๆในและนอกอาคารเรียน เชDน ก>อกน้ำ 
ห$องน้ำ ห$องส$วม ด$วยน้ำยาทำความสะอาด
ฆDาเช้ือเปMนระยะๆในหน่ึงวันและหลังการใช$
งานทุกคร้ัง

มาตรการทำความสะอาด



• ใช#แอลกอฮอล)และน้ำยาฆ1าเช้ือฉีด
ลูกบิดประตู ท่ีเป@ดประตู และส1วน
ต1างๆก1อนครูหรือนักเรียนสัมผัส

การใช#แอลกอฮอล)และน้ำยาฆ1า เช้ือทำความสะอาด



• จัดถังขยะมีฝาป.ดทุกห3องเรียน 1-2 ถัง

• ล3างทำความสะอาดใหญCทุกวันเสารD

• พCนฆCาเช้ือบริเวณโรงเรียนกCอนเป.ดเรียน 1 
กรกฎาคม 2563 เปRนเวลา 3 วัน 

• ล3างแอรDให3บCอยขึ้น โดยเฉพาะแผCนกรองอากาศ

การทำความสะอาด



• จัดอบรมครู คนงาน พนักงาน เร่ืองการป4องกัน

การแพร6ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุB

ใหม6 2019 และใหJฝLกปฏิบัติอย6างเปPนระบบก6อน

เปQดเรียน และรวมท้ังจัดใหJมีระบบวิธีการและ

ควบคุมดูแลท่ีชัดเจนในระหว6างการเปQดเรียน

การจัดอบรมครู คนงาน พนักงาน และจัดระบบการควบคุมดูแล

หมายเหตุ: มาตรการการป-องกันการแพร4ระบาดของโรคโควิด – 19 ของโรงเรียนอนุบาลกุBกไก4อาจมี
เปล่ียนแปลงตามท่ีกระทรวงศึกษา กระทรวงสาธารณสุข และ ศบค. กำหนด


