
มาตรการป้องกนัการระบาดของโรคโควดิ-19
ส าหรับนักเรียนและผู้ปกครอง

โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่  ปีการศึกษา 2565

ฉบบัปรับปรุง วนัท่ี 13 พฤษภาคม 2565



ผู้ปกครองทีม่คีวามประสงค์จะรับ
เดก็กลบัคร่ึงวนั  สามารถท าได้
โดยแจ้งให้ครูประจ าช้ันรับทราบ
ล่วงหน้าเพ่ือเตรียมตัวนักเรียนให้
พร้อม กรุณาแจ้งเวลาทีจ่ะมารับด้วย



ขอใหน้กัเรียนทุกคนใส่หนา้กากอนามยัชนิดท่ีมี 3 ชั้น มาโรงเรียนเท่านั้น กรุณาสอนนกัเรียนใหใ้ส่หนา้กากอยา่ง
ถูกตอ้งและปรับสายคลอ้งหูใหพ้อดีเพื่อใหใ้ส่หนา้กากไดก้ระชบักบัใบหนา้ไม่หล่นลงมาใตจ้มูก หากนกัเรียนใช้
หนา้กากผา้ กข็อใหเ้ป็นหนา้กากผา้สามชั้นและท าดว้ยผา้มสัลิน หนา้กากแบบอ่ืนๆขอใหง้ดใชไ้ปก่อน

ทุกวนัท าการของโรงเรียน ขอใหน้กัเรียนน าหนา้กากอนามยัมาเผื่อใหเ้ดก็ๆเปล่ียนท่ีโรงเรียนดว้ย คนละ 3-4 ช้ิน 
โดยใส่มาในถุงเหลืองทุกวนัท่ีมาโรงเรียน ครูประจ าชั้นจะเปล่ียนหนา้กากใหน้กัเรียนหากหนา้กากนั้นเปียกช้ืน
จากการโดนน ้าหรือเหง่ือและหากเกิดการช ารุด ถา้มีหนา้กากท่ีน ามาแลว้ไม่ไดใ้ชก้จ็ะส่งกลบับา้นไปในถุงเหลือง

ในช่วงท่ีนกัเรียนไม่ไดอ้ยูท่ี่โรงเรียน กรุณาใหน้กัเรียนใส่หนา้กากอนามยัชนิดสามชั้นอยา่งดีตลอดเวลาท่ีออกจาก
บา้นไม่วา่จะไปไหนกต็าม เช่น ไปซ้ือของ ไปพบญาติ เม่ืออยูใ่นรถยนต ์เป็นตน้

หน้ากาก



ผู้ปกครอง 2 ท่านและนักเรียนตรวจ ATK เช้าวนัที่เดก็จะมา
โรงเรียนเป็นวนัแรก หรือตรวจก่อนล่วงหน้า 1 วนัหลงัเวลา 
17:30 น. ต่อจากน้ันตรวจทุกเช้าวนัจนัทร์และวนัพฤหัสบดี
ของแต่ละสัปดาห์หรือตรวจล่วงหน้า 1 วนัคือวนัอาทิตย์และ
วนัพธุหลงัเวลา 17:30 น.  

กรุณาเขียนช่ือนกัเรียนและวนัท่ีบนท่ีตรวจและถ่ายภาพ
ส่งผลมาใหค้รูประจ าชั้นรับทราบทาง Line ส่วนตวัทนัที
เม่ืออ่านผล 

(กรุณาแจง้ดว้ยวา่ตรวจทางจมูกหรือน ้าลาย)

การตรวจ ATK



นักเรียนจะมาโรงเรียนได้เม่ือผลไม่พบเช้ือเท่าน้ัน ผูป้กครองสามารถตรวจนกัเรียน
ดว้ย ATK ทั้งทางจมูกหรือน ้าลายกไ็ด ้แต่ถ้าเป็นไปได้ควรตรวจทางโพรงจมูก 

ทั้งนีก้ารตรวจ ATK ด้วยน า้ลาย นักเรียนจะต้องไม่รับประทาน ด่ืมน า้ เคีย้วหมาก
ฝร่ัง อมลูกอม หรือแปรงฟันก่อนการตรวจตวัอย่างน า้ลาย อย่างน้อย 30 นาที



หมายเหตุ: 

1.  หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ-19 ดีข้ึน หรือแยล่ง โรงเรียนจะแจง้ก าหนด
เปล่ียนแปลงเก่ียวกบัการตรวจ ATK ใหท่้านรับทราบต่อไป

2.  หากนกัเรียนมีอาการ มีน ้ ามูก ไอ เจบ็คอ มีไข ้ปวดเม่ือยตามตวั ทอ้งเสีย ซึม การรับรู้รสและ
กล่ินลดลง นกัเรียนจะตอ้งหยดุเรียนจนกวา่จะหาย หรืออยา่งนอ้ย 3 วนั ตรวจ ATK วนัท่ีมี
อาการหากผลไม่พบเช้ือ ใหต้รวจซ ้ าอีกคร้ังวนัท่ี 3 โดยนบัวนัท่ีมีอาการเป็นวนัท่ี 0 กรุณาแจง้
ใหค้รูประจ าชั้นรับทราบอาการ และผลตรวจทั้ง 2 คร้ังทนัที



ผลการตรวจของนักเรียน
ในกรณีท่ีผลตรวจ ATK ของนกัเรียนเม่ือตรวจท่ีบา้นพบเช้ือโควดิ-19 กรุณาแจง้ใหโ้รงเรียนหรือ
ครูประจ าชั้นทราบทนัทีและพานกัเรียนไปพบแพทย ์หรือประสานใหโ้รงเรียนติดต่อโรงพยาบาลท่ี
เป็นคู่สญัญากบัโรงเรียน นกัเรียนควรไดรั้บการตรวจแบบ RT-PCR เพื่อยนืยนัผลอีกคร้ังและ
แจง้โรงเรียนหรือครูประจ าชั้นทนัทีเม่ือทราบผล ผูป้กครองและนกัเรียนจะตอ้งปฏิบติัตามค าแนะน า
ของแพทย์

ในกรณีท่ีนกัเรียนไดผ้ลยนืยนัวา่เป็นโควดิ-19 นกัเรียนจะตอ้งพบแพทยแ์ละไดรั้บการแนะน า
และรักษา นกัเรียนหยดุเรียนจนกวา่จะหายดีตามใบรับรองแพทยแ์ลว้หยดุต่ออีก 2 วนั ตรวจ ATK
ไม่พบเช้ือ จึงกลบัมาเรียนได ้กรุณาส่งใบรับรองแพทยม์าใหค้รูประจ าชั้นรับทราบอีกคร้ัง 

ท าอย่างไรเม่ือการตรวจ ATK แสดงผลบวก



ผู้สัมผสัเส่ียงสูง

นักเรียนเป็นผู้สัมผสัเส่ียงสูง เม่ือ

1.  สมัผสั/ใกลชิ้ดผูป่้วย/ผูติ้ดเช้ือโควดิ-19 โดยไม่สวมหนา้กากทั้งสองฝ่าย นานกวา่ 5 นาที
2.  สมัผสั/ใกลชิ้ดผูป่้วย/ผูติ้ดเช้ือโควดิ-19 โดยสวมหนา้กากฝ่ายเดียว ทั้งโดยตรงหรืออยูห่่าง

ผูป่้วย 1 เมตร หรือนอ้ยกวา่  นานกวา่ 15 นาที
3. อยูใ่นสถานท่ีปิดกบัผูป่้วย/ผูติ้ดเช้ือโควดิ-19 โดยไม่สวมหนา้กาก



เม่ือนกัเรียนเป็นผูส้มัผสัเส่ียงสูง นกัเรียนจะตอ้ง
1.  หยดุกกัตวัท่ีบา้น 5 วนั โดยเร่ิมนบัจากวนัถดัจากวนัท่ีสมัผสัผูติ้ดเช้ือโควดิ-19 หาก

ผูติ้ดเช้ือโควดิ-19 อาศยัอยูใ่นบา้นเดียวกนัใหเ้ร่ิมนบัจากวนัท่ีสมัผสั/ใกลชิ้ด/ผูติ้ดเช้ือวนัสุดทา้ย
ก่อนผูติ้ดเช้ือแยกกกัตวั

2.  ตรวจ ATK 3 คร้ัง คือ วนัท่ี 1 และวนัท่ี 5 ของวนัท่ีกกัตวั หรือทนัทีเม่ือมีอาการ หากผล
ไม่พบเช้ือทั้ง 2 คร้ัง จึงจะกลบัมาเรียนไดต้ามปกติ

3.  ส่งผลตรวจ ATK ของนกัเรียนใหค้รูประจ าชั้นทนัทีเม่ือไดผ้ลตรวจ
4. ในกรณีนกัเรียนกลบัมาเรียนท่ีโรงเรียนแลว้ตามขอ้ 2 ใหเ้ฝ้าระวงัต่ออีก 5 วนั หากมี

อาการตอ้งตรวจ ATK และหยดุเรียนทนัทีถึงแมต้รวจ ATK แลว้ไม่พบเช้ือกใ็หห้ยดุเรียน 3 วนั 
ตรวจ ATK อีกคร้ัง หากไม่พบเช้ือสามารถมาโรงเรียนไดต้ามปกติ

หมายเหตุ : มาตรการน้ีครูและพนกังานปฏิบติัเช่นเดียวกนั และอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามมาตรการ
ของส านกังานสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร



ไทยเซฟไทย
เน่ืองดว้ย กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดใหน้กัเรียนทุกคน

ประเมินไทยเซฟไทยก่อนมาโรงเรียน โรงเรียนจึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องขอความร่วมมือจาก
ผู้ปกครองทุกท่านในการประเมินไทยเซฟไทยใหน้กัเรียนทุกวนัจนัทร์และวนัพฤหสับดีตอนเชา้
ก่อนออกจากบา้น และส่งผลประเมินมาใหค้รูประจ าชั้นรับทราบ หากไม่มีผลการประเมิน
กระทรวงศึกษาธิการไดแ้จง้วา่ โรงเรียนจะไม่สามารถให้นักเรียนเข้ามาเรียนทีโ่รงเรียนได้ ใหถื้อ
วา่ผลการประเมินน้ีเป็น school pass

หากผลการประเมินระบุวา่ นกัเรียนเป็นผูเ้ส่ียงสูง กรุณาปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของโรงเรียน
และแจง้ครูประจ าชั้นรับทราบทนัที นกัเรียนหยดุเรียน 5 วนั



การเฝ้าระวังนักเรียนที่บ้าน

ผูป้กครองจะตอ้งวดัไขต้รวจดูอาการนกัเรียนก่อนออกจากบา้นมาโรงเรียน หากมีอุณหภูมิมากกวา่ 
37.3 หรือมีอาการไม่สบายขอใหพ้าไปพบแพทย ์ตรวจเช้ือโควดิ 19 โดยใช ้ATK หรือ RT-PCR 
และใหเ้ดก็หยดุเรียน ถา้นกัเรียนเป็นภูมิแพ ้จะตอ้งมีใบรับรองแพทยม์าใหท้างโรงเรียน
หากนกัเรียนมีอาการอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ีคือ ไข ้ไอ น ้ ามูก เจบ็คอ ทอ้งเสีย เหง่ือออกมากใน
ตอนกลางคืน อ่อนเพลีย หายใจล าบาก จมูกไม่ไดก้ล่ิน ล้ินไม่รับรส ตาแดง ผืน่ข้ึน  ใหน้กัเรียนหยดุ
อยูบ่า้นจนกวา่จะหายดี และตรวจ ATK วนัท่ีเร่ิมมีอาการ และวนัท่ีจะกลบัมาเรียนท่ีโรงเรียน



หากนกัเรียนแวะลงท่ีใดในระหวา่งการเดินทางจากบา้นมาโรงเรียน หรือมาดว้ยรถโดยสารสาธารณะ 
นกัเรียนจะตอ้งเปล่ียนเส้ือผา้ก่อนเขา้มาโรงเรียน ยกเวน้นกัเรียนใส่เส้ือกนัฝนคลุมเส้ือผา้อยา่งมิดชิด
ในช่วงการแวะหรือการเดินทาง เม่ือมาถึงโรงเรียนนกัเรียนจะตอ้งถอดเปล่ียนชุดหรือเส้ือกนัฝนออก
และใหผู้ป้กครองน ากลบับา้นไปดว้ย กรุณาซกัลา้งชุดท่ีเปล่ียนหรือเส้ือคลุมน้ีทุกวนั

ระหว่างการเดนิทางไป-กลบัโรงเรียน



เม่ือมาถึงโรงเรียน ครูจะวดัไขน้กัเรียนตอนรับนกัเรียน หากมีอุณหภูมิมากกวา่ 37.3 องศา 
ผูป้กครองตอ้งพาเดก็กลบับา้นทนัทีและท าการตรวจ ATK ใหน้กัเรียนและแจง้ผลให้โรงเรียน
ทราบทนัที เพ่ือประสานตามแผนเผชิญเหตุต่อไป ทุกวนัช่วงเชา้เม่ือมาส่งนกัเรียนท่ีโรงเรียน 
ขอความกรุณาผูป้กครองรอใหน้กัเรียนวดัไขเ้รียบร้อยก่อนผูป้กครองกลบัออกไปจากโรงเรียน

เม่ือมาถึงโรงเรียน



1.  แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่อาบน ้า หว ี(แป้งหรือโลชัน่หากใชเ้ป็นประจ า) น ามามอบใหค้รูประจ าชั้น
ภาคเรียนละคร้ัง ครูจะเกบ็แยกและนกัเรียนจะใชข้องตนเองเท่านั้น 

ส่ิงที่นักเรียนต้องน ามาโรงเรียน



2. กระติกน ้าส่วนตวัของนกัเรียนท่ีมีสายสะพาย 
กรุณาเขียนช่ือนกัเรียนใหช้ดัเจน นกัเรียนจะ
ด่ืมน ้าจากกระติกน ้าส่วนตวัของเดก็แต่ละคน
เท่านั้น หากน ้าในกระติกเหลือนอ้ยหรือหมด
ในช่วงอยูท่ี่โรงเรียน ครูจะเติมน ้ากรองให้

กุ๊กไก่ อ.2/1



3. ผา้เช็ดตวั ผา้เช็ดมือ น ามาทุกวนั ครูจะส่งกลบัไปใหซ้กัทุกวนั ในตอนบ่ายและนกัเรียนน ามา
ในตอนเชา้ กรุณาน าชุดเปล่ียนกลบับา้นมาใหน้กัเรียนดว้ยวนัละหน่ึงชุด และส าหรับเดก็เลก็
อาจน ามาเผือ่อีกหน่ึงชุด

4.  กรุณาน าชุดเปล่ียนกลบับา้นมาใหน้กัเรียนดว้ยวนัละหน่ึงชุด และส าหรับเดก็เลก็อาจน ามาเผือ่
อีกหน่ึงชุด นกัเรียนจะเปล่ียนจากชุดนกัเรียนเป็นชุดกลบับา้นน้ี หลงัรับประทานอาหาร
กลางวนั และลา้งหนา้ ลา้งตวัแลว้ไดแ้ปรงฟัน



5.  รองเทา้ฟองน ้าหรือรองเทา้แตะท่ีใส่สบาย เพื่อให้
เดก็ใส่ระหวา่งอยูท่ี่โรงเรียน ควรเป็นแบบท่ีครู
สามารถลา้งท าความสะอาดได ้มอบให้
ครูประจ าชั้นปีการศึกษาละหน่ึงคร้ัง หากมีช ารุด 
หรือขนาดเลก็เกินไปในระหวา่งปีการศึกษา 
ครูประจ าชั้นจะแจง้ใหผู้ป้กครองทราบเพ่ือน ามา
เปล่ียนให ้ระหวา่งอยูโ่รงเรียนนกัเรียนจะไม่ใส่
รองเทา้ท่ีใส่มาจากบา้น ยกเวน้วนัท่ีมีพละ 
เดก็จะใส่รองเทา้กีฬาท่ีใส่มาจากบา้นเล่นพละ



6.  หนา้กากอนามยัหรือหนา้กากผา้ อยา่งนอ้ย 3-5 ช้ิน 
พร้อมสายคลอ้งหนา้กากใส่ถุงพลาสติกท่ีปิดได้
มิดชิดมา 1 ใบ และในกรณีท่ีนกัเรียนใชห้นา้กากผา้
ใหน้กัเรียนน าถุงพลาสติกท่ีปิดไดมิ้ดชิดมาเพ่ือใส่
หนา้กากผา้ท่ีใชแ้ลว้กลบับา้นอีก 1 ใบ



7. สมุดส่ือสารระหวา่งผูป้กครองและครู เล่มสีฟ้า
ครูประจ าชั้นจะแจกใส่ถุงเหลืองของนกัเรียนทุก
คนในวนัแรกท่ีมาเรียนท่ีโรงเรียน



8.  ถุงผา้สีเหลือง ใส่เส้ือผา้และสมุดส่ือสาร
ระหวา่งครูและนกัเรียน 



เม่ืออยู่ทีโ่รงเรียน
1.  ครูประจ าชั้นจะท าการวดัไขน้กัเรียนวนัละ 2-3 คร้ัง หากนกัเรียนมีอาการไม่สบายหรือมีไข ้โรงเรียน

จะแยกนกัเรียนออกไปพกัรอท่ีห้องพยาบาลท่ีจดัไวท่ี้บา้นกิจกรรมทนัทีและแจง้ผูป้กครองเพื่อมารับ
นกัเรียนโดยใหม้ารับทั้งนกัเรียนท่ีมีอาการและพ่ีนอ้งของนกัเรียนท่ีเรียนอยู ่ณ โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่
ดว้ย ทางโรงเรียนจะตรวจ ATK ใหน้กัเรียน
หากผลพบเช้ือ โรงเรียนจะแจง้ผูป้กครองใหท้ราบ 
และขอความกรุณาผูป้กครองพานกัเรียนไปท่ีโรงพยาบาล
ตรวจยนืยนัดว้ยวิธี RT-PCR หากพบวา่เป็นโรคโควดิ-19
จะไดด้ าเนินการรักษาต่อไป ทั้งน้ีหากผูป้กครองตอ้งการ 
โรงเรียนจะประสานกบัโรงพยาบาลคู่สญัญาให้



หากนกัเรียนมีไข ้37.3 องศา หรือมากกวา่ 
โรงเรียนจะเช็ดตวัใหน้กัเรียน และโทรขออนุญาต
ใหเ้ดก็รับประทานยาลดไข ้ขอความกรุณา
ผูป้กครองมารับโดยด่วน ครูและเจา้หนา้ท่ี
หอ้งพยาบาลจะใส่ชุดพลาสติก (CPE Gown ชนิด
ใชค้ร้ังเดียวท้ิง) ทบัชุดท่ีใส่อยูใ่นขณะนั้นเม่ืออยู่
กบันกัเรียนท่ีมีอาการ ลา้งมือ เวน้ระยะห่าง 
ใส่หนา้กากอยา่งดี ใส่ Face Shield และ
ใชแ้อลกอฮอลต์ามความจ าเป็น



2.  การรับประทานอาหารท่ีโรงเรียนของ
นกัเรียนจะมีท่ีกั้นระหวา่งนกัเรียนแต่ละคน 
นกัเรียนจะตอ้งมานัง่ท่ีท่ีนัง่ก่อนจึงจะถอด
หนา้กาก และใส่หนา้กากก่อนลุกข้ึนออก
จากท่ีนัง่ ครูและพนกังานจะเป็นผูเ้กบ็จาน
ชามแกว้น ้าของเดก็แต่ละคนและท าความ
สะอาดโตะ๊และท่ีกั้นดว้ยแอลกอฮอลเ์ม่ือ
เดก็ลุกออกไปแลว้เท่านั้น 



3.  ครูจะสอนและพานกัเรียนไปลา้งมือ
เป็นระยะๆดว้ยน ้าและสบู่ โรงเรียน
จะไม่ใหเ้ดก็ใชเ้จลแอลกอฮอลล์า้งมือ 
ยกเวน้ผูป้กครองระบุมาใหใ้ช ้หรือ
เม่ือนกัเรียนไปทศันศึกษา



กรณพีบนักเรียน ครู บุคลากรมอีาการทีโ่รงเรียน 
เป็นผู้เส่ียงสูง หรือเป็นผู้ป่วยโควดิ-19

1.  ในกรณีท่ีนกัเรียน ครูหรือบุคลากรของโรงเรียนไดผ้ลตรวจ ATK วา่พบเช้ือโควิด-19
ในหอ้งเรียนใด โรงเรียนจะแจง้ส านกัอนามยั กรุงเทพมหานคร ศูนย ์10 และปิดเรียน
ห้องเรียนน้ันทันที 2-3 วนั เพ่ือท าความสะอาดฆ่าเช้ือ และนกัเรียน ครู หรือ
บุคลากร ท่ีเป็นผูส้มัผสัเส่ียงสูง หยดุเรียน และหยดุปฏิบติังานทนัที เพ่ือกกัตวัเป็น
เวลา 5 วนั และตรวจ ATK ตามท่ีส านกัสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร ก าหนด 2 คร้ัง



2.  กรณีนกัเรียนเป็นผูเ้ส่ียงสูงต่อการติดเช้ือโควดิ-19 และในบางกรณีโรงเรียนแจง้ใหห้ยดุเรียน 
ขอความกรุณาผูป้กครองปฏิบติัดงัน้ี

2.1  ใหน้กัเรียนอยูบ่า้นไม่ไปไหนนอกจากไปพบแพทย ์
2.2 กกัตวัในบริเวณหรือหอ้งแยกจากผูอ่ื้น
2.3  ในกรณีท่ีมีพ่ีหรือนอ้งอยูบ่า้นเดียวกนั ตอ้งแยกหอ้งนอนกบันอ้งหรือพี่ (แยกหอ้งน ้า

ถา้เป็นไปได)้ ไม่เล่นดว้ยกนั ไม่นัง่รถไปไหนดว้ยกนั
2.4 หากจะตอ้งออกมาจากบริเวณกกัตน ใหน้กัเรียนใส่หนา้กาก เวน้ระยะห่าง 

ลา้งมือบ่อยๆ 
2.5  ไม่รับประทานอาหารร่วมกบัผูอ่ื้น 



2.6 การตรวจ ATK ส าหรับผูเ้ส่ียงสูง
วนัท่ีผลตรวจของผูป่้วยพบวา่ติดเช้ือในกรณีท่ีอยูบ่า้นเดียวกนั หรือวนัท่ีนกัเรียนพบ
ผูป่้วยเป็นวนัสุดทา้ย ใหน้บัวนันั้นเป็นวนัท่ี 0 ถดัจากนั้นมาวนัรุ่งข้ึน ถือวา่เป็นวนัท่ี 1
ตรวจ ATK ทางจมูก คร้ังท่ี 1
วนัท่ี 5 ตรวจ ATK ทางจมูกเป็นคร้ังท่ี 2
หากผลไม่พบเช้ือทั้งสองคร้ัง สามารถกลบัมาโรงเรียนได้
ตามปกติ

2.7 เฝ้าระวงัอาการต่ออีก 5 วนัจนครบ 10 วนั เม่ือมาโรงเรียนตอ้งใส่หนา้กาก 
เวน้ระยะห่าง ลา้งมือบ่อยๆ ตามระเบียบของโรงเรียนต่อไป หากมีอาการใหห้ยดุเรียน
ทนัที ตรวจ ATK วนัท่ีมีอาการ หากผลไม่พบเช้ือ หยดุเรียนและตรวจอีกคร้ัง
วนัท่ี 3 ไม่พบเช้ือ 2 คร้ัง มาโรงเรียนไดต้ามปกติ



ทุกกรณีท่ีมีผลตรวจโควิด-19 ดว้ย ATK หรือ RT-PCR วา่พบเช้ือโควดิ-19 ให้
รีบแจง้โรงเรียนทราบทนัที และรีบเขา้กระบวนการรักษาตามแนวทางของ
ส านกัสาธารณสุข กรุงเทพมหานครหรือตามแพทยแ์นะน าและด าเนินการ

หมายเหตุ : หากพ่ีหรือนอ้งนกัเรียนเรียนท่ีโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่และผูป้กครอง
สามารถแยกนกัเรียนผูเ้ส่ียงสูงกบัพ่ีหรือนอ้งไดต้ามท่ีแจง้ขา้งบนในขอ้ 2 น้ี 
พ่ีหรือนอ้งนกัเรียนสามารถมาโรงเรียนไดต้ามปกติ แต่ถา้ไม่สามารถท าได ้
กรุณาใหพ่ี้หรือนอ้งหยดุอยูบ่า้นดว้ยเช่นกนั



3.  ในกรณีท่ีโรงเรียนปิดเรียนหอ้งเรียนใดทั้งหอ้งเรียน เน่ืองจากนกัเรียน
เป็นผูเ้ส่ียงสูงทั้งหอ้งเรียน ทางโรงเรียนจะจดัใหน้กัเรียนเรียนทาง online 
ผา่น application zoom

4.  ในกรณีท่ีนกัเรียนในหอ้งเรียนใดเป็นผูเ้ส่ียงสูง เน่ืองจากสมัผสัผูป่้วยนอก
โรงเรียน นกัเรียนผูน้ั้นหยดุกกัตวั 5 วนั นกัเรียนคนอ่ืนๆในหอ้งเรียน
ยงัมาโรงเรียนไดต้ามปกติ



5.  หากพบครู บุคลากร นกัเรียน มีอาการคลา้ยโควิด-19ท่ีโรงเรียน ทางโรงเรียนจะตรวจหาเช้ือ
โควิด-19 เบ้ืองตน้ดว้ย ATK หากผลพบเช้ือ โรงเรียนจะแจง้ส านกัอนามยั กระทรวงสาธารณสุข
ทนัที ครูและบุคลากรท่ีมีอาการจะตอ้งไปตรวจยนืยนัดว้ย RT-PCR โดยด่วนท่ีสุด ส าหรับ
นกัเรียนท่ีมีอาการท่ีโรงเรียน จะแยกกกักนัตวั โรงเรียนจะตรวจ ATK ใหน้กัเรียน และโทรศพัท์
แจง้ผูป้กครองมารับเพ่ือพาไปพบแพทยแ์ละตรวจหาเช้ือโควดิดว้ย RT-PCR หรือโรงเรียนจะ
ติดต่อโรงพยาบาลคู่สญัญาใหส่้งรถพยาบาลมารับไปตรวจและรักษาท่ีโรงพยาบาลต่อไป
ตามความประสงคข์องผูป้กครอง



6.  กรณีท่ีนกัเรียน ครู หรือบุคลากรของโรงเรียนเป็นผูป่้วยยนืยนัดว้ยโรคโควิด-19 
เม่ือรักษาครบตามกระบวนการและไม่มีอาการแลว้ ผูป่้วยไดใ้บรับรองแพทยว์า่
หายป่วยจากโรคโควิด-19 แลว้ ใหน้กัเรียน ครูและบุคลากรผูน้ั้นหยดุเรียนหรือ
หยดุงานต่ออีก 2 วนั ตรวจ ATK ไม่พบเช้ือมาโรงเรียนได ้กรุณาส่งส าเนา
ใบรับรองแพทยม์าใหโ้รงเรียนเกบ็ไวเ้ป็นหลกัฐาน



1.  ขอความกรุณาผูป้กครองหลีกเล่ียงพาเดก็นกัเรียนไปสถานท่ีท่ีมี ความแออดั หรือสถานท่ีอ่ืนๆท่ีมีคนจ านวนมาก 
และถา้เป็นไปไดก้รุณาไม่ใหน้กัเรียนรับประทานอาหารนอกบา้น และเม่ือมารับเดก็กลบับา้นควรรีบกลบับา้น
และใหเ้ดก็อาบน ้าเปล่ียนเส้ือผา้ทนัทีเม่ือถึงบา้น

2.  เวน้ระยะห่างทางสงัคม (Social Distancing) ใกลชิ้ดบุคคลอ่ืนใหน้อ้ยท่ีสุด
3.  ผูใ้หญ่ท่ีดูแลนกัเรียนควรออกไปนอกบา้นใหน้อ้ยท่ีสุด ถา้จ าเป็นตอ้งออกไป เม่ือกลบับา้นตอ้งอาบน ้าเปล่ียน

เส้ือผา้ก่อนมาใกลชิ้ดกบันกัเรียน
4.  สอนนกัเรียนลา้งมือ 7 ขั้นตอนนาน 20 วินาที หรือร้องเพลง Happy Birthday ไปดว้ย 2 รอบ (กรุณาดูภาพหนา้ 18)
5.  สอนนกัเรียนใหใ้ส่หนา้กากอยา่งถูกวธีิ ค่อยๆฝึกการใส่หนา้กากจากระยะสั้นๆจนถึงระยะนาน
6.  ใหน้กัเรียนรับประทานอาหารมีประโยชน ์ปรุงสุก และนอนพกัผอ่นเพียงพอ
7.  หากนกัเรียนมีอาการคลา้ยหวดั เจบ็คอ มีน ้ ามูก หายใจไม่สะดวก หอบเหน่ือย ไม่ไดร้สไดก้ล่ิน มีไข ้(มากกวา่

37.3 องศา ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนด) กรุณาพาไปพบแพทยท์นัที แจง้ใหโ้รงเรียนทราบและหยดุเรียน
8.  เม่ือออกจากบา้น หรือมีผูม้าหาท่ีบา้น กรุณาใหน้กัเรียนใส่หนา้กากอนามยัตลอดช่วงเวลานั้น

หลกัการทั่วไป



1.  ผูป้กครอง 2 ท่าน หรือบุคคลในบา้นท่ีใกลชิ้ด
นกัเรียน เช่น นอนกบันกัเรียน ตรวจ ATK สปัดาห์
ละ 2 คร้ัง พร้อมนกัเรียน หากมีผลวา่พบเช้ือกรุณา
ใหน้กัเรียนหยดุอยูบ่า้น และรับการตรวจแบบ
RT-PCR เพื่อยนืยนัผลดว้ย

ข้อก าหนดของผู้ปกครอง



2.  หากพบว่านักเรียนมอีาการป่วยหรือเป็นผู้เส่ียงสูง หรือบุคคล
ในบ้านของท่าน หรือผู้ใกล้ชิดนักเรียน เป็นผู้เส่ียงสูง หรือสงสัย 
หรือยืนยนัว่าเป็นผู้ป่วยโควดิ-19 ผู้ปกครองจะต้องแจ้งให้
โรงเรียนทราบทนัททีีท่ราบผล โดยโทรแจ้งทีค่รูแมว หรือครูมยุรี 
โทร.02-2490081-3 ในวนัท างาน หรือแจ้งทางไลน์ส่วนตัวของ
ครูประจ าช้ันและให้นักเรียนหยุดเรียนไปก่อน โรงเรียนจะประสาน
ไปยงัส านกัอนามยั เพื่อใหค้  าแนะน าและปฏิบติัตามค าแนะน าอยา่ง 
เคร่งครัดต่อไป รวมถึงโทรแจง้ผูป้กครองใหรั้บทราบดว้ย และ
แจง้ผูป้กครองทุกท่านรับทราบพร้อมมาตรการหากผู้ปกครอง
ต้องการ ทางโรงเรียนสามารถประสานโรงพยาบาลคู่สัญญาให้
ส่งรถพยาบาลไปรับเพ่ือรับการตรวจและรับการรักษาได้



3.  ผูป้กครองนกัเรียนและบุคคลภายในบา้นโดยเฉพาะผูท่ี้ใกลชิ้ดนกัเรียนควรรับวคัซีนป้องกนั
โรคโควดิ-19 ทุกคน

หมายเหตุ : 
1.  ขอ้ก าหนดเหล่าน้ี เป็นไปตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุขก าหนด โรงเรียน

หวงัอยา่งยิง่วา่จะไดรั้บความร่วมมือจากผูป้กครองทุกท่านดว้ยดี
2.  โรงเรียนก าหนดมาตรการของครูและพนกังานของโรงเรียนคลา้ยคลึงกบัของนกัเรียน แต่จะ

มีความเขม้งวดมากกวา่
3.  หากขอ้ก าหนดจากกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุขมีการเปล่ียนแปลงจะไดแ้จง้ให้

ผูป้กครองรับทราบต่อไป 

โรงเรียนหวงัวา่จะไดรั้บความร่วมมือจากผูป้กครองดว้ยดี

วนัท่ีจดัท ามาตรการน้ีคือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2565



วคัซีน

กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการ แนะน าใหผู้ป้กครองและทุกคนในบา้น
ของนกัเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียนทุกคน ฉีดวคัซีนโควิด-19 รวมถึงเขม็กระตุน้ให้
ครบถว้นตามก าหนดของกระทรวงสาธารณสุข

นกัเรียนท่ีมีอาย ุ5 ปีข้ึนไป ขอความร่วมมือจากผูป้กครองพานกัเรียนไปฉีดวคัซีนโควิด-19
ใหค้รบตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนดและกรุณาแจง้ใหค้รูประจ าชั้นรับทราบดว้ย



โรงพยาบาลท่ีมีขอ้ตกลงกบัโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เก่ียวกบัการบริหารเม่ือมีครู บุคลากร นกัเรียน หรือ
ผูป้กครอง สงสยัป่วยหรือเป็นโรคโควิด – 19 ทางโรงพยาบาลคู่สญัญาจะดูแลตั้งแต่การส่งรถพยาบาล
มารับผูป่้วยและผูเ้ส่ียงสูงไปพบแพทยเ์พื่อยนืยนัผลตรวจดว้ยวิธี RT-PCR รวมถึงการรับตวัไวรั้กษา  
(ถา้มีหอ้งวา่งใหอ้ยู)่ ทั้งน้ีค่าใชจ่้ายทั้งหมดผูป้กครองจะตอ้งเป็นผูเ้สียค่าใชจ่้ายทั้งหมด 

โรงพยาบาลคู่สัญญาของโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ขณะนี ้ได้แก่
โรงพยาบาลเทพธารินทร์
โรงพยาบาลสุขมุวิท
โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์
โรงพยาบาลเพชรเวช
โรงพยาบาลสมิติเวช (สุขมุวิท)

โรงพยาบาลคู่สัญญาของโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่


