
 
 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านเนินมะปราง 
เรื่อง มาตรการการปฏิบัติเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  (CovID-19) 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
  ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 มีการแพร่ระบาดในวงกว้างอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
มีความเสี่ยงที่จะเกิดการแพร่ระบาดในโรงเรียน โรงเรียนบ้านเนินมะปราง มีความตระหนักถึงสถานการณ์ดังกล่าวและ
ค านึงถึงความปลอดภัยและสุขภาพของนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และผู้ที่มาติดต่อโรงเรียน   
ทั้งนี้เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนสามารถเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19  
  จึงได้ประกาศมาตรการการปฏิบัติเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
ดังต่อไปนี้ โดยปฏิบัติตามข้อก าหนดของกระทรวงสาธารณสุข ๖ ประการ คือ  
  ๑. คัดกรอง : ผู้ที่จะเข้ามาในโรงเรียนบ้านเนินมะปรางทุกคน ต้องได้รับการคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกาย  
  ๒. สวมหน้ากาก : ทุกคนต้องสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในโรงเรียน  
  ๓. ล้างมือ : ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่และน้ าหรือใช้เจลแอลกอฮอล์  
  ๔. เว้นระยะห่าง : เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย ๑ – ๒ เมตร รวมถึงการจัดเว้นระยะห่างระหว่าง
ของสถานที่  
  ๕. ท าความสะอาด : ท าความสะอาดห้องเรียนห้องปฏิบัติการ บริเวณต่าง ๆ โดยเช็ดท าความสะอาดพ้ืน
ผิวสัมผัสของโต๊ะ เก้าอ้ี วัสดุอุปกรณ์ ก่อนเข้าเรียน ช่วงพักกลางวันและหลังเลิกเรียน ทุกวัน รวมถึงจัดให้มีถังขยะมูล
ฝอยแบบมีฝาปิด  
  ๖. ลดแออัด : ลดระยะเวลาการท ากิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จ าเป็น เหลื่อมการท ากิจกรรม และหลีกเลี่ยงการ
ท ากิจกรรมรวมตัวกันเป็นกลุ่มลดแออัด 
 
ข้อปฏิบัติส าหรับนักเรียน 
    โรงเรียนขอความร่วมมือในการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้  
  ๑. สวมหน้ากากผ้า / หน้ากากอนามัยทุกครั้ง  
  ๒. ถ้ามีใช้ไอจามเป็นหวัดหายใจเหนื่อยหอบแจ้งผู้ปกครองให้พาไปพบแพทย์  
  ๓. ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ที่มีอาการหวัดมีใช้ไอจามมีน้ ามูก  
  ๔. ล้างมือด้วยสบู่และน้ าบ่อย ๆ ก่อนรับประทานอาหารและหลังเข้าห้องน้ า  
  ๕. ให้เลือกกินอาหารปรุงสุกใหม่โดยใช้อุปกรณ์ส่วนตัว  
  ๖. มีอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวเฉพาะบุคคลเช่นผ้าเช็ดหน้า / กระดาษช าระ / ช้อนส้อม / แก้วน้ าแปรงสีฟัน ฯลฯ 
  ๗. หลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่แออัดหรือสถานที่ท่ีมีการรวมกันของคนจ านวนมาก  
  ๘. ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงด้วยการกินอาหารปรุงสุกใหม่กินอาหารครบ ๕ หมู่ผักผลไม้ ๕ สี ออกก าลังกาย
อย่างน้อย ๖๐ นาท ีนอนหลับให้เพียงพอ ๙-๑๑ ชั่วโมง / วัน  
  ๙. ให้รักษาระยะห่างการนั่งเรียนนั่งรับประทานอาหารเล่นกับเพ่ือนอย่างน้อย ๑-๒ เมตร  
  ๑๐. การดื่มน้ าบรรจุขวด ท าเครื่องหมายเฉพาะตนเองไม่ปะปนกับคนอ่ืน  
  ๑๑. หลีกเลี่ยงการล้อเลียนความผิดปกติ อาการไม่สบายของเพ่ือน ไม่ท าให้เกิดความกลัว 



ข้อปฏิบัติส าหรับผู้ปกครอง 
   โรงเรียนขอความร่วมมือในการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้  
  ๑. สวมหน้ากากผ้า / หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในโรงเรียน  
  ๒. ผ่านจุดคัดกรองที่ก าหนดทุกครั้งที่มาติดต่อในโรงเรียน  
  ๓. สังเกตอาการบุตรหลาน หากมีไข้ ไอจาม เป็นหวัด หายใจเหนื่อยหอบ พาไปแพทย์และแจ้งให้ครูประจ า
ชั้นทราบ  
  ๔. ตักเตือนให้บุตรหลาน ล้างมือด้วยสบู่ และน้ าบ่อย ๆ ก่อนรับประทานอาหารและหลังเข้าห้องน้ า 
   ๕. สร้างสุขนิสัยที่ดีให้บุตรหลานอาบน้ าทันทีหลังกลับจากโรงเรียนเล่นกับเพ่ือนและหลังกลับจากนอกบ้าน  
  ๖. จัดหาเครื่องใช้ส่วนตัวเฉพาะบุคคลให้บุตรหลาน เช่นผ้าเช็ดหน้า / กระดาษช าระ / ซ้อน / ส้อม / แก้วน้ า 
/ แปรงสีฟัน ฯลฯ  
  ๗. ดูแลสุขภาพบุตรหลานให้แข็งแรงด้วยการกินอาหารปรุงสุกใหม่ ฯลฯ กินอาหารครบ ๕ หมู่ผักผลไม้ ๕ สี
ออกก าลังกายอย่างน้อย ๖๐ นาที นอนหลับให้เพียงพอ ๙-๑๑ ชั่วโมง / วัน  
  ๘. หลีกเลี่ยงการพาบุตรหลานเข้าไปในสถานที่แออัด หรือ ที่มีการรวมตัวกันของคนจ านวนมาก หากจ าเป็นต้อง
สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา  
  ๙. ดูแลการเว้นระยะห่างแม้นอยู่ในครอบครัว / ที่พักอาศัยระมัดระวัง / ท าความสะอาดเครื่องเล่นของเล่น 
ด้วยน้ ายาท าความสะอาด 
 
ข้อปฏิบัติส าหรับครูส าหรับหน้าที่ของครูประจ าชั้น / บุคลากรทางการศึกษา / ครูพิเศษ 
   โรงเรียนขอความร่วมมือในการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้  
  ๑. ดูแลนักเรียนขึ้นชั้นเรียนตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น.  
  ๒. ดูแลนักเรียนเฝ้าระวังการเว้นระยะห่าง ๑-๒ เมตร  
  ๓. แสดงพฤติกรรมด้านสุขอนามัยเชิงบวกเป็นแบบอย่างแก่นักเรียน  
  ๔. ดูแลความเรียบร้อยในการเคารพธงชาติ  
  ๕. การโฮมรูมให้ความรู้ / แนะน า / ควบคุม / ติดตาม / สอดส่อง / เฝ้าระวังการปฏิบัติตนในการป้องกันโรค
โควิด 19 ดังต่อไปนี้ 
  - สอนวิธีล้างมือที่ถูกต้อง 
   - การสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย / การทิ้งที่ถูกวิธี 
  - ค าแนะน าการปฏิบัติตัว การเว้นระยะห่างทางสังคม การท าความสะอาดอุปกรณ์การเรียน โต๊ะ เก้าอ้ี 
หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่แออัด  
  ๖. ดูแลการจัดที่นั่งในห้องเรียนเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล  
  ๗. ติดตามการมาเรียนของนักเรียน กรณีขาดเรียน ถูกกักตัว อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อการติดโรคโควิด 19 บันทึกลง
สมุดเหตุการณ์ประจ าวันและรายงานต่อผู้บริหาร  
  ๘. บันทึกชื่อนักเรียนที่ขาด / ลาป่วยในสมุดบันทึกเหตุการณ์ประจ าวัน เมื่อนักเรียนกลับมาเรียนตามปกติให้
ติดตามน าใบลา / ใบรับรองแพทย์แนบลงในสมุดบันทึกเหตุการณ์ประจ าวัน  
  ๙. กรณีท่ีนักเรียนมาสายให้นักเรียนบันทึกขออนุญาตเข้าชั้นเรียน  
  ๑๐. นักเรียนในชั้นที่ขาดเรียนติดต่อกันเกินสองวันให้ติดต่อผู้ปกครองเพ่ือรับทราบสาเหตุการขาดเรียน   
  ๑๑. หากมีนักเรียนป่วยและกลับมาเรียนตามปกติ ผู้ปกครองพาไปพบแพทย์ให้ขอใบรับรองแพทย์แนบมา
พร้อมกับใบลา  
  ๑๒. วันแรกของการเปิดภาคเรียน ให้ครปูระจ าชั้นส ารวจนักเรียนที่เข้าเรียน 



   ๑๓. ครูที่สอนในชั่วโมงติดกับพักกลางวันนั้น ๆ จัดแถวควบคุมเดินไปโรงอาหารโดยเว้นระยะห่าง ๑-๒ เมตร  
  ๑๔. ก ากับดูแลการท าความสะอาดอุปกรณ์การเรียน ห้องเรียน โดยใช้น้ ายาฆ่าเชื้อที่โรงเรียนจัดเตรียมไว้ให้
ตรวจเช็คเจลล้างมือ / แอลกอฮอล์ / สบู่ส าหรับล้างมือให้มีปริมาณเพียงพอพร้อมใช้งาน  
  ๑๕. สังเกตนักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น มีความวิตกกังวล ความเครียด สภาวะทางอารมณ ์
  - ลดสภาวะทางอารมณ์ ด้วยวิธีการเชิงบวก รับฟัง 
  - ปัญหาบันทึกพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป / ประสานผู้ปกครอง 
  - ฝึกทักษะชีวิตที่เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับนักเรียน เช่น ฝึกสมาธิคิดเชิงบวก ท ากิจกรรมที่ผ่อน
คลายที่ตนชอบ 
  - ประสานงานฝ่ายแนะแนว พบผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต  
 
ข้อปฏิบัติส าหรับผู้มาติดต่อโรงเรียน 
   โรงเรียนขอความร่วมมือในการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้  
  ๑. สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา  
  ๒. เว้นระยะห่าง ๑-๒ เมตรหรือตามจุดที่ก าหนด 
  ๓. ต้องผ่านจุดคัดกรอง  
  - วัดอุณหภูมิร่างกาย 
  - ล้างมือ / เจลแอลกอฮอล์ 
  - ติดสัญลักษณ์ผ่านจุดคัดกรองกรอกข้อมูล (ชื่อ-นามสกุล / เบอร์ติดต่อ)  
  
ข้อปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ท าความสะอาดทั่วไป 
   โรงเรียนขอความร่วมมือในการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้ 
  •หน้าที่ประจ า  
     ๑. จัดเตรียมอุปกรณ์ท าความสะอาด  
   ๒. ท าความสะอาดสถานที่ส่วนรวม 
  •การดูแลตนเอง  
   ๑. ผ่านจุดคัดกรองก่อนปฏิบัติงานทุกวัน  
   ๒. มีอาการเจ็บป่วย ให้หยุดงานและไปพบแพทย์พักอยู่บ้านจนกว่าจะหายเป็นปกติ  
   ๓. ขณะปฏิบัติงาน สวมอุปกรณ์ป้องกันตนเอง สวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย ถุงมือยาง
รองเท้าพ้ืนยาง ผ้ากันเปื้อน 
  •การปฏิบัติงาน  
   ๑. ท าความสะอาดพ้ืนก่อน-หลังใช้งานทุกครั้ง เน้นบริเวณที่มีการสัมผัส หรือใช้งานร่วมกันบ่อย ๆ 
ด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อ / แอลกอฮอล์  
   ๒. การท าความสะอาดห้องน้ าที่รองนั่ง / โถส้วม / สายช าระ / ที่กดชักโครก / ลูกบิดอ่างล้างมือ ฯลฯ 
วันละ ๒ ครั้งหรือทุกครั้งที่มีเวลา  
   ๓. พ้ืนบันไดราวบันได  
   ๔. พ้ืนระเบียงทางเดิน  
   ๕. ห้องเรียน / ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ  
   ๖. ท าความสะอาด อุปกรณ์ที่ใช้ท าความสะอาด ผ้า ไม้ถูกพ้ืนด้วยผงซักฟอก และน้ ายาฆ่าเชื้อด้วย
น้ าสะอาดและฝั่งแดดให้แห้ง  



   ๗. บรรจุภัณฑ์ท่ีใส่น้ ายาท าความสะอาด คัดแยกทิ้งในถังขยะอันตราย ขยะอ่ืน ๆ หน้ากากอนามัยถุง
มือรวบรวมใส่ถุงพลาสติกขยะ ๒ ชั้นมัดปากถุงให้แน่นทิ้งรวมขยะทั่วไป 
    ๘. หลังปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้ว ล้างมือด้วยสบู่และน้ า หากเป็นไปได้ควรช าระล้างร่างกาย เปลี่ยน
เสื้อผ้าโดยเร็ว เมื่อกลับบ้านรีบอาบน้ าทันที 
 
ข้อปฏิบัติส าหรับแม่ครัว / ร้านค้าจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 
   โรงเรียนขอความร่วมมือในการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้  
  ๑. ผ่านจุดคัดกรอง ก่อนปฏิบัติงานทุกวัน  
  ๒. มีอาการเจ็บป่วย ให้หยุดงานและไปพบแพทย์ พักอยู่บ้านจนกว่าจะหายเป็นปกติ  
  ๓. ขณะปฏิบัติงาน 
  - สวมหมวกคลุมผม ผ้ากันเปื้อน ถุงมือ หน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย ปฏิบัติตนตามสุขอนามัยส่วน
บุคคลที่ถูกต้อง 
  - ปกปิดอาหาร ใส่ถุงมือและใช้ที่คีบอาหาร ไม่ใช้มือสัมผัสอาหารโดยตรง  
  - จัดเตรียมอาหารปรุงสุกใหม่ให้นักเรียนกินภายใน ๒ ชั่วโมง  
  - ลดการพูดคุยขณะเตรียม / ประกอบอาหาร / ตักอาหารแจกอาหาร 
  - ล้างมือบ่อย ๆ ก่อน – หลังประกอบอาหารหลังใช้ส้วมสัมผัสสิ่งสกปรก  
  ๔. การรักษาความสะอาด  
  - ท าความสะอาดพ้ืนครัว อุปกรณ์ประกอบอาหาร ภาชนะ โต๊ะ เก้าอ้ีก่อนและหลังใช้งาน 
  - การก าจัดขยะ ใช้ปากคีบด้ามยาว ใส่ถุงขยะปิดปากถุงให้มิดชิด น าไปรวบรวมที่พักขยะ (ขณะท าความ
สะอาดต้องสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย ถุงมือยาง ผ้ากันเปื้อน รองเท้าพ้ืนยาง)  
  ๕. เมื่อปฏิบัติงานเสร็จทุกครั้ง ต้องล้างมือบ่อย ๆ เมื่อกลับถึงบ้านควรรีบอาบน้ า สระผม เปลี่ยนเสื้อผ้าทันที 
 
ข้อปฏิบัติส าหรับรถรับส่งนักเรียน 
   โรงเรียนขอความร่วมมือในการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้  
  ๑. ก่อนและหลังให้บริการท าความสะอาดรถรับนักเรียนและจุดสัมผัส เช่น ราวจับที่เปิด – ปิดประตู เบาะนั่ง
และพนักพิง ฯลฯ ด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อ  
  ๒. นักเรียนที่ใช้บริการรถรับนักเรียนต้องสวมหน้ากากผ้า / หน้ากากอนามัย  
  ๓. จัดที่นั่งรถรับนักเรียนจัดให้มีการเว้นระยะห่าง ๑-๒ เมตร  
  ๔. ก่อนและหลังให้บริการนักเรียน เปิดหน้าต่าง ประตูระบายอากาศ ให้อากาศถ่ายเทสะดวก  
  ๕. จัดให้มีเครื่องมือวัดอุณหภูมิ และเจลแอลกอฮอล์ ส าหรับท าความสะอาดมือ  
 
ข้อปฏิบัติส าหรับนักเรียนขณะอยู่บนอาคารเรียน 
   โรงเรียนขอความร่วมมือในการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้  
  ๑. เดินผ่านอ่างน้ ายาฆ่าเชื้อพ้ืนรองเท้า  
  ๒. เมื่อขึ้นอาคารเรียนไปยังห้องเรียน / และนั่งประจ าที่ ไม่อนุญาตให้เคลื่อนย้าย โต๊ะ เก้าอ้ี จากจุดที่ก าหนด    
   ๓. ไม่ควรวิ่งเล่น และส่งเสียงดัง บนอาคารเรียน  
  ๔. เว้นระยะห่างระหว่างเพ่ือน ๑-๒ เมตร เสมอ  
  ๕. จัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนส่วนตัวให้ครบ ไม่ใช้ หรือยืมอุปกรณ์การเรียนของผู้อ่ืน  
  ๖. การขออนุญาตใช้ห้องน้ าระหว่างชั่วโมงมาได้คราวละ ๑ คน  



  ๗. ก่อนและหลังเรียน ควรท าความสะอาด โต๊ะเรียนตนเอง ทุกวันด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อ (โรงเรียนเตรียมให้)  
  ๘. การพบครูประจ าวิชาในรายชั่วโมง ต้องเว้นระยะห่าง ๑-๒ เมตร  
  ๙. การเดินขึ้นลงบันได ต้องเว้นระยะห่าง ๑-๒ เมตร 
ข้อปฏิบัติส าหรับครูประจ าห้องปฏิบัติการ 
    โรงเรียนขอความร่วมมือในการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้  
  ๑. ครูประจ าห้อง รับนักเรียนที่หน้าห้องปฏิบัติการ ควบคุมนักเรียนให้ปฏิบัติตามมาตรการการใช้ห้องอย่าง
เคร่งครัด  
  ๒. ครูที่สอนในห้องปฏิบัติการ ให้ดูแลนักเรียนช่วยกันท าความสะอาดอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เรียบร้อย ก่อน
เปลี่ยนชั่วโมง  
  ๓. ห้องปฏิบัติการที่มีเครื่องปรับอากาศ ในชั่วโมงท่ีว่าง ให้เปิดประต ูหน้าต่าง เพ่ือให้อากาศถ่ายเท 
 
ข้อปฏิบัติการใช้ห้องปฏิบัติการของนักเรียน 
   โรงเรียนขอความร่วมมือในการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้  
  ๑. นักเรียนเดินแถวเว้นระยะห่าง ๑-๒ เมตร ล้างมือด้วยเจลล้างมือ ก่อนเข้าห้องปฏิบัติการ  
  ๒. นักเรียนนั่งตามจุดที่ก าหนด ไม่อนุญาตให้เคลื่อนย้าย โต๊ะ เก้าอ้ีหรือเปลี่ยนที่นั่ง  
  ๓. ก่อนและหลังใช้อุปกรณ์ ให้ท าความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ / หรือน้ ายาฆ่าเชื้อ  
  ๔. ไม่อนุญาตให้นักเรียนเข้าใช้ห้องปฏิบัติการ โดยไม่มีครูประจ าห้อง  
  ๕. เมื่อหมดเวลาเรียนห้องปฏิบัติการ ให้นักเรียนเดินแถวเว้นระยะห่าง ๑-๒ เมตร กลับห้องเรียนตามตารางเรียน 
 
ข้อปฏิบัติการใช้โรงอาหาร 
   โรงเรียนขอความร่วมมือในการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้  
  ๑. ผ่านจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิ / ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์  
  ๒. เข้าแถวซื้ออาหารตามจุดเว้นระยะห่างที่ก าหนด (อย่างเคร่งครัด)  
  ๓. นั่งรับประทานอาหารตามจุดที่ก าหนด  
  ๔. รับประทานอาหารเสร็จแล้วน าภาชนะไปวาง ณ จุดรองรับภาชนะ  
  ๕. ใช้โรงอาหารไม่เกินเวลาที่ก าหนด  
  ๖. นักเรียนปฏิบัติภารกิจส่วนตัว ตามหลักสุขอนามัย หลังรับประทานอาหารอย่างเคร่งครัด แล้วขึ้นอาคารเรียน 
 
ข้อปฏิบัติการใช้ห้องพยาบาล 
   โรงเรียนขอความร่วมมือในการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้  
  ๑. จัดครูประจ าห้องดูแลนักเรียน กรณีที่นักเรียนป่วยมานอนพัก รอผู้ปกครองมารับ มีการบันทึกชื่อ อาการ
ของนักเรียนที่ป่วย  
  ๒. จัดให้มีพ้ืนที่อย่างชัดเจน ระหว่างนักเรียนป่วยจากไข้หวัด จากการป่วยสาเหตุอื่น ๆ 
  ๓. ท าความสะอาด เตียง อุปกรณ์ทุกวัน และลงน้ ายาฆ่าเชื้อ  
  ๔. จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ ท าความสะอาดมือ ประจ าหน้าห้องและภายในห้อง 
 
ข้อปฏิบัติการเข้าใช้บริการของสหกรณ์ 
   โรงเรียนขอความร่วมมือในการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้  
  ๑. นักเรียนต้องเว้นระยะห่าง ๑-๒ เมตรในการใช้บริการร้านค้าสหกรณ์  



  ๒. นักเรียนนั่งรับประทานอาหารบริเวณหน้าสหกรณ์ในจุดที่ก าหนดเท่านั้น  
  ๓. ล้างมือก่อนหลังรับประทานอาหารทุกครั้ง  
  ๔. รักษาความสะอาดโต๊ะที่นั่งรับประทานอาหาร / เครื่องดื่มควรดื่มให้หมดก่อนทิ้ง  
          ๕. คัดแยกขยะแต่ละประเภทก่อนทิ้ง 
 
ข้อปฏิบัติการใช้ห้องน้ า 
   โรงเรียนขอความร่วมมือในการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้  
  ๑. นักเรียนเข้าใช้ห้องน้ าตามจ านวนห้องท่ีมี นอกนั้นรอด้านนอกและยืนเว้นระยะห่าง  
  ๒. ล้างมือด้วยน้ าและสบู่อย่างถูกวิธี ทุกครั้งหลังใช้หลังน้ า  
  ๓. นักเรียนช่วยกันรักษาความสะอาด หลังการใช้ห้องน้ าทุกครั้ง 
 
ข้อปฏิบัติการใช้ห้องสมุด 
   โรงเรียนขอความร่วมมือในการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้  
  ๑. เวลาท าการ  เข้า   ๐๗๐๐-๐๗.๔๐ น. 
    พักลางวัน  ๑๑.๓๐-๑๒.๓๐ น.  
    จ านวนผู้เข้าใช้บริการครั้งละไม่เกิน ๓๐ คน  
  ๒. สวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา  
  ๓. ผ่านจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกาย  
  ๔. ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์  
  ๕. รับบัตรคิว  
  ๖. เว้นระยะห่าง / นั่งตามจุดก าหนด  
  ๗. เมื่อครบตามจ านวนที่ก าหนด / งดเข้าใช้บริการ  
  ๘. การยืม / คืนหนังสือปฏิบัติตามกฎกติกา การใช้บริการห้องสมุด (ดูระเบียบการใช้ห้องสมุด)  
 
ข้อปฏิบัติการใช้สนามกีฬาและสนามเด็กเล่น 
   โรงเรียนขอความร่วมมือในการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดดังนี้  
  ๑. ห้ามใช้สนาม  เข้า ๐๖.๐๐-๐๘.๐๐น.  
    เย็น ๑๖.๐๐-๑๗.๐๐ น.  
  ๒. สนามกีฬาใช้ส าหรับเรียนวิชาพลศึกษา โดยเว้นระยะห่างตามมาตรการที่ก าหนด ภายใต้การควบคุมดูแล
ของครูผู้สอน งดเล่นกีฬาประเภททีมทุกชนิด  
  ๓. สนามเด็กเล่น ห้ามเล่นเครื่องเล่นทุกชนิดจนกว่าสถานการณ์โรคโควิด -19 จะคลี่คลาย 
 
   ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
       ลงชื่อ 
    
        (นายสมคิด  หาแก้ว)  
        ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเนินมะปราง 


