ที่ สสอ. 083 / 2564

15 พฤศจิกายน 2564

โรงเรี ยนสารสาสน์เอกตรา

เรื่ อง ประกาศหยุดเรี ยนเป็ นกรณีพิเศษจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID - 19) ฉบับที่ 15
เรี ยน ผูป้ กครอง
เนื่องด้วย โรงเรี ยนได้ผ่านการประเมินมาตรฐานการควบคุมโรค Covid - 19 จากกรมอนามัย และได้รับอนุญาตจาก
สํานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชนให้สามารถเปิ ดเรี ยน Onsite ได้ ทางโรงเรี ยนจึ งขอประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร ดังต่อไปนี้
1. กําหนดการต่างๆ ในช่ วง เดือน พฤศจิกายน 2564 - มกราคม 2565
วัน-เดือน-ปี
กิจกรรม
แผนก
หมายเหตุ
อนุบาล กําหนดเวลาตามระดับชั้นดังนี้
17 พ.ย.2564 ประชุมผู้ปกครอง ผ่าน Google Meet
เรื่ องการเตรี ยมตั ว ก่ อ นเปิ ดเรี ยน โดย
เวลา
ระดับชั้น
ผู ้ป กครองจะได้รั บ การ Invite จากฝ่ าย IT
09.00 - 10.00 น.
NC - KG.1
ทางห้อง IM และจากครู ประจําชั้นทางไลน์
11.00 - 12.00 น.
KG.2
ห้อง ในวันที่16 พ.ย.2564
13.00 - 14.00 น.
KG.3
หมายเหตุ : ผู ้ปกครองที่ ไม่ ส ะดวกเข้า ประชุ ม สามารถ
ศึกษามาตรการต่างๆได้จากสื่ อประชาสัมพันธ์โรงเรี ยน

19 พ.ย.2564 Download ตารางเรียน Hybrid (Onsite +
Online) และตรวจสอบรายชื่ อกลุ่มนักเรียน

อนุบาล/ ประกาศทางห้อง IM เวลา 13.00 น.
มัธยม

22 พ.ย.2564 เปิ ดเรียน Onsite แบบ Hybrid
(ผสมผสาน Onsite + Online)
ระดับชั้น KG.1 - 3 และ Y. 10 - 12

อนุบาล

* กรณีพี่น้อง วันเรี ยนไม่ ตรงกัน ฝ่ ายวิชาการ
จะจัดกลุ่มให้ วันเรี ยนตรงกันโดยยึดพี่คนโต
เป็ นหลัก

มัธยม

แผนกอนุบาล : เรี ยน Onsite ดังนี้
• กลุ่มเลขที่คู่ ทุกวันจันทร์ - อังคาร
• กลุ่มเลขที่คี่ ทุกวันพฤหัสบดี - ศุกร์
• ทุกวันพุธ เรี ยน Online ทั้งหมด
Y. 10-12 : เรี ยน Onsite สลับสัปดาห์ ดังนี้
• แผนการเรี ยนGAC
เริ่ มต้นสัปดาห์แรก วันที่ 22 - 26 พ.ย.2564
• แผนการเรี ยน Extra Class และ
Bilingual
เริ่ มต้นสัปดาห์แรก วันที่ 29 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2564

วัน-เดือน-ปี
กิจกรรม
22 พ.ย.2564 นักเรียนระดับชั้น Y.7 - 9 รับวัคซีน Pfizer
เข็มที่ 2

แผนก
มัธยม

มัธยม
23 พ.ย.2564 เปิ ดเรียน Onsite แบบ Hybrid
(ผสมผสาน Onsite + Online)
ระดับชั้น Y. 7 - 9
* กรณีพี่น้อง วันเรี ยนไม่ ตรงกัน ฝ่ ายวิชาการ
จะจัดกลุ่มให้ วันเรี ยนตรงกันโดยยึดพี่คนโต
เป็ นหลัก
ประถม
26 พ.ย.2564 Download ตารางเรียน Hybrid (Onsite +
Online) และตรวจสอบรายชื่ อกลุ่มนักเรียน
ประถม
29 พ.ย.2564 เปิ ดเรียน Onsite แบบ Hybrid
(ผสมผสาน Onsite + Online)
ระดับชั้น Y. 1 – 6
* กรณีพี่น้อง วันเรี ยนไม่ ตรงกัน ฝ่ ายวิชาการ
จะจัดกลุ่มให้ วันเรี ยนตรงกันโดยยึดพี่คนโต
เป็ นหลัก
6 ธ.ค.2564 หยุดเรียน เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราช ทุกแผนก
สมภพ รัชกาลที่ 9 และวันพ่อแห่ งชาติ

หมายเหตุ
ต้องนําเอกสารสําคัญไปด้วย ได้แก่
1. ใบยินยอมที่มีลายเซ็นผูป้ กครอง
2. บัตรประชาชน หรื อ พาสปอร์ต
3. เอกสารใบรับวัคซีนเข็มที่ 1
หมายเหตุ : ควรไปถึงก่อ นเวลา 20 - 30 นาที
และแต่งชุดนักเรี ยน/ชุดพละให้เรี ยบร้อย
เรี ยน Onsite สลับสัปดาห์ ดังนี้
• กลุ่มเลขที่ค่ ู
เริ่ มต้นสัปดาห์แรก วันที่ 23 - 26 พ.ย.2564
• กลุ่มเลขที่คี่
เริ่ มต้นสัปดาห์แรกวันที่ 29 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2564
ประกาศทางห้อง IM เวลา 13.00 น.
เรี ยน Onsite สลับสัปดาห์ ดังนี้
• กลุ่มเลขที่ค่ ู
เริ่ มต้นสัปดาห์แรก วันที่ 29 พ.ย. - 3
ธ.ค.2564
• กลุ่มเลขที่คี่
เริ่ มต้นสัปดาห์แรก วันที่ 7 - 9 ธ.ค.2564

10 ธ.ค.2564 หยุดเรียน เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ

ทุกแผนก

27 ธ.ค.2564 หยุดเรียน เนื่องในเทศกาล Christmas และ
- 3 ม.ค.2565 ปี ใหม่

ทุกแผนก

4 ม.ค.2565

ทุกแผนก หากมีคาํ สั่งเปลี่ยนแปลงใดๆ ทางโรงเรี ยนจะ
ประชาสัมพันธ์ถึงผูป้ กครองต่อไป

เปิ ดเรียน Onsite แบบ Hybrid

2. มาตรการการควบคุมโรค Covid-19 ในการมาเรียน Onsite
2.1 ครู และบุคลากรทุกคนจะได้รับวัคซีนครบจํานวน 2 เข็มก่อนการเปิ ดเรี ยน Onsite
2.2 ครู -บุคลากร และนักเรี ยน ตรวจ ATK ก่อนการเปิ ดเรี ยน Onsite ภายใน 2 วัน ตามวิธีการ ดังนี้
2.2.1 ครู และบุคลากรทุกคนในโรงเรี ยน (รวมถึงพนักงานขับรถ และพี่เลี้ยงติดรถ) ตรวจและส่ งผลตรวจ
ATK วันที่ 18 - 20 พ.ย. 2564 หลังจากนั้นตรวจ ทุกๆ 7 วัน หรื อตามคําสั่งที่ ศบค. และกรมอนามัย
กําหนด
2.2.2 ตามมาตรการที่กระทรวงศึกษาธิ การ และกระทรวงสาธารณสุ ขกําหนด ก่อนการเปิ ดเรี ยน Onsite
วันแรก นักเรี ยนทุกคนต้องได้รับการยืนยันว่าปลอดโรคจากผลตรวจ ATK ล่วงหน้า 2 วัน จึงกําหนด
วันส่งผลตรวจตามระดับชั้น และวันเริ่ มเรี ยน Onsite วันแรก ดังนี้
ระดับชั้น

กลุ่ม

วันส่ งผลตรวจ ครั้งที่ 1

KG.1 – 3

เลขที่คู่

20 พ.ย.2564

เลขที่คี่

23 พ.ย.2564

เลขที่คู่

27 พ.ย.2564

เลขที่คี่

5 ธ.ค.2564

เลขที่คู่

21 พ.ย.2564

เลขที่คี่

27 พ.ย.2564

แผนการเรี ยน GAC

20 พ.ย.2564

แผนการเรี ยน
Extra Class/ Bilingual

27 พ.ย.2564

Y.1 – 6
Y.7 – 9
Y.10 – 12

วันส่ งผลตรวจ ครั้งถัดไป
หลังจากครั้งแรก 7 วัน
เนื่องจากมาเรี ยน 2 วัน ทุกสัปดาห์
หลังจากครั้งแรก 14 วัน
เนื่องจากมาเรี ยน Onsite สลับสัปดาห์

หมายเหตุ : 1.) หากวันที่กาํ หนดไม่สามารถส่งผลตรวจได้ อนุโลมให้ส่งผลตรวจก่อนหรื อหลังวันที่กาํ หนด ไม่เกิน 1 วัน
2.) กําหนดวันส่งผลตรวจ ครั้งถัดไป เป็ นไปตามการนัดหมายของครู ประจําชั้น
3.) วิธีการตรวจ ATK ด้วยตนเอง ศึกษาได้ จาก QR Code นี ้
2.2.3 วิธีการส่งผลการตรวจ ATK
• ใช้ชุดตรวจ ATK ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก อย. ศึกษาได้ จาก QR Code นี ้
• ถ่ายคลิปวีดิโอ การตรวจ ATK และถ่ายภาพผลตรวจ ของนักเรี ยน
• ส่งคลิปวีดีโอ (ไม่เกิน 2 นาที) และภาพผลตรวจให้ครู ประจําชั้นทางไลน์กลุ่มห้อง
• หากไม่ส่งผลตรวจตามวันที่กาํ หนด นักเรี ยนจะยังไม่สามารถมาเรี ยน Onsite ได้

2.3 ปฏิบตั ิตาม 6 มาตรการหลัก ได้แก่ เว้นระยะห่าง, สวมหน้ากาก, ล้างมือ, คัดกรองวัดไข้, ลดแออัด, หมัน่ ทํา
ความสะอาดพื้ น ที่ ต่ า งๆ และ 6 มาตรการเสริ ม ได้แ ก่ ดู แ ลตนเอง, ใช้ช้อ นกลาง, กิ น อาหารปรุ ง สุ ก ,
ลงทะเบียนไทยชนะ, สํารวจตรวจสอบการเข้าพื้นที่เสี่ ยง, กักกันตนเองหากไปพื้นที่เสี่ ยงอย่างเคร่ งครัด
โดยมีขอ้ ควรทราบเพิ่มเติม ดังนี้
2.3.1 หากมีอุณหภูมิร่างกาย เกินกว่า 37.5 องศา และหรื อ มีอาการ ไอ, มีน้ าํ มูก อย่างใดอย่างหนึ่ง ขอความ
ร่ วมมือในการพักรักษาตัวอยู่ที่บา้ น กรณี มาเข้าชั้นเรี ยนแล้วมีอาการดังกล่าวในระหว่างวัน ทางงาน
พยาบาลจะพามาแยกพักที่ School isolation ระหว่างรอครอบครัวมารับกลับบ้าน
2.3.2 กรณีครู บุคลากร นักเรี ยน มีผลตรวจ ATK เป็ นบวก หรื อ พบว่ามีการติดเชื้อ Covid - 19
ทางโรงเรี ยนได้ทาํ ความร่ วมมือกับโรงพยาบาลบางปะกอก 1ในการรองรับการดูแลรักษา
เบื้องต้น โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (รายละเอียดสัญญาความร่ วมมือ กรุณาสแกน QR Code นี ้ )
2.4 ขอความร่ วมมือ ในการเปิ ดเผยข้อ มูล หากตนเองได้รับเชื้ อ หรื อ ทราบว่าบุคคลใกล้ชิดได้รับเชื้ อ หรื อมี
ความเสี่ ยงสูง เพื่อการแก้ปัญหา และป้องกันร่ วมกัน
3. การเตรียมตัวมาโรงเรียน
3.1 การเดินทาง
ผูป้ กครองสามารถศึกษาเส้นทางการเดินรถ, จุดรับ-ส่งนักเรี ยน และจุดคัดกรองได้จาก QR Code นี ้
ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการแพร่ ระบาด และความคล่องตัวในการจราจร ขอให้ทุกท่านใช้หลัก Stop - Drop - Go
หรื อ ใช้บริ การรถโรงเรี ยน ซึ่งมีมาตรการการดูแลนักเรี ยนตามรายละเอียดในข้อ 5
3.2 การแต่งกาย
3.2.1 ในวันเรี ยน Onsite กําหนดให้นกั เรี ยนแต่งกายด้วยชุดนักเรี ยน หรื อชุดพละตามตารางสอน
3.2.2 เครื่ อ งแบบนักเรี ยน มีจาํ หน่ ายที่ห้อ งเครื่ อ งเขียนทุกวันจันทร์ - ศุกร์ โดยวันที่ 15 - 19 พ.ย.2564
เปิ ดทําการเวลา 08.00 - 16.00 น. และวันที่ 22 พ.ย.2564 เป็ นต้นไป เปิ ดทําการเวลา 06.40 - 16.00 น.
3.2.3 หากเครื่ องแบบที่จาํ หน่ายไม่มีขนาดที่นักเรี ยนสามารถใส่ ได้ อนุโลมให้แต่งกายด้วย ชุดสุ ภาพถึง
วันที่ 9 ธ.ค. 2564
3.3 การจัดกระเป๋ ามาโรงเรี ยน
3.3.1 จัดสมุดหนังสื อตามตารางเรี ยน Onsite ในแต่ละวัน
3.3.2 งดเว้นการขอยืมหนังสื อ / อุปกรณ์การเรี ยนจากเพื่อน ดังนั้น นักเรี ยนทุกคนต้องเตรี ยมความพร้อม
ของใช้ส่วนตัวเป็ นของตนเอง
3.3.3 สําหรับนักเรี ยนอนุบาล คุณครู จะส่งรายละเอียดของใช้ส่วนตัวตามระดับชั้น เช่น แปรงสี ฟัน แก้วนํ้า
ยาสี ฟัน ชุดลําลอง รองเท้าแตะ ฯลฯ ก่อนเปิ ดเรี ยน

3.3.4 เนื่องจากข้อจํากัดในการควบคุมอาหารและผูข้ าย และเพื่อลดการสัมผัสเงิน ลดการเข้าแถวซื้อขนม เครื่ องดื่มระหว่างวัน ขอเชิญชวนผูป้ กครองเตรี ยมขนม นมและเครื่ องดื่มใส่ กระเป๋ านักเรี ยนมาจาก
บ้าน (ทางโรงเรี ยนจัด อาหารกลางวัน, Snack เช้า - บ่ายตามปกติ)
3.3.5 เตรี ยมหน้ากากอนามัยสํารอง 1 - 2 ชิ้น และสเปรย์หรื อเจลแอลกอฮอลล์แบบพกพา
4. ข้อแนะนําการใช้ บริการร้ านขายอาหารในบริเวณโรงเรียน
ร้านค้าที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาประกอบกิจการในโรงเรี ยน ดําเนินการตามมาตรการดังนี้
4.1 ผูข้ ายได้รับการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม และผ่านการประเมิน - คัดกรองความเสี่ ยงจากฝ่ ายพยาบาลแล้ว
4.2 การรับ - จ่ายเงิน เงินที่ไว้ใช้สําหรับทอน ร้านค้าจะฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์เตรี ยมไว้ แยกส่ วนเงินที่รับจาก
ผูซ้ ้ือเข้ามาใหม่ออกจากเงินทอน ไม่เก็บรวมปะปนกัน
4.3 ผูข้ ายสวมหน้ากากอนามัย, Face shield จัดเว้นระยะห่ างในการต่อ แถวเข้าซื้ อ และปฏิบัติตามนโยบาย
ป้องกันการแพร่ ระบาดอย่างเคร่ งครัด
อนึ่ง เนื่ องจากข้อจํากัดในการควบคุมอาหารและผูข้ าย ขอเชิญชวนนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมปลาย เตรี ยม
อาหารเช้า - กลางวันมาจากบ้าน ขอความร่ วมมืองดการสั่งอาหาร Delivery ทุกประเภทมาส่งที่โรงเรี ยน
5. การให้ บริการรถโรงเรียน
ผูป้ ระกอบการรถรับ-ส่งนักเรี ยนที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาประกอบกิจการ ดําเนินการตามมาตรการดังนี้
5.1 พนักงานขับรถ และพี่เลี้ยงติดรถ ได้รับวัคซี นครบ 2 เข็ม และผ่านการประเมินคัดกรองความเสี่ ยงจาก
ฝ่ ายพยาบาลแล้ว
5.2 สวมหน้ากากอนามัย 2 ชั้น และ Face shield (เฉพาะพนักงานขับรถ หาก Face shield มีผลต่อทัศนวิสัยใน
การขับขี่ ให้สวมหน้ากากอนามัยสองชั้น)
5.3 ทําความสะอาดห้องโดยสารโดยใช้น้ าํ ยาฆ่าเชื้อ/แอลกอฮอล์ ก่อน-หลัง การให้บริ การทุกรอบ และพ่น
นํ้ายา ฆ่าเชื้อไวรัส - แบคทีเรี ยภายในห้องโดยสาร และระบบเครื่ องปรับอากาศ ทุกๆ 14 วัน
5.4 ขั้นตอนปฏิบตั ิในการดูแลนักเรี ยน
5.4.1 ก่อนนักเรี ยนขึ้นรถ
• ตรวจการใส่หน้ากากอนามัย วัดอุณหภูมิร่างกายนักเรี ยน (ไม่เกิน 37.5 องศา) และพ่นสเปรย์
แอลกอฮอล์ลงฝ่ ามือแล้วให้นกั เรี ยนสวม Face shield และพ่นกระเป๋ า - อุปกรณ์ของใช้ ที่ตอ้ ง
เก็บไว้รวมกันในรถ

5.4.2 ขณะโดยสารอยูใ่ นรถ
• กําหนดให้นกั เรี ยนนัง่ หนึ่งเบาะ เว้นหนึ่งเบาะ ไม่อนุญาตให้นงั่ เบาะข้างพนักงานขับรถ
• ดูแลความเรี ยบร้ อ ยของนักเรี ยน ไม่อ นุ ญาตให้นักเรี ยนทานอาหาร และเครื่ อ งดื่ ม , ไม่ให้
นักเรี ยน นั่งเบาะติดกัน - เล่นกัน และคอยควบคุมไม่ให้นักเรี ยนพูดคุย ส่ งเสี ยง และร้อ ง
เพลง เพื่อลดโอกาสการกระจายของละอองนํ้าลาย และพ่นแอลกอฮอล์ใส่มือนักเรี ยนทันทีที่
เห็นว่า มีการสัมผัสกัน
• พนักงานขับรถ และพี่เลี้ยงติดรถ งดการพูดคุยกันโดยไม่จาํ เป็ น เพื่อลดโอกาสการกระจาย
ของละอองนํ้าลาย และเป็ นแบบอย่างการปฏิบตั ิให้กบั นักเรี ยน
5.4.3 หลังการให้บริ การ
• พ่นสเปรย์แอลกอฮอล์ให้นกั เรี ยนก่อนลงรถ
• กรณี นักเรี ยนฝาก Face shield ไว้ในรถ พนักงานต้องเขียนชื่อ แล้วนํามาทําความสะอาดฆ่า
เชื้อและใส่ซองเก็บแยกเป็ นรายบุคคล
อย่างไรก็ตาม ยังมีอีกหลายครอบครัว ที่มีบุคคลในบ้านมีขอ้ จํากัดบางประการทําให้ไม่สามารถฉี ดวัคซี นได้
และทุกครอบครัวต่างต้อ งดําเนิ นชี วิตที่มีการเคลื่อ นย้ายตลอดเวลา ไม่สามารถจํากัดให้อ ยู่ในพื้นที่ปลอดเชื้ อ โดย
สิ้ นเชิ งได้ ดังนั้น สิ่ งสําคัญที่สุด คือ พวกเราทุกคนต่างต้อ งดําเนิ นการตามมาตรการอย่างเคร่ งครัด ซึ่ งอาจสร้ าง
ความยุง่ ยาก ไม่สะดวกสบาย แต่ถือเป็ นความจําเป็ นเพื่อป้องกันการติดเชื้อและการแพร่ ระบาดต่อไป
6. การติดต่อแผนกธุรการในช่ วงเปิ ดเรียน Onsite
ตั้ง แต่ ว ัน ที่ 22 พ.ย. 2564 แผนกธุ ร การเปิ ดทํา การวัน จัน ทร์ - ศุ ก ร์ เวลา 7.00 – 16.00 น. วัน เสาร์ เวลา
8.30 - 16.00 น. ปิ ดทําการวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

โรงเรี ยนสารสาสน์เอกตรา

