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เรื่อง แนวปฏิบัติ และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19
__________________________________________________________

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 อันเนื่องมาจากการ
แพร่ระบาดระลอกใหม่ ได้ขยายพื้นที่การแพร่ระบาดออกเป็นวงกว้างกระจายไปในหลายเขตพื้นที่ เพื่อดำเนินการ
ตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.
2548 (ฉบับที่ 16) และเพื่อปฏิบัติตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เรื่อง
มาตรการและการเฝ้าระวัง การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2016 (COVID-19) (ฉบับที่ 11) คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงได้กำหนดแนวทางในการจัดการเรียนการสอน และการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ดังต่อไปนี้
1. การป้องกัน
1) เสริมสร้างความเข้าใจ เพื่อให้รับรู้เกี่ยวกับข้อมูลการแพร่ระบาด และการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 แก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนนักศึกษา
2) ปฏิบัติตนระหว่างการเดินทางมามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ตามมาตรการการป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 โดยรถโดยสารสาธารณะอย่างเคร่งครัด โดยสวม
หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา เมื่ออยู่ในพื้นที่สาธารณะ เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลขณะเดินทาง
เมื่อขึ้นหรือลงจากรถ ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลทุกครั้ง
3) จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเวรประจำวันเพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19
4) จัดให้มีจุดคัดกรองโดยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายเมื่อเข้าสู่มหาวิทยาลัย ทางเข้าอาคารเรียน
และมีจุดบริการแอลกอฮอล์เจลล้างมือประจำพื้นที่ที่เป็นจุดให้บริการ เช่น หน้าเคาท์เตอร์ประชาสัมพันธ์ หน้า
ห้องเรียน หน้าห้องพักอาจารย์ หน้าลิฟต์ เป็นต้น
5) ลงทะเบียนก่อนและหลังการใช้บริการ และการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ด้วยแอปพลิเคชั่น "หมอ
ชนะ" หรือแอปพลเคชั่น "ไทยชนะ" หรือแอปพลิเคชั่นอื่นที่รัฐกำหนด หรือสมุดลงทะเบียน
6) สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ หรือระหว่างการจัดการเรียน
การสอน

- 2 7) เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1-2 เมตร ระหว่างบุคคล โต๊ะเรียน และเก้าอี้นั่งต่าง ๆ เพื่อ
ป้องกันการติดเชื้อของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19
8) ดูแลทำความสะอาด ห้องสำนักงาน ห้องพักอาจารย์ ห้องเรียน ห้องประชุม ทางเดิน
ห้องน้ำ ลิฟท์ และตรวจเช็คทำความสะอาด บริเวณจุดสัมผัส เช่น ราวบันได ที่จับบริเวณประตู ปุ่มกดลิฟต์
ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ดูแลเครื่องปรับอากาศ ทำความสะอาด (ฺBig Cleaning) ทุกสัปดาห์ และฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ
โรคอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง รวมถึงทำความสะอาดอุปกรณ์ที่ใช้งานการเรียนการสอน ก่อนและหลังใช้
งานทุกครั้ง
9) งดรับประทานอาหารร่วมกัน รับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ และใช้อุปกรณ์ส่วนตัวใน
การรับประทานอาหารทุกครั้ง
10) งดกิจกรรมการรวมกลุ่ม หากต้องการติดต่อสื่อสารกัน ควรใช้การสื่อสารผ่านระบบ
ออนไลน์แทน หากมีความจำเป็นต้องจัดประชุม สัมมนาให้เตรียมการป้องกันตามความเหมาะสม โดยจัดให้มี
การคัดกรองผู้เข้าประชุม สัมมนา เตรียมอุปกรณ์การป้องกัน เช่น เจลล้างมือ หน้ากากอนามัย ทำความ
สะอาดอุปกรณ์ที่ต้องสัมผัสอย่างสม่ำเสมอ ลดความแออัดของผู้เข้าร่วมประชุม
11) กรณีพบบุคลากรที่มีอุณหภูมิร่างกายเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ไม่อนุญาตให้เข้า
อาคาร โดยให้แจ้งวัตถุประสงค์ และบุคคลที่จะติดต่อราชการ ตามความเหมาะสม หากมีอาการทางเดิน
หายใจ เช่น ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หอบ เหนื่อย ร่วมด้วย แนะนำให้ไปพบแพทย์ต่อไป
2. กรณีมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวัง
1) ให้ผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวัง ได้แก่ ผู้ที่เดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง หรือพื้นที่ที่มีการระบาด
หรือผู้ที่พักอาศัยร่วมกับบุคคลติดเชื้อ สังเกตอาการของตนเอง และปฏิบัติงานที่บ้าน เป็นเวลา 14 วัน โดย
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์คำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด กรณีเป็นคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่
ให้รายงานคณบดีทราบอย่างสม่ำเสมอ ส่วนกรณีของนักศึกษาให้รายงานอาจารย์ที่ปรึกษารายงานอาจารย์ที่
ปรึกษาทราบ ทั้งนี้ไม่ถือเป็นวันลา ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
2) ให้ผู้อยู่ใกล้ชิดผู้อยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวัง หมั่นสังเกตอาการของตนเอง และหลีกเลี่ยงในการ
ติดต่อใกล้ชิดกับบุคคลอื่น
3) ทำความสะอาดพื้นที่ และบริเวณห้องผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวัง ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโดยเร็ว

- 3 3. กรณีมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
1) ให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รายงาน
คณบดี ทราบทันที
2) ทำความสะอาดบริเวณสถานที่ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ โดยเร็วที่สุด
3) ปฏิบัติกับผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ด้วยความเข้าใจ เห็นอกเห็นใจ
พร้อมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อผู้ติดเชื้อ ลดการรังเกียจ และการตีตราทางสังคม
ฺฺฺ4. การจัดการความเครียดของคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา
1) ให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างมีสติ โดยเฉพาะแหล่ง
ข่าวที่น่าเชื่อถือ
2) หากิจกรรมผ่อนคลาย เช่น การออกกำลังกาย การเล่นกีฬา ดูรายการบันเทิง ปลูก
ต้นไม้ อ่านาหนังสือ เป็นต้น
3) หาเพื่อนหรือบุคคลในครอบครัวพูดคุยเพื่อขอคำปรึกษา เช่น โทรศัพท์หรือคุยผ่าน
โซเชียลมีเดีย
4) หากยังมีความกังวลสูง สามารถปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต โทร.1323 หรือสอบถาม
ข้อมูลเกี่ยวกับโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422
ทั้งนี้ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา หากมีข้อสงสัยให้แจ้งเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โทร. 0 3426 1066 หรือ โทร 0 3410 9300 ต่อ 3334-3335
ประกาศ ณ วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2564
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