แจ้งผูป้ กครองนักเรี ยนทุกคนทราบ
ตามที่โรงเรี ยนได้แจ้งกาหนดการเปิ ดภาคเรี ยนที่ 2/2564 รู ปแบบ On Site ของชั้น ม.1 ถึง ม.6
ตั้งแต่วนั จันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 และชั้น ป.1 ถึง ป.6 ตั้งแต่วนั อังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 ให้ทราบแล้ว
นั้น ขอความร่ วมมือจากผูป้ กครองนักเรี ยนได้รับทราบและปฏิบตั ิตามรายละเอียดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
มาตรการและแนวทางปฏิบัติเพือ่ ป้ องกันการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
.................................................................................................................................

1. นักเรียนต้ องตรวจ ATK ที่บ้านทุกวันอาทิตย์ ก่อนไปเรียนในแต่ ละสั ปดาห์ บันทึกภาพที่แสดงผล
ตรวจซึ่ งระบุวนั ที่ตรวจกากับไว้ ส่ งให้คุณครู ประจาชั้นทาง Google Form ก่อนไปโรงเรี ยน โดยใน Google
Form นั้นคุณครู สร้างเป็ นแบบให้นกั เรี ยน Upload รู ปแล้วส่ ง Link นั้นให้นกั เรี ยนเพื่อ Upload รู ปผลตรวจได้
2. นักเรี ยนที่ไปโรงเรี ยนและได้ เคยขออนุ ญาตนาโทรศั พท์ ไปโรงเรี ยน (ป.4 ถึง ม.6) ต้ องประเมิน
Application Thai Save Thai (TST) ตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ ยงของตนเองทุกวัน โดยลงทะเบียนให้
พิมพ์ชื่อโรงเรี ยนเซนต์ดอมินิก เลือกสถานะนักเรี ยน เลือกระดับชั้นปั จจุบนั ซึ่ งสามารถสอบถามวิธีการกับ
คุณครู ประจาชั้นได้ (https://savethai.anamai.moph.go.th//main.php) รวมทั้ง Application หมอพร้ อม
3. นักเรี ยนที่ ไปโรงเรี ยนต้องบันทึ กอุณ หภูมิ บันทึ กการประเมิน TST บันทึ กการตรวจ ATK โดย
คุ ณ ครู ประจาชั้น ลงชื่ อรับรอง และเขียนบันทึก Timeline กิจกรรมประจาวัน ตลอดจนการเดิน ทางไปใน
สถานทีต่ ่ าง ๆ โดยเฉพาะหลังเลิกเรียนแต่ ละวันอย่ างสมา่ เสมอใน School Pass ทีโ่ รงเรียนจัดเตรียมให้
4. นักเรียนต้ องปฏิบัติตาม 6 มาตรการหลัก (DMHT-RC) อย่ างเข้ มงวด ประกอบด้วย เว้นระยะห่าง
(Distancing) สวมหน้ากาก (Mask wearing) ล้างมื อ (Hand washing) คัดกรองวัดไข้ (Testing) ลดการแออัด
(Reducing) และทาความสะอาด (Cleaning)
5. นั กเรี ยนต้ องปฏิบัติตาม 6 มาตรการเสริ ม (SSET-CQ) อย่ างเข้ มงวด ประกอบด้วย การดู แล
ตนเอง สวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง ล้างมือ (Self-care) นาช้อนส้อมและแก้วน้ ามาเอง (Spoon) กินอาหารปรุ ง
สุ กใหม่ที่โรงเรี ยนจัดเตรี ยม โดยเว้นระยะห่ างเฉพาะบุคคลตามฉากกั้นในโรงอาหาร (Eating) ลงทะเบียนเข้า
ออกโรงเรี ยนด้วย Application ต่าง ๆ ที่ทางราชการหรื อโรงเรี ยนกาหนด (Track) สารวจตรวจสอบการปฏิบตั ิ
ตนตามมาตรการความปลอดภัย (Check) และกักกันตัวเองไม่นอ้ ยกว่า 14 วัน เมื่อเข้าไปสัมผัสหรื ออยูใ่ นพื้นที่
เสี่ ยงที่มีการระบาดของโรค (Quarantine)

6. ผูป้ กครองต้องตรวจวัดอุณหภูมิของนักเรี ยนทุกวัน ก่อนออกจากบ้านไปโรงเรี ยน หากตรวจพบ
อุณหภูมริ ่ างกายเท่ ากับ หรือสู งกว่ า 37.5 องศาเซลเซียส ต้ องไม่ ให้ นักเรียนไปโรงเรียน
7. ผู้ปกครองและนักเรียนที่เดินเข้าโรงเรี ยนทางประตูเล็ก 1 หรื อ 2 ต้ องติดหรือคล้ องบัตรประจาตัว
ผู้ปกครอง บัตรประจาตัวนักเรี ยน ผ่านจุดคัดกรองก่อนเข้าในบริ เวณโรงเรี ยน ผูท้ ี่มีอุณหภูมิร่างกายเท่ากับ
หรื อสู งกว่า 37.5 องศาเซลเซียส หรื อมีอาการไข้ ไอ จาม มีน้ ามูก หรื อมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ จะ
ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาภายในบริ เวณโรงเรี ยน กรณีทไี่ ม่ สวมหน้ ากากอนามัยหรือหน้ ากากผ้ าไม่ สามารถให้
เข้ าในโรงเรียนได้
8. ผู้ปกครองที่ขับรถมาส่ งนักเรียนตอนเช้ าต้ องส่ งนักเรียนที่หน้ าสานักผู้อานวยการ เพื่อผ่านจุดคัด
กรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ไม่ อนุญาตให้ จอดรถส่ งนักเรียนหน้ าบันไดตึกมารีย์ฯ

9. ผูป้ กครองสามารถจัดเตรี ยมแก้วน้ า กระติกน้ า กระบอกน้ า ขวดน้ าดื่ม ช้อนส้อม และ/หรื อ
อาหารเฉพาะบุคคลสาหรับนักเรี ยนรับประทานในโรงอาหารได้ หรื อซื้ อน้ าดื่มในโรงเรี ยน ตูก้ ดน้ าดื่มของ
โรงเรี ยนไม่มีแก้วน้ าส่ วนกลาง โรงเรียนจาหน่ ายอาหารโดยมีภาชนะและช้ อนส้ อมแบบใช้ ครั้งเดียว
10. ผูป้ กครองควรรับนักเรี ยนกลับหลังจากเลิกเรี ยน โดยไม่ควรให้นกั เรี ยนต้องอยู่รอผูป้ กครองเป็ น
เวลานาน นักเรี ยนที่เดินทางไปหรื อกลับเองด้วยบริ การขนส่ งสาธารณะให้รีบกลับบ้านหลังจากเลิกเรี ยนทันที
และปฏิบตั ิตามมาตรการที่ระบบขนส่ งสาธารณะต่าง ๆ ได้กาหนดไว้

เมื่อพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 ในโรงเรียน
โรงเรี ยนจะปิ ดห้องเรี ยน หรื อชั้นเรี ยน หรื อปิ ดโรงเรี ยน ในกรณี ดงั นี้
1. พบผูป้ ่ วยยืนยันติดเชื้ อโควิด-19 จานวน 1 คนขึ้นไป ให้ปิดห้องเรี ยนเป็ นเวลา 3 วัน เพื่อทาความ
สะอาด
2. พบผูป้ ่ วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 มากกว่า 1 ห้องเรี ยน ให้ปิดชั้นเรี ยนเป็ นเวลา 3 วัน เพื่อทาความ
สะอาด
3. กรณี ที่มีหลักฐานว่า
(1) พบผูป้ ่ วยยืนยันติดเชื้ อโควิด-19 มากกว่า 1 คน มีผสู ้ ัมผัสเสี่ ยงสู งในวงกว้างหลายชั้นเรี ยนใน
โรงเรี ยน
(2) พบผูป้ ่ วยยืนยันติดเชื้ อโควิด-19 อย่างน้อย 1 คนในหลายห้องเรี ยน หลายชั้นเรี ยน และเห็นว่า
มีความจาเป็ นต้องปิ ดโรงเรี ยน ให้พิจารณาขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อ กรุ งเทพมหานคร
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