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การตอบสนองต่อโควดิ 19 
ในโรงเรยีนของคุณ
มีหลายสิ�งที�ตอ้งคดิเมื�อโรงเรยีนเปิ ดอีกครั�งในช่วงที�มีการแพรร่ะบาด โรงเรยีนไม่ไดเ้ป็นเพียงสถานที�เรยีนรูสํ้าหรบันักเรยีนเท่านั�น แตย่ังเป็ 

นสถานที�ทํางานสําหรบัครแูละพนักงานอีกดว้ย การตดัสินใจเกี�ยวกับวธิีตอบสนองตอ่โควดิ 19 ในโรงเรยีนจะทําเพื�อปกป้ 
องทั�งสุขภาพและความปลอดภัยในระยะ�จจุบันและในระยะยาวของนักเรยีนครแูละพนักงาน

เป้าหมายของ กระทรวงสาธารณสุขยูทาห์ (UDOH) และหน่วยงานสาธารณสุขในพื�นที� 13 
แห่งของยูทาห์คือจัดสภาพแวดล้อมการเรยีนรูที้�ปลอดภัยสาํหรบันักเรยีนและสถานที�ทํางานที�ปลอดภัยสาํ
หรบัครแูละพนักงาน

โควดิ19แพรก่ระจายไดง้่ายและรวดเรว็แม้วา่คณุจะทําทุกอย่างถูกตอ้งโรงเรยีนของคณุอาจพบกรณีของโควดิ19 
ประเภทของมาตรการป้องกันในโรงเรยีนและปรมิาณโควดิ 19 ในชุมชนของคณุจะส่งผลกระทบตอ่โรงเรยีนของคณุดว้ย

สองสิ�งที�สาํคัญที�สุดที�คุณต้องรูคื้อ:
1. จะทําอย่างไรหากนักเรยีนครหูรอืพนักงานสัมผัสกับโควดิ 19 หรอืมีผลการทดสอบเป็นบวก
2. สรา้งสภาพแวดล้อมการเรยีนรูท้ี�ดตีอ่สุขภาพและปกป้องโรงเรยีนของคณุอย่างไร

โควดิ 19 เป็นโรคใหม่ เราเรยีนรูเ้พิ�มเติมทุกวนัเกี�ยวกับโควดิ 19 และวธีิที�ดีที�สุดในการหยุดยั�งการแพรก่ระจาย 
เราทราบดวีา่สิ�งนี�อาจทําให้ผู้บรหิารโรงเรยีนครพูนักงานและครอบครวัรูว้า่ตอ้งทาํอย่างไร 
คูม่ือนี� ให้คาํแนะนําดา้นสาธารณสุขเพื�อช่วยในการตดัสินใจอย่างชาญฉลาดเกี�ยวกับวธิีปกป้องโรงเรยีนของคณุและป้องกันการแพรร่ะบาดของโ

ควดิ 19 
คาํแนะนําอาจเปลี�ยนแปลงไดเ้มื�อเราเรยีนรูเ้พิ�มเตมิเกี�ยวกับโควดิ 19 
โรงเรยีนและสาธารณสุขจําเป็นตอ้งเต็มใจปรบัตวัให้เข้ากับการเปลี�ยนแปลงเหล่านี�เมื�อเราเรยีนรูเ้พิ�มเตมิเกี�ยวกับวธิีที�ดทีี�สุดในการดแูลนักเรยี

นครแูละพนักงานให้ปลอดภัยและโรงเรยีนเปิดให้มีการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง
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สารบัญ

คู่มือโรงเรยีนโควดิ 19
คูม่ือนี�ประกอบดว้ยคูม่ือโรงเรยีนสําหรบัโควดิ 19ทั �งชุดจากกระทรวงสาธารณสุขยูทาห์และหน่วยงานสาธารณสุขในพื �นที� 

13 แห่งของยูทาห์ 

ผู้ดแูลระบบสามารถใช้คูม่ือไดอ้ย่างครบถ้วนหรอืใช้คูม่ือแตล่ะเล่มเป็ นแหล่งข้อมูลเดี�ยวเพื�อให้คาํแนะนําสําหรบับุคลากร

ที�เหมาะสม

สารบัญ
การตอบสนองต่ อโควิด 19 ในโรงเรียนของคุณ
• •ส่วนที� 1: โรงเรยีนมีความสําคญัตอ่ชุมชนของเรา
• •ส่วนที� 2: โควดิ 19  ในสถานศึกษา
• •ส่วนที� 3: การเปิ

ดโรงเรยีนของคณุตอ่ไปหากนกัเรยีนครหูรอืพนกังานพบหรอืมีการทดสอบในเชิงบวกสําหรั
บโควดิ 19

• •ส่วนที� 4: ทดสอบนกัเรยีนครแูละพนกังานสําหรบัโควดิ 19
•
ป้องกันการแพรร่ะบาดของโควดิ 19 ในโรงเรยีนของคุณ
• ส่วนที� 1: สรา้งสภาพแวดล้อมการเรยีนรูท้ี�ดตีอ่สุขภาพ
• ส่วนที� 2: การทําความสะอาด
• ส่วนที� 3: ข้อพิจารณาสําหรบัโรงเรยีนในฐานะนายจ้าง

ระบาดโควดิ 19 ในโรงเรยีน
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สารบัญ

การตอบสนองต่อโควดิ 19 ในโรงเรยีนของคุณ
สว่นที� 1: โรงเรยีนมีความสาํคัญต่อชุมชนของเรา

• ภาคการศึกษาและกระบวนการตดัสินใจสําหรบัโรงเรยีน
• เหตใุดการเปิ ดโรงเรยีนเพื�อสอนดว้ยตนเองจึงมีความสําคญั?
• ทุกคนตอ้งช่วยกันป ้องกันการแพรร่ะบาดของโควดิ 19 ในโรงเรยีนของเรา
สว่น ที� 2: โควดิ 19  ใ นสถานศกึษา
• เรารูอ้ะไรบ้างเกี�ยวกับโควดิ 19  และเด็ก ๆ
• อาการของโควดิ 19

- คดักรองนักเรยีนเพื�อหาอาการของโควดิ 19
- ผู้ปกครองจะทราบไดอ้ย่างไรวา่บุตรหลานควรเข้ารบัการตรวจโควดิ 19?
- จะทําอย่างไรหากนักเรยีนป่ วยที� โรงเรยีน

• นักเรยีนครแูละพนักงานที�มีความเสี�ยงสูง
• กฎหมายความเป็ นส่วนตวัและวธิีการปกป ้องข้อมูลนักเรยีนครแูละพนักงาน

สว่นที� 3: การเปิ ดโรงเรยีนของคุณต่อไปหากนกัเรยีนครหูรอืพนกังานพบหรอืมีการทดสอบ 
ในเชิงบวกสาํหรบัโควดิ 19

• จะเกิดอะไรขึ �นหากนักเรยีนครหูรอืพนักงานตรวจเชื �อโควดิ 19 ในเชิงบวก
- ตดิตอ่ตดิตามในโรงเรยีน

• ความแตกตา่งระหวา่งการกักกันและการแยกคอือะไร?
• นักเรยีนครแูละพนักงานตอ้งแยกกันอยู่ที�บ้านนานแค่ไหน?
• โรงเรยีนของคณุตอ้งเตรยีมพรอ้มสําหรบัเวลาที�นักเรยีนหรอืครจูําเป็นตอ้งแยกตวัออกจากบ้าน
• ตวัอย่างสถานการณ์เมื�อมีผู้ตรวจหาโควดิ 19 ในเชิงบวก

- ครตูรวจเชื �อโควดิ 19 ในเชิงบวก
- นักเรยีนตรวจเชื �อโควดิ 19 ในเชิงบวก
- นักเรยีนในทีมกีฬาของโรงเรยีนตรวจพบเชื �อไวรสัโควดิ -19 ในเชิงบวก

• จะเกิดอะไรขึ �นหากนักเรยีนครหูรอืพนักงานสัมผัสกับผู้ที�ตดิเชื �อโควดิ 19
- ตดิตอ่ตดิตามในโรงเรยีน

• จุดตดิตอ่ (POC)
• การสัมผัสใกล้ชิดในสถานศึกษามีความหมายอย่างไร?
• โรงเรยีนจะกําหนดการสัมผัสอย่างใกล้ชิด

- ทําความเข้าใจวนัที�รบัสัมผัสเชื �อ
- คาํถามที� POC อาจตอ้งถามเพื�อดวูา่ใครบ้างที�สัมผัสกับโควดิ 19 ที� โรงเรยีน

• นักเรยีนครแูละพนักงานตอ้งกักบรเิวณนานแค่ไหน?
• ตวัอย่างสถานการณ์: วธิีพิจารณาวา่ใครสามารถยุตกิารกักบรเิวณได้
• นักเรยีนที�สัมผัสกับโควดิ 19
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ส่วนที� 3: การเปิดโรงเรยีนของคณุตอ่ไปหากนักเรยีนครหูรอืพนักงานพบหรอืมีการทดสอบในเชิงบวก 
สําหรบัโควดิ 19 (ตอ่)
•ครหูรอืพนักงานที�สัมผัสกับโควดิ 19
•กิจกรรมนอกหลักสูตรและโควดิ 19
- หากนักเรยีนที�เข้ารว่มกิจกรรมกีฬาหรอืชมรมของโรงเรยีนไดร้บัผลทดสอบบวกตอ่โควดิ 19 ทั �งกลุ่มทีมหรอืชมรมจะถูกกักกันหรอืไม่?
- เราตอ้งระมัดระวงัอะไรบ้างเพื�อให้แน่ใจวา่นักเรยีนสามารถเข้ารว่มกิจกรรมกีฬาและชมรมของโรงเรยีนได้
•ข้อควรระวงัเพื�อความปลอดภัยสําหรบันักเรยีนครแูละพนักงานที�สัมผัสกับผู้ที�ตดิเชื �อโควดิ 19
•จะเกิดอะไรขึ �นหากนักเรยีนครหูรอืพนักงานสัมผัสกับโควดิ 19 มากกวา่หนึ�งครั �ง
•ตวัอย่างสถานการณ์เมื�อมีคนสัมผัสกับโควดิ 19
- นักเรยีนที�มีความเสี�ยงสูงตอ่การเจ็บป่วยรนุแรงจากโควดิ 19จะสัมผัสกับคนในโรงเรยีนที�ตรวจพบเชื �อโควดิ 19 ในเชิงบวก
- นักเรยีนไดสั้มผัสกับใครบางคนในชีวติส่วนตวัของเขาที�ทดสอบในเชิงบวกสําหรบัโควดิ 19
- พนักงานของโรงเรยีนไดสั้มผัสกับใครบางคนในชีวติส่วนตวัของเขาที�ทดสอบในเชิงบวกสําหรบัโควดิ 19
- พนักงานของโรงเรยีนอาศัยอยู่กับผู้ที�สัมผัสกับโควดิ 19 แตพ่นักงานของโรงเรยีนไม่ไดสั้มผัสกับผู้ที�ทดสอบในเชิงบวก -
นักเรยีนคนหนึ�งมีสมาชิกในครอบครวัที�เคยสัมผัสกับผู้ที�ทดสอบในเชิงบวกสําหรบัโควดิ 19 แตนั่กเรยีนไม่ไดสั้มผัสกับผู้ที�ทดสอบในเชิงบวก

สว่นที� 4: ทดสอบนักเรยีนครแูละพนักงานสาํหรบัโควดิ 19
• การทดสอบโควดิ 19
ปลอดคา่เสีอจ่ายหรอืไม่?

• การตรวจโควดิ 19 มีประเภทใดบ้าง?

สารบัญ



5

ป้องกันการแพรร่ะบาดของโควดิ 19 ในโรงเรยีนของคุณ
สว่นที� 1: สรา้งสภาพแวดล้อมการเรยีนรูที้�ดีต่อสุขภาพ
• นโยบายการเข้าเรยีนสําหรบันักเรยีน
• เตรยีมโรงเรยีนของคณุสําหรบัการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง
• วศิวกรรมและการควบคมุการระบายอากาศ
• คน้หาความเสี�ยงในโรงเรยีนของคณุ

- การฝึกอบรม
- อันตรายจากโควดิ 19 คอือะไร?
- พฤตกิรรมสุขภาพ 4 ประการที�ทุกคนควรปฏิบัติ ในโรงเรยีนของคณุ
- สรา้งแบบประเมินอันตรายสําหรบัโรงเรยีนของคณุ
- ประเมินความเสี�ยงในแตล่ะพื �นที�
- ตวัอย่างการประเมินอันตรายของนักเรยีนส่งและรบั

°อะไรคอือันตรายในการประเมินตวัอย่างการส่งและรบัพื �นที�? จะปรบัเปลี�ยนพื �นที�รบั - ส่งนักเรยีน
เพื�อลดโอกาสที�นักเรยีนครหูรอืพนักงานจะสัมผัสกับโควดิ 19  ไดอ้ย่างไร

• แนวคดิในการป้องกันการสัมผัสใกล้ชิดลดอันตรายในโรงเรยีนหรอืที�ทํางานและทําให้สภาพแวดล้อมการเรยีนรูข้องคณุดตีอ่สุขภาพมากยิ�งขึ �น:
- โรงอาหาร
- ห้องเรยีน
- ส่งและรบั
- การปกปิดใบหน้า
- การปฏิบัตดิา้นสุขอนามัยและการตรวจสอบอาการ
- การสังสรรคก์ลุ่มใหญ่ (เช่นการชุมนุมและการแสดง)
- ปิดภาคเรยีนและสนามเด็กเล่น
- ห้องนํ�า
- หลักสูตรของโรงเรยีนที�อาจเพิ�มความเสี�ยงตอ่การสัมผัส
- การศึกษาพิเศษบรกิารที�เกี�ยวข้องหรอืการให้คาํปรกึษาในโรงเรยีน (นักจิตวทิยาโรงเรยีนนักพยาธิวทิยาภาษาพูด ฯลฯ )
- การเปลี�ยน
- การขนส่ง
- ผู้เยี�ยมเยียนอาสาสมัครและพนักงานไม่ประจํา

สว่นที� 2: การทําความสะอาด
• ทําความสะอาดโรงเรยีนเป็ นประจําเพื�อป ้องกันโควดิ
19
• การทําความสะอาดหลังพบโควดิ 19 ในเชิงบวก
สว่นที� 3: ข้อพิจารณาสาํหรบัโรงเรยีนในฐานะนายจ้าง
• • ลาป่วย.
• • การท่องเที�ยว.
• •ช่วยเหลือนักเรยีนครแูละพนักงานของคณุ
• •แหล่งข้อมูลที�เป็นประโยชน์

สารบัญ
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โรงเรยีนมีความจําเป็นต่อชุม
ชนของเรา

ในยูทาห์เราถือวา่ภาคการศึกษามีความสําคญัตอ่สุขภาพในระยะยาวและควา
มสําเรจ็ทางเศรษฐกิจของรฐัของเรา!

ใครถือเป็นสว่นหนึ�งของภาค 
การศกึษา?

• นักเรยีน
• ครผูู้สอน
• พนักงาน
• ผู้ช่วยการศึกษา
• พยาบาลประจาํโรงเรยีน
• อาสาสมัคร

นักเรยีนครแูละพนักงานที�ตรวจพบโควดิ -19 
ในเชิงบวกควรแยกตวัที�บ้านจนกวา่หน่วยงานสาธารณสุขจะแจ้งใ

ห้ โรงเรยีนทราบวา่การแยกของเขาหรอืเธอสิ�นสุดลง

นักเรยีน ครแูละพนักงานที�สัมผัสกับโควดิ -19 

ตอ้งกักบรเิวณที�บ้านเป็นเวลา 14 

วนันับจากวนัสุดท้ายที�สัมผัสกับผู้ที�ทดสอบในเชิงบวก

ใครถือเป็นส่วนหนึ�งของภาคการศึกษา?
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ใครมีสว่นรว่มในกระบวนการตัดสิ
นใจเลือกโรงเรยีน

มีผู้คนและองค์กรมากมายที�เกี�ยวข้องกับแผนการเปิดโรงเรยีนอีกครั �ง

• คณะกรรมการการศึกษาแห่งรฐัยูทาห์ (USBE)
• หน่วยงานสาธารณสุขของรฐัและท้องถิ�น
• สมาคมการศึกษาท้องถิ�น (เขตการศึกษาและโรงเรยีนเช่าเหมาลําเรยีกอีกอย่างวา่

LEAs)
• เจ้าหน้าที�ของรฐัและท้องถิ�น
• ผู้บรหิารโรงเรยีน
• ผู้ปกครอง
• นักเรยีนที�มีสิทธิ� (นักเรยีนที�อายุ 18

ปีหรอืนักเรยีนทุกวยัที�เรยีนชั �นมัธยมศึกษาตอนปลาย)
• ครผูู้สอน
• พนักงานที�ทํางานในภาคการศึกษา
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โรงเรยีนมีสภาพแวดล้อมที�ปลอดภัยและสนับสนุน

• เมื�ออยู่ ในโรงเรยีนเด็ก ๆ
จะไดร้บัประโยชน์จากกิจวตัรโครงสรา้งและบรกิารสนับสนุนที�สําคญั

• โรงเรยีนมีความจําเป็นตอ่สุขภาพทางเศรษฐกิจของชุมชน

โรงเรยีนให้งานแก่ครแูละพนักงานคนอื�น ๆ

และอนุญาตให้พ่อแม่ผู้ปกครองและผู้ดแูลสามารถทํางานได้

• โรงเรยีนให้บรกิารดา้นจิตใจและพฤตกิรรมที�สําคญั

(การให้คาํปรกึษาทางจิตวทิยาการประเมินจิตใจและพฤตกิรรม)

แก่เด็กที�อาจไม่สามารถเข้าถึงบรกิารเหล่านี�นอกโรงเรยีน

โรงเรยีนจัดให้มีการเรยีนการสอนที�สาํคัญและการสนับส
นุนทางวชิาการที�เป็นประโยชน์ต่อนักเรยีนและชุมชนทั�
งในระยะสั �นและระยะยาว

• โรงเรยีนมีการเรยีนการสอนที�เหมาะสมกับวยัและสนับสนุนการพัฒนา

ดา้นวชิาการของนักเรยีน

• การเรยีนการสอนในบุคคลช่วยให้ครแูละนักเรยีนสื�อสารกันไดด้ขีึ �น

นอกจากนี�ยังให้บรกิารทางวชิาการที�สําคญัแก่นักเรยีนซึ�งไม่สามารถเข้าถึง

ไดต้ลอดเวลาหรอืสามารถเข้าถึงไดห้ากนักเรยีนไม่ไดอ้ยู่ ในโรงเรยีน

ตวัอย่างบางส่วนของบรกิารเหล่านี� ไดแ้ก่ 

การสอนตามโรงเรยีนการศึกษาพิเศษและการสนับสนุนการเรยีนรูเ้ฉพาะ

ทางอื�น ๆ

1 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/prepare-safe-return.html

เหตุใดการเปิดโรงเรยีนเพื�อการเรยีนการสอนในบุ
คคลจึงมีความสาํคัญ 1?
เหตุใดการเปิดโรงเรยีนเพื�อการเรยีนการสอนในบุคคลจึงมีความสาํคัญ 1?

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/prepare-safe-return.html
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นักเรยีนได้รบัประโยชน์จากปฏิสมัพันธ์ระหวา่ง
บุคคลที� ได้รบัในโรงเรยีน

• ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมสําหรบัเด็กเกรด K-12 
ไม่เพียงแตม่ีความสําคญัตอ่ความเป็นอยู่ที�ดทีางอารมณ์เท่านั�น 
แตย่ังรวมถึงทักษะดา้นภาษาการสื�อสารสังคมและความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลของเด็กดว้ย

• โรงเรยีนเป็นส่วนหนึ�งของมูลนิธิเด็กเพื�อการเข้าสังคม 

เมื�อเด็กออกจากโรงเรยีนพวกเขาอาจถูกแยกออกจากเครอืข่ายทางสังคมและการสนับสนุนทาง 

สังคมแบบเพียรท์ูเพียร์

• ครสูามารถมีส่วนรว่มในการเรยีนรูข้องนักเรยีนและแสดงความคดิเห็นไดม้ากขึ �น

• การเรยีนการสอนในบุคคลอาจมีความสําคญัยิ�งขึ �นสําหรบันักเรยีนที�มีความตอ้งการเรยีนรูม้ากขึ �น 

เด็กที�มีความพิการอาจไม่สามารถเข้าถึงการสนับสนุนเสมือนที�พวกเขาตอ้งการไดเ้ช่นการสอน 

พิเศษบรกิารที�เกี�ยวข้องหรอืการสนับสนุนเพิ�มเตมิใด ๆ 

ที�จําเป็นโดยโปรแกรมการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEPs) หรอืแผน 504

• นักเรยีนอาจไม่สามารถเข้าถึงการเรยีนรูภ้าษาอังกฤษ (ELL) ที�มีคณุภาพได้

เมื�อโรงเรยีนปิดการเรยีนการสอนในบุคคลความไม่เสมอภา
คในผลการศกึษาอาจกวา้งขึ�น

• บางครอบครวัอาจไม่สามารถเข้ารว่มการเรยีนทางไกลไดอ้ย่างเต็มที�เนื�องจาก�ญหาการเข้าถึง 

คอมพิวเตอรแ์ละอินเทอรเ์น็ตหรอืการขาดการสนับสนุนเนื�องจากตารางงานของพ่อแม่ผู้ปกครอง

หรอืผู้ดแูลครอบครวัอาจพึ�งพาบรกิารในโรงเรยีนที�สนับสนุนความสําเรจ็ดา้นการศึกษาของ 

บุตรหลาน

• ช่องวา่งแห่งความสําเรจ็ที�เกิดขึ�นก่อนการป ิด COVID-19 

เช่นความไม่เสมอภาคในระดบัรายไดแ้ละกลุ่มเชื�อชาตแิละชาตพิันธุ์อาจเลวรา้ยลงและก่อให้เกิด 

ผลกระทบระยะยาวตอ่ผลการศึกษาสุขภาพและความเป็ นอยู่ที�ดทีางเศรษฐกิจของครอบครวั 

และชุมชนของเด็ก

• นักเรยีนที�ตอ้งพึ�งพาบรกิารหลักเช่นโปรแกรมอาหารของโรงเรยีนการศึกษาพิเศษและบรกิารที� 

เกี�ยวข้อง (บรกิารดา้นการพูดและสังคมสงเคราะห์กิจกรรมบําบัด) 

และโปรแกรมหลังเลิกเรยีนจะไม่สามารถเข้าถึงโปรแกรมและบรกิารเหล่านี�ไดเ้มื�ออาคารเรยีนปิด

• นักเรยีนมีความเสี�ยงมากขึ�นตอ่สุขภาพที� ไม่ดแีละผลการศึกษา

สําหรบัข้อมูลเพิ�มเตมิเกี�ยวกับการเปิดโรงเรยีนใหม่ทั�วโลกโปรดไปที� https://
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/
prepare-safe-return.html.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/prepare-safe-return.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/prepare-safe-return.html
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ทุกคนต้องช่วยกันป้องกันการแพรร่ะบาดของ 
COVID-19 ในโรงเรยีนของเรา

นักเรยีนควร:
• แจ้งผู้ปกครองหรอืครหูากรูสึ้กไม่สบายหรอืมีอาการของ COVID-19
• อยู่บ้านจากโรงเรยีนและกิจกรรมอื�น ๆ หากรูสึ้กไม่สบายหรอืมีอาการของ COVID-19
• อยู่บ้านจากโรงเรยีนและกิจกรรมอื�น ๆ (เรยีกวา่การแยกตวั) หากพวกเขามีผลบวกตอ่ COVID-19
• ปฏิบัตติามคาํแนะนําในการกักกันหากพบวา่มีผู้ตดิเชื �อ COVID-19
• สวมผ้าปิดหน้าหรอืหน้ากากอนามัยในโรงเรยีน
• ฝึกการเวน้ระยะห่างทางกายภาพให้มากที�สุด
• ล้างมือดว้ยสบู่และนํ�าบ่อยๆ

ผู้ปกครองควร:
• ตรวจดอูาการของ COVID-19 ของบุตรหลานทุกวนัก่อนไปโรงเรยีน
• ตรวจอุณหภูมิของบุตรหลานทุกวนัก่อนไปโรงเรยีน หากบุตรของตนมีอุณหภูมิ100.4º F (38º C)

หรอืสูงกวา่แสดงวา่เด็กเป็นไข้
หากผู้ปกครองไม่มีเทอร์ โมมิเตอรค์วรตรวจสอบผิวหนังของบุตรหลานเพื�อดวูา่รูสึ้กอุ่นหรอืแดงหรอืไม่ 
หรอืถามวา่มีอาการหนาวสั�นหรอืมีเหงื�อออกหรอืไม่

• ให้บุตรหลานกลับบ้านจากโรงเรยีนหากรูสึ้กไม่สบายหรอืมีอาการของ COVID-19
• ปฏิบัตติามคาํแนะนําในการกักกันหากบุตรหลานหรอืใครก็ตามที�อาศัยอยู่ ในบ้านสัมผัสกับผู้ที�ตดิเชื �อ

COVID-19
• ก่อนเปิดปีการศึกษาควรแจ้งให้ โรงเรยีนทราบวา่บุตรหลานของตนมีภาวะสุขภาพที�ทําให้เด็กมีความเสี�ยง

สูงที�จะเจ็บป่วยรนุแรงจาก COVID-19
แผนกอนามัยจะโทรเรยีกผู้ปกครองของนักเรยีนที�มีความเสี�ยงสูงตอ่การเจ็บป่วยรนุแรงจาก COVID-19
หากพบในโรงเรยีน

• ทบทวนและอัปเดตแผนของบุตรหลาน
(แผนการดแูลสุขภาพส่วนบุคคลแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลแผน 504) กับโรงเรยีน

• ช่วยลูกทําความสะอาดผ้าปิดหน้าหรอืหน้ากากอนามัย

ครแูละพนักงานควร:
• อยู่บ้านจากโรงเรยีนหรอืที�ทํางานหากรูสึ้กไม่สบายหรอืมีอาการของ COVID-19
• ปฏิบัตติามคาํแนะนําในการแยกตวัจากกรมอนามัยหากตรวจพบโควดิ -19 ในเชิงบวก
• ปฏิบัตติามคาํแนะนําในการกักกันหากพบวา่สัมผัสผู้ตดิเชื �อ COVID-19
• ทําความเข้าใจกฎหมายความเป็นส่วนตวัและความเกี�ยวข้องของกฎหมายเหล่านี�กับข้อมูลใด ๆ

ที� โรงเรยีนมอบให้ โดยแผนกอนามัย
• ทราบวา่คณุมีภาวะทางการแพทย์ที�ทําให้คณุมีความเสี�ยงสูงตอ่การเกิดโรครนุแรงหรอืไม่
• ถึง COVID-19
• จัดสภาพแวดล้อมการเรยีนรูท้ี�ปลอดภัยสําหรบันักเรยีนโดยปฏิบัตติามแผนของโรงเรยีนเพื�อเปิดใหม่
• จัดทําแผนหลักสูตรในกรณีที�ตอ้งแยกหรอืกักกัน
• กระตุน้ให้นักเรยีนล้างมือดว้ยสบู่และนํ�าบ่อยๆ
• สวมผ้าปิดหน้าหรอืหน้ากากอนามัยในโรงเรยีน
• ฝึกการเวน้ระยะห่างทางกายให้มากที�สุด
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ผู้บรหิารโรงเรยีนควร:
• ตดัสินใจวา่ใครคอืบุคคลที�จะตดิตอ่ของโควดิ

19ที� โรงเรยีนผู้ตดิตอ่จะทํางานกับแผนกอนามัยในการตดิตามการตดิตอ่ในโรงเรยีน
เป็นความคดิที�ดสํีาหรบัโรงเรยีน มีพนักงานหลายคนที� ไดร้บัการฝึกอบรมเป็นตวัสํารองสําหรบับทบาทนี�
สนับสนุนหรอืจัดหาอุปกรณ์ตามจําเป็นให้กับผู้ตดิตอ่เพื�อให้เขาหรอืเธอสามารถทํางานรว่มกับ
แผนกอนามัยในพื �นที� ได ้ในการตดิตามผู้ตดิตอ่

• ทําความเข้าใจกฎหมายความเป็นส่วนตวัที�คุม้ครองข้อมูลส่วนตวัที�ระบุตวัตนไดข้องนักเรยีนครแูละ
พนักงาน

• ตรวจสอบให้แน่ใจวา่ครพูนักงานและผู้ตดิตอ่
ของโรงเรยีนทุกคนเข้าใจกฎหมายความเป็นส่วนตวัและวธิีการกฎหมายเหล่านี�เกี�ยวข้องกับข้อมูลใด ๆ
ที� โรงเรยีนไดร้บัจากแผนกอนามัย นี�รวมถึงกฎหมายความเป็นส่วนตวัที�คุม้ครองนักเรยีนครแูละพนักงาน

• เขียนและดาํเนินการตามแผนสําหรบัการเปิดโรงเรยีนอีกครั �งและป้องกันการแพรร่ะบาด ของโควดิ 19
• จัดสภาพแวดล้อมการเรยีนรูท้ี�ปลอดภัยสําหรบันักเรยีนครแูละพนักงาน ซึ�งรวมถึง

พิจารณาความตอ้งการทางอารมณ์และสังคม
• เขียนแผนที�ตอบสนองความตอ้งการของนักเรยีนครแูละพนักงานที�มีความเสี�ยงสูงสําหรบัอาการป่วย

รนุแรงจาก โควดิ
19แผนนี�อาจรวมถึงวธิีที� โรงเรยีนจะจัดการการรอ้งขอของผู้ปกครองเรื�องการจัดเตรยีมการเรยีนรูท้างเลือก
การเรยีนทางไกลและการมอบหมายงานใหม่

• ทบทวนแผน (แผนการดแูลสุขภาพส่วนบุคคลแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลแผน 504) สําหรบั
นักเรยีนที�มีความตอ้งการดา้นการดแูลสุขภาพเป็นพิเศษกับผู้ปกครองของนักเรยีนและอัปเดตแผนการ
ดแูล ช่วยลดความเสี�ยงในการสัมผัสเชื �อโควดิ 19 ในโรงเรยีน

• จัดหาแหล่งข้อมูลให้กับผู้ปกครองและนักเรยีนที�เลือกหรอืตอ้งการดาํเนินการตอ่ การเรยีนรูท้างไกล
• สวมหน้ากากในโรงเรยีนและที�ทํางาน

ผู้ติดต่อ (POC) ในแต่ละโรงเรยีนควร:
• ทํางานรว่มกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื �นที�และผู้บรหิารโรงเรยีนเพื�อระบุตวันักเรยีน
• ครแูละพนักงานที�อาจเคยสัมผัสกับผู้ที�ตดิเชื �อโควดิ 19 ในโรงเรยีน.
• จัดทํารายชื�อนักเรยีนครแูละพนักงานที�มีความเสี�ยงสูงที�จะเกิดอาการรนุแรง
• การเจ็บป่วยจากโควดิ 19 ไปยังแผนกอนามัยเมื�อมีการสัมผัสที� โรงเรยีน
• แผนกอนามัยจะเรยีกผู้ปกครองของนักเรยีนครแูละพนักงานที�มีความเสี�ยงสูงตอ่การเจ็บป่วยรนุแรงจาก

โควดิ 19 หากมีการสัมผัสที� โรงเรยีนและแจ้งพวกเขาจะทําอย่างไร ..
• ทําความเข้าใจกฎหมายความเป็นส่วนตวัและความเกี�ยวข้องของกฎหมายเหล่านี�กับข้อมูลใด ๆ

ของโรงเรยีนที�มอบให้ โดยแผนกอนามัย ซึ�งรวมถึงกฎหมายความเป็นส่วนตวัที�ปกป้องนักเรยีนครู
และพนักงาน

• แจ้งผู้ปกครองของนักเรยีนนักเรยีนที�มีสิทธิ�ครแูละพนักงานหากพบวา่มีผู้ตดิเชื �อโควดิ 19 ในโรงเรยีน
• ให้คาํแนะนําเกี�ยวกับเวลาและวธิีการกักกันตรวจสอบอาการและเวลาที�ควร รบัการทดสอบ
• ทํางานรว่มกับผู้บรหิารโรงเรยีนเพื�อป้องกันการแพรร่ะบาดของโควดิ 19 ในโรงเรยีน
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แผนกอนามัย ควร:
• โทรหานักเรยีนครแูละพนักงานที�ตรวจเชิงบวกสําหรบัโควดิ 19
• ปกป้องความเป็นส่วนตวัของนักเรยีนครหูรอืพนักงานที�ทําการทดสอบเชิงบวกหรอืสัมผัสกับผู้ที�ตดิ

เชื �อโควดิ 19 ให้มากที�สุด

• ดาํเนินการตรวจสอบกรณีเพื�อดวูา่ผู้ที�ทดสอบผลบวกอยู่ที� โรงเรยีนไม่เกิน 2

วนัก่อนที�เขาป่วยหรอืทดสอบในเชิงบวก

• ให้คาํแนะนําในการแยกตวัแก่นักเรยีนครแูละพนักงานที�ทดสอบเชิงบวกสําหรบัโควดิ 19

• ทํางานอย่างใกล้ชิดกับผู้ตดิตอ่และผู้บรหิารโรงเรยีนในการตดิตามการตดิตอ่ในโรงเรยีน

• รบัรายชื�อนักเรยีนครแูละพนักงานที�มีความเสี�ยงสูงตอ่การเจ็บป่วยรนุแรงจากโควดิ 19จากผู้ตดิตอ่

• โทรหานักเรยีนครแูละพนักงานที�มีความเสี�ยงสูงตอ่การเจ็บป่วยรนุแรงจากโควดิ 19ที�ถูกสัมผัส

• ให้คาํแนะนําในการกักกันแก่นักเรยีนครแูละพนักงานที�มีความเสี�ยงสูงตอ่การเจ็บป่วยรนุแรงจาก

โควดิ 19ตลอดจนทุกคนที�อาศัยอยู่กับผู้ที�ตรวจพบโควดิ 19 ในเชิงบวก

• แจ้งให้ผู้ตดิตอ่ที� โรงเรยีนทราบชื�อนักเรยีนครหูรอืพนักงานที�ตรวจเชื �อโควดิ 19  ในเชิงบวก

• แจ้งผู้ตดิตอ่เมื�อนักเรยีนครหูรอืพนักงานไม่ไดอ้ยู่ ใตก้ารแยกตวัอีกตอ่ไปและสามารถกลับไปโรงเรยีน

ได้

• ให้คาํแนะนําแก่ผู้ตดิตอ่และผู้บรหิารโรงเรยีนเกี�ยวกับวธิีป้องกันการแพรร่ะบาดของโควดิ 19

ในโรงเรยีน

Health
Department

สมาชิกในชุมชนควร:
• ทุกคนควรสวมผ้าปิดหน้าเมื�อไม่สามารถเวน้ระยะห่างทางกายได้

• คงอยู่บ้านถ้าคณุป่วย

• เข้ารบัการตรวจหากคณุมีอาการของโควดิ 19

• ปฏิบัตติามแนวทางการกักกันและการแยกตวัหากคณุทดสอบในเชิงบวกหรอืสัมผัสกับโควดิ 19

• พิจารณาเป็นอาสาสมัครกับองคก์รชุมชนเพื�อช่วยเหลือครอบครวัในชุมชนของคณุที� ไม่มีทรพัยากร

ที�จําเป็นในการกักกันหรอืแยกตวั

• หากคณุเป็นนายจ้างให้ปฏิบัตติามคาํแนะนําในคูม่ือธุรกิจโควดิ

19เพื�อปกป้องพนักงานของคณุและลดความเสี�ยงจากการเปิดเผยในธุรกิจของคณุ
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เรารูอ้ะไรบ้างเกี�ยวกับโควดิ 19 และเด็ก2?

วทิยาศาสตรท์ี�มีอยู่ ในขณะนี�ชี �ให้เห็นวา่เด็ก ๆ มีโอกาสน้อยที�จะไดร้บัโควดิ 19 มากกวา่ผู้ ใหญ่ เมื�อเด็กไดร้บัโควดิ 19  
มักจะมีความเจ็บป่วยที�รนุแรงน้อยกวา่

รายงานชี�ให้เห็นวา่มีหลายสิ�งที�ส่งผลกระทบตอ่จํานวนเด็กที�

ไดร้บัโควดิ 19 เช่นอายุและ�จจัยอื�น ๆ

2 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/prepare-safe-return.html

• วยัรุน่อายุ 10-17 ปีอาจตดิเชื�อโควดิ -19 ไดม้ากกวา่เด็กที�อายุนอ้ยกวา่ 
10 ปีอย่างไรก็ตามวยัรุน่ดเูหมือนจะไม่มีความเสี�ยงสูงที�จะป่วยหนกั 

จากไวรสั

• เด็กและผู้ ใหญ่ที�มีภาวะสุขภาพบางอย่างมีความเสี�ยงเพิ�มขึ�นใน 

การเจ็บป่วยรนุแรงจากโควดิ 19 การเจ็บป่วยที�รนุแรงหมายความวา่ 

พวกเขาอาจตอ้งอยู่ ในโรงพยาบาลผู้ป่ วยหนกัตอ้งการเครื�องช่วยหายใจ 

เพื�อช่วยหายใจหรอือาจถึงตาย

• เด็กที�มีความบกพรอ่งทางสต�ิญญาและพัฒนาการมีแนวโน้มที�จะมี 

ภาวะสุขภาพที�เพิ�มขึ�นซึ�งทําให้พวกเขามีความเสี�ยงที�จะเจ็บป่วย 

รนุแรงจากโควดิ 19 มากขึ�น

• แม้วา่จะพบไดน้้อยแตเ่ด็กบางคนมีอาการอักเสบหลายระบบ (MIS-C) 

หลังจากสัมผัสกับโควดิ 19 จากข้อมูลของศนูย์ควบคมุและป้องกันโรค 

(CDC) เมื�อวนัที� 20 พฤษภาคม 2020 

เด็กส่วนใหญ่ที�เข้ารบัการรกัษาในโรงพยาบาลดว้ยอาการอักเสบหลาย 

ระบบไดห้ายเป็นปกตแิล้ว

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/prepare-safe-return.html
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อาการของโควดิ 19
หากนักเรยีนครหูรอืพนักงานมีอาการใด ๆ ใน  6 ประการของโควดิ 19 
ซึ�งทําให้มีสิทธิ�เข้ารบัการทดสอบควรตดิตอ่ผู้ ให้บรกิารดา้นการแพทย์และเข้ารบัการตรวจโควดิ 19 แม้วา่อาการจะไม่รนุแรงก็ตาม 
สามารถดสูถานที�ทดสอบไดท้ี� https://coronavirus.utah.gov/testing-locations

แม้วา่พวกเขาจะไม่มีอาการ แตนั่กเรยีนครแูละพนักงานก็ตอ้งระมัดระวงัและใช้ความระมัดระวงัที� โรงเรยีนเพราะเด็กและผู้ ใหญ่อาจไม่มีอาการ 
ซึ�งหมายความวา่พวกเขาไม่มีสัญญาณหรอือาการของไวรสั แตย่ังสามารถแพรก่ระจายไปยังผู้อื�นได้

หากคุณไม่สามารถตรวจสอบอุณหภูมิของนักเรยีนครหูรอืพนักงานได้ ให้ถามบุคคลนั�นวา่รูส้กึมีไข้หรอืไม่ 
(ผิวหนังของบุคคลนั�นอาจรูส้กึรอ้นหรอืเป็นสแีดงหรอือาจมีอาการหนาวสั�นหรอืมีเหงื�อออก)

ลดความรูส้กึของกลิ�นหรอืรสชาติ

ไอ

เจ็บคอ ปวดเมื�อยตามกล้ามเนื�อ

หายใจไม่อิ�มไข้ 
(อุณหภูมิ 100.4 °ฟาเรนไฮตห์รอื 

38 °เซลเซียสขึ�นไปหรอืมี ไข)้)

เยี�ยมชมเวบ็ไซตศ์นูย์ควบคมุและป้องกันโรค (CDC) เพื�อคน้หาอาการอื�น ๆ ที�อาจเกี�ยวข้องกับโควดิ 19

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/prepare-safe-return.html
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คัดกรองนกัเรยีนสาํหรบั

อาการของโควดิ 19

มีความเจ็บป่ วยหลายอย่างที�มีอาการเช่นโควดิ 19โดยเฉพาะในเด็ก 
นักเรยีนที�มีภาวะสุขภาพเรื �อรงัเช่นโรคหอบหืดหรอืภูมิแพ้อาจมีอาการไอหรอืนํ�ามูกไหลโดยไม่ตดิเชื �อ 
นักวจิัยยังไม่พบอาการหรอืชุดของอาการเพียงอย่างเดยีวซึ�งพบไดเ้ฉพาะในเด็กที� ไดร้บัการวนิิจฉยัวา่เป็ 
นโควดิ 19 3

3 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/symptom-screening.html

นักเรยีนครแูละพนักงานที�เจ็บป่วยไม่ควรไปโรงเรยีน นี� เป็นความคิดที�ดีสาํหรบัความเจ็บป่วยใด ๆ ไม่ ใช่แค่ 
ระหวา่งการแพรร่ะบาดของโควดิ 19

สิ�งสําคญัคอืตอ้งมีนโยบายของโรงเรยีนที�ส่งเสรมิและสนับสนุนนักเรยีนครแูละพนักงานให้อยู่บ้านเมื�อพวกเขาป่วย 
ซึ�งจะช่วยให้ โรงเรยีนเปิดให้มีการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 
อย่างไรก็ตามหากนักเรยีนอยู่นอกโรงเรยีนนานเกินความจําเป็นตามที�ระบุไว้ ในนโยบายของคณุ (เช่นปลอดไข้เป็นเวลา 24 
ชั�วโมงโดยไม่ ใช้ยา) จากอาการของโควดิ 19เพียงอย่างเดยีวอาจทาํให้นักเรยีนขาดเรยีนโดยไม่จาํเป็น

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/symptom-screening.html
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สว่นที� 1: อาการ
ลูกของคุณมีอาการเหล่านี�หรอืไม่?

• ไข้หรอือุณหภูมิ100.4º F (38º C) หรอืสูงกวา่ 
หากคณุไม่มีเครื�องวดัอุณหภูมิ ให้ตรวจสอบผิวหนังของบุตรหลานวา่รูสึ้กอุ่นหรอืแดงหรอืไม่หรอืถามวา่เขาหนาวสั�นหรอืมีเหงื�อออกหรอืไม่

• เจ็บคอ
• อาการไอ - ถ้าปกตลิูกของคณุมีอาการไอเนื�องจากภูมิแพ้หรอืหอบหืดอาการไอนี�ตา่งจากปกตหิรอืไม่?
• หายใจถี�
• ปวดเมื�อยตามกล้ามเนื�อหรอืปวด
• ลดความรูสึ้กของกลิ�นหรอืรสชาติ

ใช่ลูกของฉันมีอาการเหล่านี�อย่างน้อย 1 อย่าง ไม่ลูกของฉันป่วย แต่ไม่มีอาการใด ๆ ข้างต้น

หากคณุตอบวา่ใช่ ให้ ไปยังส่วนที� 2 คณุตอบวา่ไม่บุตรของคณุไม่มีอาการตดิเชื �อ COVID-19 
อย่างใดอย่างหนึ�งจาก 6 อาการที�เข้าข่ายสําหรบัการทดสอบ

ปฏิบัตติามนโยบายการเจ็บป่วยของโรงเรยีน 
ส่วนใหญ่จะหมายถึงให้ลูกอยู่บ้านจนกวา่จะปลอดไข้ (เป็นเวลา 24 
ชั�วโมงโดยไม่ตอ้งใช้ยา) และไม่มีอาการป่วยเป็นเวลา 24 ชั�วโมง

หากลูกของคณุดเูหมือนจะไม่ดขีึ �นหรอืแย่ลงลูกของคณุควรไปพบ 
แพทย์ทันที

ผู้ปกครองจะทราบได้อย่างไรวา่บุตรหลานควรเข้ารบั 
การตรวจหา COVID-19?
เด็กที� ไม่สบายไม่ควรไปโรงเรยีน ผู้ปกครองควรตรวจอาการนักเรยีนของ COVID-19 ทุกวนัก่อนเข้าเรยีน 
การประเมินอย่างรวดเรว็นี�สามารถช่วยให้ผู้ปกครองตรวจหาอาการของ COVID-19 ได ้ไม่ไดห้มายถึงการแทนที�คาํแนะนําใด ๆ 
จากผู้ ให้บรกิารดา้นการแพทย์ หากผู้ปกครองมีคาํถามเกี�ยวกับสุขภาพของบุตรหลานเมื�อใดก็ตามพวกเขาควรขอคาํแนะนําจาก 
ผู้ ให้บรกิารดา้นการดแูลสุขภาพ

หากลูกของคุณมีภาวะสุขภาพที�ทําให้เขาหรอืเธอมีความเสี�ยงสูงต่อการเจ็บป่วยรนุแรงจาก COVID-19 
คุณควรโทรปรกึษาแพทย์หรอืผู้ ให้บรกิารด้านการดูแลสุขภาพเพื�อขอคําแนะนํา

สว่นที� 2: บุตรหลานของคุณเคยสมัผัสกับ COVID-19 หรอืไม่?

บุตรหลานของคณุไดสั้มผัสใกล้ชิดกับผู้ที�ตรวจพบโควดิ -19 ในเชิงบวกในช่วง 2 สัปดาห์ที�ผ่านมา (14 วนั) หรอืไม่
ซึ�งหมายความวา่เขาหรอืเธออยู่ ใกล้บุคคลนั�นมากกวา่ 6 ฟุตหรอื 2 เมตร (ประมาณ 2 แขน) เป็นเวลา 15 นาทีหรอืนานกวา่นั�น
หากบุตรหลานของคณุสัมผัสใกล้ชิดกับใครบางคนในโรงเรยีนที�ตรวจพบเชื �อ COVID-19 
ในเชิงบวกโรงเรยีนหรอืหน่วยงานสาธารณสุขน่าจะแจ้งให้คณุทราบและขอให้กักกันบุตรของคณุ

ใช่ ไม่
หากคุณตอบวา่ใช่สาํหรบัคําถามใด ๆ ทั�งในสว่นที� 1 และ 2 
คณุควรโทรตดิตอ่แพทย์หรอืผู้ ให้บรกิารดา้นการดแูลสุขภาพทันที 
บุตรหลานของคณุอาจตอ้งเข้ารบัการตรวจหา COVID-19

ลูกของคณุมีอาการของ COVID-19 อย่างน้อยหนึ�งอย่าง 
แต่ไม่ไดสั้มผัสใกล้ชิดกับผู้ที�ตรวจพบวา่เป็นบวก

คณุควรโทรตดิตอ่ผู้ ให้บรกิารดา้นการดแูลสุขภาพเพื�อดวูา่บุตรของคณุ 
ควรไดร้บัการตรวจหา COVID-19 หรอืไม่
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พิจารณาให้มีพื�นที� 3 สว่นแยกกันสาํหรบันักเรยีนถ้าเป็นไปได้
• บรเิวณที�ป่วย (สําหรบันักเรยีนที�ป่วยหรอืเจ็บที� โรงเรยีน แต่ไม่มีอาการของ COVID-19)
• พื �นที�นักเรยีนที�ด ี(สําหรบันักเรยีนที�มีความตอ้งการทางการแพทย์ตามกําหนดเวลาเช่นนักเรยีนที� ไดร้บัอินซูลินหรอืยาที� โรงเรยีน)
• พื �นที�แยก (สําหรบันักเรยีนที�มีอาการของ COVID-19 ควรแยกจากนักเรยีนคนอื�น ๆ )

แยกนักเรยีนที�มีอาการของ COVID-19 ออกจากนักเรยีนครหูรอืพนักงานคนอื�น ๆ ไปยังพื�นที�แยก:
• นักเรยีนควรอยู่ ในห้องแยกตา่งหาก (เช่นห้องคนป่วยในสํานักงาน) และห่างจากนักเรยีนคนอื�น ๆ
• โทรหาผู้ปกครองของนักเรยีนและขอให้มารบัลูกจากโรงเรยีนทันที
• ห้องใด ๆ ที�นักเรยีนอยู่เป็นเวลา 15 นาทีขึ �นไปควรทําความสะอาดโดยใช้คาํแนะนําในการทาํความสะอาดที�เริ�มตน้ในหน้า 79
• โรงเรยีนจะตดัสินใจเลือกพนักงาน PPE (เช่นหน้ากากหรอืถุงมือ) (ผู้ช่วยคร ูเจ้าหน้าที�อนามัยโรงเรยีน) 

ที�ช่วยเหลือหรอืโตต้อบกับนักเรยีนที�เจ็บป่วยที� โรงเรยีนตอ้งการ พนักงานที�สัมผัสใกล้ชิดกับนักเรยีนที�ป่วยควรสวมใส่ PPE ที� โรงเรยีนแนะนํา

จะทําอย่างไรถ้านักเรยีนป่วยที� โรงเรยีน

นักเรยีนบางคนอาจเจ็บป่วยเมื�ออยู่ที� โรงเรยีน โรงเรยีนควรแยกนักเรยีนที�มีอาการของ COVID-19 ออกจากนักเรยีนครแูละพนักงานคนอื�น 
ๆ ทํางานรว่มกับพยาบาลในโรงเรยีนของคณุเพื�อกําหนดพื �นที�ที�คณุจะตอ้งตอบสนองอย่างเหมาะสมกับนักเรยีนที�ป่วยขณะอยู่ที� โรงเรยีน



18

• โรคมะเรง็
• โรคไตเรื �อรงั
• COPD (โรคปอดอุดกั �นเรื �อรงั)
• ระบบภูมิคุม้กันอ่อนแอลง(ระบบภูมิคุม้กันอ่อนแอ) จากการปลูกถ่ายอวยัวะที�เป็นของแข็ง
• โรคอ้วน (ดชันีมวลกาย [BMI] ตั �งแต ่30 ขึ �นไป)
• ภาวะหัวใจที�รา้ยแรงเช่นหัวใจล้มเหลวโรคหลอดเลือดหัวใจหรอืโรคกล้ามเนื�อหัวใจ
• โรคเซลล์เคยีว
• โรคเบาหวานประเภท 2

จากสิ�งที�เราทราบในตอนนี�ผู้ที�มีภาวะสุขภาพดังต่อไปนี�อาจมีความเสี�ยงเพิ�มขึ�นสาํหรบัการเจ็บป่วยที�รนุแรงจาก 
COVID-19:
• โรคหอบหืด (ปานกลางถึงรนุแรง)
• โรคหลอดเลือดสมอง (โรคที�มีผลตอ่หลอดเลือดและเลือดไปเลี �ยงสมอง)
• โรคปอดเรื �อรงั
• ภาวะภูมิคุม้กันบกพรอ่ง (ระบบภูมิคุม้กันอ่อนแอ)

จากการปลูกถ่ายเลือดหรอืไขกระดกูการขาดภูมิคุม้กันเอชไอว ี/
เอดส์การใช้คอรต์ิ โคสเตยีรอยดห์รอืการใช้ยาที�ทําให้ภูมิคุม้กันอ่อนแอลง

• ความดนัโลหิตสูงหรอืความดนัโลหิตสูง
• โรคตบั
• ภาวะทางระบบประสาทเช่นภาวะสมองเสื�อม
• การตั �งครรภ์
• พังผืดในปอด (มีเนื�อเยื�อปอดที�เสียหายหรอืมีแผลเป็น)
• ธาลัสซีเมีย (โรคเลือดชนิดหนึ�ง)
• โรคเบาหวานประเภท 1

นักเรยีนครแูละพนักงานบางคนอาจมีความเสี�ยงสู
งต่อการเจ็บป ่วยรนุแรงจาก COVID-19
ผู้ที�มีภาวะดังต่อไปนี�มีความเสี�ยงต่อการเจ็บป ่วยรนุแรงจาก COVID-19 มากขึ�น:

การสูบบุหรี�อาจเพิ�มความเสี�ยงตอ่การเจ็บป่วยรนุแรงจาก COVID-19 สําหรบัข้อมูลเพิ�มเตมิวา่ใครบ้างที�มีความเสี�ยงสูงตอ่การเจ็บป่วยรนุแรงจาก 
COVID-19 และข้อควรระวงัที�บุคคลเหล่านี�ควรปฏิบัติโปรดไปที� https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/
need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html.

เด็กที�ตอ้งการการดแูลสุขภาพเป็นพิเศษหรอืมีความซับซ้อนทางการแพทย์ก็มี
ความเสี�ยงสูงที�จะเจ็บป่วยรนุแรงจาก COVID-19 เด็กเหล่านี�อาจมีภาวะ 
สุขภาพทางระบบประสาทพันธุกรรมหรอืระบบเผาผลาญหรอืโรคหัวใจพิการ 
แตก่ําเนิด

i
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หากข้อมูลเป็ นข้อมูลเกี�ยวกับพนักงาน Utah Code § 26-6-27 
จะยังคงปกป้ องความเป็ นส่วนตวัของข้อมูลตอ่ไปแม้วา่จะแชรก์ับผู้ตดิตอ่ (POC) ของ 

โรงเรยีนแล้วก็ตาม POC ตอ้งรกัษาความลับของพนักงานในขณะที� ไดร้บัข้อมูลที�จําเป็ นเพื�อ 

ช่วยแผนกอนามัยในการตดิตอ่กับผู้อื�นที�อาจถูกเปิ ดเผย POC ตอ้งเน้นยํ �าถึงความสําคญัของ 

การไม่เปิ ดเผยข้อมูลซํ �ากับผู้อื�นและการแจ้งเตอืนทั �งหมดจะดาํเนินการโดย POC 
หรอืหน่วยงานดา้นสุขภาพ

หากข้อมูลเกี�ยวกับนกัเรยีนข้อมูลที�แชรก์ับ POC จะไดร้บัการคุม้ครองโดย FERPA POC 

ตอ้งตรวจสอบให้แน่ ใจวา่ข้อมูลนี�ยังคงเป็ นความลับและจะแบ่ง�นเฉพาะกับผู้ที�จําเป็ นตอ้งร ู

้เพื�อช่วย POC ในการดาํเนินความรบัผิดชอบในการแจ้งให้ผู้อื�นที�อาจถูกเปิ ดเผย POC 

ตอ้งเน้นยํ�าถึงความสําคญัของการไม่เปิ ดเผยข้อมูลซํ�ากับผู้อื�นและการแจ้งเตอืนทั�งหมดจะ  

ดาํเนินการโดย POC หรอืหนว่ยงานดา้นสุขภาพ

EDUCATIONALRECORD

กฎหมายความเป็นสว่นตัวและวธีิการปกป้องข้อมูลขอ
งนักเรยีนครแูละพนักงาน
เมื�อโรงเรยีนเปิดทําการอีกครั �งสิ�งสําคญัคอืตอ้งตรวจสอบให้แน่ใจวา่ผู้บรหิารพนักงานและผู้ปกครองเข้าใจกฎหมายความเป็นส่วนตวัและการนําไป

ใช้อย่างไรในช่วงการแพรร่ะบาดของโควดิ -19

กฎหมายใดคุ้มครองความเป็นสว่นตัวของนักเรยีนครแูละพนักงาน

กฎหมายสาธารณสุข
สามารถรายงาน COVID-19 ไดต้ามกฎหมายภายใตร้หัสยูทาห์มีคาํอธิบายประกอบ -1 26-6-1 et seq. 
พระราชบัญญัตคิวบคมุโรคตดิตอ่ของยูทาห์และกฎการปกครองของยูทาห์ R386-702 ตอ่กรมอนามัย
ยูทาห์หรอืสาธารณสุขในพื �นที� หน่วยงานในเขตสุขภาพที�แตล่ะคนอาศัยอยู่ ซึ�งหมายความวา่ผลการทดสอบ 
COVID-19 ของบุคคลนั�นจะตอ้งรายงานตอ่สาธารณสุขโดยผู้ ให้บรกิารหรอืสถานที�ทดสอบที�บุคคลนั�น
ไดร้บัการทดสอบ

ผลการทดสอบของบุคคลถือเป็นข้อมูลสุขภาพส่วนตวัและถูกเก็บไวเ้ป็นความลับโดยสาธารณสุข 
ตามกฎหมายอนุญาตให้หน่วยงานดา้นสาธารณสุขเปิดเผยชื�อของบุคคลที�ทําการทดสอบเชิงบวกตอ่โรงเรยีนหากจําเป็นตอ้งปกป้องสุขภาพและคว

ามปลอดภัยของนักเรยีนครแูละพนักงาน 
ข้อมูลที�แผนกอนามัยเปิดเผยตอ่โรงเรยีนเป็นความลับและไดร้บัการคุม้ครองอย่างเครง่ครดัภายใตร้หัสยูทาห์§ 26-6-27



20

กฎหมายอื�น ๆ ที� โรงเรยีนต้องพิจารณา

มีกฎหมายอื�น ๆ ที�คุม้ครองความเป็นส่วนตวัของนักเรยีนครแูละพนักงาน โรงเรยีนตอ้งรบัผิดชอบ 
ในการทํางานรว่มกับที�ปรกึษากฎหมายเพื�อทําความเข้าใจกฎหมายเหล่านี�และวธิีการบังคบัใช้ ในช่วง
การระบาดของ COVID-19 โรงเรยีนตอ้งปฏิบัตติามข้อกําหนดดา้นกฎระเบียบและโครงสรา้ง 
การปกครองทั �งหมดที� ใช้กับสถานศึกษา

กฎหมายเหล่านี�บางส่วนอาจรวมถึง:

• กฎหมายสิทธิการศึกษาและความเป็นส่วนตวัของครอบครวั (FERPA)
• รหัสยูทาห์มีคาํอธิบายประกอบ§ 53E-9-101 et seq.

ความเป็นส่วนตวัของนักเรยีนและการปกป้องข้อมูล
• กฎหมายแรงงานของรฐัและรฐับาลกลาง

มีสถานการณ์น้อยมากที�สามารถมีการเปิ ดเผยชื�อของบุคคลที�ตรวจพบโควดิ -19 ในเชิงบวก 
หากเกิดสถานการณ์เช่นนี�ความมุ่งมั�นที�จะเปิ ดเผยข้อมูลนี�และผู้ที�อาจไดร้บัการเปิ ดเผยจะเป็ นราย 

กรณี โดยเจ้าหน้าที�สาธารณสุขในพื �นที�

พระราชบัญญัตสิิทธิการศึกษาของครอบครวัและความเป็ นส่วนตวั (FERPA4) 

เป็ นกฎหมายของรฐับาลกลางที�ปกป้ องความเป็ นส่วนตวัของบันทึกการศึกษาของนักเรยีน FERPA 

ให้สิทธิ�แก่ผู้ปกครองเกี�ยวกับประวตักิารศึกษาของบุตรหลาน เมื�อนักเรยีนอายุครบ 18 

ปี หรอืหากนักเรยีนเข้าเรยีนในสถาบันการศึกษาระดบัมัธยมศึกษา (เช่นวทิยาลัย) 

เมื�อใดก็ ไดนั้กเรยีนจะกลายเป็ น“ นักเรยีนที�มีสิทธิ�” 

ซึ�งหมายความวา่นกัเรยีนไม่ใช่ผู้ปกครองจะกลายเป็ นบุคคลเดยีวที�มีสิทธิ� ในประวตักิารศึกษาของ 

นักเรยีน ในบางกรณขี้อมูล FERPA ยังสามารถให้กับผู้ปกครองของนกัเรยีนที�มีสิทธิ� ได ้ 

โดยไม่ตอ้งไดค้วามยินยอมเป็ นลายลักษณอ์ักษร

FERPA กล่าววา่ในกรณีส่วนใหญ่ผู้ปกครองหรอืนักเรยีนที�มีสิทธิ�จะตอ้งให้ความยินยอมเป็ น 

ลายลักษณ์อักษรหรอืไดร้บัอนุญาตก่อนที� โรงเรยีนจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลที�สามารถระบุตวัตนได้ 

(PII) จากประวตักิารศึกษา

4 https://studentprivacy.ed.gov/sites/default/files/resource_document/file/FERPA%20and%20Coronavirus%20Frequently%20Asked%20Questions.pdf

POC และเจ้าหน้าที�ของโรงเรยีนไม่สามารถเปิ ดเผยข้อมูลสุขภาพส่วนตวัที�เปิ ดเผยโดย 

สาธารณสุขไม่วา่ในสถานการณ ์ใด ๆ ซึ�งรวมถึงชื�อของผู้ที�ตรวจพบ COVID-19 ในเชิงบวก.

POC อาจจําเป็นตอ้งเปิดเผยข้อมูลประจําตวัของบุคคลที� ไดร้บัการทดสอบเชิงบวกสําหรบั 
COVID-19 กับเจ้าหน้าที�ของโรงเรยีนอื�น ๆ 
เพื�อระบุตวัตนของบุคคลที� ไดร้บัการตดิตอ่อย่างใกล้ชิดกับผู้ที�ตรวจพบโควดิ -19 
ในเชิงบวกและระดบัความเสี�ยง ของบุคคลเหล่านั�น โดยจะตอ้ง จํากัด 
เจ้าหน้าที� โรงเรยีนให้น้อยที�สุดเท่าที�จะเป็นไปไดแ้ละแตล่ะคนจะตอ้งไดร้บัแจ้งวา่ข้อมูลเป็นความลับ

และไม่สามารถเปิดเผยหรอืแบ่ง�นกับผู้อื�นได้

ข้อมูลลับ

ยินยอม

https://studentprivacy.ed.gov/sites/default/files/resource_document/file/FERPA%20and%20Coronavirus%20Frequently%20Asked%20Questions.pdf
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กระทรวงศึกษาธิการของสหรฐัอเมรกิาดแูล สิทธิการศึกษาของครอบครวัและพระราชบัญญัตคิวามเป็นส่วนตวัและไดเ้ผยแพร ่

คาํถามที�พบบ่อย (FAQ) เกี�ยวกับ สิทธิการศึกษาของครอบครวัและพระราชบัญญัตคิวามเป็นส่วนตวัและโควดิ 19 ซึ�งเชื�อมโยงอยู่ 

ในเอกสารนี�และอาจไดร้บัการปรกึษาสําหรบัข้อมูลเพิ�มเตมินอกเหนือจากคาํแนะนําเฉพาะจากที�ปรกึษากฎหมายของโรงเรยีน

ภายใตสิ้ทธิการศึกษาของครอบครวัและพระราชบัญญัตคิวามเป็นส่วนตวั 
โรงเรยีนไดร้บัอนุญาตให้เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลที�สามารถระบุตวัตนได ้
ของนักเรยีนตอ่แผนกอนามัยเป็นกรณี ๆ 
ไปหากจําเป็นตอ้งปกป้องสุขภาพและความปลอดภัยของนักเรยีนหรอืผู้อื�น 
โดยไม่ไดร้บัความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากนักเรยีนหรอืผู้ปกครองที�มี
สิทธิ�หรอื ผู้พิทักษ์.

i

โรงเรยีนสามารถเปิดเผยข้อมูลอะไรได้บ้าง 
เมื�อมีคนในโรงเรยีนทดสอบในเชิงบวก สาํหรบัโควดิ 19?

โรงเรยีนแห่งหนึ�งอาจเปิดเผยวา่มี ใครบางคนในโรงเรยีนที�ทดสอบในเชิงบวก 

สําหรบัโควดิ 19 ตราบใดที�ข้อเท็จจรงิเพียงอย่างเดยีวหรอืใช้รว่มกับข้อมูลอื�น ๆ 
ที�ปล่อยออกมาไม่ไดร้ะบุตวับุคคล

โรงเรยีนตอ้งไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที�สามารถระบุตวัตนไดข้องนักเรยีนตอ่ 

สาธารณะเช่นชื�อนักเรยีนหรอืวา่พวกเขาทดสอบผลบวกสําหรบัโควดิ 19 หรอืไม่

โรงเรยีนตอ้งไม่เปิดเผยชื�อครหูรอืพนักงานที�ตรวจพบโควดิ -19 

ในเชิงบวกตอ่สาธารณะ

ข้อมูลสว่นบุคคลที�สามารถระบุตัวตนได้ (PII)
• นี�คอืข้อมูลที�สามารถใช้เพื�อระบุวา่นักเรยีนคอืใครเช่นชื�อนักเรยีนหรอืหมายเลขประจําตวั

•  ข้อมูลส่วนบุคคลที�สามารถระบุตวัตนได ้ประกอบดว้ยข้อมูลที�ระบุตวัตนของนักเรยีนทั �งทางตรงหรอืทางอ้อม ซึ�งหมายความวา่ 

ข้อมูลส่วนบุคคลที�สามารถระบุตวัตนได ้ไม่ไดร้วมเฉพาะข้อมูลที�มีชื�อนักเรยีนอยู่เท่านั�น 

หากมี ใครสามารถใช้ข้อมูลที� ไม่ ไดบ้อกวา่นักเรยีนเป็นใครโดยมีข้อมูลที�แตกตา่งกันและสามารถเชื�อมโยงข้อมูลตา่งๆเข้าดว้ยกันเพื�อให้ 

ทราบวา่นักเรยีนเป็นใครข้อมูลทั �งหมดจะถือเป็น ข้อมูลส่วนบุคคลที�สามารถระบุตวัตนได.้
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เปิ ดโรงเรยีนของคุณต่อไปหากนักเรยีน 
ครหูรอืพนักงานมีการสมัผัสหรอื 
ผลการทดสอบเป็ นบวกสาํหรบัโควดิ 19
โควดิ 19 แพรร่ะบาดในชุมชนยูทาห์หลายแห่ง ซ�ึงหมายความวา่นักเรยีนครแูละพนักงานมีแนวโน้มที�จะสัมผัสกับโควดิ 
19ในชีวติส่วนตวัหรอืที� โรงเรยีน สิ�งสําคญัคอืทุกคนมีส่วนรว่มในการช่วยชะลอการแพรร่ะบาดของโควดิ 19

หากคณุปฏิบัตติามคาํแนะนําดา้นสาธารณสุขคณุมีแนวโน้มที�จะดแูลนักเรยีนครแูละพนักงานให้ปลอดภัยและโรงเรยีนของคณุเปิ ดให้มีการเรยีนรูด้ว้ย 

ตนเอง หากนักเรยีนครหูรอืพนักงานคนใดคนหน�ึงของคณุตรวจพบโควดิ -19 ในเชิงบวกไม่ไดห้มายความวา่เขาหรอืเธอทําอะไรผิด 
นอกจากนี�ยังไม่ไดห้มายความวา่โรงเรยีนของคณุทําอะไรผิด

หากคณุมีคาํถามเกี�ยวกับสิ�งที�ตอ้งทําหลังจากที�นักเรยีนครหูรอืพนักงานสัมผัสกับโควดิ 19 

หรอืมีการทดสอบในเชิงบวกให้ โทรตดิตอ่แผนกอนามัยในพื �นที�ของคณุ คณุสามารถคน้หาแผนกอนามัยในพื �นที�ของคณุไดท้ี� https://ualhd.org/

หากนกัเรยีนครหูรอืพนกังานตรวจพบโควดิ 19 ในเชิงบวกโรงเรยีนจําเป็ นตอ้งป ิดหรอืไม่?

ไม่โดยส่วนใหญ่โรงเรยีนไม่จําเป็ นตอ้งป ิดเพื�อเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 

โรงเรยีนอาจพิจารณาตวัเลือกการเรยีนรูแ้บบไฮบรดิหรอืระยะไกลเพื�อปกป ้องนกัเรยีนครแูละพนกังาน หนว่ยงานการศึกษาในพื�นที� (LEAs) 

ควรทํางานอย่างใกล้ชิดกับคณะกรรมการโรงเรยีนที� ไดร้บัการเลือกตั�งในท้องถิ�นและหนว่ยงานสาธารณสุขก่อนที�จะตดัสินใจเปลี�ยนไป ใช้ตวัเลือก  

การเรยีนรูแ้บบผสมผสานหรอืระยะไกลชั�วคราว
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จะเกิดอะไรขึ�นหากนักเรยีนครหูรอืพนักงานตรวจพบโ
ควดิ 19  ในเชิงบวก
หากนักเรยีนครหูรอืพนักงานตรวจพบโควดิ 19 ในเชิงบวกควรแยกออกทันที 
ซึ�งหมายความวา่บุคคลนั�นจําเป็นตอ้งอยู่บ้านและห่างจากคนอื�นให้มากที�สุด นักเรยีนครหูรอืพนักงานไม่ควรไปโรงเรยีนหรอืทํางาน

ผู้ที�สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที�ตรวจพบโควดิ -19 ในเชิงบวกมีความเสี�ยงเพิ�มขึ �นในการตดิเชื �อและแพรเ่ชื �อสู่ผู้อื�น 

การสัมผัสใกล้ชิดหมายถึงคนที�อยู่ ใกล้คนที�เป็นโรคโควดิ 19 มากกวา่ 6 ฟุตหรอื 2 เมตร (ประมาณความยาวแขน 2 ข้าง) เป็นเวลา 15 

นาทีหรอืนานกวา่นั�น การตดิตามผู้ตดิตอ่คอืวธิีที�เจ้าหน้าที�สาธารณสุขคน้หาผู้ ใกล้ชิดของผู้ที�ตดิเชื �อโควดิ 19 

ใครก็ตามที�สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที�ตรวจพบโควดิ 19 ในเชิงบวกควรกักกันเป็นเวลา 14 วนั

การสอบสวนกรณีและการติดตามการติดต่อในโรงเรยีน (อนุบาล-ม. 6) พ.ศ. 2563-2564

กรมอนามัยในพื �นที�ตรวจสอบบุคคลที�แยก
ตวัออกมาและแจ้งบุคคลที�จะตดิตอ่ของ 
โรงเรยีน เมื�อมีการล้างผลการทดสอบ 
เป็นรายบุคคลเพื�อกลับไปโรงเรยีน

โรงเรยีนรบัรอง / เพิ�มมาตรการป้องกัน 
เพื�อชะลอการแพรร่ะบาดของโควดิ 19 
ตามแผนของแตล่ะโรงเรยีนดงัที�ระบุไว้ ใน
คูม่ือคณะกรรมการการศึกษาแห่งรฐั 
ยูทาห์

บุคคลที�จะตดิตอ่ของโรงเรยีนถูกแจ้งเกี�ยว
กับกรณีที�เป็นบวกและการตดิตอ่ใน 
ครวัเรอืนอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้อง

กรมอนามัยในพื �นที�ตดิตอ่บุคคลที�มีความ 
เสี�ยงสูงและพ่อแม่ / ผู้ปกครองเพื�อให้ 
การศึกษาและช่วยเหลือครอบครวัในการตั
ดสินใจอย่างมีข้อมูลเพื�อปกป้องนักเรยีน

บุคคลที�มีความเสี�ยงสูงจะตรวจสอบ 
อาการดว้ยตนเองและเข้ารบัการตรวจหา
โควดิ 19 หากจาํเป็น

กรมอนามัยท้องถิ�นดาํเนินการ
ตรวจสอบเพิ�มเตมิหากจําเป็น

บุคคลที�จะตดิตอ่ของโรงเรยีนรวบ 
รวมรายชื�อผู้อื�นที�อาจถูกสัมผัสใน 
โรงเรยีน

บุคคลที�จะตดิตอ่ของโรงเรยีนส่งซองจด
หมายให้ข้อมูลการศึกษาแก่บุคคลทุกคน
ที�ถูกระบุวา่อาจถูกสัมผัสรวมถึงข้อมูล 
เกี�ยวกับการเฝ้าตดิตามตนเองและเวลา
ที�จะไดร้บัการตรวจหาโควดิ 19

ตรวจสอบอาการดว้ยตนเองและ 
เข้ารบัการตรวจหาโควดิ 19 
หากจําเป็น

บุคคลที�จะตดิตอ่ของโรงเรยีนรวบรวมราย
ชื�อผู้ตดิตอ่ที�มีความเสี�ยงสูงและให้รายชื�อ 
ไปยังกรมอนามัยในพื �นที�

กรมอนามัยในพื �นที� (LHD) 
ดาํเนินการสอบสวนโรค
• กรมอนามัยในพื �นที�ออกประกาศการแยก
สําหรบัการทดสอบแตล่ะครั �งในเชิงบวก 

•
• อาจมีการออกประกาศกักกันให้กับบุคคล
อื�นในครวัเรอืนเดยีวกัน

งานก่อนเปิดโรงเรยีน
• ระบุบุคคลที�จะตดิตอ่สําหรบัแตล่ะ 
โรงเรยีน 

• ให้ข้อมูลการตดิตอ่สําหรบัแตล่ะบุคคลที�
จะตดิตอ่ไปยังกรมอนามัยในพื�นที�

• รวบรวมรายชื�อบุคคลที�มีความเสี�ยงสูงใน
แตล่ะโรงเรยีน

สาํคัญ: 
      กรมอนามัยในพื �นที� (LHD) 
      การปลดปล่อยตวัตนที�ทดสอบในเชิงบวก 

     การดาํเนินการสําหรบับุคคลที�ถูกสัมผัส

     บุคคลที�จะตดิตอ่ของโรงเรยีน (POC)
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การติดต่อติดตามในโรงเรยีน

แตล่ะโรงเรยีนควรมีบุคคลที�จะตดิตอ่ของโควดิ 19 (POC)

บุคคลที�จะตดิตอ่ทํางานรว่มกับกรมอนามัยในการตดิตามการตดิตอ่บุคคลที�จะตดิตอ่จะแจ้งให้

นักเรยีนผู้ปกครองครแูละพนักงานที�มีคณุสมบัตเิหมาะสมหากพวกเขาไดร้บัเชื �อโควดิ 19 
ที� โรงเรยีน

1       ผู้ที� ไดร้บัการตรวจโควดิ 19 จะไดร้บัผลการทดสอบจากผู้ ให้บรกิารดา้นการแพทย์หรอืสถานที�ทดสอบที�เก็บตวัอย่าง

2       กรมอนามัยจะโทรหาใครก็ตามที�ตรวจพบโควดิ 19 ในเชิงบวก กรมอนามัยอาจใช้เวลาสองถึงสามวนัในการโทรหาผู้ที�ตรวจผลบวก 
พวกเขาจะถามเขาหรอืเธอวา่อาจเคยสัมผัสใครบ้างอย่างใกล้ชิดถึง 2 วนัก่อนที�เขาจะป่วยหรอืมีผลการทดสอบในเชิงบวก

3   กรมอนามัยจะแจ้งให้บุคคลที�จะตดิตอ่ที� โรงเรยีนทราบหากนักเรยีนครหูรอืพนักงานที�ทํางานในโรงเรยีนหรอืกับนักเรยีนตรวจพบเชื �อ 

โควดิ 19 ในเชิงบวก กรมอนามัยให้ชื�อของผู้ที�ทดสอบในเชิงบวกและวนัที�สัมผัสกับบุคคลที�จะตดิตอ่ครั �งสุดท้าย

4   บุคคลที�จะตดิตอ่รวบรวมและจัดทํารายชื�อนักเรยีนครหูรอืพนักงานที�มีความเสี�ยงสูงตอ่การเจ็บป่วยรนุแรงจากโควดิ 19 
ซึ�งทราบวา่ไดสั้มผัสใกล้ชิดกับผู้ที�ทดสอบในเชิงบวกไปยังกรมอนามัย

กรมอนามัยจะแจ้งผู้ปกครองของนักเรยีนครหูรอืพนักงานที�มีความเสี�ยงสูงกวา่และให้คาํแนะนําเกี�ยวกับระยะเวลาที�ควรกักกันวธิีตรวจ

ดอูาการและเวลาที�ควรพิจารณาการทดสอบ

บุคคลที�จะตดิตอ่จะแจ้งให้นักเรยีนคนอื�นๆที�มีสิทธิ�หรอืผู้ปกครองครหูรอืพนักงานของนักเรยีนคนอื�นๆที�อาจเคยสัมผัสกับบุคคลที� 

ทดสอบในเชิงบวกบุคคลที�จะตดิตอ่จะให้คาํแนะนําเกี�ยวกับระยะเวลาที�ควรกักกันวธิีตรวจสอบอาการและเวลาที�ควรพิจารณา 

การทดสอบ

ในกรณีส่วนใหญ่โรงเรยีนอาจแจ้งให้ผู้ปกครองทราบเฉพาะนักเรยีนที�มีสิทธิ�เท่านั�น(นักเรยีนที�มีอายุ18ปีหรอืนักเรยีนวยัใดก็ตามที�เรยีน 

หลักสูตรระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย)หากนักเรยีนที�มีสิทธิ� ไดล้งนามในหนังสือยินยอมมีบางสถานการณ์ที�ผู้ปกครองของนักเรยีนที�มี 

สิทธิ�จะไดร้บัแจ้งโดยไม่ไดร้บัความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร

6        เฉพาะนักเรยีนครหูรอืพนักงานที�สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที�ทําการทดสอบเชิงบวกเท่านั�นที�จะไดร้บัแจ้งถึงการสัมผัสที�เป็นไปได ้

5   

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
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อะไรคือความแตกต่างระหวา่ง

การกักกันและการแยก
การกักกันมีไวสํ้าหรบัผู้ที�อาจไดร้บัเชื�อโควดิ 19แตย่ังไม่ป ่วย การแยกสําหรบัผู้ที�ป่ วยหรอืมีอาการของโควดิ 19

การกักกัน

คณุอาจถูกขอให้กักกันเป็ นเวลา 14 วนัหากคณุสัมผัสกับโควดิ 19 ซึ�งหมายความวา่คณุไดสั้มผัสใกล้ชิดกับผู้ที�ตดิเชื �อโควดิ 19 

การสัมผัสอย่างใกล้ชิดหมายความวา่คณุอยู่ใกล้คนที�มีไวรสัไม่เกิน 6 ฟุตเป็ นเวลา 15 นาทีขึ�นไป

การกักกันช่วยให้คณุอยู่ห่างจากผู้อื�นดงันั�นคณุจึงไม่แพรเ่ชื�อให้ ใคร อื�น ๆ โดยไม่รูต้วั อาการของ

โควดิ 19 อาจปรากฏใน 2-14 วนัหลังจากรบัสัมผัสเชื�อ. น�คีอืเหตผุลที�คณุจะถูกขอให้กักกัน

เป็ นเวลา 14 วนั จากวนัที�สัมผัสครั�งส ุดท้ายเนื�องจากอาจใช้เวลา 14 วนักวา่ที�คณุจะป ่วย. 

หากคณุถูกขอให้กักกันคณุควรอยู่ในบ้านของคณุและไม่ไป ใกล้คนอื�นให้มากที�สุดเท่าที�

จะทําได ้คณุไม่ควรไปทํางานโรงเรยีนกิจกรรมนอกหลักสูตรบรกิารทางศาสนาการสังสรรค์

 ในครอบครวัหรอืกิจกรรมอื�น ๆ หากคณุตอ้งออกจากบ้านเพื�อซื�อสิ�งของจําเป็ นเช่นเดยีว

กับรา้นขายของชําหรอืไปพบแพทย์คณุตอ้งใช้มาตรการป ้องกันความปลอดภัยเป็ นพิเศษ 

ข้อควรระวงัเพื�อความปลอดภัยเหล่านี�มีอยู่ในหนา้ 43

หากคณุป่วยหรอืมีอาการของโควดิ 19 ขณะอยู่ ในการกักกัน 

คณุควรแยกและโทรตดิตอ่ผู้ ให้บรกิารดา้นการแพทย์ทันที 
คณุควรไดร้บัการตรวจหาโควดิ 19
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การแยกตัว

หากคณุมีอาการของ COVID-19 หรอืผ่านการทดสอบในเชิงบวกคณุ 

ควรแยกเชื �อ นั�นหมายความวา่คณุอยู่บ้านยกเวน้ไปรบัการรกัษาพยาบาล 
หากคณุตรวจพบโควดิ -19 ในเชิงบวกคณุควรแยกเชื �อออกไปจนกวา่ 

อาการของคณุจะดขีึ �นและคณุไม่มี ไข้เป็นเวลา 24 ชั�วโมงและเป็นเวลาอย่างน้อย 
10 วนันับตั �งแตค่ณุป่วยหรอืตรวจพบผลบวก นั�นหมายความวา่คณุ 

ไม่ได้ ใช้ยาเพื�อลดไข้
หากคณุป่วยหรอืไดร้บัผลบวกสําหรบั COVID-19 
พยายามอยู่ ในห้องอื�นในบ้านของคณุจากคนอื�น 
นอกจากนี�คณุควรพยายามใช้ห้องนํ�าที�แตกตา่งจากคนอื�น ๆ 
หากคณุไม่สามารถอยู่ ในห้องอื�นหรอืใช้ห้องนํ�าอื�นได้ ให้อยู่ห่างจากคนอื�น 

ในบ้านให้มากที�สุด สวมหน้ากากอนามัยหากคณุตอ้งการอยู่ ใกล้คนอื�น 
พยายามอย่าใช้ของใช้ส่วนตวัเหมือนของคนอื�น 
ทําความสะอาดพื �นผิวที�สัมผัสบ่อยๆ (โทรศัพท์ ลูกบิดประต ูสวติช์ ไฟ 
ที�จับโถสุขภัณฑ ์ที�จับอ่างล้างหน้า เคาน์เตอรแ์ละอะไรก็ ไดท้ี�เป็นโลหะ)

ทุกคนที�อาศัยอยู่ ในบ้านของคณุควรกักกันเป็นเวลา 14 
วนันับจากวนัสุดท้ายที�สัมผัสไดห้ากมีคนในบ้านของคณุตรวจพบ     

โควดิ -19 ในเชิงบวก

AND

Without Medicine

24
Hours

Fever Free for

10
Days

At least

ใครก็ตามที�ตรวจหา COVID-19 
ในเชิงบวกควรแยกออกไปจนกวา่อาการของเขาจะดขีึ �นและเขาหรอื

เธอไม่มี ไข้เป็นเวลา 24 ชั�วโมงโดยไม่ตอ้งใช้ยาและเป็นเวลาอย่าง 

น้อย 10 วนันับตั �งแตเ่ขามีอาการหรอืมีการทดสอบในเชิงบวก 
นักเรยีนครแูละพนักงานไม่ควรไปโรงเรยีนหรอืทํางานจนกวา่ 

แผนกอนามัยจะแจ้งวา่แยกกันอยู่แล้ว

AND

Without Medicine

24
Hours

Fever Free for

10
Days

At least

นักเรยีน ครแูละพนักงานต้องแยกกันอยู่ที�บ้าน 
นานแค่ไหน?
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การเตรยีมพรอ้มที�จะตอบสนองตอ่ COVID-19 ในโรงเรยีนของคณุอาจตอ้งมี 

การวางแผนบทเรยีนล่วงหน้า นอกจากนี�คณุควรมีแผนที�จะจัดหาทางเลือกใน 

การเรยีนรูอ้ื�นสําหรบันักเรยีนที�ตอ้งแยกหรอืกักบรเิวณที�บ้าน นโยบายของโรงเรยีน 

ควรอนญุาตให้นักเรยีนสรา้งงานในชั�นเรยีนที�พลาดโดยไม่มีการลงโทษหากพวกเขา      

ป่ วยหรอืจําเป็ นตอ้งกักบรเิวณ 5. นี�จะเป็ นลักษณะสําคญัของโรงเรยีนที�สามารถ        

เปิดกวา้งสําหรบัการเรยีนรูด้ว้ยตนเองได้ ดว้ยการแพรร่ะบาดของโควดิ -19 
ในยูทาห์ที�เพิ�มขึ�นจึงมีแนวโน้มวา่นักเรยีนและครบูางคนจะตอ้งอยู่บ้าน

กรอบเวลาในการแยกคอืระยะเวลาที�มีคนตดิเชื�อและสามารถส่งผ่านไวรสัไปยังคนอื�นได ้

นักเรยีนหรอืครทูี�ตรวจผลบวกสําหรบั COVID-19 จะตอ้งแยกตวัที�บ้าน

เป็ นเวลาอย่างน้อย 10 วนัขึ�นอยู่กับวา่อาการของเขาหรอืเธอเริ�มดขีึ�นเมื�อใด นี� 

ไม่ไดห้มายความวา่ใครบางคนจะป่ วยในช่วงเวลาดงักล่าวเท่านั�น บางคนที� ไดร้บั 

COVID-19 ป่ วยเป็ นเวลานาน 

คณุตอ้งเตรยีมพรอ้มล่วงหน้าเพื�อดาํเนินการสอนนักเรยีนตอ่ไป  โดยไม่หยุดชะงัก 

สิ�งนี�จะเกิดขึ�นไดก็้ตอ่เมื�อโรงเรยีนมีการเตรยีมความพรอ้ม 

10
Days

SUBSTITUTE 
TEACHER

5 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/symptom-screening.html

แผนกอนามัยจะแจ้งให้ โรงเรียนทราบหรือไม่ว่านักเรียน
ครูหรือพนักงานมีผลการทดสอบในเชิงบวก

ใช่. แผนกอนามัยจะแจ้งจุดตดิตอ่ (POC) ที� โรงเรยีนหากนกัเรยีนครหูรอืพนกังานในโรงเรยีน 

ตรวจพบโควดิ -19 ในเชิงบวก POC จะทํางานอย่างใกล้ชิดกับแผนกสุขภาพ 

ในการตดิตามการตดิตอ่

Health
Department

โรงเรยีนของคุณต้องเตรยีมพรอ้มสาํหรบัช่วงเวลา
ที�นักเรยีนหรอืครจํูาเป็นต้องแยกกันอยู่ที�บ้าน

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/symptom-screening.html
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NEGATIVE
COVID-19

นักเรยีนครหูรอืพนักงานควรแสดงหลักฐานผลการทดสอบ 
COVID-19 ที�เป็นลบก่อนกลับไปโรงเรยีนหรอืไม่?

ไม่การศึกษาแสดงให้เห็นวา่ผู้คนสามารถทดสอบในเชิงบวกไดน้านหลังจากตดิเชื �อ 
(บางครั �งอาจมากกวา่ 45 วนัหลังจากนั�น) ซึ�งหมายความวา่ผู้ที�เคยป่วยดว้ย COVID-19 
ยังสามารถตรวจผลบวกไดแ้ม้วา่จะไม่สามารถแพรเ่ชื �อไวรสัไปยังผู้อื�นไดอ้ีกตอ่ไป 
ทําให้นักเรยีนครแูละพนักงานทราบไดย้ากวา่จะกลับไปเรยีนหรอืทํางานไดเ้มื�อใดหากโรงเรยีน

หรอืนายจ้างตอ้งการผลการทดสอบที�เป็นลบ

คณุไม่ควรขอให้นักเรยีนครแูละพนักงานที�ป่วยเกี�ยวกับผลการทดสอบ COVID-19 

บันทึกของแพทย์หรอืบันทึกจากแผนกอนามัยเพื�อพิสูจน์วา่พวกเขาป่วยมีสิทธิ�ลาป่วยหรอื 

กลับมาทํางานได ้ทําให้เกิดภาระตอ่ระบบการรกัษาพยาบาลและสาธารณสุข

นักเรยีนและพนักงานอาจไม่มีประกันสุขภาพการเข้าถึงผู้ ให้บรกิารดา้นการดแูลสุขภาพหรอื

วธิีการทางการเงินในการรบับันทึกของแพทย์หรอืผลการทดสอบที�เป็นลบ

แผนกอนามัยจะแจ้งโรงเรยีนเมื�อนักเรยีนครหูรอืพนักงานถูกแยกออก

จากกันหรอืไม่?

มันขึ �นอยู่กับสถานการณ์

แผนกอนามัยจะแจ้งจุดตดิตอ่ของโรงเรยีน (POC) 

เมื�อนักเรยีนครหูรอืพนักงานที�ทํางานในโรงเรยีนหรอืกับนักเรยีนเสรจ็สิ �นการแยกตวัและสามารถกลับไปโรงเรยีนหรอืที�

ทํางานได ้ซึ�งหมายความวา่บุคคลนั�นไม่สามารถแพรเ่ชื �อไวรสัไปยังบุคคลอื�นไดอ้ีกตอ่ไป

แผนกอนามัยจะแจ้งให้ โรงเรยีนทราบหากพนักงานทํางานที� โรงเรยีนเท่านั�น หากพนักงานไม่ไดท้ํางานที� โรงเรยีนหรอืกับนักเรยีน 

(ตวัอย่างเช่นเขาหรอืเธอทํางานในสํานักงานเขตการศึกษา) พนักงานอาจกลับไปทํางานหลังจากที�เขาไม่มี ไข้เป็นเวลา 24 ชั�วโมงและอยู่ที� 

อย่างน้อย 10 วนันับตั �งแตเ่ขาป่วยหรอืตรวจรา่งกายเป็นครั �งแรก

โรงเรยีนไม่ควรกําหนดให้มีผลการทดสอบ COVID-19 บันทึกของแพทย์หรอืบันทึกจากแผนกอนามัยสําหรบันักเรยีนครหูรอืพนักงานที�ป่วย 

เพื�อพิสูจน์วา่ป่วยมีคณุสมบัติ ในการลาป่วยหรอืกลับไปทํางานหรอืโรงเรยีน . ทําให้เกิดภาระตอ่ระบบการรกัษาพยาบาลและสาธารณสุข 

นายจ้างไม่จําเป็นตอ้งมีบันทึกจากแพทย์เพื�อรบัเครดติภาษีภายใตก้ฎหมาย Families First Coronavirus Response Act
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ตัวอย่างสถานการณ์
ครตูรวจเชื�อ COVID-19 ในเชิงบวก

นางวตัคินสเ์ป็นครปูระจําชั�นประถมศกึษาปีที� 2
นางวตัคนิส์ตรวจพบเชื �อไวรสัโควดิ -19 ในเชิงบวก

เธอต้องแยกตัวอยู่บ้าน เธอไม่สามารถไปทํางานไดจ้นกวา่อาการของเธอจะเริ�มดขีึ �นและเธอไม่มี ไข้ 

เป็นเวลา 24 ชั�วโมงโดยไม่ตอ้งใช้ยาและเป็นเวลาอย่างน้อย 10 วนันับตั �งแตเ่ธอมีอาการครั �งแรกหรอืมี 

การทดสอบในเชิงบวก

• แผนกอนามัยไดเ้รยีกนางวตัคนิส์เพื�อคน้หาวา่เธอมีความสัมพันธ์ ใกล้ชิดกับใครประมาณ 6 ฟุตหรอื 2 
เมตร (ความยาวประมาณ 2 แขน) เป็นเวลา 15 นาทีหรอืมากกวา่นั�น

• ใครก็ตามที�สัมผัสใกล้ชิดกับ นางวตัคนิส์ ภายใน 2 วนัก่อนที�เธอจะป่วยหรอืไดร้บัการทดสอบในเชิงบวก 

ควรกักกันเป็นเวลา 14 วนั

ใครก็ตามที�อาศยัอยู่กับ นางวตัคินส ์ต้องกักกันเป็นเวลา 14 วนั

ซึ�งหมายความวา่บุคคลนั�นควรอยู่บ้านและห่างจากคนอื�นให้มากที�สุดแผนกอนามัยจะแจ้งให้ผู้ 

ที�อาศัยอยู่กับนางวตัคนิส์ทราบระยะเวลาที�จะกักกันและเวลาที�จะไดร้บัการทดสอบ

นางวตัคินสอ์ยู่ที� โรงเรยีน 2 วนัก่อนที�เธอจะป่วยและได้รบัการทดสอบในเชิงบวกสาํหรบั COVID-19

แผนกอนามัยไดเ้รยีกโรงเรยีนไปบอกพวกเขาวา่นางวตัคนิส์ตรวจพบเชื �อโควดิ -19 ในเชิงบวก

กรมอนามัยจะแจ้งให้ทุกคนที�มีความเสี�ยงสูงขึ �นหากเขาหรอืเธอสัมผัสกับ COVID-19 

โรงเรยีนจะแจ้งให้บุคคลอื�นทราบวา่มี ใครรูเ้ห็นในโรงเรยีน
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Health
Department

นักเรยีนที�ถูกสมัผัสในชั�นเรยีนของนางวตัคินสค์วรกักกันที�บ้านเป็นเวลา 14 วนันับจากวนัที�สมัผัส 

ครอบครวัของนักเรยีนไม่จําเป็นตอ้งกักกันเวน้แตนั่กเรยีนที�ถูกสัมผัสการตรวจ COVID-19 เป็นบวก

นักเรยีนที�ถูกกักกันควรระมัดระวงัเป็นพิเศษและใช้ความปลอดภัยข้อควรระวงั. 

พวกเขายังสามารถป่วยดว้ย COVID-19 หรอืทําให้ผู้อื�นไดร้บัเชื �อไวรสั 

สําหรบัรายการข้อควรระวงัเพื�อความปลอดภัยที�นักเรยีนควรปฏิบัตติามขณะถูกกักกันโปรดไปที�หน้า 43

 ไม่มี ใครอื�นในโรงเรยีนใกล้ชิดกับมิสซิสวตัคนิส์ ไม่มีนักเรยีนคนอื�น ครหูรอืพนักงานจําเป็นตอ้งกักกัน 

ไม่มี ใครสัมผัสใกล้ชิดกับ COVID-19 

โรงเรยีนไม่จําเป็นตอ้งแจ้งผู้ปกครองคนอื�น ๆ ในโรงเรยีนเกี�ยวกับการสัมผัส 

เฉพาะนักเรยีนครหูรอืพนักงานที�ตอ้งกักกันเท่านั�นที�จะไดร้บัแจ้ง 

แผนกอนามัยจะแจ้งให้ โรงเรยีนทราบเมื�อนางวตัคินสจ์บการแยกตัวออกจากโรงเรยีนแล้วและสามารถ

กลับไปโรงเรยีนได้
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ตัวอย่างสถานการณ์ 
นักเรยีนตรวจพบเชื�อโควดิ 19 ในเชิงบวก

เพิรล์ต้องแยกตัวอยู่บ้าน 
เธอไม่สามารถไปโรงเรยีนไดจ้นกวา่อาการของเธอจะเริ�มดขีึ �นและเธอไม่มี ไข้เป็นเวลา 24 
ชั�วโมงโดยไม่ตอ้งใช้ยาและเป็นเวลาอย่างน้อย 10 
วนันับตั �งแตเ่ธอมีอาการครั �งแรกหรอืมีการทดสอบในเชิงบวก

แผนกอนามัยได้ โทรหาพ่อแม่ของเพิรล์เพื�อคน้หาวา่เธอมีความสัมพันธ์ ใกล้ชิดกับใครโดยประมาณ 6 

ฟุตหรอื 2 เมตร (ยาวประมาณ 2 แขน) เป็นเวลา 15 นาทีขึ �นไป ใครก็ตามที�สัมผัสใกล้ชิดกับเพิรล์ไม่เกิน 2 

วนัก่อนที�เธอจะป่วยหรอืไดร้บัการทดสอบในเชิงบวกควรกักกันเป็นเวลา 14 วนั

ครอบครวัของเพิรล์ควรกักกันเป็นเวลา 14 วนั

นั�นหมายความวา่พวกเขาควรอยู่บ้านและห่างจากคนอื�นให้มากที�สุด

แผนกอนามัยจะแจ้งให้ครอบครวัของเพิรล์ทราบวา่พวกเขาสามารถยุตกิารกักกันไดเ้มื�อใดและควรเข้ารบั 

การทดสอบเมื�อใด 

แม้วา่ครอบครวัของเพิรล์จะไม่เคยป่วยเลยหรอืพวกเขาไดร้บัการทดสอบเชิงลบสําหรบัโควดิ 19 

แตพ่วกเขาก็ตอ้งดาํเนินการกักกัน 14 วนัให้เสรจ็สิ �น

เพิรล์เป็นนักเรยีน ม. 2 ที� โรงเรยีนมัธยมต้น

โคลเป็นพี�ชายของเพิรล์ เขาเป็นนักเรยีนชั�นประถมศกึษาปีที� 5 ที� โรงเรยีนประถม

เพิรล์ทดสอบผลบวกสาํหรบัโควดิ 19

14
Days

โคลน้องชายของเพิรล์ควรกักกันเป็นเวลา 14 
วนันับจากวนัสุดท้ายที�เขาสมัผัสกับน้องสาวของเขาในขณะที�เธอติดเชื�อ 
ซึ�งหมายความวา่โคลอาจต้องอยู่บ้านนานกวา่14 วนั

แม้วา่เขาจะไม่ไดป่้วยหรอืมีผลการทดสอบตดิลบสําหรบัโควดิ 19 แต่ โคลก็ควรกักกัน14 วนัให้เสรจ็ 

ไม่มี ใครในชั�นเรยีนของโคลหรอืโรงเรยีนของเขาตอ้งกักกัน 

โรงเรยีนของเขาไม่จําเป็นตอ้งบอกพ่อแม่ครหูรอืพนักงานคนอื�น ๆ วา่น้องสาวของโคลทดสอบในเชิงบวก 

สําหรบัโควดิ 19
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เพิรล์อยู่ที� โรงเรยีน 2 วนัก่อนที�เธอจะตรวจพบโควดิ -19 ในเชิงบวก
หน่วยงานดา้นสุขภาพได้ โทรหาโรงเรยีนเพื�อบอกพวกเขาวา่เพิรล์ตรวจพบเชื �อโควดิ 19 ในเชิงบวก 

กรมอนามัยจะแจ้งให้ทุกคนที�มีความเสี�ยงสูงกวา่วา่พวกเขาสัมผัสกับโควดิ 19 

โรงเรยีนจะแจ้งให้ทุกคนใดในโรงเรยีนของเพิรล์ที�ถูกสัมผัส

นักเรยีนที�ถูกสมัผัสในชั�นเรยีนของเพิรล์ควรกักกันเป็นเวลา 14 วนันับจากวนัที�ถูกสมัผัส
ครอบครวัของพวกเขาไม่ตอ้งกักกันเวน้แตนั่กเรยีนที�สัมผัสกับเพิรล์ป่วยและไดร้บัการทดสอบในเชิงบวก 

สําหรบัโควดิ 19

ครขูองเพิรล์ที�ถูกสมัผัสควรกักกันที�บ้านเป็นเวลา 14 วนันับจากวนัที�ถูกสมัผัส 
ครอบครวัของครไูม่จําเป็นตอ้งกักกันแวน้แตค่ร ู(คนที�พวกเขาอาศัยอยู่ดว้ย) ตรวจเชิงบวกสําหรบัโควดิ 19

ใครก็ตามที�อยู่ระหวา่งการกักกันควรระมัดระวงัเป็นพิเศษ พวกเขายังสามารถตดิโควดิ 19 
และทําให้ผู้อื�นตดิเชื �อไวรสั สําหรบัรายการข้อควรระวงัดา้นความปลอดภัยที�นักเรยีนคร ู

และพนักงานควรปฏิบัตติามในขณะที�ถูกกักกันให้ ไปที�หน้า 43

ไม่มี ใครในโรงเรยีนใกล้ชิดกับเพิรล์ ไม่มีนักเรยีนครหูรอืพนักงานคนอื�นตอ้งกักกันไม่มี ใครสัมผัสใกล้ชิด 

กับโควดิ 19

โรงเรยีนไม่จําเป็นตอ้งแจ้งให้ผู้ปกครองครหูรอืพนักงานคนอื�น ๆ ในโรงเรยีนทราบวา่นักเรยีน 

มีผลการทดสอบในเชิงบวก เฉพาะผู้ปกครองของนักเรยีนครแูละพนักงานที�ถูกสัมผัสเท่านั�นที�จะไดร้บัแจ้ง

แผนกอนามัยจะแจ้งให้ โรงเรยีนทราบเมื�อเพิรล์แยกตัวออกจากโรงเรยีนเสรจ็สิ �นแล้วและสามารถ 

กลับไปโรงเรยีนได้

Health
Department

14
Days
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ตัวอย่างสถานการณ์ 
นักเรยีนในทีมกีฬาของโรงเรยีนได้รบัผลบวกสาํหรบัโควดิ 19 

แซมเป็นนักเรยีนชั�นมัธยมศกึษาปีที� 6

เขาเล่นในทีมฟุตบอลของโรงเรยีน เขาอายุ 18 ปี ซึ�งหมายความวา่เขาเป็น“ นักเรยีนที�มีสิทธิ�” 
และสามารถตดัสินใจดว้ยตนเองไดต้ามกฎหมาย ในช่วงตน้ปีการศึกษาแซมไดล้งนามในแบบฟอรม์ยินยอม 

เป็นลายลักษณ์อักษรซึ�งอนุญาตให้ โรงเรยีนและ หน่วยงานสาธารณสุขบอกพ่อแม่ของเขาวา่เขาไดร้บั 

เชื �อไวรสัโควดิ 19 หรอืไม่

แซมทดสอบผลบวกสาํหรบัโควดิ 19

เขาควรแยกตัวอยู่บ้าน

เขาไม่สามารถไปโรงเรยีนหรอืเล่นฟุตบอลไดจ้นกวา่อาการของเขาจะเริ�มดขีึ �นและเขาไม่มี ไข้เป็นเวลา 24 

ชั�วโมงโดยไม่ตอ้งใช้ยาและเป็นเวลาอย่างน้อย 10 วนันับตั �งแตเ่ขามีอาการครั �งแรกหรอืมีการทดสอบในเชิงบวก

แผนกอนามัยเรยีกแซมและพ่อแม่ของเขาเพื�อคน้หาวา่เขามีความสัมพันธ์ ใกล้ชิดกับใครบ้างประมาณ 6 

ฟุตหรอื 2 เมตร (ความยาวประมาณ 2 แขน) เป็นเวลา 15 นาทีหรอืมากกวา่นั�นนานถึง 2 

วนัก่อนที�เขาจะป่วยและไดร้บัการทดสอบในเชิงบวก ใครก็ตามที�สัมผัสใกล้ชิดกับแซมควรกักกัน 14 วนั

ครอบครวัของแซมควรกักกันเป็นเวลา 14 วนั

นั�นหมายความวา่พวกเขาควรอยู่บ้านและห่างจากคนอื�นให้มากที�สุด

 กรมอนามัยจะแจ้งให้ครอบครวัของเขาทราบวา่พวกเขาสามารถยุตกิารกักกันไดเ้มื�อใดและควรเข้ารบั 

การทดสอบเมื�อใด แม้วา่ครอบครวัของเขาจะไม่เคยป่วยเลยหรอืพวกเขาทดสอบโควดิ -19 ในเชิงลบ 

แตพ่วกเขาก็ควรกักกัน 14 วนัให้เสรจ็สิ �น

แซมอยู่ที� โรงเรยีนและฝึกซ้อมฟุตบอล 2 วนัก่อนที�เขาจะตรวจพบโควดิ 19 ในเชิงบวก 

กรมอนามัยแจ้งโรงเรยีนวา่แซมตรวจพบเชื �อไวรสัโควดิ 19 เป็นบวก

กรมอนามัยจะแจ้งให้ทุกคนที�มีความเสี�ยงสูงกวา่ที�พวกเขาสัมผัสกับโควดิ 19 

โรงเรยีนจะแจ้งให้บุคคลอื�นที�ถูกสัมผัสในโรงเรยีนหรอืขณะซ้อมฟุตบอล
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นักเรยีนที�ถูกสมัผัสในโรงเรยีนหรอืซ้อมฟุตบอลควรกักกันที�บ้านเป็นเวลา 14 วนันับจากวนัที�ถูกสมัผัส

นักเรยีนที�ถูกกักกันไม่ควรไปซ้อมฟุตบอลระหวา่งการกักกัน 14 วนัของพวกเขา

ครอบครวัของนักเรยีนไม่จําเป็นตอ้งกักกันเวน้แตผู่้ที�ถูกสัมผัสที� โรงเรยีนหรอืในการฝึกซ้อมฟุตบอลทดสอบวา่ 

เป็นบวกสําหรบัโควดิ 19

ครพูนักงานหรอือาสาสมัครที�ถูกสมัผัสในโรงเรยีนหรอืฝึกซ้อมฟุตบอลควรกักกันที�บ้านเป็นเวลา 14 

วนันับจากวนัที�ถูกสมัผัส

ครอบครวัของครพูนักงานหรอือาสาสมัครที�ถูกสัมผัสไม่จําเป็นตอ้งกักกันเวน้แตค่นที�พวกเขาอาศัยอยู่ดว้ยซึ�ง 

ถูกสัมผัสที� โรงเรยีนหรอืการฝึกฟุตบอลทดสอบในเชิงบวกสําหรบัโควดิ 19

ใครที�ถูกกักกันควรระมัดระวงัเป็นพิเศษ พวกเขายังสามารถตดิโควดิ 19 และทําให้ผู้อื�นตดิเชื �อไวรสั 

สําหรบัรายการข้อควรระวงัดา้นความปลอดภัยที�นักเรยีนครหูรอืพนักงานควรปฏิบัตติามในขณะที�ถูกกักกันให้ 

ไปที�หน้า 43

เฉพาะนักเรยีนครหูรอืพนักงานที�ถูกสัมผัสเท่านั�นจะไดร้บัแจ้ง

แผนกอนามัยจะแจ้งให้ โรงเรยีนทราบเมื�อแซมแยกตัวออกจากโรงเรยีนเสรจ็สิ �นแล้วและสามารถกลับ 

ไปโรงเรยีนได้

Health
Department
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การติดต่อติดตามในโรงเรยีน 
แตล่ะโรงเรยีนควรมีบุคคลที�จะตดิตอ่ (POC)

บุคคลที�จะตดิตอ่ทํางานรว่มกับแผนกสุขภาพในการตดิตามการตดิตอ่บุคคลที�จะตดิตอ่จะแจ้งให้นักเรยี

นผู้ปกครองครแูละพนักงานที�มีคณุสมบัตเิหมาะสมหากพวกเขาถูกสัมผัสโควดิ 19 ที� โรงเรยีน

จะเกิดอะไรขึ�นถ้านักเรยีนครู หรอืพนักงานสมัผัส 
กับใครบางคนที�ติดโควดิ 19?
หากนกัเรยีนครหูรอืพนกังานสัมผัสกับบุคคลที�ทดสอบในเชิงบวกโควดิ 19 หนว่ยงานอนามัยและโรงเรยีนจะทํางาน 

รว่มกันในการตดิตามการตดิตอ่ การตดิตามการตดิตอ่เป็ นวธิีที�เจ้าหนา้ที�สาธารณสุขคน้หาผู้ตดิตอ่ใกล้ชิดของ

บุคคลที�ตดิโควดิ 19

1       ผู้ที� ไดร้บัการตรวจโควดิ 19 จะไดร้บัผลการทดสอบจากผู้ ให้บรกิารดา้นการแพทย์หรอืสถานที�ทดสอบที�เก็บตวัอย่าง

2       กรมอนามัยจะโทรหาใครก็ตามที�ตรวจพบโควดิ 19 ในเชิงบวก แผนกสุขภาพอาจใช้เวลาสองถึงสามวนั 

ในการโทรหาผู้ที�ตรวจผลบวก พวกเขาจะถามเขาหรอืเธอวา่อาจเคยสัมผัสอย่างใกล้ชิดกับใครบ้างถึง 2 
วนัก่อนที�เขาจะป่วยหรอืมีผลการทดสอบในเชิงบวก

3   แผนกอนามัยจะแจ้งให้บุคคลที�จะตดิตอ่ที� โรงเรยีนทราบหากนักเรยีนครหูรอืพนักงานที�ทํางานในโรงเรยีนหรอืกับนักเรยีนตรวจพบเชื �อโ

ควดิ 19 ในเชิงบวก แผนกสุขภาพให้ชื�อของผู้ที�ทดสอบในเชิงบวกและวนัที�สัมผัสครั �งสุดท้ายกับบุคคลที�จะตดิตอ่

4   บุคคลที�จะตดิตอ่รวบรวมและจัดทํารายชื�อนักเรยีนครหูรอืพนักงานที�มีความเสี�ยงสูงตอ่การเจ็บป่วยรนุแรงจากโควดิ 19 
ซึ�งทราบวา่ไดสั้มผัสใกล้ชิดกับผู้ที�ทดสอบในเชิงบวกไปยังแผนกอนามัย

แผนกอนามัยจะแจ้งผู้ปกครองของนักเรยีนครหูรอืพนักงานที�มีความเสี�ยงสูงกวา่และให้คาํแนะนําเกี�ยวกับระยะเวลาที�ควรกักกันวธิีตร

วจดอูาการและเวลาที�ควรพิจารณาการทดสอบ

5       บุคคลที�จะตดิตอ่จะแจ้งให้นักเรยีนคนอื�นๆbที�มีสิทธิ�หรอืผู้ปกครองครหูรอืพนักงานของนักเรยีนคนอื�นๆbที�อาจเคยสัมผัสกับบุคคลที�ท

ดสอบในเชิงบวก บุคคลที�จะตดิตอ่จะให้คาํแนะนําเกี�ยวกับระยะเวลาที�ควรกักกันวธิีตรวจสอบอาการและเวลาที�ควรพิจารณาการทดสอบ

ในกรณีส่วนใหญ่โรงเรยีนอาจแจ้งให้ผู้ปกครองทราบเฉพาะนักเรยีนที�มีสิทธิ�เท่านั�นb(นักเรยีนที�มีอายุ18ปีหรอืนักเรยีนในวยัใดก็ ไดท้ี� 

เรยีนหลักสูตรระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย)bหากนักเรยีนที�มีสิทธิ� ไดล้งนามในหนังสือยินยอม 

มีบางสถานการณ์ที�ผู้ปกครองของนักเรยีนที�มีสิทธิ�จะไดร้บัแจ้งโดยไม่ไดร้บัความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร

6        เฉพาะนักเรยีนครหูรอืพนักงานที�สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที�ทําการทดสอบเชิงบวกเท่านั�นที�จะไดร้บัแจ้งถึงการสัมผัสที�เป็นไปได ้

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
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การสมัผัสใกล้ชิดในสถานศกึษามีความหมายอย่างไร?

การสัมผัสใกล้ชิดหมายถึงบุคคลที�อยู่ ใกล้มากกวา่ 6 ฟุตหรอื 2 เมตร (ความยาวประมาณ 2 แขน) 
จากผู้ที�ตรวจหา COVID-19 เป็นบวกเป็นเวลา 15 นาทีหรอืนานกวา่นั�น

ใครก็ตามที�สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที�ตดิเชื �อ COVID-19 ถึง 2 

วนัก่อนที�เขาจะมีอาการหรอืมีผลการทดสอบในเชิงบวกจะถือวา่ไดร้บัสารและควรกักกันเป็นเวลา 14 

วนั

ในสถานศกึษาการสมัผัสใกล้ชิดหมายถึง:
• ใครก็ตามที�อยู่ ในสถานศึกษา (เช่นห้องเรยีน) หรอืในรถโรงเรยีนที�นั�งดา้นหน้าดา้นหลังหรอืดา้นข้าง 6 

ฟุตหรอื 2 เมตรของผู้ที�ทาํการทดสอบเชิงบวกเป็นเวลา 15 นาทีหรอืนานกวา่นั�น

• ครพูนักงาน (เช่นผู้เชี�ยวชาญดา้นวชิาชีพหรอืคนขับรถประจําทาง) หรอืผู้มาเยี�ยมที�สูง 6 ฟุตหรอื 2 

เมตรเป็นเวลา 15 นาทีหรอืนานกวา่นั�นจากผู้ที�ทดสอบในเชิงบวก

• ใครก็ตามที�อยู่ ใกล้มากกวา่ 6 ฟุตหรอื 2 เมตรเป็นเวลา 15 

นาทีหรอืนานกวา่นั�นกับผู้ที�ทดสอบในเชิงบวกระหวา่งกิจกรรมนอกหลักสูตร (กีฬาเตน้ราํคลับ) 

ระหวา่งการชุมนุมของโรงเรยีน (การชุมนุมการเตน้ราํ); หรอืในช่วงอาหารกลางวนัหรอืช่วงวา่ง

การสวมผ้าปิดหน้าหรอืหน้ากากตลอดเวลาในโรงเรยีนช่วยลดความเสี�ยงของ COVID-19 
อย่างไรก็ตามการใช้ผ้าปิดหน้าไม่ไดช่้วยลดความเสี�ยงไดอ้ย่างสมบูรณ์ 
ดว้ยเหตนีุ�ผู้ ใดก็ตามที�สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที�ตรวจพบโควดิ -19 
ในเชิงบวกแม้วา่ทั �งคูจ่ะสวมผ้าปิดหน้าหรอืหน้ากากอนามัยก็ตามจะยังคงไดร้บัการพิจารณา

ให้สัมผัสและควรกักกันเป็นเวลา 14 วนั

i

6
ฟุต

เป็นเวลา 15 นาที

หากแผนกอนามัยหรอืผู้ตดิตอ่ที� โรงเรยีนไม่สามารถระบุไดว้า่ใครมีความใกล้ชิดกับผู้ที�ทําการทดสอบในเชิงบวกทุกคนในห้องเรยีนรถโรงเรยีน 

อาหารกลางวนัหรอืช่วงเวลาวา่งกิจกรรมนอกหลักสูตร (กีฬาการเตน้ราํชมรม) หรอืการชุมนุมในโรงเรยีน (การชุมนุมการเตน้ราํ) 
จะถือวา่ถูกเปิดเผยและควรกักกันเป็นเวลา 14 วนั



37

โรงเรยีนจะกําหนดการสมัผัสอย่างใกล้ชิด
จุดตดิตอ่ (POC) จะทํางานอย่างใกล้ชิดกับแผนกอนามัยเพื�อตรวจสอบวา่ใครเข้ามาใกล้ชิดที� 

โรงเรยีนกับผู้ที�ทดสอบในเชิงบวก

POC อาจตอ้งพูดคยุกับครหูรอืโคช้เพื�อทําความเข้าใจวา่นักเรยีนมีความใกล้ชิดกับใครบ้าง 

การแบ่ง�นข้อมูลนี�จะตอ้ง จํากัด เฉพาะเจ้าหน้าที�ของโรงเรยีนจํานวนน้อยที�สุดเท่าที�จะเป็นไปได้

และแตล่ะคนจะตอ้งไดร้บัแจ้งวา่ข้อมูลนั�นเป็นความลับและไม่สามารถเปิดเผยซํ�าหรอืแบ่ง�น

กับผู้อื�นได้

เพื�อปกป้องความเป็นส่วนตวัของผู้ที�ทดสอบในเชิงบวกให้มากที�สุดและช่วยในการตดิตามการตดิตอ่โรงเรยีนอาจตอ้งการพิจารณา:

ข้อมูลลับ

นักเรยีนควรกาํหนดที�นั�งบนรถโดยสารถ้าเป็นไปได ้
ซึ�งรวมถึงกรณีที� ใช้รถบัสเพื�อพานักเรยีนไปทํากิจกรรม 

ทัศนศึกษาหรอืงานกีฬา

ขอให้ครเูขียนแผนภูมิที�นั� งและการจัดกลุ่มนักเรยีนล่วง

หน้าสําหรบักิจกรรมในชั�นเรยีน

SEATING CHART

โคช้อาจตอ้งการพิจารณาแผนการเขียนล่วงหน้า 

สําหรบัการปฏิบัตทิี�มีชื�อนักเรยีนและการจัดกลุ่ม 

สําหรบัแตล่ะกิจกรรมหรอืการฝึกซ้อม 
โคช้และผู้อาํนวยการกิจกรรมควรเก็บรายชื�อการเข้า 

รว่มกิจกรรมการฝึกปฏิบัตแิละเกม

OFFENSIVE LINE
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ทําความเข้าใจเกี�ยวกับวนัที�ถูกสมัผัสกับเชื�อ

วนัที�สัมผัสคอืวนัที�ผู้ที�ตรวจหาเชื �อ COVID-19 ในเชิงบวกไดร้บัการพิจารณาวา่ตดิเชื �อ 

เป็นครั �งแรกและสามารถแพรเ่ชื �อไปยังผู้อื�นได ้วนัที�นี�เริ�มขึ �น 2 วนัก่อนที�บุคคลนั�นจะมี 

อาการหรอืมีการทดสอบในเชิงบวก ใครก็ตามที�สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที�ทดสอบผลบวกตั �งแตว่นัที� 

สัมผัสจนกวา่บุคคลนั�นจะยุตกิารแยกตวัและไม่ถือวา่ตดิเชื �ออีกตอ่ไปจะถือวา่สัมผัสกับไวรสั 
แผนกอนามัยจะให้ POC ในวนัที�ถูกสัมผัสกับเชื �อ

คําถามที� POC อาจต้องถามเพื�อหาวา่ใครบ้างที�ถูกเปิดเผยในโรงเรยีน:

นักเรยีนนั�งรถโรงเรยีนไป - กลับโรงเรยีนหรอืไม?่ มีการกําหนดที�นั�งบนรถโรงเรยีนหรอืไม่? 
ถ้าเป็นเช่นนั�นใครนั�งอยู่ห่างจากเขาไปทางดา้นหน้าดา้นหลังและดา้นข้างไม่เกิน 6 ฟุต?

นักเรยีนมีชั �นเรยีนอะไรบ้าง? มีชั �นเรยีนของเขาหรอืเธออยู่นอกมหาวทิยาลัยหรอืไม่? เขาหรอืเธอมีเวลาปลดปล่อยหรอืไม่?

นักเรยีนไดก้ําหนดที�นั�งระหวา่งชั �นเรยีนหรอืไม?่ ใครนั�งอยู่ข้างหน้าข้างหลังและดา้นข้างไม่เกิน 6 ฟุต 
นักเรยีนในชั�นเรยีนถูกจัดกลุ่มเป็นกลุ่มประชากรตามรุน่หรอืกลุ่มหรอืไม ่นักเรยีนสามารถเวน้ระยะทางกายภาพไดห้รอืไม่?

นักเรยีนรบัประทานอาหารกลางวนัในช่วงเวลาใด มีการกาํหนดที�นั�งในช่วงมื �อกลางวนัหรอืไม่? 
ถ้าเป็นเช่นนั�นใครจะนั�งอยู่ห่างจากเขาหรอืเธอไม่เกิน 6 ฟุตทั �งดา้นหน้าดา้นหลังและดา้นข้าง?

นักเรยีนมีส่วนรว่มในกิจกรรมนอกหลักสูตรอะไรบ้าง

 กิจกรรมเหล่านี�อาจรวมถึงทีมกีฬาสวา่นคลับโรงละครนักรอ้งประสานเสียงหรอืกิจกรรมอื�น ๆ

นักเรยีนไดเ้ข้ารว่มการชุมนุมของโรงเรยีนเช่นการชุมนุมการคนืวญิญาณการเตน้ราํหรอืการประชุมครผูู้ปกครองหรอืไม่

ครโูคช้หรอืผู้จัดกิจกรรมเก็บรายชื�อหรอืใบตดิตามการเข้ารว่มไวห้รอืไม่ นักเรยีนในกิจกรรมจัดกลุ่มเป็น 

กลุ่มประชากรตามรุน่หรอืกลุ่มหรอืไม่ นักเรยีนสามารถเวน้ระยะทางกายภาพไดห้รอืไม่?

มีช่วงเวลาอื�นบ้างไหมในระหวา่งวนัที�นักเรยีนไดสั้มผัสใกล้ชิดกับนักเรยีนครหูรอืพนักงานคนอื�น ๆ
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ผู้ ใดก็ตามที�มีการสัมผัสใกล้ชิดควรกักบรเิวณเป็นเวลาด14ดวนันับจากครั �งสุดท้ายที�สัมผัสใกล้ชิด

กับผู้ที�ตรวจหาเชื �อ COVID-19 ในเชิงบวก

สาธารณสุขอาจแนะนําให้ผู้ที�สัมผัสเชื �อเCOVIDเ19เเข้ารบัการตรวจ 

อย่างไรก็ตามแม้วา่การทดสอบจะเป็นลบเขาหรอืเธอจะตอ้งสิ�นสุดการกักกัน 14 วนั

หากผู้ที�อยู่ ในเขตกักกันเกิดอาการของเCOVID-19เเขาหรอืเธอควรแยกและโทรตดิตอ่ผู้ ให้บรกิาร

ดา้นการดแูลสุขภาพทันที เขาหรอืเธอจะตอ้งไดร้บัการตรวจหา COVID-19

• POC จะทํางานอย่างใกล้ชิดกับแผนกสุขภาพเพื�อคน้หาวา่มีคนสัมผัสใกล้ชิดครั �งสุดท้ายที� 6 ฟุตหรอื 2 เมตร (ความยาวประมาณ 2 แขน) 
กับผู้ที�ตรวจพบโควดิ -19 ในเชิงบวก

• บุคคลที� ไดร้บัสารควรกักกันเป็นเวลา 14 วนัเต็มหลังจากครั �งสุดท้ายที�เขาหรอืเธอไดสั้มผัสใกล้ชิดกับผู้ที�ทดสอบในเชิงบวก

• การกักกันควรสิ�นสุดในเวลาเดยีวกันของวนัที�บุคคลนั�นเริ�มกักกัน ตวัอย่างเช่นหากการกักกันเริ�มขึ �นในตอนเที�ยงควรกักกันไวจ้นถึงเที�ยงของวนัที� 

14

นักเรยีนครแูละพนักงานต้องกักกันนานแค่ไหน?

จะทราบได้อย่างไรวา่ใครบางคนสามารถยุติการกักกัน
ได้6?

6 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/quarantine.html

สิ�งนี�อาจทําให้บางคนสับสน
• คณุอาจตอ้งอธิบายวา่การกักกันเริ�มตน้ในเวลาที� 

ไดร้บัคาํสั�งให้กักกัน

• วนัรุง่ขึ �นในเวลาเดยีวกัน (24 ชั�วโมงหลังจากนั�น) 

ถือเป็นวนัเดยีว

• การกักกันจะสิ�นสุดในเวลาเดยีวกัน 14 วนัตอ่มา

14
วนั

Please note if your quarantine starts at noom on day 1, then it would end at noon on the last day

การสัมผัส
ใกล้ชิด
ครั �งสุดท้าย
กับผู้ที
่ตดิเชื �อ 
COVID-19 วนัสุดท้ายของ

การกักกัน

กักกัน 14 วนั

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/quarantine.html
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นักเรยีนที�สัมผัสเชื �อ COVID-19 ควรกักกันที�บ้านเป็ นเวลา 14 วนันับจากวนัที�ถูกสัมผัส ไม่สําคญัวา่นักเรยีน 

จะถูกสัมผัสที� โรงเรยีนหรอืในชีวติส่วนตวัของเขาหรอืเธอหลักเกณฑ์การกักกันยังคงมีผลบังคบัใช้

ผู้ปกครองตอ้งตรวจดอูาการของ COVID-19 ของบุตรหลานทุกวนัในช่วงกักกัน 14 วนั หากนักเรยีนป่ วยหรอื 

มีอาการของ COVID-19 ในระหวา่งการกักกันผู้ปกครองควรโทรตดิตอ่ผู้ ให้บรกิารดา้นการแพทย์และให้บุตร 

ของพวกเขาไดร้บัการตรวจหา COVID-19 สามารถดสูถานที�ทดสอบไดท้ี� https://
coronavirus.utah.gov/testing-locations/

แม้วา่นักเรยีนจะไม่เคยป่ วยหรอืมีการทดสอบในทางลบ แตเ่ขาก็ตอ้งสิ�นสุดการกักกัน 14 วนั

นักเรยีนและผู้ปกครองจําเป็ นตอ้งใช้มาตรการป้ องกันความปลอดภัยเป็ นพิเศษในระหวา่งการกักกัน 

ข้อควรระวงัเพื�อความปลอดภัยเหล่านี�มีอยู่ ในหน้า 43

นักเรยีนที�สมัผัสกับ COVID-19

ครหูรอืพนักงานที�มีการสมัผัสกับ COVID-19
ครแูละพนักงานที�ถูกสัมผัสกับ COVID-19 ควรกักกันเป็ นเวลา 14 วนันับจากวนัที�ถูกสัมผัส ไม่สําคญัวา่ครหูรอืพนักงานอยู่ที� ไหน

เมื�อถูกสัมผัสหลักเกณฑ์การกักเก็บยังคงมีผลบังคบัใช้

ครแูละพนักงานควรตรวจอาการของ COVID-19 ทุกวนัในช่วงการกักกัน 14 วนั หากครหูรอืพนักงานเจ็บป่วยหรอืมีอาการของ

COVID-19 ในระหวา่งการกักกันควรโทรตดิตอ่ผู้ ให้บรกิารดา้นการดแูลสุขภาพและเข้ารบัการตรวจสําหรบั COVID-19 

สถานที�ทดสอบสามารถพบไดท้ี� https://coronavirus.utah.gov/testing-

locations/

แม้วา่ครหูรอืพนักงานจะไม่เคยป่วยหรอืทดสอบในทางลบ แตก็่ตอ้งจบการกักกัน 14 วนั

ครแูละพนักงานจําเป็นตอ้งใช้มาตรการป้องกันความปลอดภัยเป็นพิเศษในระหวา่งการกักกัน

ข้อควรระวงัเพื�อความปลอดภัยเหล่านี�มีอยู่ ในหน้า 43
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กิจกรรมนอกหลักสูตรและโควดิ 19
กรมอนามัยของยูทาห์เข้าใจดวีา่กิจกรรมนอกหลักสูตรของโรงเรยีนมีความสําคญัเพียงใดให้กับนักเรยีน

ครอบครวัและของชุมชนเราการมีส่วนรว่มในกิจกรรมนอกลักสูตรและกีฬาที� โรงเรยีนสนับสนุน

ช่วยให้นักเรยีนประสบความสําเรจ็ในโรงเรยีนลดความเสี�ยงที�นักเรยีนจะใช้สารเสพตดิและให้

ประโยชน์ทางสังคมและอารมณ์ที�ช่วยเหลือนักเรยีนตลอดชีวติ

นี�คอืเหตผุลที�เราขอให้นักเรยีนโรงเรยีนครอบครวัและสมาชิกชุมชนใช้ความระมัดระวงัเป็น

พิเศษเพื�อชะลอการแพรร่ะบาดของโควดิ 19 ในชุมชนของพวกเขา ทุกคนตอ้งทํางานรว่ม

กันและใช้ความระมัดระวงัเพื�อให้แน่ใจวา่นักเรยีนสามารถ มีส่วนรว่มในกิจกรรมที�สําคญัเหล่า

นี� ได ้

หากนักเรยีนที�เข้ารว่มกิจกรรมของโรงเรยีนกีฬาหรอืชมรมได้รบัผล
บวกสาํหรบัโควดิ 19 ทั�งกลุ่มทีมหรอืชมรมจะถูกกักกันหรอืไม่

หากนักเรยีนตรวจหาโควดิ 19 ในเชิงบวกนักเรยีนจะตอ้งแยกตวัที�บ้าน 
นักเรยีนจะไม่สามารถไปโรงเรยีนหรอืเข้ารว่มในกิจกรรมนอกหลักสูตรหรอื 

กีฬาที� โรงเรยีนสนับสนุน

ทุกคนที�อยู่ ใกล้ชิดกับนักเรยีน 6 ฟุตหรอื 2 เมตร (ยาวประมาณ 2 แขน) 

ควรกักกันที�บ้านเป็นเวลา 14 วนั ซึ�งอาจรวมถึงนักเรยีนคนอื�น ๆ 

ที�นั� งใกล้นักเรยีนในชั�นเรยีนมากกวา่ 6 ฟุตผู้เข้ารว่มคนอื�น ๆ 

ในกิจกรรมที�มีการตดิตอ่อย่างใกล้ชิดหรอืครแูละโคช้ 

แม้วา่ผู้ที� ไดร้บัผลการทดสอบเชิงลบของโควดิ 19 ก็ควรกักกัน 14 

วนัให้สิ �นสุด
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เราควรใช้ความระมัดระวงัอะไรบ้างเพื�อให้แน่ใจวา่นักเรยีนสามารถเข้า
รว่มกิจกรรมกีฬาและชมรมของโรงเรยีน

โรงเรยีนควรปฏิบัตติามข้อกําหนดเฉพาะสําหรบักิจกรรมนอกหลักสูตรจากสมาคมกิจกรรมโรงเรยีนมัธยมยูทาห์ 
คณะกรรมการการศึกษาแห่งรฐัยูทาห์และแนวทางการแบ่งตามรหัสสีของยูทาห์

เราส่งเสรมิให้ทุกคนทําทุกอย่างเท่าที�ทําไดเ้พื�อให้แน่ใจวา่นักเรยีนมีโอกาสเข้ารว่มกิจกรรมนอกหลักสูตร สิ�งเหล่านี�เป็นแนวคดิเพิ�มเตมิที� 

นักเรยีนครอบครวัสมาชิกในชุมชนโรงเรยีนผู้อํานวยการกิจกรรมโคช้และเจ้าหน้าที�ฝึกอบรมอาจพิจารณานําไปใช้

ทุกคนควรสวมผ้าปิ ดหน้าในที�สาธารณะและเมื�อคณุไม่สามารถออกห่างจากผู้อื�นแม้อยู่ข้างนอก 
คณุไม่จําเป็ นตอ้งสวมผ้าปิ ดหน้าเมื�อข้างนอกหากคณุสามารถออกห่างจากผู้อื�นที� ไม่ ไดอ้าศัยอยู่ ในบ้านของคณุได้

 ผู้อํานวยการกิจกรรมโคช้และเจ้าหน้าที�ฝึ กอบรมควรส่งเสรมิใหนั้กเรยีนสวมผ้าปิ ดหน้าเวน้ระยะห่างทางกายภาพจํากัดจํานวนคนที�พวกเขา 

สัมผัสใกล้ชิดในชีวติส่วนตวัและจํานวนสถานที�ที�พวกเขาไปซึ�งอาจมีกลุ่มใหญ่

ผู้เข้ารว่มผู้อํานวยการกิจกรรมโคช้เจ้าหน้าที�ฝึ กอบรมและผู้ชมทุกคนสวมเสื�อผ้าปกปิ ดใบหน้าในงานกิจกรรมการฝึ กซ้อมและเกมตา่งๆให้มากที� 

สุด

 ให้ผู้เข้ารว่มและโคช้ห่างจากกัน 6 ฟุตในกิจกรรมฝึ กซ้อมและเกมให้มากที�สุด

 พิจารณาวางเครื�องหมายห่างกัน 6 ฟุตเพื�อให้ผู้เข้ารว่มและโคช้ฝึ กการเวน้ระยะห่างกายโดยไม่ตอ้งคดิถึงเร�อืงนี� 
ผู้คนมีแนวโน้มที�จะปฏิบัตพิฤตกิรรมสุขภาพเมื�อเป็ นเรื�องง่าย วางเคร�อืงหมายในส่วนบ้านและนอกบ้านเพื�อให้ทุกคนปลอดภัย

 จํากัด ผู้ชมไวเ้ฉพาะครอบครวัของผู้เข้ารว่มไม่ใช่ประชาชนทั�วไป

จัดกลุ่มอัฒจันทรห์รอืพื �นที�นั�งเล่นเพื�อป้ องกันกลุ่มครวัเรอืน 6 ฟุตจากคนอื�นที� ไม่ ไดอ้าศัยอยู่ ในบ้านเดยีวกัน จัดพื �นที�เพียงพอให้5-7 
คนนั�งในแตล่ะกลุ่มโดยห่างจากกลุ่มที�นั� งถัดไป 6 ฟุต

พิจารณาปิ ดกั �นที�นั�งแถวเวน้แถว

วางเครื�องหมายไวห้่างกัน 6 ฟุตในพื�นที�แออัดทั�วไป (ข้างนอกห้องนํ�าทางเข้าและทางออกข้างหนา้สัมปทาน)

 ให้เจลทาํความสะอาดมือที�จุดรบัสัมปทาน ให้บรกิารเฉพาะสินคา้ที�บรรจุแยกกันหรอืหยิบและไปที�จุดรบัสัมปทาน

มีสถานีเจลทาํความสะอาดมืออัตโนมัตขิ้างนอกห้องนํ�า

นักเรยีนอาจไม่เข้าใจความสาหัสของนักเรยีนหลายคนที�สัมผัสกับไวรสั 
ผู้ ใหญ่ที�มีอิทธิพลควรพิจารณาอธิบายให้นักเรยีนผู้ปกครองและสมาชิกในชุมชนเข้าใจถึงผลกระทบตอ่กิจกรรมหรอืฤดกูาลกีฬาของพวกเขาที�นัก

เรยีนหลายคนถูกสัมผัส

ผู้ ใหญ่ที�มีอิทธิพลอาจพิจารณาใช้นักเรยีนที�อยู่ ในวงอิทธิพลของพวกเขาในฐานะผู้นําโรงเรยีนและชุมชนเพื�อกระตุน้ให้นักเรยีนคนอื�น ๆ 
ครอบครวัของพวกเขาและสมาชิกในชุมชนใช้ความระมัดระวงัตลอดเวลา อิทธิพลจากเพื�อนในเชิงบวกอาจช่วยให้ทุกคนในโรงเรยีนใช้มาตรการ 

ความปลอดภัยส่วนบุคคลมากขึ �นเพื�อหยุดการแพรร่ะบาดของไวรสัในชุมชนแม้วา่พวกเขาจะไม่ไดอ้ยู่ที� โรงเรยีนก็ตาม
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• ตรวจดอูาการของโควดิ 19 ทุกวนัรวมถึงการวดัอุณหภูมิดว้ยถ้าเป็นไปได ้
หากคณุไม่มีเทอร์ โมมิเตอร์ ให้ตรวจสอบผิวหนังของคณุเพื�อดวูา่รูสึ้กอุ่นหรอืมีสีแดง 
คณุสามารถดาวน์โหลดหนังสือเล่มเล็กที�มีประโยชน์ชื�อ "จะทําอย่างไรหากคณุอยู่ ในการกักกันหรอืแยกตวัเอง" สามารถดาวน์โหลดไดท้ี� 
https://coronavirus.utah.gov/protect-yourself/

• อยู่บ้านและห่างจากคนอื�นให้มากที�สุด 
ห้ามไปโรงเรยีนทํางานกิจกรรมนอกหลักสูตรบรกิารทางศาสนาการสังสรรค์ ในครอบครวัหรอืกิจกรรมอื�น ๆ จนกวา่การกักกัน 14 
วนัจะสิ�นสุดลง

• สวมผ้าปิดหน้าหรอืหน้ากากอนามัยหากคณุจําเป็นตอ้งออกจากบ้านเพื�อไปทําธุระที�จําเป็นเช่นซื�อของชําหรอืไปรบัการรกัษาพยาบาล 
ออกจากบ้านเฉพาะในกรณีที�คณุตอ้งทาํ

•  จํากัด จํานวนผู้เยี�ยมชมบ้านของคณุ สิ�งนี�สําคญัอย่างยิ�งหากคณุหรอืคนที�คณุอาศัยอยู่ดว้ยมีความเสี�ยงสูงที�จะเจ็บป่วยรนุแรงจากโควดิ 19
• ทําความสะอาดพื �นผิวที�สัมผัสบ่อยๆ (โทรศัพท์ลูกบิดประตสูวติช์ ไฟที�จับโถสุขภัณฑ์มือจับอ่างล้างหน้าเคาน์เตอรแ์ละโลหะอะไรก็ ได)้
• ล้างมือดว้ยสบู่และนํ�าบ่อยๆ หากไม่มีสบู่และนํ�าให้ ใช้เจลทําความสะอาดมือสูตรแอลกอฮอล์ที�มีแอลกอฮอล์อย่างน้อย 60%
• เปิดหน้าตา่งให้มากที�สุดเท่าที�จะทําไดเ้พื�อปรบัปรงุการระบายอากาศและเพิ�มการแลกเปลี�ยนอากาศในห้อง
• อย่าแบ่ง�นอาหารหรอืเครื�องใช้รว่มกับผู้อื�น
• อย่าใช้ของใช้ส่วนตวัเช่นแปรงสี�นรว่มกับผู้อื�น

ข้อควรระวงัเพื�อความปลอดภัยสาํหรบันักเรยีน 
ครแูละพนักงานที�สมัผัสกับผู้ที�ติดเชื�อโควดิ 19
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จะเกิดอะไรขึ�นถ้านักเรยีนครหูรอืพนักงานถูดสมัผัส 
โควดิ 19 มากกวา่หนึ�งครั �ง 7
โควดิ 19 แพรร่ะบาดในชุมชนยูทาห์หลายแห่ง ซึ�งหมายความวา่นักเรยีนครแูละพนักงานมีแนวโน้มที�จะสัมผัสกับโควดิ 19 
หลายครั �งในช่วงปีการศึกษา

หากนักเรยีนครหูรอืพนักงานสมัผัสกับโควดิ 19 อีกครั �ง (การสมัผัสใหม่) ภายใน 90 วนัหลังจากตรวจพบโควดิ 19 ในเชิงบวก

นักเรยีนครหูรอืพนักงานที� ไม่ป่วยไม่จําเป็นตอ้งกักกันและอาจไปโรงเรยีนหรอืทํางานได ้พวกเขาไม่จําเป็นตอ้งไดร้บัการตรวจหาโควดิ 19 อีก 
นอกจากนี�ควรปฏิบัตติามหลักเกณฑ์เหล่านี�เป็นเวลา 14 วนันับจากวนัที�สัมผัสครั �งสุดท้าย:

• ตรวจดอูุณหภูมิของเขาก่อนไปโรงเรยีนหรอืที�ทํางาน ตรวจดอูาการของโควดิ 19 ทุกวนั

• สวมผ้าปิดหน้าในโรงเรยีนหรอืที�ทํางานเมื�อไม่สามารถเวน้ระยะห่างกายได้

• หากนักเรยีนครหูรอืพนักงานเจ็บป่วยหรอืมีอาการของโควดิ 19 ควรกักกันเป็นเวลา 14 วนัและโทรตดิตอ่แพทย์หรอืผู้ ให้บรกิารดา้นการดแูล 

สุขภาพเพื�อตรวจสอบวา่ควรเข้ารบัการตรวจหาโควดิ 19 อีกครั �งหรอืไม่ แม้วา่นักเรยีนครหูรอืพนักงานจะทดสอบเชื �อโควดิ 19 ในทางลบ 

แตก็่จําเป็นตอ้งกักกัน 14 วนัให้สิ �นสุด

หากนักเรยีนครหูรอืพนักงานสมัผัสกับโควดิ 19 อีกครั �ง (การสมัผัสครั �งใหม่) และเป็นเวลานานกวา่ 90 
วนัแล้วที�พวกเขาทดสอบในเชิงบวกสาํหรบัโควดิ 19

นักเรยีนครหูรอืพนักงานควรกักกันและตรวจอาการเป็นเวลา 14 วนั หากป่วยหรอืมีอาการขณะกักกันควรแยกตวัทันทีโทรหาแพทย์หรอืผู้ ให้บรกิาร 

ดา้นการดแูลสุขภาพและเข้ารบัการตรวจหาโควดิ 19 อีกครั �ง

หากนักเรยีนครหูรอืพนักงานที�ทดสอบเชิงลบก่อนหน้านี�และทําการกักกันเสรจ็แล้วถูกสมัผัสไวรสัอีกครั �ง (การสมัผัสครั �งใหม่) 
พวกเขาควรกักกันเป็นเวลา 14 วนัอีกครั �ง
นักเรยีนครหูรอืพนักงานสามารถกลับเข้าทํางานไดห้ลังจากสิ�นสุดการกักกัน 14 วนั หากป่วยหรอืมีอาการขณะถูกกักกันควรแยกตวัทันทีโทรปรกึษา 
แพทย์หรอืผู้ ให้บรกิารดา้นการดแูลสุขภาพและเข้ารบัการตรวจหาโควดิ 19

x2
7 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/contact-tracing/contact-tracing-plan/contact-tracing.html

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/contact-tracing/contact-tracing-plan/contact-tracing.html
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ตัวอย่างสถานการณ์ 
นักเรยีนที�มีความเสี�ยงสูงต่อการเจ็บป่วยรนุแรงจากโควดิ 19 
จะสมัผัสกับคนในโรงเรยีนที�ตรวจพบเชื�อโควดิ 19 ในเชิงบวก

เรม็มี� และ เค็นดนั เป็ นนักเรยีนชั�นประถมศึกษาปี ที� 1 ในโรงเรยีนประถม พวกเขาอยู่ในชั�นเรยีนเดยีวกัน 
ทั�งคูม่ี�ญหาสุขภาพที�ทําให้เสี�ยงตอ่การเจ็บป่ วยรนุแรงจากโควดิ 19

เรม็มี� และ เค็นดัน ได้สมัผัสกับใครบางคนในโรงเรยีนที�ทดสอบในเชิงบวก โควดิ 19.

หนว่ยงานสาธารณสุขเรยีกโรงเรยีนเพื�อแจ้งให้ทราบวา่ใครตรวจพบโควดิ -19 ในเชิงบวกโรงเรยีนได้ ให้ 

รายชื�อนักเรยีนที�มีความเสี�ยงสูงตอ่การตดิเชื�อโควดิ 19 ซึ�งอยู่ในชั�นเรยีนเดยีวกับผู้ที�ตรวจสุขภาพเป็ นบวก 
เรม็มี� และ เค็นดนั อยู่ในรายชื�อนี�เนื�องจากพวกเขามีความเสี�ยงสูงกวา่และไดสั้มผัสกับผู้ที�ทดสอบในเชิงบวก

หนว่ยงานสาธารณสุขเรยีกโรงเรยีนเพื�อแจ้งให้ทราบวา่ใครตรวจพบโควดิ -19 ในเชิงบวกโรงเรยีนได้ ให้รายชื�อ 

นักเรยีนที�มีความเสี�ยงสูงตอ่การตดิเชื�อโควดิ 19 ซึ�งอยู่ในชั�นเรยีนเดยีวกับผู้ที�ตรวจสุขภาพเป็ นบวก เรม็มี� 
และ เค็นดนั อยู่ในรายชื�อนี�เนื�องจากพวกเขามีความเสี�ยงสูงกวา่และไดสั้มผัสกับผู้ที�ทดสอบในเชิงบวก

หน่วยงานสาธารณสุขเรยีกผู้ปกครองของ เรม็มี� และ เค็นดนั โรงเรยีนจะแจ้งให้บุคคลอื�นในโรงเรยีนที�ถูกสัมผัส

เรม็มี� และ เค็นดัน ควรกักกันที�บ้านเป็ นเวลา 14 วนันับจากวนัที�ถูกสมัผัส

ครอบครวัของ เรม็มี� และ เค็นดนั ไม่จําเป็ นตอ้งกักกันเวน้แต ่เรม็มี� หรอื เค็นดนั 
ทดสอบในเชิงบวกสําหรบัโควดิ 19.       
ครอบครวัของ เรม็มี� และ เค็นดัน ไม่จําเป็ นต้องกักกันเวน้แต่ เรม็มี� หรอื เค็นดัน 
ทดสอบในเชิงบวกสาํหรบัโควดิ 19

Health
Department

14
Days
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ตัวอย่างสถานการณ์
นักเรยีนได้สมัผัสกับใครบางคนในชีวติสว่นตัวของเขาที�ทดสอบในเชิงบวกสาํหรบั 
COVID-19

14
Days

Health
Department

ซีซารเ์ป็นนักเรยีนเกรด 10 ที� โรงเรยีนมัธยม เขาไปงานเลี �ยงครอบครวั 
ลูกพี�ลูกน้องคนหนึ�งของเขาที�อยู่ ในงานปารตี์�ตรวจพบเชื�อไวรสัโควดิ -19 ในเชิงบวก

หน่วยงานด้านสุขภาพได้ โทรหาพ่อแม่ของซีซารเ์พื�อบอกวา่ครอบครวัของพวกเขามีความใกล้ชิดกับผู้ที�

ตรวจพบโควดิ -19 ในเชิงบวก

ซึ�งหมายความวา่ซีซารแ์ละครอบครวัของเขาอยู่ ใกล้ลูกพี�ลูกน้องมากกวา่ 6 ฟุตหรอื 2 เมตร (ประมาณ 2 
แขน) นานกวา่ 15 นาที 
แผนกอนามัยจะแจ้งให้พ่อแม่ของซีซารท์ราบวา่ตอ้งทําอะไรตอ่ไประยะเวลาในการกักกันและเวลาที�ครอบครวัข

องพวกเขาควรไดร้บัการทดสอบ

ซีซารค์วรกักบรเิวณที�บ้านเป็นเวลา 14 วนันับจากครั �งสุดท้ายที�เขาได้สมัผัสใกล้ชิดกับลูกพี�ลูกน้อง

ครอบครวัของซีซารที์�เหลือควรกักกันเป็นเวลา 14 วนัเนื�องจากพวกเขามีความใกล้ชิดกับ 

ลูกพี�ลูกน้องของเขา

นั�นหมายความวา่พวกเขาควรอยู่บ้านและห่างจากคนอื�นให้มากที�สุด พวกเขาไม่ควรไปทาํงาน  

โรงเรยีนโบสถ์การพบปะครอบครวัอื�น ๆ หรอืที�อื�นใดจนกวา่การกักกัน 14 วนัจะสิ�นสุดลง 
หากจําเป็นตอ้งออกจากบ้านเพื�อไปทําธุระที�จําเป็นเช่นรา้นขายของชําหรอืเข้ารบัการรกัษาพยาบาลควรสวมผ้าปิ

ดหน้า

ซีซารแ์ละครอบครวัควรระมัดระวงัเป็นพิเศษ สําหรบัรายการข้อควรระวงัเพื�อความปลอดภัยที�ซีซารแ์ละ 

ครอบครวัควรปฏิบัตติามโปรดไปที�หน้า 43

นักเรยีนคนอื�น ๆ ในชั�นเรยีนของ ซีซาร ์ไม่จําเป็นตอ้งกักกันเวน้แตซี่ซารป่์วยหรอืไดร้บัการทดสอบ 

ในเชิงบวกสําหรบั COVID-19 และเขาอยู่ที� โรงเรยีนในช่วงที�เขาตดิเชื �อ

โรงเรยีนไม่จําเป็นตอ้งแจ้งให้นักเรยีนผู้ปกครองครหูรอืพนักงานคนอื�นทราบวา่ซีซารสั์มผัสกับผู้ที�ตดิเชื �อ 
COVID-19
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ตัวอย่างสถานการณ์
พนักงานของโรงเรยีนได้สมัผัสกับใครบางคนในชีวติสว่นตัวของเขาที�ทดสอบในเชิงบวกสาํหรบั 
COVID-19

14
Days

โรงเรยีนไม่จําเป็นตอ้งแจ้งให้ทุกคนในโรงเรยีนทราบวา่นายเพนนาสัมผัสกับโควดิ -19

นายเพนนาเป็ นผู้ดแูลโรงเรยีนประถม

หน่วยงานด้านสุขภาพได้ โทรหานายเพนนาและบอกวา่เขาได้พบใครบางคนที�ตรวจพบโควดิ -19 
ในเชิงบวก

ซึ�งหมายความวา่นายเพนน่าอยู่ ใกล้มากกวา่ 6 ฟุตหรอื 2 เมตร (ความยาวประมาณ 2 แขน) เป็ นเวลา 15 
นาทีขึ�นไปจากผู้ที�ทําการทดสอบในเชิงบวก กรมอนามัยจะแจ้งให้คณุเพนนาทราบวา่จะตอ้งทําอย่างไร 

ตอ่ไปจะกักกันอย่างไรและตอ้งเข้ารบัการตรวจเมื�อใด แม้วา่นายเพนนาจะทดสอบในทางลบ แตเ่ขาก็ 

ตอ้งสิ�นสุดการกักกัน 14 วนั

นายเพนนาโทรหานายจ้างเพื�อแจ้งให้เธอทราบวา่เขาสัมผัสกับโควดิ -19 และจําเป็นตอ้งกักกัน

นายเพนนาควรกักบรเิวณที�บ้านเป็นเวลา 14 วนันับจากครั �งสุดท้ายที�เขาได้สมัผัสใกล้ชิดกับผู้ 

ที�ทดสอบในเชิงบวก

นายเพนนากักบรเิวณที�บ้านและไม่ไปทํางาน เขาอยู่บ้านและห่างจากคนอื�นให้มากที�สุด

ครอบครวัของนายเพนนาไม่จําเป็นตอ้งกักบรเิวณหากนายเพนนาป่วยหรอืตรวจพบโควดิ -19 ในทางบวก

ไม่มี ใครในโรงเรยีนที�นายเพนนาทํางานใกล้ชิดกับผู้ที�ตรวจพบโควดิ -19 ในเชิงบวก ไม่มี ใครตอ้งกักกัน
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ตัวอย่างสถานการณ์
พนักงานของโรงเรยีนอาศยัอยู่กับผู้ที�สมัผัสกับ COVID 19 แต่พนักงานของโรงเรยีน 
ไม่ได้สมัผัสกับผู้ที�ทดสอบในเชิงบวก

คณุบอรส์กี �ทํางานที�สํานักงานเขตพื �นที�การศึกษา

เพื�อนรว่มห้องของเธอได้สมัผัสกับคนที�ตรวจพบเชื�อ COVID-19 ในเชิงบวก

แผนกอนามัยได้ โทรหาเพื�อนรว่มห้องของ Ms. Borski เพื�อบอกวา่เธอไดสั้มผัสกับคนที�ตรวจพบเชื �อ 
COVID-19 ในเชิงบวก เพื�อนรว่มห้องของ Ms. Borski ควรกักบรเิวณเป็นเวลา 14 วนั

แผนกอนามัยไม่ได้เรยีกนางสาวบอรส์กี �

เธอไม่ไดสั้มผัสใกล้ชิดกับผู้ที�ทดสอบในเชิงบวก

คุณบอรส์กี�ไม่จําเป็นต้องกักบรเิวณหากเพื�อนรว่มห้องของเธอไม่ได้รบัการทดสอบในเชิงบวกสาํหรบั

โควดิ -19
เธอสามารถไปทํางานได ้คณุบอรส์กี ไม่จําเป็นตอ้งเข้ารบัการตรวจไวรสัโควดิ -19

คณุบอรส์กี �ไม่จําเป็นตอ้งบอกนายจ้างวา่เพื�อนรว่มห้องของเธอสัมผัสกับโควดิ -19 และถูกกักกัน

Health
Department
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ตัวอย่างสถานการณ์
นักเรยีนคนหนึ�งมีสมาชิกในครอบครวัที�เคยสมัผัสกับผู้ที�ทดสอบในเชิงบวกสาํหรบั 
COVID-19 แต่นักเรยีนไม่ได้สมัผัสกับผู้ที�ทดสอบในเชิงบวก 

จีอ้า เป็นนักเรยีนชั�นประถมศึกษาปีที� 3 ที� โรงเรยีนประถม 
แม่ของ จีอ้า ทํางานที�รา้นขายของชํา

แผนกสาธารณสุขได้ โทรหาแม่ของ จีอ้า เพื�อบอกวา่เธอได้พบใครบางคนที�ตรวจพบเชื�อ COVID-19 
ในเชิงบวก  ซึ�งหมายความวา่แม่ของ จีอ้า อยู่ ใกล้คนที�ทดสอบบวกมากกวา่ 6 ฟุตหรอื 2 เมตร (ประมาณ 2 
เมตร) เป็นเวลา 15 นาทีขึ �นไป กรมอนามัยจะแจ้งให้เธอทราบวา่จะตอ้งทําอย่างไรตอ่ไปเมื�อเธอสามารถยุต ิ

การกักกันไดแ้ละเมื�อใดจึงจะไดร้บัการทดสอบ

Health
Department

แม่ของ จีอ้า ควรกักบรเิวณที�บ้านเป็นเวลา 14 วนันับจากครั �งสุดท้ายที�เธอได้สมัผัสใกล้ชิดกับผู้ 

ที�ทดสอบในเชิงบวก

จีอ้า ไม่ได้สมัผัสใกล้ชิดกับผู้ที�ตรวจพบ COVID-19 ในเชิงบวก

เธอสามารถไปโรงเรยีนได ้เธอไม่จําเป็นตอ้งกักบรเิวณนอกจากแม่ของเธอจะตรวจพบโควดิ -19 เป็นบวก จีอ้า 
ไม่จําเป็นตอ้งเข้ารบัการตรวจหา COVID-19

แม่ของ จีอ้า ไม่จําเป็นต้องบอกกับโรงเรยีนวา่เธอได้สมัผัสกับคนที�ตรวจพบเชื�อ COVID-19 
ในเชิงบวกและถูกกักกัน ไม่มี ใครในโรงเรยีนตอ้งไดร้บัแจ้งวา่แม่ของ จีอ้า เปิดเผยกับคนที�ตรวจพบ 
COVID-19 ในเชิงบวกและถูกกักบรเิวณ

14
Days
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การทดสอบนักเรยีนครแูละพนักงาน 
ของคุณสาํหรบั COVID-19
ศนูย์ควบคมุและป้องกันโรค (CDC) และกรมอนามัยยูทาห์ ไม่แนะนําให้ทดสอบนักเรยีนครแูละพนักงานทุกคนในโรงเรยีน ควรทํา 

การทดสอบเมื�อนักเรยีนครแูละพนักงานมีอาการของ COVID-19 เท่านั�นเอง นอกจากนี�ยังอาจทําการทดสอบไดห้ากสาธารณสุข 

แนะนํานักเรยีนครหูรอืพนักงานเพื�อทําการทดสอบเนื�องจากมีการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที�ทดสอบในเชิงบวกสําหรบั COVID-19

ในขณะนี�กรมอนามัยยูทาห์ทําการทดสอบเฉพาะที� ไม่มีอาการ (การทดสอบคนที� ไม่มีอาการ) สําหรบัคนบางกลุ่ม กลุ่มเหล่านี�บางกลุ่มรวมถึงผู้ที� 

สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที�ทดสอบในเชิงบวกสําหรบั COVID-19 ผู้เผชิญเหตกุลุ่มแรกประชากรกลุ่มเสี�ยงสถานดแูลระยะยาวชุมชนที�คน 

จํานวนมากไม่สามารถเข้าถึงการทดสอบชนเผ่าและใน พื �นที�หรอืสถานที�ที�มีการระบาดเกิดขึ �นหรอืมีแนวโน้มที�จะเกิดขึ �น

ลดความรูส้กึของกลิ�นหรอืรสชาติ

ไอ

เจ็บคอ ปวดเมื�อยตามกล้ามเนื�อ

หายใจไม่อิ�มไข้
(อุณหภูมิ 100.4 ° F หรอื 38 ° C 

หรอืสูงกวา่หรอืมีไข้)

นักเรยีนครแูละพนักงานที�มีอาการของ-COVID-19-ควรตดิตอ่ผู้ ให้ 
บรกิารดา้นสุขภาพเพื�อรบัการตรวจ สามารถดสูถานที�ทดสอบไดท้ี� https://
coronavirus.utah.gov/testing-locations

i

อาการของ COVID-19:

หากคณุไม่สามารถตรวจสอบอุณหภูมิของนักเรยีนครหูรอืพนักงานได้ ให้ถามบุคคลนั�นวา่รูสึ้กเป็นไข้หรอืไม่ 
(ผิวหนังของบุคคลนั�นอาจรูสึ้กรอ้นหรอืเป็นสีแดงหรอือาจมีอาการหนาวสั�นหรอืมีเหงื�อออก) .
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การทดสอบโควดิ 19 ปลอดค่าหรอืไม่?
คนสว่นใหญ่ไม่ต้องเสยีค่าใช้จ่ายในการตรวจโควดิ 19 คุณไม่ควรถูกขอให้ชําระเงินเมื�อคุณไปที�สถานที�ทดสอบ

หากคุณมีประกันสุขภาพ:
พระราชบัญญัตกิารตอบสนองตอ่ไวรสัโคโรนาที�ครอบครวัอยู่ลําดบัแรกทําให้มั�นใจไดว้า่คา่ใช้จ่ายในการเข้ารบัการทดสอบโควดิ 19 จะครอบคลุม 
100% หากคณุมีประกันสุขภาพและคณุมีเหตผุลทางการแพทย์ที�จะตอ้งเข้ารบัการทดสอบ ซึ�งหมายความวา่คณุมีอาการของโควดิ 19 
คณุเคยสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที�ตดิเชื �อโควดิ 19 หรอืคณุไดร้บัการแนะนําจากผู้เชี�ยวชาญดา้นการแพทย์หรอืหน่วยงานดา้นสุขภาพเพื�อเข้ารบัการตรวจ

หากคณุมีประกันสุขภาพคณุไม่ควรถูกเรยีกเก็บเงินสําหรบัการทดสอบไม่วา่คณุจะไปที� ไซตท์ดสอบใดก็ตามกฎหมายของรฐับาลกลางกาํหนด 

ให้ผู้ ให้บรกิารดา้นการดแูลสุขภาพตอ้งโพสตร์าคาเงินสดสําหรบัการทดสอบโควดิ 19 นี�คอืการแจ้งให้บรษัิทประกันสุขภาพทราบวา่จะ 

ตอ้งจ่ายอะไรบ้างหากคณุไดร้บัการทดสอบจากผู้ ให้บรกิารที� ไม่อยู่ ในเครอืข่าย หากคณุมีประกันสุขภาพและถูกเรยีกเก็บเงิน 

สําหรบัการทดสอบโปรดส่งอีเมลไปที�กรมอนามัยยูทาห์ที� COVID19TestingCoverage@utah.gov

หากคุณไม่มีประกันสุขภาพ:
หากคุณไม่มีประกันและเป็นพลเมืองของสหรฐัอเมรกิาและผู้อยู่อาศยัในยูทาห์คุณมีสทิธิ� ได้รบัความคุ้มครองการทดสอบโควดิ 19 ผ่าน 
Medicaid  ความครอบคลุมในการทดสอบโควดิ 19  Medicaid สําหรบัผู้ ไม่มีประกันครอบคลุมการทดสอบโควดิ 19 
และบรกิารที�เกี�ยวข้องกับการทดสอบทั �งหมดรวมถึงการนัดหมายแพทย์ (ทั �งตวัตอ่ตวัและทางไกล) การเยี�ยมห้องฉุกเฉินและบรกิารใด ๆ 
ที�ดาํเนินการเพื�อวนิิจฉัยโควดิ 19 รวมถึงเอ็กซ์เรย์การทดสอบและบรกิารอื�น ๆ จะไดร้บัเงินย้อนหลังไปจนถึงวนัที� ใช้บรกิารของคณุ 
คณุตอ้งสมัครโปรแกรมนี�ที� https://medicaid.utah.gov/covid-19-uninsured-testing-coverage/

หากคุณไม่มีประกันและไม่มีคุณสมบัติสาํหรบัตัวเลือก Medicaid มีสถานที�ที�จะทําการทดสอบโดยไม่เสยีค่าใช้จ่าย 
หากคณุตอ้งการความช่วยเหลือในการคน้หาสถานที�ที� ให้การทดสอบฟรีโปรดโทรไปที�สายดว่นโคโรนาไวรสัยูทาห์ที� 1-800-456-7707 
หรอืใช้คณุลักษณะการแชทบนเวบ็ไซต ์coronavirus.utah.gov

หากคุณกําลังได้รบัการทดสอบด้วยเหตุผลที� ไม่ ใช่ทางการแพทย์: 
คณุอาจถูกเรยีกเก็บเงินหากคณุกําลังไดร้บัการทดสอบสําหรบัการจ้างงานการเดนิทางหรอืเหตผุลที� ไม่ ใช่ทางการแพทย์ การทดสอบสุขภาพและ 

ความปลอดภัยในสถานที�ทํางานโดยทั�วไป (เช่นโปรแกรมการกลับไปทํางานของพนักงาน) การเฝ้าระวงัดา้นสาธารณสุขหรอืวตัถุประสงคอ์ื�นใด 

ที� ไม่ ไดม้ี ไวเ้พื�อวนิิจฉัยหรอืรกัษาโควดิ 19 หรอืสภาวะสุขภาพอื�น ๆ เป็นหลักจะไม่รวมอยู่ ในข้อกําหนดของ พระราชบัญญัตกิารตอบสนอง 

ตอ่ไวรสัโคโรนาที�ครอบครวัอยู่ลําดบัแรกและประกันสุขภาพของคณุอาจไม่ครอบคลุม ตรวจสอบกับ บรษัิท ประกันสุขภาพของคณุสําหรบั 

รายละเอียดความคุม้ครองก่อนเข้ารบัการทดสอบ
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การทดสอบปฏิกิรยิาลูกโซ่พอลิเมอเรสb:bการทดสอบปฏิกิรยิาลูกโซ่พอลิเมอเรสจะบอกคณุวา่คณุมีโควดิb19bหรอืไม่และสามารถแพร่

กระจายไปยังคนอื�นไดb้การทดสอบปฏิกิรยิาลูกโซ่พอลิเมอเรสจะคน้หาสารพันธุกรรมของไวรสัbเป็นการทดสอบที�แม่นยํามากbเจ้าหน้าที� 

ดา้นการดแูลสุขภาพใช้ ไม้เช็ดจมูกเพื�อเก็บตวัอย่างจากลําคอดา้นหลังจมูก

การทดสอบแอนติเจน: การทดสอบแอนตเิจนเป็นการทดสอบโควดิ 19 รปูแบบใหม่ คณุสามารถรบัผลลัพธ์ ได้ ในไม่กี�นาที 
การทดสอบแอนตเิจนจะคน้หาโปรตนีที�พบในหรอืภายในไวรสั มันบอกคณุวา่คณุมีโควดิ 19 และสามารถแพรก่ระจายไปยังคนอื�น ๆ ไดห้รอืไม่ 
เช่นเดยีวกับการทดสอบปฏิกิรยิาลูกโซ่พอลิเมอเรสผู้ปฏิบัตงิานดา้นการดแูลสุขภาพจะใช้ ไม้เช็ดจมูกเพื�อเก็บตวัอย่างจากลําคอหลังจมูกของคณุ 
การทดสอบแอนตเิจนมีความแม่นยํามาก อย่างไรก็ตามมีโอกาสสูงที�จะมีผลการทดสอบที�เป็นลบเท็จ ซึ�งหมายความวา่หากคณุทดสอบ 

คา่ลบสําหรบัโควดิ 19 ดว้ยการทดสอบแอนตเิจนคณุอาจตอ้งไดร้บัการทดสอบปฏิกิรยิาลูกโซ่พอลิเมอเรสเพื�อให้แน่ใจวา่คณุไม่มี โควดิ 19

การทดสอบทางเซรุม่วทิยาหรอืแอนติบอดี: เซรุม่วทิยาหรอืการทดสอบแอนตบิอดอีาจสามารถบอกไดว้า่คณุเคยสัมผัสกับ 

ไวรสัที�ทาํให้เกิดโควดิ 19 หรอืไม่ การทดสอบแอนตบิอดทีี�เป็นบวกไม่ไดร้บัประกันวา่จะมีภูมิคุม้กันตอ่โควดิ 19 
จะมีการเก็บตวัอย่างเลือดของคณุและใช้เพื�อดวูา่รา่งกายของคณุสรา้งแอนตบิอดตีอ่ไวรสัหรอืไม่ รา่งกายของคณุสรา้ง 

แอนตบิอดเีมื�อตอ่สู้กับการตดิเชื �อ แอนตบิอดี ในเลือดของคณุมีคา่เฉลี�ยที�ครั �งหนึ�งคณุสัมผัสกับโควดิ 19 การทดสอบแอนตบิอด ี

จะพบแอนตบิอดเีหล่านี� ในเลือดของคณุและบอกคณุวา่ระบบภูมิคุม้กันของคณุตอบสนองตอ่การตดิเชื �อหรอืไม่

การทดสอบโควดิ 19

การทดสอบแอนติเจน

การตรวจเลือด

การตรวจโควดิ 19 มีประเภทใดบ้าง?
มีการทดสอบ 3 ประเภทที�เกี�ยวข้องกับโควดิ 19
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นักเรยีนครหูรอืพนักงานควรได้รบัการทดสอบแอนติบอดีหรอืไม่?

ตอนนี�เราไม่ทราบวา่คนที�หายจากโควดิ 19 หรอืมีแอนตบิอดอียู่ มีภูมิคุม้กันและไดร้บัการปกป้องจากการไดร้บัอีกครั �ง 
โรงเรยีนและนายจ้างไม่ควรกําหนดให้นักเรยีนคร ูหรอืพนักงานต้องได้รบัการทดสอบแอนติบอดีเพื�อมาโรงเรยีนหรอืทํางาน 
การให้นักเรยีนครหูรอืพนักงานของคณุไดร้บัการทดสอบแอนตบิอดอีาจมีราคาแพงและไม่ไดบ้อกคณุวา่เขาหรอืเธอสามารถแพรเ่ชื �อ 

ไวรสัไปยังคนอื�นไดห้รอืไม่

มีความสับสนเกี�ยวกับการแพรก่ระจายเมื�อไม่มีอาการและก่อนมีอาการและการทดสอบแอนตบิอดีไม่มีอาการหมายถึงผู้ที�เป็นโรคโควดิ 
-19 แต่ไม่มีอาการใด ๆ และจะไม่เกิดอาการตอ่จากนั�น ก่อนมีอาการหมายถึงคนที�มี โควดิ 19 แตย่ังไม่แสดงอาการ คนสามารถแพร่

เชื �อไวรสัได้ โดยไม่รูว้า่ตนเองป่วยหรอืเมื�อมีอาการไม่รนุแรง ผู้คนแพรเ่ชื �อไดน้านถึง 2 วนัก่อนที�จะเกิดอาการของโควดิ 19 การทดสอบ

แอนตบิอดีไม่ ใช่การทดสอบที�ถูกตอ้งเพื�อดวูา่คนที� ไม่มีอาการตดิเชื �อโควดิ 19 ในตอนนี�หรอืไม่ การทดสอบปฏิกิรยิาลูกโซ่พอลิเมอเรส

หรอืแอนตเิจนจะบอกคณุวา่มี ใครตดิเชื �อและป่วยดว้ยโควดิ 19 ตอนนี�หรอืไม่

หากมีคนตรวจหาแอนตบิอดีโควดิ 19 ในเชิงบวกบุคคลนั�นควรไดร้บัการทดสอบปฏิกิรยิาลูกโซ่พอลิเมอเรสหรอืแอนตเิจนเพื�อให้ทราบ 

วา่เขาตดิเชื �อในขณะนี�และสามารถแพรเ่ชื �อไวรสัหรอืไม่

หากนักเรยีนครหูรอืพนักงานตอ้งการรบัการทดสอบแอนตบิอดเีขาจะตอ้งขอให้ผู้ ให้บรกิารดา้นสุขภาพสั�งการทดสอบ 
การทดสอบแอนตบิอดอีาจทําไดผ้่านบรษัิทเอกชน อาจมีคา่ใช้จ่ายสําหรบัการทดสอบนี�

โรงเรยีนและนายจ้างไม่ควรกําหนดให้
นักเรยีนครหูรอืลูกจ้างไดร้บัการทดสอ
บแอนตบิอดเีพื�อมาโรงเรยีนหรอื 
ทํางาน

!
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หากโควดิ 19 สามารถแพรก่ระจายโดยผู้ที� ไม่มีอาการได้ 
ทําไมไม่ ให้นักเรยีนครแูละพนักงานทุกคนได้รบัการทดสอบ?

ขณะนี�มีเพียงผู้ที�มีอาการ 1  อาการขึ �นไปของโควดิ 19 เท่านั�นที�สามารถเข้ารบั 

การตรวจในยูทาห์ ได ้สาธารณสุขอาจบอกคนที� ไม่ป่วยให้เข้ารบัการตรวจหาก 

เขาหรอืเธอสัมผัสกับไวรสั

การตรวจหาโควดิ 19 จะแม่นยําที�สุดเมื�อมีคนมีอาการ

การทดสอบนักเรยีนครหูรอืพนักงานที� ไม่มีอาการสามารถเพิ�มโอกาสที�ผลการทดสอบจะไม่ถูกตอ้ง นอกจากนี�ยังอาจให้ความรูสึ้กปลอดภัยที�ผิดพลาด 
ตวัอย่างเช่นหากผู้ที� ไม่ป่วยหรอืไม่มีอาการของโควดิ 19 ไดร้บัการทดสอบเขาหรอืเธอสามารถทดสอบในเชิงลบ แตจ่ะสัมผัสกับโควดิ 19 ในภายหลัง 
บุคคลนั�นอาจไม่รูต้วัวา่เขาหรอืเธอจําเป็นตอ้งไดร้บัการทดสอบอีกครั �งและอาจแพรก่ระจายไวรสัไปยังคนอื�นโดยไม่รูต้วั

หากผู้ที�สัมผัสเชื �อโควดิ 19 เลือกที�จะเข้ารบัการตรวจควรรออย่างน้อย 5-7 วนัหลังจากการสัมผัสครั �งสุดท้ายจึงจะไดร้บัการทดสอบ วธิีนี�ช่วยให้ 

การสรา้งไวรสัในรา่งกายของเขาหรอืเธอเพียงพอที�จะตรวจพบโดยการทดสอบ การเข้ารบัการทดสอบก่อนเวลานี�อาจส่งผลให้ผลการทดสอบเป็น 

ลบเท็จ ซึ�งหมายความวา่ผู้ที�ทดสอบในทางลบ แตเ่ป็นผลบวกและสามารถแพรเ่ชื �อให้ผู้อื�นตดิเชื �อโควดิ 19 ได ้อย่างไรก็ตามแม้วา่ 

ผลการทดสอบจะออกมาเป็นลบ แตผู่้ ใดที�ถูกสัมผัสผู้ ใดก็ตามที� ไดร้บัผลบวกสําหรบัโควดิ 19 ควรถูกกักกันเป็นระยะเวลา 14 วนัเต็ม

สถานที�ทดสอบบางแห่งในยูทาห์อาจไม่ทดสอบผู้ที� ไม่มีอาการ 
(ซึ�งหมายความวา่พวกเขาไม่มีอาการ) แม้วา่พวกเขาจะสัมผัสกับ 

โควดิ 19 ก็ตาม ควรโทรหาผู้ ให้บรกิารดา้นการดแูลสุขภาพหรอื 

สถานที�ทดสอบก่อนเสมอเพื�อให้แน่ใจวา่คณุสามารถเข้ารบัการทด

สอบได้

การตดัสินใจวา่ใครสามารถตรวจหาโควดิ 19 ไดนั้�นทําโดยผู้ ให้ 

บรกิารดา้นการดแูลสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขของยูทาห์และ 

ระบบสุขภาพในยูทาห์
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หากนักเรยีนครหูรอืพนักงานทําการทดสอบเป็นผลลบต่อ
โควดิ 19 ต้องมีบันทึกของแพทย์เพื�อกลับไปโรงเรยีน 
หรอืทํางานหรอืไม่

ไม่กรมอนามัยยูทาห์ ไม่แนะนําให้ โรงเรยีนหรอืนายจ้างตอ้งการหลักฐานผ

ลการทดสอบเชิงลบเพื�อกลับมาทํางาน นี�ทาํให้เกิดภาระตอ่ระบบ 

การรกัษาพยาบาลและสาธารณสุข

หากมีการขอให้นักเรยีนครหูรอืพนักงานจากแผนกอนามัยให้กักกันเป็นเ

วลา 14 วนัเนื�องจากสัมผัสกับผู้ที�ตดิเชื �อโควดิ 19 บุคคลนั�นควร 

จบการกักกันให้บรบิูรณ์แม้วา่ผลการทดสอบจะออกมาเป็นลบก็ตาม

DOCTOR’S
NOTE

หากนักเรยีนครหูรอืพนักงานตรวจหาโควดิ 19 เป็นบวกเขาหรอืเธอต้องการบันทึกของแพทย์หรอื 
ผลการทดสอบเชิงลบเพื�อกลับไปโรงเรยีนหรอืที�ทํางานหรอืไม่?

ไม่หากนักเรยีนครหูรอืพนักงานตรวจพบโควดิ-19-ในเชิงบวกหน่วยงานสาธารณสุขจะแจ้งให้บุคคลนั�นทราบวา่จะตอ้งแยกตวัออกไปนานแค

่ไหน-ในบางสถานการณ์แผนกอนามัยอาจเรยีบุคคลที�จะตดิตอ่-(POC)-ที� โรงเรยีนเพื�อแจ้งให้เขาหรอืเธอทราบวา่ผู้ที�ทาํ 

การทดสอบเชิงบวกเสรจ็สิ �นการแยกตวัและสามารถกลับไปโรงเรยีนได้

การศึกษาแสดงให้เห็นวา่ผู้คนอาจทดสอบในเชิงบวกไดน้านหลังจากตดิเชื �อ (บางครั �งมากกวา่  
45 วนัหลังจากนั�น) ซึ�งหมายถึงบุคคลที�ครั �งหนึ�งป่วยดว้ยโควดิ 19 ยังคงให้ผลบวกไดแ้ม้วา่จะไม่

สามารถแพรเ่ชื �อไปสู่คนอื�นๆ อีกตอ่ไปก็ตาม ซึ�งทําให้ยากสําหรบันักเรยีนครแูละพนักงานที�จะรูว้า่ 

พวกเขาสามารถกลับไปเรยีนหรอืทาํงานไดเ้มื�อใดหากโรงเรยีนหรอืนายจ้างตอ้งการผล

การทดสอบเชิงลบ

คณุไม่ควรขอให้นักเรยีนครแูละพนักงานที�ป่วยจัดผลการทดสอบโควดิ 19 บันทึกของแพทย์ 

หรอืบันทึกจากแผนกอนามัยเพื�อพิสูจน์วา่พวกเขาป่วยมีสิทธิ�ลาป่วยหรอืกลับมาทํางานได ้
นี�ทําให้เกิดภาระตอ่ระบบการรกัษาพยาบาลและสาธารณสุข

นักเรยีนและพนักงานอาจไม่มีประกันสุขภาพการเข้าถึงผู้ ให้บรกิารดา้นการดแูลสุขภาพหรอืวธิี

การทางการเงินเพื�อรบับันทึกของแพทย์หรอืผลการทดสอบที�เป็นลบ
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สรา้งสภาพแวดล้อมการเรยีนรูที้�ดีต่อสุขภาพ

โควดิ 19 แพรก่ระจายโดยการสัมผัสใกล้ชิดระหวา่งคนเป็นหลัก การสัมผัสอย่างใกล้ชิดหมายถึงบุคคลที�อยู่ ไม่เกิน 6 ฟุตหรอื 2 เมตร (ยาวประมาณ 
2 แขน) เป็นเวลา 15 นาทีหรอืนานกวา่นั�นจากผู้ที�ตรวจหาโควดิ 19 ในเชิงบวก

เป็นการยากมากที�จะป้องกันการสัมผัสใกล้ชิดในสถานศึกษา คณุจะไม่สามารถป้องกันการสัมผัสใกล้ชิดไดต้ลอดเวลาโดยเฉพาะระหวา่งเด็กนักเรยีน 
อย่างไรก็ตามหากคณุคดิถึงวธิีที�ผู้คนใช้พื �นที� ในโรงเรยีนของคณุและปรบัเปลี�ยนเพื�อลดการสัมผัสใกล้ชิดให้มากที�สุดเท่าที�จะทําไดค้ณุจะลดโอกาสใน

การถูกสัมผัสในโรงเรยีน

คูมื่อนี� ให้คาํแนะนําดา้นสาธารณสุขที�ควรพิจารณาเพื�อช่วยให้ โรงเรยีนของคณุปลอดภัยและพื�นที� ในโรงเรยีนของคณุดตีอ่สุขภาพมากยิ�งขึ �น

คณุสามารถใช้คาํแนะนําและแนวคดิเหล่านี�เพื�อทําให้มีโอกาสน้อยที�นักเรยีนครแูละพนักงานจะถูกสัมผัสที� โรงเรยีน

คณะกรรมการการศึกษาแห่งรฐัยูทาห์ (USBE) มีข้อกาํหนดเฉพาะของรฐัสําหรบัโรงเรยีนที� https://www.schools.utah.gov/
coronavirus

นโยบายการเข้าเรยีนสาํหรบันักเรยีน

วธิีที�ง่ายที�สุดในการปกป้องนักเรยีนครแูละพนักงานจากโควดิ 19 คอืขอให้บุคคลใดก็ตามที�ป่วยอยู่ 

บ้านและไม่มาโรงเรยีน นักเรยีนอาจกลัวที�จะขาดเรยีนหากป่วยเพราะกลัววา่จะมีผลการเรยีนหรอื 

เกรดความเป็นพลเมืองลดลง นักเรยีนอาจกังวลวา่จะทํางานโรงเรยีนไม่ทันหรอือาจไม่มีทรพัยากร 

หรอืการสนับสนุนที�บ้านในการทํางานโรงเรยีน นักเรยีนอาจไม่ทราบวา่อาการที� ไม่รนุแรงอาจ 

หมายความวา่พวกเขามีโควดิ 19 และสามารถแพรเ่ชื �อไวรสัไปยังผู้อื�นได ้สิ�งสําคญัคอืตอ้งทบทวน 

นโยบายการเข้าเรยีนของคณุ พิจารณานโยบายการเข้ารว่มที� ไม่ตอ้งลงโทษซึ�งช่วยให้นักเรยีน 

สามารถอยู่บ้านได้ โดยไม่ทําให้เกรดของพวกเขาแย่ลงเมื�อพวกเขาป่วยอยู่ ในการแยกตวัหรอืถูกขอ 

ให้กักกัน ตรวจสอบให้แน่ใจวา่นักเรยีนทราบเกี�ยวกับนโยบายการเข้ารว่มเพื�อให้พวกเขาไม่กลัวที�จะ 

อยู่บ้านหากป่วย
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เตรยีมโรงเรยีนของคุณสาํหรบัการเรยีนรูด้้วยตนเอง
ผู้ดแูลและพนักงานซ่อมบํารงุควรเป็นพนักงานกลุ่มแรกที�กลับเข้ามาในอาคารของคณุ 

ให้เวลาพวกเขาเตรยีมอาคารให้เพียงพอก่อนที�คณุจะอนุญาตให้พนักงานคนอื�นกลับ

ศนูย์ควบคมุโรคใช้รายการสิ�งที�คณุสามารถทําไดเ้พื�อลดความเสี�ยงให้กับนักเรยีนและพนักงาน 

รายการนี�เรยีกวา่ลําดบัชั �นของการควบคมุ8. มีรายชื�อจากวธิีที�ดทีี�สุดที�คณุสามารถควบคมุและหยุดการแพรร่ะบาดของโควดิ 19 

ไปจนถึงวธิีที�มีประสิทธิผลน้อยที�สุด ใช้การควบคมุเหล่านี�รว่มกันเพื�อปกป้องโรงเรยีนของคณุอย่างดทีี�สุด 

สิ�งเหล่านี�รวมถึงการควบคมุทางวศิวกรรม (การระบายอากาศและวธิีตั �งคา่พื �นที� ในโรงเรยีนและพื �นที�ทํางานของคณุ) 

นโยบายสําหรบัโรงเรยีนและที�ทํางานของคณุและอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) 

การประเมินอันตรายของคณุจะบอกคณุไดว้า่คณุมีอันตรายหรอือาจไดร้บัโควดิ 19 ในสถานที�ทํางานประเภทใด สิ�งนี�จะช่วยให้คณุตดัสินใจ 

ไดว้า่จะทําอย่างไรเพื�อลดความเสี�ยงหรอืประเภทของอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที�จําเป็นสําหรบังานเฉพาะ

8 https://www.cdc.gov/niosh/topics/hierarchy/default.html

https://www.cdc.gov/niosh/topics/hierarchy/default.html
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การควบคุมทางวศิวกรรมและการระบายอากาศ 9

คุณอาจต้องการปรบัปรงุการควบคุมทางวศิวกรรมโดยใช้ระบบระบายอากาศในอาคาร

เพิ�มอัตราการระบายอากาศ 

ตรวจสอบให้แน่ใจวา่ระบบระบายอากาศทํางานอย่างถูกตอ้ง

เพิ�มการถ่ายเทอากาศจากภายนอก ใช้ความระมัดระวงัในบรเิวณที�มีมลพิษสูง 
หากคณุมีคนอยู่ ในอาคารน้อยลงการระบายอากาศแบบเจือจางที�มีประสิทธิภาพตอ่คนจะเพิ�มขึ �น

 ปิดการใช้งานการระบายอากาศแบบควบคมุตามความตอ้งการ (DCV)

เปิดแดมเปอรอ์ากาศภายนอกขั �นตํ�าให้มากขึ �น (สูงถึง 100%) เพื�อลดหรอืกําจัดอากาศที�หมุนเวยีน ในสภาพอากาศที�อบอุ่น 

จะไม่ส่งผลตอ่อุณหภูมิหรอืความชื�น อย่างไรก็ตามสิ�งนี�อาจทําไดย้ากในสภาพอากาศหนาวหรอืรอ้น

ปรบัปรงุการกรองอากาศส่วนกลางเป็น มูลคา่การรายงานประสิทธิภาพขั �นตํ�า-13 หรอืสูงสุดที�เข้ากันไดก้ับชั �นกรอง 

และปิดผนึกขอบของตวักรองเพื�อ จํากัด การบายพาส

 ตรวจสอบตวักรองเพื�อให้แน่ใจวา่อยู่ ในอายุการใช้งานและไดร้บัการตดิตั �งอย่างถูกตอ้ง

ให้ระบบทํางานไดน้านขึ �น ที�ดทีี�สุดคอืใช้งานตลอดเวลาถ้าทําได ้(ตลอด 24 ชั�วโมง 7 วนัตอ่สัปดาห์) 
ทําให้การแลกเปลี�ยนอากาศในพื �นที�อาคารดขีึ �น

พิจารณาใช้ระบบเครื�องทําความรอ้นระบายอากาศและเครื�องปรบัอากาศที�กระแสลมภายนอกสูงสุดเป็นเวลา 2 
ชั�วโมงก่อนและหลังวนัเรยีนตามมาตรฐานอุตสาหกรรม

สรา้งการเคลื�อนของอากาศที�สะอาดถึงสะอาดน้อยลง 10 ประเมินสถานของตวัจ่ายและตวักระจายอากาศเสียและ / หรอืแดมเปอร ์

อีกครั �งและปรบัโซนจ่ายและอัตราการไหลของไอเสียเพื�อสรา้งความแตกตา่งของแรงดนัที�วดัได ้ให้เจ้าหน้าที�ทํางานในพื �นที�ระบาย 

อากาศที� "สะอาด" ซึ�งไม่รวมพื �นที�ที�มีความเสี�ยงสูงเช่นแผนกตอ้นรบัผู้มาเยือนหรอืสถานที�ที�ผู้คนอาจออกกําลังกาย

พิจารณาใช้พัดลม / ระบบกรองอากาศฝุ่นละอองประสิทธิภาพสูง (HEPA) 
แบบพกพาเพื�อช่วยเพิ�มประสิทธิภาพในการทําความสะอาดอากาศ (โดยเฉพาะในพื �นที�ที�มีความเสี�ยงสูง)

ตรวจสอบให้แน่ใจวา่พัดลมดดูอากาศในห้องนํ�าทํางานและทํางานไดเ้ต็มประสิทธิภาพเมื�อมีคนอยู่ ในอาคาร

พิจารณาใช้การฉายรงัสีอัลตราไวโอเลตฆ่าเชื �อโรค (UVGI) 11. ใช้เทคนิคนี�เป็นวธิีเพิ�มเตมิในการฆ่าเชื �อไวรสัในอากาศใน 

ห้องชั �นบนของพื �นที�ส่วนกลางตามหลักเกณฑ์ของอุตสาหกรรม

คาํแนะนําเหล่านี�บางส่วนมาจากคาํแนะนําของสมาคมวศิวกรเครื�องทําความรอ้นเครื�องทําความเย็นและเครื�องปรบัอากาศแห่ง 

สหรฐัอเมรกิา (ASHRAE) สําหรบัการสรา้งปฏิบัตกิารระหวา่งการแพรร่ะบาดของโควดิ 19 เรยีนรูเ้พิ�มเตมิเกี�ยวกับแนวทาง 
ASHRAE ที� https://www.ashrae.org/

  9 https://www.ashrae.org/

10 https://www.ashrae.org/File%20Library/About/Position%20Documents/Airborne-Infectious-Diseases.pdf

11 https://www.cdc.gov/niosh/docs/2009-105/default.html

https://www.ashrae.org/
https://www.ashrae.org/File%20Library/About/Position%20Documents/Airborne-Infectious-Diseases.pdf
https://www.cdc.gov/niosh/docs/2009-105/default.html
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ค้นหาความเสี�ยงในโรงเรยีนของคุณ
คณุควรให้นักเรยีนครแูละพนักงานมีสภาพแวดล้อมการเรยีนรูแ้ละที�ทํางานที�ปลอดภัยและดตีอ่สุขภาพ 
คณุควรคน้หาวา่ผู้คนอาจสัมผัสกับโควดิ 19 ในโรงเรยีนไดท้ี� ไหนและอย่างไร คณุสามารถตรวจสอบได ้

วา่นักเรยีนครแูละพนักงานมีความเสี�ยงหรอืไม่ที�จะสัมผัสกับโควดิ 19 โดยทําการประเมินอันตรายโควดิ 
19 ในโรงเรยีนของคณุอย่างละเอียด

คณุอาจตอ้งการจัดการฝึกอบรมสําหรบัครแูละพนักงานเพื�อให้พวกเขาเข้าใจแผนการของโรงเรยีนในการ 

เปิดการเรยีนรูด้ว้ยตนเองอีกครั �งและสิ�งที�จะเกี�ยวข้องกับการประเมินอันตรายของโรงเรยีนของคณุ เป็นสิ�ง 

สําคญัมากที�พนักงานทุกคนตอ้งเข้าใจวา่โรงเรยีนกําลังทําอะไรและทําอะไรไดบ้้างเพื�อให้ โรงเรยีนปลอดภัย

แนวคิดที�ควรพิจารณาสาํหรบัการฝึกอบรมนี�:

• จัดการประชุมการฝึกอบรมและการพัฒนาวชิาชีพแบบระยะไกล

• พนักงานของคณุรูง้านของตนดทีี�สุด พิจารณาให้พนักงานทุกคนทําการประเมินความเป็น 

อันตรายของพื �นที�ทํางานและกระบวนการทํางาน การระบุและแก้ ไขช่องวา่งหรอื 

กระบวนการที� ใช้ ในโรงเรยีนของคณุที�เพิ�มโอกาสที�นักเรยีนครหูรอืพนักงานอาจสัมผัสกับโ

ควดิ 19 เป็นส่วนสําคญัในการตอบสนองของโควดิ 19 ของโรงเรยีน

• ตรวจสอบให้แน่ใจวา่ทุกคนเข้าใจวา่อะไรเป็นภัยคกุคามและเหตใุด รว่มมือกันหาวธิี 

ลดความเสี�ยงของโควดิ 19 จัดให้มีการฝึกอบรมนี�เป็นภาษาธรรมดาถ้าคณุทําได ้

พนักงานอาจมีความรู ้จํากัด เกี�ยวกับโควดิ 19 และวธิีการแพรก่ระจายและความรูท้ี� จํากัด 

เกี�ยวกับการกําจัดอันตรายในสถานที�ทํางาน หากคณุมีพนักงานที�มีภาษาที�ตอ้งการไม่ ใช่ 

ภาษาอังกฤษคณุอาจตอ้งการจัดให้มีการฝึกอบรมนี�และการฝึกอบรมอื�น ๆ ในภาษาอื�น ๆ

ความเสี�ยงโควดิ 19  คืออะไร12?
อันตรายจากโควดิ 19 เป็นสิ�งที�อยู่ ในสภาพแวดล้อมทางกายภาพ (อันตรายในสถานที�ทํางาน) หรอืในวธิีที�เราทําสิ�งตา่งๆ 
(อันตรายจากกระบวนการทํางาน) ที�เพิ�มโอกาสในการสัมผัสกับโควดิ 19 วธิีที�ดทีี�สุดในการลดการสัมผัสคอืกําจัดอันตรายหากทําได ้
อย่างไรก็ตามหลายครั �งอาจมีคา่ใช้จ่ายสูงเกินไปในการแก้ ไข�ญหา แม้วา่คณุจะไม่สามารถกําจัดอันตรายไดท้ั �งหมด 
แต่โดยปกตแิล้วคณุสามารถทําไดเ้พื�อลดความเสี�ยง คณุมักจะลดความเสี�ยงที�จะถูกสัมผัสไดด้ว้ยการปรบัเปลี�ยนที�ง่ายมาก

กรมอนามัยยูทาห์ (UDOH) มีพฤตกิรรมสุขภาพหลัก 4 ประการที�ช่วยลดความเสี�ยงในการสัมผัสกับโควดิ 19 ของ 

คณุ-พฤตกิรรมสุขภาพง่ายๆทั �ง 4 ประการนี�ช่วยลดความเสี�ยงของการสัมผัสได้ ในทุกๆสถานที�ทํางานกระบวนการทํางาน 

สถานการณ์หรอืสถานการณ์จําลองที�คณุอาจเผชิญ พึงระลึกถึงพฤตกิรรมเหล่านี�เมื�อคณุตอบสนองตอ่ความเสี�ยงในโรงเรยีนหรอืที�ทํางานของคณุ

12 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html
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1     ล้างมือเป็ นเวลา 20 วนิาทีด้วยสบู่และนํ�า:
-  หลังจากที�คณุสั�งนํ�ามูกไอหรอืจาม 
-  หลังจากเข้าห้องนํ�าแล้ว 
-  ก่อนทําอาหารหรอืรบัประทานอาหาร

-  หลังจากที�คณุสัมผัสสัตวห์รอืสัตวเ์ลี �ยง 
-  ก่อนและหลังดแูลบุคคลอื�นที�ตอ้งการความช่วยเหลือเช่นเด็ก 
-  ก่อนและหลังเลิกเรยีนหรอืทํางาน

-  ก่อนและหลังพักที�ทํางาน 
-  หลังจากสวมใส่สัมผัสหรอืถอดผ้าปิดหน้าหรอืมาสก์

 หากคณุไม่มีสบู่และนํ�าคณุสามารถใช้เจลทําความสะอาดมือสูตรแอลกอฮอล์ที�มีแอลกอฮอล์อย่างน้อย 60% เด็กอายุตํ�ากวา่ 6 
ปีควรไดร้บัการดแูลเมื�อใช้เจลทําความสะอาดมือ

 เวน้ระยะทางกายภาพโควดิ 19 ส่วนใหญ่แพรก่ระจายโดยการสัมผัสใกล้ชิด อยู่ห่างจากคนที� ไม่ ไดอ้าศัยอยู่ ในบ้านของคณุอย่างน้อย 6 ฟุตหรอื 2 
เมตร (ประมาณ 2 แขน) มากที�สุดเท่าที�เป็นไปได ้เรารูว้า่นี� ไม่ ใช่เรื�องง่ายในสถานศึกษา หากคณุไม่สามารถอยู่ห่างจากคนอื�นได ้6 
ฟุตให้อยู่ห่างออกไปให้ ไกลที�สุด ระยะห่างก็ตามระหวา่งคณุกับคนอื�นสามารถช่วยได ้

3 สวมผ้าปิดหน้าหรอืหน้ากาก การคลุมหน้าดว้ยผ้ามีประสิทธิภาพในการลดการแพรก่ระจายของโควดิ 19 โดยเฉพาะอย่างยิ�ง 

เมื�อทั �งสองคนที�อาจสัมผัสใกล้ชิดสวมผ้าปิดหน้า

สิ�งสาํคัญคือต้องจําไวว้า่แม้วา่คุณจะสวมผ้าปิดหน้าคุณก็ยังต้องเวน้ระยะห่าง

สิ�งสําคญัคอืตอ้งจําไวว้า่แม้วา่คณุจะสวมผ้าคลุมหน้า แตค่ณุก็ยังตอ้งเวน้ระยะห่าง บางครั �งเมื�อผู้คนไดย้ินสิ�งนี�ก็ทําให้พวกเขาสงสัยวา่ 

การปกปิดใบหน้าเป็นวธิีที�มีประสิทธิภาพในการลดโอกาสในการตดิโควดิ 19 หรอืไม่ ผ้าปิดหน้ามีประสิทธิภาพมาก 13. หากคณุสวม 

หน้ากากและเวน้ระยะทางกายภาพโอกาสที�จะสัมผัสกับโควดิ 19 จะตํ�าลงมาก

4  อยู่บ้านถ้าคุณป่วย นักเรยีนครแูละพนักงานไม่ควรไปโรงเรยีนหรอืทํางานหากพวกเขาป่วย พวกเขาควรอยู่บ้านจนกวา่จะรูสึ้กดขีึ �น

6 Feet

พฤติกรรมสุขภาพ 4 ประการที�คุณควรปฏิบัติตามในโรงเรยีนของคุณ:

1 2 3 4

13 https://pws.byu.edu/covid-19-and-masks

2

https://pws.byu.edu/covid-19-and-masks
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คุณสามารถเริ�มการประเมินอันตรายของคุณได้ทันทีที�เจ้าหน้าที�ดูแลและบํารงุรกัษาบอกวา่โรงเรยีนเตรยีมพรอ้มให้พนักงานกลับมา

แล้ว

อย่าลืมวา่โควดิ 19 แพรก่ระจายผ่านการสัมผัสใกล้ชิดเป็นหลัก การสัมผัสอย่างใกล้ชิดหมายถึงบุคคลที�อยู่ห่างไม่เกิน 6 ฟุตหรอื 2 เมตร 
(ยาวประมาณ 2 แขน) เป็นเวลา 15 นาทีหรอืนานกวา่นั�นจากผู้ที�ตรวจหาโควดิ 19 ในเชิงบวก แพรก่ระจายผ่านละอองทางเดนิหายใจ 

จากคนสู่คน

สิ�งที�ดี ในการประเมินอันตรายในโรงเรยีนคอืโรงเรยีนทําหน้าที�ประจํา โดยมีข้อยกเวน้บางประการจะใช้เมื�อใดโดยใครและวธิีการใช้พื �นที� ใน 

โรงเรยีนก็ตามถูกวางแผนล่วงหน้า กระบวนการทํางานที�ครแูละนักเรยีนยังใช้ ในกิจวตัร เกือบทุกคนที�เข้าเรยีนหรอืทํางาน 

ในโรงเรยีนทําสิ�งเดยีวกันกับคนเดยีวกันในสถานที�เดยีวกันในเวลาเดยีวกันทุกวนั อาจดเูหมือนหนักใจก่อนที�คณุจะเริ�มตน้ 
แตก่ารทําแบบประเมินอันตรายในโรงเรยีนจะง่ายกวา่การทําในสถานที�ทํางานและกระบวนการทํางานของพนักงานคนอื�น ๆ 
ที� ไม่ ไดท้ํางานในโรงเรยีน

การสรา้งแบบประเมินอันตรายสาํหรบั 
โรงเรยีนของคุณ:
•  จัดทําตารางสําหรบัสัปดาห์ แตล่ะวนัควรแบ่งออกเป็นครั �งละ 15 นาที

-  ผู้ดแูลระบบควรจัดทาํตารางเวลาที�เริ�มตน้ในเวลาที�ครหูรอืพนักงานคนแรกมักมาถึง 

โรงเรยีนและจะสิ�นสุดลงเมื�อพนักงานคนสุดท้ายมักจะออกจากโรงเรยีน 
-   ครแูละพนักงานควรจัดทาํตารางเวลาที�เริ�มตน้เมื�อมาถึงโรงเรยีนหรอืที�ทํางานและสิ�นสุด 

เมื�อออกจากโรงเรยีน

•  จัดทํารายการพื �นที� ในโรงเรยีนที�นักเรยีนครแูละพนักงานใช้

-  ผู้ดแูลระบบควรจัดทํารายการพื �นที�ที� ใช้รว่มกันหรอืพื �นที�ส่วนกลาง ของโรงเรยีน. 
ซึ�งอาจรวมถึงแผนกตอ้นรบัส่วนหน้าโรงอาหารรถรบัส่งและ โซนส่งออกสนามเด็กเล่น 

หรอืพื �นที�ที� ใช้สําหรบัพักผ่อนโถงทางเดนิห้องนํ�าห้องพักและพื �นที�ส่วนกลางอื�น ๆ
-   ครคูวรจัดทํารายการพื �นที� ในโรงเรยีนที�พวกเขาหรอืนักเรยีนใช้ ในระหวา่งวนั 

ซึ�งอาจรวมถึงห้องเรยีนสนามเด็กเล่นโรงอาหารห้องทํางานของครหู้องสมุดและพื �นที�อื�น ๆ 
ที�ครหูรอืนักเรยีนใช้รว่มกัน

-  พนักงานทุกคนควรทํารายการพื �นที� ในโรงเรยีนหรอืสถานที�ทํางานที�พวกเขาใช้ตลอดทั �งวนั 
ซึ�งอาจรวมถึงสํานักงานสถานที�ทํางานอื�น ๆ ยานพาหนะการขนส่งสถานที�ของผู้ขายรายอื�น 

ที�พนักงานไปเยี�ยมเยียนเป็นส่วนหนึ�งของหน้าที�การงานของตนและพื �นที�อื�น ๆ 
ที�พนักงานใช้ ในระหวา่งวนัทํางาน
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ประเมินความเสี�ยงในแต่ละพื�นที�
เมื�อคณุมีรายชื�อพื �นที�ที�นักเรยีนครแูละพนักงานใช้ตลอดทั �งวนัแล้วสิ�งสําคญัคอืตอ้งพิจารณาวา่การจัดวางพื �นที�หรอืวธิีที�ผู้คนใช้พื �นที�เหล่านี�อ

าจเพิ�มความเสี�ยงในการสัมผัสกับโควดิ 19 ไดอ้ย่างไร

ใช้ตารางเวลาของคณุเพื�อเขียนพื �นที�ที�คณุใช้ ในช่วงเวลาตา่งๆในระหวา่งวนั 
ผู้ดแูลระบบควรสรา้งการประเมินอันตรายแบ่งแยกสําหรบัแตล่ะพื �นที�ที� ใช้รว่มกัน 
ใช้คาํถามเหล่านี�เพื�อประเมินภัยคกุคามตอ่สุขภาพของนักเรยีนครแูละพนักงานสาํหรบัแต่ละพื�นที� ในโรงเรยีนหรอืที�ทํางานในแต่ละช่วง 

เวลาของวนั

ใครใช้พื �นที�?

นักเรยีนครพูนักงานหรอืผู้เยี�ยมชมภายนอกใช้พื �นที� ในเวลาเดยีวกันหรอืไม่

นักเรยีนจากเกรดหรอืห้องเรยีนตา่งกันใช้พื �นที� ในเวลาเดยีวกันหรอืไม่

มีนักเรยีนครหูรอืพนักงานกี�คนในพื �นที� ในคราวเดยีว 

พื �นที�ถูกใช้เพื�ออะไร? 

ผู้คนที� ใช้พื �นที�นี�สามารถเวน้ระยะทางกายภาพไดห้รอืไม?่

ผู้คนในพื �นที�นี�มีการตดิตอ่อย่างใกล้ชิดเป็นเวลา 15 นาทีหรอืนานกวา่นั�นเมื�อใช้พื �นที�นี�หรอืไม่?

ผู้คนใช้พื �นที�อย่างใกล้ชิดนานแค่ไหน? 

ผู้คนที� ใช้พื �นที�จะสวมหน้ากากหรอืไม่เมื�อตอ้งอยู่ ใกล้ชิดกับคนอื�น ๆ ?

คนที�อยู่ ในพื �นที�ออกกําลังกายหรอืเล่นรา่งกายกินดื�มหรอืทํากิจกรรมอื�น ๆ 
ที�ละอองทางเดนิหายใจจากตาจมูกปากหรอืรา่งกายอาจไปโดนคนอื�นไดห้รอืไม่?

 ทําความสะอาดพื �นที�หลังการใช้งานทุกครั �งหรอืไม่?

ผู้คนสามารถล้างมือดว้ยสบู่และนํ�าไดก้่อนและหลังใช้พื �นที�หรอืไม่?

 คนที� ใช้พื �นที�นี�จะไปที� ไหนตอ่ไป?
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_____________________________________________ 

ใครใช้พื�นที�รบั - สง่ 

ครนัูกเรยีนผู้ปกครองหรอืผู้มาเยี�ยมเยียนและพนักงาน

_____________________________________________ 

นักเรยีนครพูนักงานหรอืผู้เยี�ยมชมภายนอกใช้พื�นที�ในเวลาเดียว 
กันหรอืไม่ 

ใช่.

_____________________________________________ 

นักเรยีนจากเกรดหรอืห้องเรยีนต่างกันใช้พื�นที� ในเวลาเดี

ยวกันหรอืไม่

ใช่.

_____________________________________________ 

มีนักเรยีนครหูรอืพนักงานกี�คนในพื�นที� ในคราวเดียว

หลายคน นักเรยีนทุกคนที�มาโรงเรยีนครทูุกคนที�เข้าเวรตอน 

เช้าผู้มาเยี�ยมโรงเรยีน

_____________________________________________ 

พื�นที�ถูกใช้เพื�ออะไร? 
รบั - ส่งนักเรยีน

_____________________________________________ 

คนที� ใช้พื�นที�นี�สามารถเวน้ระยะทางกายภาพ? 
ใช่. มีพื �นที�เพียงพอที�ผู้คนสามารถเวน้ระยะทางกายภาพได ้
อย่างไรก็ตามนักเรยีนครแูละพนักงานแทบไม่เวน้ระยะทางกาย

ภาพในพื �นที�การไปส่งและรบั

_____________________________________________ 

ผู้คนในพื�นที�นี�มีการติดต่ออย่างใกล้ชิดเป็นเวลา 15 
นาทีหรอืนานกวา่นั�นเมื�อใช้พื�นที�นี�หรอืไม่ 
ไม ่อย่างไรก็ตามนักเรยีนมักจะรบีวิ�งผ่านประตทูางเข้าในเวลา 

เดยีวกัน

_____________________________________________ 

ผู้คนใช้พื�นที�อย่างใกล้ชิดนานแค่ไหน?  

สั �น ๆ

_____________________________________________ 

ผู้คนที� ใช้พื�นที�จะสวมหน้ากากหรอืไม่เมื�อต้องติดต่ออย่าง 

ใกล้ชิดกับคนอื�น ๆ ? 
ไม่ นักเรยีนครแูละพนักงานจะตอ้งสวมหน้ากากอนามัยเมื�อเข้า 

โรงเรยีน

_____________________________________________ 

คนที�อยู่ ในพื�นที�ออกกําลังกายหรอืเล่นรา่งกายกินดื�มหรอืทํากิจกรรม 

อื�น ๆ 
ที�ละอองทางเดินหายใจจากตาจมูกปากหรอืรา่งกายอาจไปโดนคนอื�น 

ได้หรอืไม่? 

ใช่. นักเรยีนมักจะวิ�งไปที�ประตทูางเข้าจากรถของพวกเขา 
นักเรยีนมักจะรบัประทานอาหารขณะที�พวกเขากําลังเข้าโรงเรยีน 
นักเรยีนหลายคนรบัประทานอาหารเช้าเสรจ็แล้วตอนเข้ามาในอาคาร

_____________________________________________ 

ทําความสะอาดพื�นที�หลังการใช้งานทุกครั �งหรอืไม่?
ไม่พื �นที�รบั - ส่งส่วนใหญ่อยู่กลางแจ้ง

_____________________________________________ 

ผู้คนสามารถล้างมือด้วยสบู่และนํ�าได้ก่อนและหลังใช้พื�น

ที�หรอืไม่

เราไม่ทราบวา่นักเรยีนล้างมือก่อนมาโรงเรยีนหรอืไม่ 
นักเรยีนสามารถล้างมือไดเ้มื�อไปโรงเรยีน 
อย่างไรก็ตามนักเรยีนไม่คอ่ยล้างมือทันทีหลังจากเข้าโรงเรยีน 
รวมถึงนักเรยีนที�กําลังรบัประทานอาหารขณะเข้ามาในอาคาร

_____________________________________________ 

ผู้คนที� ใช้พื�นที�นี�จะไปที� ไหนต่อไป

เมื�อนักเรยีนไปโรงเรยีนพวกเขาจะออกไปข้างนอกที�สนามเด็ก 

เล่นไปที� โรงอาหารเพื�อรบัประทานอาหารเช้าไปที�สํานักงานไป 

ห้องสมุดหรอืไปที�ห้องเรยีน

ตัวอย่างการประเมินอันตรายของการสง่และรบันักเรยีน
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อะไรคืออันตรายในการประเมินตัวอย่างของพื�นที�สง่และรบั?
จะปรบัเปลี�ยนพื�นที�รบั - สง่นักเรยีนเพื�อลดโอกาสที�นักเรยีนครหูรอืพนักงานจะสมัผัสกับโควดิ 19 ได้อย่างไร

อันตราย: หลายคนที� ไม่ได้อาศยัอยู่บ้านเดียวกันมาที� โรงเรยีนและเข้าโรงเรยีนในเวลาเดียวกัน
ทุกคนในพื �นที� ไปส่งและรบัและผู้ที�เข้ามาในโรงเรยีนจะสัมผัสกับผู้คนที�แตกตา่งกันในชีวติส่วนตวัของพวกเขา 
การสัมผัสที�แตกตา่งกันจํานวนมากนี�เป็นไปไดท้ี�จะอยู่ ในสถานที�เดยีวกันหรอืเข้าโรงเรยีนในเวลาเดยีวกันจะเพิ�มความเสี�ยงตอ่การถูกสัมผัสใน 

โรงเรยีน

แนวคดิในการลดจํานวนผู้ที� ไม่ ไดอ้าศัยอยู่ ในบ้านเดยีวกันที�เข้ามาในโรงเรยีนในเวลาเดยีวกัน:

•  มีเวลาส่งและรบัที�แตกตา่งกันสําหรบัแตล่ะระดบัชั �น

•  ในพื �นที�ที�มีการแพรก่ระจายของชุมชนที�สูงขึ �นให้กําหนดเวลาส่งและรบัและพื �นที�สําหรบัแตล่ะชั �นเรยีน พิจารณาให้ครใูนชั �นเรยีนพบนักเรยีน 

ตามเวลาและสถานที�ที�กําหนดข้างนอกโรงเรยีนและพานักเรยีนไปที�ห้องเรยีนหรอืไปที�สนามเด็กเล่นโดยตรงหากเวลาและกําหนดเวลาเอื �ออํานวย 
วธิีนี�เมื�อนักเรยีนอยู่ที� โรงเรยีนพวกเขาจะตดิตอ่ใกล้ชิดกับนักเรยีนคนอื�น ๆ ในชั�นเรยีนเท่านั�น

-   คาํแนะนํานี�จะท้าทายสําหรบันักเรยีนที�ตอ้งรบัประทานอาหารเช้าที� โรงเรยีน นอกจากนี�ยังเป็นเรื�องที�ท้าทายสําหรบัผู้ปกครอง 

ที�ตอ้งส่งบุตรหลานก่อนหน้านี�เนื�องจากตารางงาน หากคณุพิจารณาใช้แนวทางนี�คณุจะตอ้งวางแผนเพื�อรองรบัสถานการณ์เช่นนี�

อันตราย: พื�นที�สง่และรบัมีโอกาสเกิดการสมัผัสใกล้ชิด
ผู้คนฉันมิตรโดยธรรมชาติโดยเฉพาะนักเรยีน-ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมักเกี�ยวข้องกับการสัมผัสใกล้ชิดระหวา่งผู้คน 
วางแผนสําหรบัพื �นที�ของโรงเรยีนที�นักเรยีนครหูรอืพนักงานตดิตอ่ใกล้ชิดและมีปฏิสัมพันธ์กับเพื�อนเพื�อนบ้านหรอืเพื�อนรว่มงาน 
คณุควรพยายามควบคมุการเคลื�อนไหวในพื �นที�เหล่านี�และ จํากัด การสัมผัสใกล้ชิดให้มากที�สุด
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แนวคิดในการลดโอกาสในการสมัผัสใกล้ชิดในพื�นที�สง่และรบั:

• นักเรยีนครแูละพนกังานควรสวมผ้าป ิดหนา้ก่อนออกจากรถและเข้าโรงเรยีน 

ไม่ควรมีใครเข้ามาในโรงเรยีนโดยไม่สวมผ้าป ิดหนา้หรอืหนา้กากอนามัย

• วางเครื�องหมายห่างกันอย่างนอ้ย 6 ฟุตสําหรบัครหูรอืพนกังานที�ดแูลพื�นที�การส่งและรบัเพื�อยืน 

เป็ นความคดิที�ดทีี�จะวางเครื�องหมายอีก 6 ฟุตจากจุดที�ครหูรอืพนกังานจะยืน เป็ นเรื�องปกตทิี� 

นักเรยีนหรอืผู้ปกครองจะถือโอกาสพูดคยุกับครใูนพื�นที� ไปส่งและรบั ผู้คนมีแนวโน้มที�จะปฏิบัต ิ

พฤตกิรรมสุขภาพเมื�อทําไดง้่าย การมีจุดที�ครทูําเครื�องหมายไวจ้ะช่วยเตอืนนักเรยีนและผู้ปกครอง 

ให้อยู่ห่างกันและทําให้ครแูละพนกังานปลอดภัย

• สรา้งกระบวนการส่งและรบันกัเรยีนที�ส่งเสรมิการเวน้ระยะทางกายภาพ วางเครื�องหมายห่างกัน 6 

ฟุตที�ทางเข้าและทางออกของโรงเรยีน นกัเรยีนไม่ควรเข้าใกล้บุคคลข้างหนา้เกินกวา่ 6 

ฟุตขณะเข้าหรอืออกจากโรงเรยีน วางเครื�องหมายในจุดที�นักเรยีนควรลงและรบั 

หลังจากลงจากรถแล้วนกัเรยีนควรยืนบนเครื�องหมายและรอจนกวา่บุคคลที�อยู่ข้างหนา้จะย้ายไปยังจุ

ดถัดไป

•วางเครื�องหมายห่างกัน 6 ฟุตซึ�งนกัเรยีนที� โดยสารรถบัสจะเข้าและออกจากโรงเรยีน 

คนขับรถบัสควรวางเครื�องหมายไว ้ในรถบัสห่างกัน 6 ฟุตเพื�อให้นกัเรยีนยืนเมื�อเข้าหรอืออก 

จากรถบัส นักเรยีนควรนั�งอยู่กับที�จนกวา่แถวข้างหนา้จะย้ายไปที�เครื�องหมายถัดไป นักเรยีนคร ู

และพนกังานควรสวมผ้าป ิดหนา้หรอืหนา้กากอนามัยก่อนขึ�นรถและควรสวมทุกครั�งที �อยู่บนรถบัส

อันตราย: แม้วา่คุณจะปรบัปรงุหลักปฏิบัติด้านสุขอนามัยหลังจากที� 

นักเรยีนเข้าไปในโรงเรยีนหรอือยู่ ในห้องเรยีน แต่ก็มีโอกาสมากมาย 

สาํหรบันักเรยีนครแูละพนักงานในการแพรก่ระจายเชื�อโรคล่วงหน้า
ผู้คนมีแนวโน้มที�จะปฏิบัตพิฤตกิรรมสุขภาพเมื�อทําไดง้่าย วางแผนเพื�อทําให้การปฏิบัตสุิขอนามัยที�

ดกี่อนเข้าโรงเรยีนง่ายขึ �น

แนวคิดในการสง่เสรมิหลักปฏิบัติด้านสุขอนามัยที�ดี ในพื�นที�สง่และรบั:

• นักเรยีนควรกินหรอืดื�มเฉพาะในพื �นที�ที�กําหนด นักเรยีนไม่ควรออกจากรถขณะรบัประทาน 
อาหาร

• ขอให้ผู้ปกครองให้นักเรยีนล้างมือก่อนออกจากบ้านหรอืใช้เจลทําความสะอาดมือก่อนออกจากรถ
• พิจารณามีสถานีเจลทําความสะอาดมืออัตโนมัตทิี�ทางเข้าและทางออก คณุอาจพิจารณาโพสต ์

วดิี โอบนเวบ็ไซตข์องโรงเรยีนเกี�ยวกับหลักปฏิบัตดิา้นสุขอนามัยที�ผู้คนควรใช้ก่อนเข้าโรงเรยีน
• พิจารณาให้ครหูรอืพนักงานที�ดแูลพื �นที�ส่งและรบัจัดเตรยีมเจลทําความสะอาดมือนักเรยีนก่อน 

เข้าโรงเรยีนหรอืให้พนักงานที� ไดร้บัมอบหมายที�ทางเข้าและทางออกเพื�อให้นํ�ายาเจลทาํความ 
สะอาดมือนักเรยีน

• ทําความสะอาดพื �นผิวสัมผัสสูงบ่อยขึ �นเช่นลูกบิดประตแูละที�จับ
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แนวคิดในการป้องกันการสมัผัสใกล้ชิด
ลดอันตรายในโรงเรยีนหรอืที�ทํางานและ
ทําให้สภาพแวดล้อมการเรยีนรูข้องคุณดีต่อสุขภาพมากขึ�น 14.
เพื�อลดโอกาสในการสัมผัสในช่วงตน้ปีคณุอาจตอ้งการให้ข้อมูลกับครอบครวัเพื�อช่วยให้พวกเขาเข้าใจนโยบายขั �นตอนของคณุและให้กลยุทธ์แก่

พวกเขาเพื�อให้ครอบครวัและโรงเรยีนปลอดภัย

บางครั �งข้อมูลดา้นสุขภาพก็ยากที�จะเข้าใจโดยเฉพาะอย่างยิ�งสําหรบัผู้ที�มีระดบัการรูห้นังสือตํ�ากวา่-หลายคนทําความเข้าใจข้อมูล 

จากวดิี โอหรอืรปูแบบอื�นๆ-ไดง้่ายขึ �น-พิจารณาวธิีตา่งๆที�คณุสามารถให้ข้อมูลกับครอบครวัรวมถึงการแปลเอกสารเป็นภาษาอื�นๆ 
ขึ �นอยู่กับความตอ้งการของชุมชนโรงเรยีนของคณุ

โรงอาหาร:
• บันทึกที�นั� งและการเข้ารว่มเพื�อสนับสนุนการตดิตามการตดิตอ่ 
• ให้นักเรยีนกลุ่มเดยีวกันอยู่ดว้ยกันในกลุ่มประชากรตามรุน่ กําหนดกลุ่มประชากรตามรุน่ไปที�

โรงอาหารโดย ครั �งหรอืพื �นที� 
• ลดเวลาอาหารกลางวนั แยกเวลาพักกลางวนั

• วางเครื�องหมายพื �นและเส้นเพื�อแสดงการหลั�งไหลของเส้นอาหารกลางวนัและพื �นที� 

• พิจารณาสับหลีกชั�วโมงอาหารกลางวนัเพื�อลดจํานวนนักเรยีนในโรงอาหารในครั �งเดยีว

• ใช้พื �นที�รบัประทานอาหารกลางแจ้งให้มากที�สุด 

• ให้นักเรยีนล้างมือก่อนรบัประทานอาหาร หากไม่มีสบู่และนํ�าให้ ใช้เจลทําความสะอาดมือที�มีส่วนผสม 

ของแอลกอฮอล์ซึ�งมีแอลกอฮอล์อย่างน้อย 60%

• เพิ�มความถี� ในการทําความสะอาดและฆ่าเชื �อบรเิวณที�มีการสัมผัสสูง 

• พิจารณาจัดอาหารกลางวนัแบบบรรจุกระสอบหรอืบรรจุกล่องที�นักเรยีนสามารถรบัประทานในห้องเรยีนหรอืข้างนอกได ้

วางแผนวา่จะกระจายอาหารกลางวนัอย่างไร จัดเตรยีมและแจกจ่ายอาหารกลางวนัแบบกระสอบหรอืกล่อง 

สําหรบันักเรยีนที�จะรบัประทานในห้องเรยีนหรอืดา้นนอก

• ใช้ถ้วยกระดาษและขวดส่วนตวัแทนนํ�าพุ 

• หลีกเลี�ยงตวัเลือกอาหารหรอืเครื�องดื�มแบบบรกิารตวัเองเช่นบารอ์าหารรอ้นและเย็นบารส์ลัดหรอืเครื�องปรงุและสถานีเครื�องดื�ม

• พิจารณาให้นักเรยีนรบัประทานอาหารกลางวนัในห้องเรยีน จองโรงอาหารสําหรบันักเรยีนที�แพ้อาหาร 

สิ�งนี�จะช่วยให้นักเรยีนปลอดภัยและหลีกเลี�ยงการสัมผัสกับนักเรยีนที�ปกตจิะไม่ไดอ้ยู่ ใกล้ ๆ

• หากโรงเรยีนของคณุใช้ โรงอาหารให้เวน้ระยะห่างระหวา่งนักเรยีน 6 ฟุต สับหลีกนักเรยีนจึงไม่ไดนั้�งหน้าตอ่หน้าในแตล่ะดา้นของโตะ๊

• โรงเรยีนควรทําความสะอาดและฆ่าเชื �อบรเิวณเส้นอาหารโตะ๊และเก้าอี �ระหวา่งการใช้งาน

• โรงเรยีนควรส่งเสรมิให้นักเรยีนและพนักงานไม่แบ่ง�นอาหารหรอืเครื�องใช้และใช้อุปกรณ์บรกิารอาหารทิ �ง (ช้อนส้อมถาด) ให้มากที�สุด 

หากไม่สามารถใช้สิ�งของที� ใช้แล้วทิ �งไดต้รวจสอบให้แน่ใจวา่พนักงานสวมถุงมือเมื�อสัมผัสกับอุปกรณ์บรกิารอาหารและอุปกรณ์ที� ไม่สามารถโย

นทิ �งได ้ล้างสิ�งของที�คณุไม่สามารถทิ �งดว้ยนํ�ายาล้างจานและนํ�ารอ้นหรอืในเครื�องล้างจาน

• พนักงานควรล้างมือดว้ยสบู่และนํ�าเป็นเวลา 20 วนิาทีหลังจากถอดถุงมือออกหรอืหลังจากที�พวกเขาสัมผัสอุปกรณ์อาหารที� ใช้แล้ว

• ใช้วธิีการชําระเงินแบบไม่ตอ้งสัมผัสถ้าเป็นไปได ้หากไม่สามารถชําระเงินแบบไม่ตอ้งสัมผัสได้ ให้เตรยีมเจลทําความสะอาด 

มือให้กับนักเรยีนและพนักงานเพื�อใช้หลังจากที�พวกเขาแตะเงินบัตรหรอืแป้นพิมพ์

14 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/cloth-face-cover.html

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/cloth-face-cover.html
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ห้องเรยีน:
• ให้นกัเรยีนกลุ่มเดยีวกันอยู่ดว้ยกันให้มากที�สุดเมื�ออยู่ที� โรงเรยีนเช่นกลุ่มนกัเรยีน

• เป็ นการยากมากที�จะป ้องกันการสัมผัสใกล้ชิดในห้องเรยีน คณุจะไม่สามารถป ้องกันการสัมผัสใกล้ชิดได ้

ตลอดเวลาโดยเฉพาะระหวา่งเด็กนกัเรยีน อย่างไรก็ตามหากคณุคดิถึงวธิีที�นักเรยีนใช้พื�นที� ในห้องเรยีน 

ของคณุและปรบัเปลี�ยนเพื�อลดการสัมผัสใกล้ชิดให้มากที�สุดคณุจะลดโอกาสที�จะถูกสัมผัสในโรงเรยีน

• กําหนดที�นั�งให้กับนกัเรยีนและกลุ่มเล็ก ๆ เพื�อสนบัสนนุการตดิตามการตดิตอ่
• พัฒนาและจัดให้มีการฝกึอบรมนกัการศึกษาเกี�ยวกับวธิีที�พวกเขาสามารถใช้กลยุทธ์เพื�อระบุและลด 

ความเสี�ยงในสภาพแวดล้อมในห้องเรยีน

• ให้นกัเรยีนและครหูรอืเจ้าหนา้ที�คนเดมิอยู่กับแตล่ะกลุ่มหรอืชั�นเรยีนให้มากที�สุดเท่าที�จะทําได้
•   พยายามเวน้ที�วา่งระหวา่งโตะ๊ทํางานให้มากที�สุดเท่าที�จะทําได้
•  ระบุและใช้พื�นที�ขนาดใหญ่ (หอประชุมโรงยิมและกลางแจ้ง) เพื�อเพิ�มระยะทางกายภาพ

•  ย้ายเฟอรนิ์เจอรแ์ละอุปกรณท์ี� ไม่จําเป็ 

นออกจากห้องเรยีนเพื�อเพิ�มพื�นที�ที�นักเรยีนตอ้งเวน้ระยะห่างกายภาพ

6 Feet

หากคุณให้อาหารในงาน:

• พิจารณาจัดเตรยีมกล่องหรอืถุงไวล้่วงหน้าสําหรบัแตล่ะคนในงานแทนบุฟเฟ่ตห์รอือาหารแบบครอบครวั
• จัดเตรยีมกระดาษทิชชู่และถังขยะแบบไม่ตอ้งสัมผัส

• นั�งนักเรยีนหันหน้าไปข้างหน้า.
•พิจารณาใช้วธิีอื�นในการแยกนักเรยีนเช่นการกั �นลูกแก้วถ้าเป็นไปได้
•วางป้ายพื �นหรอืป้ายประกาศเพื�อให้นักเรยีนรูว้า่จะเดนิไปรอบ ๆ ห้องเรยีนไดอ้ย่างไรโดยไม่ตอ้งสัมผัส 
ใกล้ชิดกับผู้อื�น
•คณุอาจตอ้งพิจารณาเปลี�ยนวธิีการจัดกลุ่มนักเรยีนเมื�อพวกเขาทํางานรว่มกัน แม้ ในห้องเรยีนสิ�งสําคญั 
คอืตอ้งให้นักเรยีนอยู่ ในกลุ่มเล็ก ๆ เดยีวกันให้มากที�สุด ทุกคนสัมผัสกับผู้คนที�แตกตา่งกันในชีวติ 
ส่วนตวั ทุกครั �งที�คณุสามารถลดความสัมผัสที�เป็นไปไดท้ี�นักเรยีนอาจมีไดค้ณุควรทํา
•คณุอาจตอ้งเผื�อเวลาในการเปลี�ยนภาพมากขึ �นเพื�อให้นักเรยีนสามารถรกัษาระยะห่างทางกายภาพได้
•จัดเตรยีมคาํแนะนําที�ชัดเจนและให้แนวคดิแก่นักเรยีนเกี�ยวกับระยะห่างทางกายภาพเมื�อพวกเขาเล่น 
และเรยีนรู ้นักเรยีนมีแนวโน้มที�จะเวน้ระยะห่างกายภาพมากขึ �นในเวลาพักผ่อนและเมื�อพวกเขาเล่นกับ 
เด็กคนอื�น ๆ ในชีวติส่วนตวัถ้าคณุสอนพวกเขาวา่พวกเขาจะอยู่อย่างปลอดภัยและสนุกสนานในเวลา 
เดยีวกันไดอ้ย่างไร
•พยายามให้นักเรยีนใช้นํ�าพุให้น้อยที�สุด จัดหาถ้วยที� ใช้แล้วทิ �งหรอืวธิีอื�น ๆ เพื�อให้นักเรยีนไม่ขาดนํ�า
•ประคบัประคองประตใูห้เปิดอยู่เพื�อให้ผู้คนไม่ตอ้งสัมผัสประตเูหล่านั�น
•ทําความสะอาดพื �นผิวสัมผัสสูงบ่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ�งหลังจากช่วงการผ่าน
•คณุอาจตอ้งการจัดเวลาสําหรบัช่วงพักข้างนอกสําหรบันักเรยีนให้มากขึ �นตลอดทั �งวนัเมื�อพวกเขามีเวลา
ปลอดจากหน้ากาก
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กลุ่มประชากรตามรุน่คืออะไรและทํางานอย่างไร 15

กลยุทธ์หนึ�งที�ผู้ดแูลระบบสามารถพิจารณาไดค้อืการจัดกลุ่มประชากรตามรุน่ (หรอืสรา้ง "พ็อด") 
การจัดกลุ่มประชากรตามรุน่ช่วยให้กลุ่มนักเรยีนและบางครั �งครหูรอืพนักงานอยู่ดว้ยกันตลอดทั �งวนั 

เพื�อลดการสัมผัสของนักเรยีนครแูละพนักงานในสภาพแวดล้อมของโรงเรยีน

นักเรยีนและเจ้าหน้าที� ในกลุ่มประชากรตามรุน่มี โอกาสสัมผัสใกล้ชิดกับผู้อื�นในกลุ่มเดยีวกันเท่านั�น 
แนวทางปฏิบัตนีิ�อาจช่วยป้องกันการแพรร่ะบาดของโควดิ 19

•  ลดโอกาสในการสัมผัสกับโควดิ 19
•  ช่วยให้การตดิตามผู้ตดิตอ่มีประสิทธิภาพมากขึ �น

•  อาจตอ้งกักกันหรอืแยกกลุ่มประชากรตามรุน่เพียงกลุ่มเดยีวแทนนักเรยีนหลายคนในโรงเรยีน

•  การจัดกลุ่มประชากรตามรุน่สามารถใช้ ในรปูแบบโรงเรยีนแบบดั �งเดมิที�นักเรยีนทุกคนเข้าเรยีนในโรง

เรยีนดว้ยตนเองเต็มเวลาหรอืเป็นส่วนหนึ�งของรปูแบบโรงเรยีนลูกผสม (นักเรยีนเข้าเรยีนในโรงเรยีน 

ดว้ยตนเองตามตารางเวลาอื�น)
•  อาจจําเป็นตอ้งใช้กลยุทธ์ที�แตกตา่งกันสําหรบัโรงเรยีนประถมมัธยมตน้และมัธยมปลาย 

การจัดกลุ่มประชากรตามรุน่มักใช้ ในโรงเรยีนประถมศึกษาหลายแห่งซึ�งนักเรยีนมีครคูนเดยีวกันและ

เพื�อนรว่มชั �นเรยีนทั �งวนัทั �งปี

•  วธิีที� โรงเรยีนนําสิ�งนี� ไปใช้ ในโรงเรยีนมัธยมศึกษามีลักษณะแตกตา่งกันไปในแตล่ะโรงเรยีน 
โรงเรยีนบางแห่งเลือกที�จะเก็บกลุ่มประชากรตามรุน่ไว้ ในห้องเรยีนเดยีวและให้ครยู้ายไปมาระหวา่งห้อ

งเรยีน โรงเรยีนอื�น ๆ อาจกําหนดวนัหรอืสัปดาห์ ให้กับนักเรยีนโดยเฉพาะสําหรบั 

การเรยีนการสอนดว้ยตนเอง

15 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/prepare-safe-return.html#cohorting

16 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/reopening-schools-faqs.html

ตารางสลับ (ไฮบรดิ) 16 คืออะไร?

นักเรยีนเข้าเรยีนในโรงเรยีนดว้ยตนเองเป็นส่วนหนึ�งของเวลาและเข้ารว่มทางไกลบางส่วนของ 

เวลา

จากสิ�งที�เราทราบในตอนนี�ตารางเวลาที�สลับกันสามารถช่วยลดการตดิตอ่ระหวา่งนักเรยีนคร ู

และพนักงานได ้อย่างไรก็ตามในขณะที�ตารางเวลาที�สลับกันอาจลดการแพรร่ะบาดของโควดิ 
19 แตอ่าจมีคา่ใช้จ่ายเพิ�มเตมิสําหรบัการวางแผนบทเรยีนคา่ดแูลเด็กสําหรบัผู้ปกครองและคา่ 

ใช้จ่ายอื�น ๆ การวจิัยเพิ�มเตมิจําเป็นเพราะตอ้งมีผลกระทบตามลําดบัชั �นของการสลับตาราง 

เวลากับกลยุทธ์การบรรเทาโควดิ 19 อื�น ๆ (เช่นการเวน้ระยะห่างกายภาพการใช้ผ้าปิดหน้า 

สุขอนามัยที�เหมาะสมและการจัดกลุ่มประชากรตามรุน่) รวมถึงผลกระทบของตารางเวลา 

ที�สลับกันตอ่การเรยีนรูแ้ละความเป็นอยู่ของนักเรยีน

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/prepare-safe-return.html#cohorting
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/reopening-schools-faqs.html
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สง่และรบั:

• สรา้งขั �นตอนการส่งและรบัที�ส่งเสรมิการปฏิบัตกิารเวน้ระยะห่างกายภาพและการปฏิบัตสุิขอนามัย แจ้งให้ผู้ปกครองทราบวา่ตอ้งทําอย่างไรเมื�อไปส่งนักเรยีนและดแูล 

ครอบครวัให้มีสุขภาพแข็งแรงและโรงเรยีนปลอดภัยไดอ้ย่างไร

 - วางเครื�องหมายห่างกัน 6 ฟุตที�ทางเข้าและทางออกจากโรงเรยีน

 - นักเรยีนไม่ควรเข้าใกล้บุคคลที�อยู่ดา้นหน้าเกินกวา่ 6 ฟุตขณะเข้าหรอืออกจากโรงเรยีน

 - วางเครื�องหมายในจุดที�นักเรยีนควรลงและถูกรบั หลังจากลงจากรถแล้วนักเรยีนควรยืนบนเครื�องหมายและรอจนกวา่บุคคลที�อยู่ข้างหน้าจะย้ายไปยังจุดถัดไป

•วางเครื�องหมายห่างกัน 6 ฟุตซึ�งนักเรยีนที� โดยสารรถบัสจะเข้าและออกจากโรงเรยีน

 - คนขับรถบัสอาจตอ้งการวางเครื�องหมายในรถบัสห่างกัน 6 ฟุตเพื�อให้นักเรยีนยืนเมื�อเข้าหรอืออกจากรถบัส

 - นักเรยีนควรนั�งอยู่กับที�จนกวา่แถวข้างหน้าจะย้ายไปที�เครื�องหมายถัดไป

 - นักเรยีนครแูละพนักงานควรสวมผ้าปิดหน้าหรอืหน้ากากอนามัยก่อนขึ �นรถและควรสวมทุกครั �งที�อยู่บนรถบัส

•วางเครื�องหมายห่างกันอย่างน้อย 6 ฟุตสําหรบัครหูรอืพนักงานที�ดแูลพื �นที�การส่งและรบัเพื�อยืน

 - เป็นความคดิที�ดทีี�จะวางเครื�องหมายอีก 6 ฟุตจากจุดที�ครหูรอืพนักงานจะยืน

 - เป็นเรื�องปกตทิี�นักเรยีนหรอืผู้ปกครองจะถือโอกาสพูดคยุกับครใูนพื �นที� ไปส่งและรบั

 - ผู้คนมีแนวโน้มที�จะปฏิบัตพิฤตกิรรมสุขภาพมากขึ �นเมื�อทําไดง้่าย การมีจุดที�ครทูําเครื�องหมายไวจ้ะช่วยเตอืนนักเรยีนและ     

ผู้ปกครองให้อยู่ห่างกันและทาํให้ครแูละพนักงานปลอดภัย

•พิจารณากําหนดเวลาส่งและรบัที�แตกตา่งกันสําหรบัแตล่ะระดบัชั �น

•ในพื �นที�ที�มีการแพรก่ระจายของชุมชนที�สูงขึ �นกําหนดเวลาและพื �นที�ส่งและรบัสําหรบัแตล่ะชั �นเรยีน พิจารณาให้ครใูนชั �นเรยีนพบนักเรยีนข้างนอกตามเวลาและพื �นที�ที� 

กําหนดข้างนอกโรงเรยีนและพานักเรยีนไปที�ห้องเรยีนหรอืไปที�สนามเด็กเล่นโดยตรงหากเวลาและกําหนดเวลาเอื �ออํานวย 

วธิีนี�เมื�อนักเรยีนอยู่ที� โรงเรยีนพวกเขาจะตดิตอ่ใกล้ชิดกับนักเรยีนคนอื�น ๆ ในชั�นเรยีนเท่านั�น

 - คาํแนะนํานี�จะท้าทายสําหรบันักเรยีนที�ตอ้งรบัประทานอาหารเช้าที� โรงเรยีน

 - นอกจากนี�ยังเป็นเรื�องที�ท้าทายสําหรบัพ่อแม่ที�ตอ้งส่งลูกก่อนหน้านี�เนื�องจากตารางงาน 

หากคณุพิจารณาใช้แนวทางนี�คณุจะตอ้งวางแผนเพื�อรองรบัสถานการณ์เช่นนี�

•จัดสถานที�ที�กําหนดไว้ ในสนามเด็กเล่นเพื�อให้ครมูาพบชั�นเรยีนเมื�อระฆังดงัในตอนเช้า วธิีนี�จะช่วยป้องกันไม่ ให้นักเรยีนสัมผัสใกล้ชิดกับนักเรยีนจากชั �นเรยีนอื�นเมื�อ 

กลับเข้าไปในอาคาร 

หากคณุไม่มีสถานีเจลทําความสะอาดมืออัตโนมัตทิี�ทางเข้าและทางออกให้พิจารณาให้ครจูัดหาเจลทําความสะอาดมือให้นักเรยีนก่อนที�พวกเขาจะกลับเข้าไปในโรงเรยีน

•สําหรบันักเรยีนระดบัมัธยมศึกษาให้พิจารณาให้ครปูระจําคาบที� 1 ของนักเรยีนไปพบพวกเขาในสถานที�ที�กําหนดไวน้อกโรงเรยีน 

หากคณุไม่มีสถานีเจลทําความสะอาดมืออัตโนมัตทิี�ทางเข้าและทางออกให้พิจารณาให้ครจูัดหาเจลทําความสะอาดมือให้นักเรยีนก่อนที�พวกเขาจะกลับเข้าไปในโรงเรยีน
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การปกปิดใบหน้า:

• คณุอาจตอ้งการขอให้นักเรยีนครแูละพนักงานสวมผ้าปิดหน้า ก่อนที�พวกเขาจะออกจากรถและเข้าไปใน
โรงเรยีน ไม่ควรมี ใครเข้ามาในโรงเรยีนโดยไม่สวมผ้าปิดหน้า

• ผู้เยี�ยมชมและพนักงานประจําทุกคนควรสวมผ้าปิดหน้า
• คณุอาจตอ้งการรวมผ้าปิดหน้าไว้ ในรายการอุปกรณ์ของโรงเรยีนและจัดหาผ้าการปกปิดใบหน้าตาม
ความจําเป็นสําหรบันักเรยีนครพูนักงานหรอืผู้เยี�ยมชมที� ไม่ ไดม้ีผ้าปิดหน้า

• พิจารณาการปกปิดใบหน้าที� โปรง่ใสสําหรบัครแูละเจ้าหน้าที�ที� โตต้อบกับนักเรยีนที�หูหนวกหรอืหูตงึ
นักเรยีนที�เรยีนอ่านนักเรยีนที�มีความบกพรอ่งและผู้ที�อาศัยการอ่านรมิฝีปากเป็นส่วนหนึ�งของการเรยีนรู
เช่นนักเรยีนที�เรยีนภาษาอังกฤษอยู่

• ตรวจสอบให้แน่ใจวา่นักเรยีนครแูละพนักงานรูว้ธิี ใช้ผ้าปิดหน้าอย่างถูกตอ้ง 
ควรสวมผ้าปิดใบหน้าเหนือจมูกและปากและพอดกีับใบหน้าอย่างแน่นหนา คณุอาจพิจารณาให้ครรูวมคาํสั�งนี�ขณะสอนขั �นตอนในชั�นเรยีน

• ล้างมือให้สะอาดก่อนใส่ผ้าปิดหน้า
• กระตุน้ให้นักเรยีนครแูละพนักงานพยายามอย่าสัมผัสใบหน้าของพวกเขาเมื�อสวมผ้าปิดหน้า 
หากสัมผัสใบหน้าควรล้างมือหรอืใช้เจลทําความสะอาดมือทันที

• ครแูละพนักงานควรล้างมือหรอืทําความสะอาดมือก่อนและหลังช่วยนักเรยีนใส่หรอืปรบัผ้าปิดหน้า 
พิจารณาให้มีพนักงานที� ไดร้บัมอบหมายสําหรบังานนี�

• อย่าสวมผ้าปิดหน้าหากมันเปียก ผ้าปิดหน้าที�เปียกอาจทําให้หายใจลําบาก
• นักเรยีนครแูละพนักงานไม่ควรแบ่ง�นสิ�งปกปิดใบหน้า
• เขียนชื�อหรอืชื�อย่อของนักเรยีนบนผ้าคลุมใบหน้าเพื�อป้องกันไม่ ให้สวมใส่ของคนอื�น
• นักเรยีนอาจตอ้งการให้คณุตดิป้ายกํากับการปกปิดใบหน้าของพวกเขาเพื�อแสดงให้พวกเขาเห็นดา้นบนดา้นล่างดา้นหน้าและดา้นหลัง
• จัดเก็บอุปกรณ์ปกปิดใบหน้านักเรยีนแยกกัน 
• ล้างผ้าคลุมหน้าทุกวนัหรอืถ้ามันดสูกปรก 
• มีสิ�งปกปิดใบหน้าเพิ�มเตมิสําหรบันักเรยีนครแูละพนักงานในกรณีที�ตอ้งการสิ�งปกปิดใบหน้าสํารองในระหวา่งวนั

ทุกคนต้องใสผ้่าปิดหน้าหรอืไม่?

มีหลักฐานทางวทิยาศาสตรท์ี�ชัดเจนวา่การปิดบังใบหน้าป้องกันการแพรร่ะบาดของโควดิ 19 17

ศนูย์ควบคมุโรคแนะนําให้ทุกคนที�มีอายุ 2 ปีขึ �นไปสวมผ้าปิดหน้าในสถานที�สาธารณะและเมื�ออยู่ ใกล้คนที� ไม่ 

ไดอ้าศัยอยู่ ในบ้านของคณุโดยเฉพาะอย่างยิ�งเมื�อมันยากที�จะเวน้ระยะทางกายภาพ 18.

ในขณะที�ควรใช้ผ้าปิดหน้าเพื�อลดการแพรร่ะบาดของโควดิ 19 อาจเป็นไปไม่ได้ ในทุกสถานการณ์ 

หรอืสําหรบับางคนที�จะสวมผ้าปิดหน้า ใน บางสถานการณ์การคลุมหน้าดว้ยผ้าอาจทําให้สภาพ 

รา่งกายหรอืจิตใจแย่ลง หรอืเป็น�ญหาดา้นความปลอดภัย พิจารณาการปรบัตวัและทางเลือกเมื�อทําได ้
ช่วยผู้อื�นสวมผ้าปิดหน้าหรอืลดความเสี�ยงของการแพรร่ะบาดของโควดิ 19 หากไม่สามารถให้ ใครสวมได้

17 https://pws.byu.edu/covid-19-and-masks

18 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/cloth-face-cover-guidance.html

https://pws.byu.edu/covid-19-and-masks
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/cloth-face-cover-guidance.html
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ตัวอย่างของเวลาที�ผู้คนอาจต้องการการปรบัตัวและ 
ทางเลือกอื�นแทนผ้าปิดหน้า 19:

ผู้ที� ใช้การอ่านออกเสียงในการสื�อสารอาจไม่สามารถสวมผ้าปิดหน้าได ้
(เช่นคนที�หูหนวกหรอืหูตงึหรอืคนที�ดแูลหรอืมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ที�มีความบกพรอ่งทางการไดย้ิน)

• พิจารณาใช้ผ้าปิดหน้าแบบใส

• หากไม่มีผ้าคลุมหน้าแบบใสให้พิจารณาวา่คณุสามารถ:

 - ใช้การสื�อสารเป็นลายลักษณ์อักษร

 - ใช้คาํบรรยายภาพหรอื

 - ลดเสียงรบกวนรอบข้างเพื�อให้สามารถสื�อสารไดห้ากคณุสวมผ้าปิดหน้าซึ�งปิดกั �นรมิฝีปาก  

ของคณุ

• พิจารณาใช้ลูกแก้วกั �น

• หากคณุเลือกที�จะสวมเครื�องป้องกันใบหน้าตรวจสอบให้แน่ใจวา่มันโอบรอบใบหน้าของคณุและอยู่ตํ�า 

กวา่คางของคณุ เมื�อคณุไม่ไดสื้�อสารคณุควรใส่ผ้าปิดหน้ากลับเข้าไป

อาจเป็นเรื�องยากสําหรบับางคนที�มีความบกพรอ่งทางสต�ิญญาและพัฒนาการภาวะสุขภาพจิตหรอืควา

มไวทางประสาทสัมผัสอื�น ๆ ที�จะสวมผ้าปิดหน้า ควรปรกึษาแพทย์หรอืผู้ ให้บรกิารดา้นการดแูลสุขภาพ 

เพื�อขอคาํแนะนําเกี�ยวกับการสวมผ้าปิดหน้า

อาจเป็นเรื�องยากสําหรบัเด็กเล็ก (เด็กก่อนวยัเรยีนหรอืเด็กประถมตอนตน้) ที�จะสวมผ้าปิดหน้าอย่าง 

ถูกตอ้งโดยเฉพาะอย่างยิ�งเป็นเวลานาน

• ตรวจสอบให้แน่ใจวา่ผ้าปิดใบหน้าพอด ีวสัดปิุดหน้าควรมีขนาดที�เหมาะสมและพอดี

• สอนเด็ก ๆ วา่การสวมผ้าคลุมหน้ามีความสําคญัเพียงใดและเตอืนพวกเขาบ่อยๆ

• หากเด็กเล็กมี�ญหาในการสวมผ้าปิดหน้าเป็นเวลานานให้เลือกช่วงเวลาที�สําคญัที�สุดที�ควรสวมใส่ 

ช่วงเวลาเหล่านี�เป็นช่วงเวลาที�ยากที�จะอยู่ห่างจากผู้อื�น 6 ฟุต (ไปส่งและรบัยืนตอ่แถวที� โรงเรยีน)

นักเรยีนครแูละพนักงานไม่ควรสวมผ้าปิดหน้าระหวา่งทํากิจกรรมที�อาจทําให้ผ้าปิดหน้าเปียกเช่นการวา่ยนํ�า การคลุมหน้าด้วย 

ผ้าเปียกอาจทําให้หายใจลําบาก สาํหรบักิจกรรมต่างๆเช่นการวา่ยนํ�าการเวน้ระยะห่างจากผู้อื�นเมื�อคุณอยู่ ในนํ�าเป็นสิ�งสาํคัญมาก

19 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/cloth-face-cover-guidance.html#feasibility-adaptations

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/cloth-face-cover-guidance.html#feasibility-adaptations
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นักเรยีนอาจไม่สามารถสวมผ้าปิดหน้าได้ ในระหวา่งกิจกรรมที�มีความเข้มข้นสูงเช่นการวิ�งหากทํา 

ให้หายใจลําบาก
• พิจารณาทาํกิจกรรมในสถานที�ที�มีการระบายอากาศและการแลกเปลี�ยนอากาศมากขึ �น 

(เช่นกลางแจ้งกับในอาคาร) และสถานที�ที�พวกเขาสามารถอยู่ห่างจากผู้อื�นได้

นักเรยีนครหูรอืพนักงานบางคนอาจมีชั �นเรยีนหรอืทํางานในบรเิวณที�การสวมผ้าปิดหน้าอาจเพิ�มค

วามเสี�ยงตอ่การเจ็บป่วยจากความรอ้นหรอืก่อให้เกิดอันตรายดา้นความปลอดภัย 
(เช่นสายรดัอาจตดิในเครื�องจักร)
• ในสถานการณ์เช่นนี�นักเรยีนครแูละพนักงานควรพูดคยุกับผู้เชี�ยวชาญดา้นความปลอดภัยและ 

อาชีวอนามัยในการทาํงานเพื�อหาใบหน้าที�เหมาะสมสําหรบัสภาพแวดล้อมของพวกเขา

• คณุอาจพิจารณาอนุญาตให้นักเรยีนครแูละพนักงานที�มีชั �นเรยีนหรอืทํางานกลางแจ้งสวมผ้าปิดหน้า 

เมื�อตอ้งตดิตอ่กับผู้อื�นอย่างใกล้ชิดเช่นในระหวา่งการเดนิทางเป็นกลุ่มหรอืเปลี�ยนการประชุม 

แต่ ให้ถอดผ้าคลุมหน้าออกเมื�อสามารถเวน้ระยะห่างทางกายภาพได้

• หากคณุสวมโล่ ใบหน้าโดยไม่มีผ้าปิดหน้าตรวจสอบให้แน่ใจวา่มันโอบรอบใบหน้าของคณุและอยู่ตํ�า
กวา่คางของคณุ

• สวมโล่ ใบหน้าแบบใช้แล้วทิ �งเพียงครั �งเดยีว
• ทําความสะอาดและฆ่าเชื �อโล่ ใบหน้าที� ใช้ซํ �าไดห้ลังการใช้งานทุกครั �ง
• อย่าใช้ โล่ ใบหน้าพลาสตกิสําหรบัเด็กแรกเกิดหรอืทารก

หน้ากากผ่าตัด
ผ้าปิดหน้าไม่ ใช่หน้ากากผ่าตดัหรอืเครื�องช่วยหายใจ ตอนนี�หน้ากากผ่าตดัและเครื�องช่วยหายใจเป็น 

อุปกรณ์สําคญัที�ควรสงวนไวสํ้าหรบับุคลากรทางการแพทย์และผู้เผชิญเหตทุางการแพทย์อื�น ๆ

ผ้าปิดหน้า
การคลุมหน้าดว้ยผ้าเป็นข้อควรระวงัดา้นความปลอดภัยที�สําคญัและสําคญัที�สุดเมื�อคณุไม่สามารถ 

เวน้ระยะห่างทางกายภาพได ้หากไม่สามารถใช้ผ้าปิดหน้าได้ โปรดใช้มาตรการป้องกันความปลอดภัย 

อื�น ๆ เพื�อลดความเสี�ยงของการแพรก่ระจายของโควดิ 19 (เช่นระยะทางกายภาพล้างมือบ่อยๆ 

ทําความสะอาดและฆ่าเชื �อบนพื �นผิวที�มีการสัมผัสสูง) จําไวว้า่แม้วา่คุณจะสวมผ้าปิดหน้าคุณ 

ก็ยังต้องเวน้ระยะห่างทางกายภาพ

โล่ ใบหน้า

ไม่ทราบวา่โล่ ใบหน้าให้ประโยชน์ในการปกป้องผู้อื�นจากละอองของละอองในระบบทางเดนิหายใจหรอื 

ไม่ ศนูย์ควบคมุโรคไม่แนะนําให้ ใช้ โล่ ใบหน้าแทนผ้าปิดหน้าหรอืตอนทํากิจกรรมในชีวติประจําวนั 

ตามปกต ิหากคณุเลือกที�จะสวมโล่ ใบหน้าคณุควรสวมผ้าปิดหน้าหรอืหน้ากากดว้ย
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ฉันสามารถใช้กลวธีิ ใดบ้างเพื�อช่วยให้นักเรยีนสวมผ้าปิดหน้าใน 
โรงเรยีน

พยายามมองโลกในแง่ดเีสมอเมื�อพูดถึงวธิีป้องกันการแพรร่ะบาดของโควดิ 19 และการสวมอุปกรณ์ 

ปกปิดใบหน้า นี� เป็นช่วงเวลาที�น่ากลัวสําหรบันักเรยีน นักเรยีนมีแนวโน้มที�จะฝึกพฤตกิรรม 

สุขภาพเพื�อช่วยเหลือผู้อื�น พยายามกําหนดกรอบการป้องกันให้เป็นสิ�งที�ดทีี�เราทําไดเ้พื�อลด 

ความเสี�ยงของทุกคนโดยไม่ ให้นักเรยีนตกใจกลัว
• พิจารณาขอให้พ่อแม่ผู้ดแูลและผู้ปกครองฝึกสวมผ้าปิดหน้ากับนักเรยีนที�บ้านก่อนเปิดเทอมวนัแรก 
หากพวกเขาแสดงวธิี ใช้ผ้าปิดหน้าอย่างถูกตอ้งและช่วยให้นักเรยีนคุน้เคยกับการสวมใส่ก่อนเข้า 

โรงเรยีนนักเรยีนอาจรูสึ้กสบายใจมากขึ �นเมื�อใช้ผ้าคลุมหน้าในวนัแรก

• ตรวจสอบให้แน่ใจวา่มีคนช่วยนักเรยีนใส่และปรบัการปกปิดใบหน้าหากนักเรยีนตอ้งการความช่วย 

เหลือ ครแูละพนักงานควรล้างมือหรอืทําความสะอาดมือก่อนและหลังช่วยนักเรยีนกับผ้าปิดหน้า 

ครแูละพนักงานควรสวมผ้าปิดหน้าทุกครั �งเมื�อสัมผัสใกล้ชิดกับนักเรยีน

• ตดิป้ายในห้องเรยีนและในห้องโถงเพื�อเตอืนนักเรยีนวา่ควรสวมผ้าปิดหน้าอย่างไรให้ถูกตอ้ง 

คณุอาจตอ้งการใช้รปูภาพของผู้มีอิทธิพลหรอืตวัละครยอดนิยมที�นักเรยีนของคณุสนใจเพื�อโปรโมต 

หรอืแสดงวธิี ใช้ผ้าปิดหน้า

• เตอืนนักเรยีนเกี�ยวกับการปกปิดใบหน้าในระหวา่งการประกาศประจําวนัในหนังสือพิมพ์ของโรงเรยีน

และสื�ออื�น ๆที�นักเรยีนมีแนวโน้มที�จะมีส่วนรว่ม ตรวจสอบให้แน่ใจวา่การสื�อสารเขียนดว้ย 

ภาษาธรรมดาและมี ให้บรกิารในภาษาอื�น

• คณุอาจตอ้งการรวมวธิีการใช้การถอดและการล้างผ้าปิดหน้าที�ถูกตอ้งในวสัดกุลับมาที� โรงเรยีน

โรงเรยีนประถม

• เล่นเกมหรอืทํากิจกรรมสนุก ๆ เพื�อสอนวธิีสวมผ้าปิดหน้าให้นักเรยีน
• ใช้สื�อศิลปะหรอืวธิีการสรา้งสรรคอ์ื�น ๆ เพื�อช่วยให้นักเรยีนเข้าใจวา่การปกปิดใบหน้าช่วยลด 

การแพรร่ะบาดของโควดิ 19 ไดอ้ย่างไร
• อ่านหรอืแบ่ง�นเรื�องราวเพื�อให้นักเรยีนทราบวา่จะมีการเปลี�ยนแปลงอะไรบ้างที� โรงเรยีน

มัธยมต้นและมัธยมปลาย

• แสดงวดิี โอสั�น ๆ หรอืใช้บทเรยีนสั�น ๆ (น้อยกวา่ 2 นาที) เพื�อสอนนักเรยีนเกี�ยวกับการสวม 

ผ้าปิดหน้า คณุอาจตอ้งการใช้วดิี โอกับคนดงันักดนตรนัีกกีฬาหรอืผู้มีอิทธิพลอื�น ๆ ที�เป็นที�นิยม 

ในกลุ่มอายุเหล่านี�

• แสดงวธิีการสวมผ้าปิดหน้าอย่างถูกตอ้งให้นักเรยีนดู

• ให้ชั �นเรยีนจัดทาํโครงงานของชั �นเรยีนเกี�ยวกับวธิีที�ชั �นเรยีนของคณุสามารถช่วยลดการแพรร่ะบาด

ของโควดิ 19 ในชุมชนของคณุ

• ใช้บทเรยีนวทิยาศาสตรเ์พื�อแสดงให้นักเรยีนเห็นวา่ละอองทางเดนิหายใจแพรก่ระจายโรคตดิเชื �อได้

อย่างไร

• สรา้งการแข่งขันระดบัโรงเรยีนเพื�อดวูา่ชั �นเรยีนใดสามารถสรา้งกลยุทธ์การสื�อสารดา้นสุขภาพที�ดทีี�

สุดเกี�ยวกับความสําคญัของการสวมผ้าปิดหน้าและใช้กลยุทธ์การป้องกันกับนักเรยีนมัธยมตน้และ

มัธยมปลาย
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นักเรยีนที�มีความต้องการด้านสุขภาพพิเศษ

• ขอให้พ่อแม่ผู้ดแูลและผู้ปกครองฝึกสวมผ้าปิดหน้าที�บ้านก่อนที�นักเรยีนจะกลับไปโรงเรยีน

• อ่านหรอืแบ่ง�นเรื�องราวเพื�อให้นักเรยีนทราบวา่จะมีการเปลี�ยนแปลงอะไรบ้างที� โรงเรยีน

• คณุอาจตอ้งการให้นักเรยีนที�มีความกังวลทางประสาทสัมผัสหรอืความไวตอ่การสัมผัสไดล้องใช้ 

วสัดปิุดผิวภาพพิมพ์และพื �นผิวที�แตกตา่งกัน ให้นักเรยีนเลือกผ้าปิดหน้าที�สบายที�สุด

การปฏิบัติด้านสุขอนามัยและการตรวจสอบอาการ

• ตรวจสอบนักเรยีนครแูละพนักงานเพื�อหาอาการของโควดิ 19 ก่อนเข้าโรงเรยีน คณุควรใช้อุณหภูมิดว้ยถ้าทําได ้
หากมีคนป่วยเขาไม่ควรเข้าไปในโรงเรยีน

• จัดห้องแยกไวห้ากนักเรยีนเจ็บป่วยที� โรงเรยีน วธิีนี�ช่วยให้นักเรยีนอยู่ห่างจากคนอื�น ๆ ในขณะที�พวกเขารอพ่อแม่มารบัพวกเขา
• ตรวจสอบผู้มาเยี�ยมและเจ้าหน้าที�ประจําเพื�อหาอาการของโควดิ 19 คณุควรตรวจอุณหภูมิของเขาถ้าทําได ้

ผู้เยี�ยมชมและพนักงานประจําทุกคนควรสวมผ้าปิดหน้า
• ให้การศึกษาแก่นักเรยีนและครอบครวัเกี�ยวกับหลักปฏิบัตดิา้นสุขอนามัย
• นักเรยีนครแูละพนักงานควรล้างมือบ่อยๆเป็นเวลา 20 วนิาทีดว้ยสบู่และนํ�า หากไม่มีสบู่และนํ�าให้ ใช้เจลทําความสะอาดมือ 

สูตรแอลกอฮอล์ที�มีแอลกอฮอล์อย่างน้อย 60%
 - หากมือของนักเรยีนดสูกปรกตอ้งล้างมือดว้ยสบู่และนํ�า การล้างมือเป็นสิ�งที�ดทีี�สุด 
แตถ่้ามือของนักเรยีนดไูม่สกปรกและไม่มีสบู่และนํ�าก็สามารถใช้เจลทําความสะอาดมือได ้เด็กอายุตํ�ากวา่ 6 
ขวบควรไดร้บัการดแูลจากผู้ ใหญ่เมื�อใช้เจลทําความสะอาดมือ

• จัดหากระดาษทิชชู่และถังขยะแบบไม่สัมผัสในห้องเรยีน
• นักเรยีนควรกินหรอืดื�มเฉพาะในพื �นที�ที�กําหนด นักเรยีนไม่ควรออกจากรถขณะรบัประทานอาหาร
• ขอให้ผู้ปกครองให้นักเรยีนล้างมือก่อนออกจากบ้านหรอืใช้เจลทําความสะอาดมือก่อนออกจากรถ
• พิจารณามีสถานีเจลทําความสะอาดมืออัตโนมัตทิี�ทางเข้าและทางออก คณุอาจพิจารณาโพสตว์ดิี โอบนเวบ็ไซตข์องโรงเรยีน 

เกี�ยวกับหลักปฏิบัตดิา้นสุขอนามัยที�ผู้คนควรใช้ก่อนเข้าโรงเรยีน
• พิจารณาให้ครหูรอืพนักงานที�ดแูลพื �นที�ส่งและรบัจัดเตรยีมเจลทําความสะอาดมือนักเรยีนก่อนเข้าโรงเรยีนหรอืให้พนักงานที� ไดร้บัมอบหมาย

ที�ทางเข้าและทางออกเพื�อให้นํ�ายาเจลทําความสะอาดมือนักเรยีน
• ทําความสะอาดพื �นผิวสัมผัสสูงบ่อยขึ �นเช่นลูกบิดประตแูละที�จับ

Decrease in sense of smell or taste Sore throat Muscle aches and pains

(temperature of 100.4°F or 38°C or higher
or feeling feverish)

Cough Shortness of breathFever
(temperature of 100.4°F or 38°C or higher

or feeling feverish)

ไข้
(อุณหภูมิ 100.4 ° F หรอื 

38 ° C 
หรอืสูงกวา่หรอืมี ไข้)

ไอ หายใจไม่อิ�ม ลดความรูส้กึของกลิ�นหรื
อรสชาติ

เจ็บคอ ปวดเมื�อยตามกล้ามเนื�อ
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การสงัสรรค์กลุ่มใหญ่
(เช่นการประชุมและการแสดง):

• บันทึกการเข้ารว่มและตาํแหน่งที�นั�งสําหรบัการชุมนุมขนาดใหญ่เพื�อสนับสนุนการตดิตาม 

การตดิตอ่

• ในกิจกรรมพิเศษให้พิจารณาคดักรองผู้ ใหญ่ที�จะเป็นผู้เข้ารว่มโดยตรงและจะมีการตดิตอ่โดยตรง

กับนักเรยีนเพื�อดอูาการของโควดิ 19 คณุควรตรวจอุณหภูมิดว้ยถ้าเป็นไปได้

• ตรวจสอบให้แน่ใจวา่การสังสรรคเ์ป็นกลุ่มไดร้บัการจัดการตามหลักการและข้อกาํหนดดา้นสุขภาพ

และความปลอดภัย คณุควรปรกึษากับหน่วยงานสาธารณสุขในพื �นที�เกี�ยวกับวธิีจัดงานอย่าง 

ปลอดภัยหากจําเป็น

• คณุอาจตอ้งการพิจารณา จาํกัด หรอืยกเลิกการชุมนุมที� ไม่จําเป็นการบรรยายการเตน้ราํและ 

การชุมนุมในโรงเรยีนอื�น ๆ หรอืกําหนดเวลาใหม่เป็นการชุมนุมทางไกล 

การชุมนุมที�จัดขึ �นภายนอกซึ�งนักเรยีนและคนอื�น ๆ ที�เข้ารว่มสามารถฝึกการเวน้ระยะห่างทางกาย 

ไดน้อกจากนี�ยังเป็นทางเลือกในการลดความเสี�ยงจากการสัมผัส

• ออกอากาศการชุมนุมไปยังห้องเรยีนหรอืจัดประชุมหลายครั �งโดยมีขนาดกลุ่มที�เล็กกวา่

• พยายามหลีกเลี�ยงการประชุมดว้ยตนเองให้มากที�สุด 

พิจารณาให้มีการประชุมและการชุมนุมทางไกล

ปิดภาคเรยีนและสนามเด็กเล่น:

• กําหนดเวลาเดนิเซสําหรบัแตล่ะชั �นเรยีนสําหรบัการพักผ่อนสนามเด็กเล่นและพื �นที�กลางแจ้ง 
จะเป็นการดทีี�สุดหากนักเรยีนคนเดยีวกันสามารถอยู่ดว้ยกันไดท้ั �งวนัรวมทั �งในสนามเด็กเล่นดว้ย

• สอนเด็กวธิีเวน้ระยะทางกายภาพเมื�อพวกเขาเล่น 

นักเรยีนมีแนวโน้มที�จะฝึกการเวน้ระยะห่างทางกายภาพในเวลาพักผ่อนและเมื�อพวกเขาเล่นกับ 

เด็กคนอื�น ๆ 

ในชีวติส่วนตวัหากครใูห้คาํแนะนําอย่างชัดเจนเกี�ยวกับวธิีการเวน้ระยะห่างทางกายภาพเมื�อพวกเขา

เล่นและให้แนวคดิวา่พวกเขาจะอยู่อย่างปลอดภัยและสนุกสนานไดอ้ย่างไร ในเวลาเดยีวกัน.

• นักเรยีนไม่จําเป็นตอ้งใช้ผ้าปิดหน้าในช่วงปิดภาคเรยีน 20 

มี โอกาสน้อยที�นักเรยีนจะถูกสัมผัสภายนอกโดยเฉพาะอย่างยิ�งหากพวกเขาฝึกการเวน้ระยะห่างทาง

กายภาพเมื�อพวกเขาเล่นหรอืเข้ารว่มกิจกรรม 

อย่างไรก็ตามยังมีความเสี�ยงที�นักเรยีนจะถูกสัมผัสหากมีการสัมผัสใกล้ชิดเมื�ออยู่ข้างนอก 

ดว้ยเหตนีุ�จึงเป็นสิ�งสําคญัที�นักเรยีนจะตอ้งอยู่กับนักเรยีนคนเดมิให้มากที�สุด

• จัดสถานที�ที�กําหนดไว้ ในสนามเด็กเล่นเพื�อให้ครพูบชั �นเรยีนเมื�อเสียงระฆังดงัหลังอาหารกลางวนั

และช่วงปิดภาคเรยีน 

วธิีนี�จะช่วยป้องกันไม่ ให้นักเรยีนสัมผัสใกล้ชิดกับนักเรยีนจากชั �นเรยีนอื�นเมื�อกลับเข้าไปในอาคาร 

หากคณุไม่มีสถานีเจลทําความสะอาดมืออัตโนมัตทิี�ทางเข้าและทางออกให้พิจารณาให้ครจูัดหาเจล

ทําความสะอาดมือให้นักเรยีนก่อนที�พวกเขาจะกลับเข้าไปในโรงเรยีน

• ตรวจสอบให้แน่ใจวา่การพักผ่อนและสนามเด็กเล่นไดร้บัการจัดการตามหลักการและข้อกําหนด 

ดา้นสุขภาพและความปลอดภัย ทํางานรว่มกับแผนกอนามัยในพื �นที�หากจําเป็น
20 https://coronavirus.utah.gov/special-orders/

https://coronavirus.utah.gov/special-orders/
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•ผู้บรหิารโรงเรยีนควรระบุหลักสูตรที�จะทาํให้นักเรยีนและครมีูความเสี�ยงเพิ�มขึ �นจากการสัมผัส ทาํงานรว่มกับ 
แผนกอนามัยในพื�นที�เพื�อจัดทําแผนเพื�อลดความเสี�ยงสําหรบัชั �นเรยีนเหล่านี�
•นักรอ้งประสานเสียงเป็นกลุ่มที�มีความเสี�ยงสูงตอ่การสัมผัสเนื�องจากผู้คนมีแนวโน้มที�จะสัมผัสกับละอองทางเดนิ 
หายใจของผู้อื�น พิจารณาใช้กลยุทธ์ตา่งๆเช่น:
•นักรอ้งประสานเสียงเป็นกลุ่มที�มีความเสี�ยงสูงตอ่การสัมผัสเนื�องจากผู้คนมีแนวโน้มที�จะสัมผัสกับละอองทางเดนิ 
หายใจของผู้อื�น พิจารณาใช้กลยุทธ์ตา่งๆเช่น:
- จัดหลักสูตรนักรอ้งประสานเสียงหรอืฝึกฝนในพื�นที�กลางแจ้ง
- นักเรยีนควรเวน้ระยะห่างกัน 6 ฟุต
- จาํกัด เวลาที�นักเรยีนจะหันหน้าเข้าหากัน
- ใช้ตวัแบ่งระหวา่งนักเรยีน 
- เพิ�มการไหลเวยีนของอากาศและการระบายอากาศ
•คณุอาจตอ้งการพิจารณา จาํกัด หรอืยกเลิกการชุมนุมที� ไม่จาํเป็นการบรรยายการเตน้ราํและการชุมนุมในโรงเรยีน 
อื�น ๆ หรอืกาํหนดเวลาใหม่เป็นการชุมนุมทางไกล การชุมนุมที�จัดขึ �นภายนอกซึ�งนักเรยีนและคนอื�น ๆ ที�เข้ารว่ม 
สามารถฝึกการเวน้ระยะห่างทางกายไดยั้งเป็นตวัเลือก ในการลดความเสี�ยงจากการสัมผัส
•จัดเวลาในการทําความสะอาดและฆ่าเชื �อระหวา่งชั �นเรยีนหรอืเมื�อนักเรยีนใช้พื �นที�

หลักสูตรของโรงเรยีนที�อาจเพิ�มความเสี�ยงต่อการสมัผัส:

ห้องนํ�า:
• พยายามให้นักเรยีนกลุ่มเดยีวกันใช้ห้องนํ�าเดยีวกันให้มากที�สุด
ถ้านักเรยีนถูกจัดกลุ่มตามโถงทางเดนิชั �นหรอืระดบัชั �นเดยีวกันให้กําหนดห้องนํ�าสําหรบัแต่
ละกลุ่ม

• พยายามให้นักเรยีนกลุ่มเดยีวกันใช้ห้องนํ�าเดยีวกันให้มากที�สุด
ถ้านักเรยีนถูกจัดกลุ่มตามโถงทางเดนิชั �นหรอืระดบัชั �นเดยีวกันให้กําหนดห้องนํ�าสําหรบัแต่
ละกลุ่ม

- บอกนักเรยีนที�อายุน้อยกวา่วา่จะทําอย่างไรในกรณีฉุกเฉินในห้องนํ�า
นักเรยีนที�อายุน้อยกวา่อาจคดิวา่พวกเขาสามารถใช้ห้องนํ�าที�กําหนดไว้ ไดเ้ท่านั�นแม้ ใน
กรณีฉุกเฉิน

• คณุอาจตอ้งการขอให้นักเรยีนระดบัมัธยมศึกษาเข้าห้องนํ�าในช่วงเวลาเรยีนและลดจํานวนนัก
เรยีนที�จะเข้าห้องนํ�าในคราวเดยีว

• อาจไดผ้ลในห้องเรยีนระดบัประถมที�จะจัดเวลาเข้าห้องนํ�าเพิ�มเตมิตามกําหนดเวลาเพื�อลด
จํานวนนักเรยีนที�จะเข้าห้องนํ�าในครั �งเดยีว

• ใช้กลยุทธ์เพื�อลดจํานวนคนในห้องนํ�าเช่น:
- เพิ�มอุปสรรคระหวา่งคอก / โถฉี�
- ปิดกั �นหนึ�งคอกระหวา่งแตล่ะคอกที�เปิดอยู่

• วางเครื�องหมายพื �นเพื�อเตอืนนักเรยีนให้เวน็ระยะห่างทางกายภาพเมื�อรอเข้าห้องนํ�า
• ตดิป้ายเตอืนประชาชนให้ปฏิบัตติามสุขอนามัยของมืออย่างเหมาะสม
• จัดทําตารางเวลาในการทําความสะอาดบรเิวณที�มีการสัมผัสสูงบ่อยๆ
(ก๊อกนํ�าตูก้ระดาษเช็ดมือที�จับประต ูฯลฯ )

• ตรวจสอบให้แน่ใจวา่พนักงานที� ให้การช่วยเหลือในห้องนํ�ารวมถึงผู้ดแูลมีอุปกรณ์ป้องกันส่วน
บุคคลที�จําเป็น (ถุงมือหน้ากาก)

• จัดให้มีการฝึกอบรมวธิีการทําความสะอาดที�เหมาะสมสําหรบัโควดิ 19
• กําหนดตารางเวลาในการตรวจสอบเพื�อให้แน่ใจวา่มีสบู่อยู่ตลอดเวลา

SCHEDULE
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การลําเลียง:

• กําหนดที�นั�งบนรถบัสเพื�อรองรบัการตดิตามการตดิตอ่

• วางเครื�องหมายในรถบัสห่างกัน 6 ฟุตเพื�อให้นักเรยีนยืนเมื�อเข้าหรอืออกจากรถบัส

• นักเรยีนควรนั�งอยู่กับที�จนกวา่แถวข้างหน้าจะย้ายไปที�เครื�องหมายถัดไป

• นักเรยีนครแูละพนักงานควรสวมผ้าปิดหน้าหรอืหน้ากากก่อนขึ �นรถและควรสวมทุกครั �งที�อยู่บนรถบัส

• พิจารณาให้เด็กนั�งนักเรยีนหนึ�งคนตอ่แถวโดยหันหน้าไปข้างหน้าและข้ามแถวระหวา่ง นักเรยีนถ้าเป็นไปได ้

นักเรยีนที�อาศัยอยู่ ในบ้านเดยีวกันสามารถนั�งดว้ยกันไดห้ากตอ้งการ

• ทําความสะอาดและฆ่าเชื �อที�นั� งและพื �นผิวสัมผัสสูงอื�น ๆ บ่อยๆ

• พยายามเวน้ระยะห่างให้มากที�สุดเท่าที�จะทําไดบ้นรถบัส หากนักเรยีนไม่สามารถอยู่ห่างกัน 6 ฟุต 

บนรถบัสพยายามให้ห่างกันมากที�สุดเท่าที�เป็นไปได้

• จัดทําแผนเพื�อให้ผู้ขับขี�ปลอดภัยเช่นตดิตั �งลูกแก้วรอบคนขับ

• พิจารณาเวลารบัและส่งที�ซวนเซสําหรบันักเรยีนที� โดยสารรถประจําทาง

• มีผ้าปิดหน้าที�สะอาดสําหรบันักเรยีนที�ลืมผ้าปิดหน้าของเขา

• เปิดหน้าตา่งรถบัสเพื�อเพิ�มการไหลเวยีนของอากาศภายนอก ตรวจสอบวา่ไม่มีหน้าตา่ง

• เปิดมากเกินไปจนทําให้เป็นอันตรายตอ่ความปลอดภัย

การศกึษาพิเศษบรกิารที�เกี�ยวข้อง 
หรอืการให้คําปรกึษาโรงเรยีน 
(นักจิตวทิยาโรงเรยีนนักพยาธิวทิยาภาษาพูด ฯลฯ ):
• จัดเตรยีมที�พักสําหรบัสถานการณ์ที�นักเรยีนหรอืผู้ปกครองจะตอ้งตดิตอ่ใกล้ชิดกับบุคคลอื�นเช่นที�

ปรกึษาของโรงเรยีนหรอืผู้เชี�ยวชาญดา้นภาษาพูดนานกวา่ 15 นาที

• จัดให้มีลูกแก้วโล่ ใบหน้าหรอือุปกรณ์ช่วยเสรมิสําหรบัการสัมผัสใกล้ชิดแบบตวัตอ่ตวัเพื�อให้ 

นักเรยีนที�มีความพิการสามารถเข้าถึงข้อมูลไดอ้ย่างเท่าเทียมกัน

• อนุญาตให้มีความรองรบัสําหรบันักเรยีนที� ไดร้บัการยกเวน้ไม่ตอ้งสวมผ้าปิดหน้าหรอืหน้ากาก

อนามัยตามที�อธิบายไว้ ในคาํสั�งดา้นสาธารณสุขของรฐัที� https://coronavirus-
download.utah.gov/Governor/UPHO-2020-10-State-Public-Health-
Order-Masks-in-Schools.pdf.

การผ่าน:
• ให้นักเรยีนกลุ่มเดยีวกันอยู่ดว้ยกันให้มากที�สุดเมื�ออยู่ที� โรงเรยีน

• ตดิป้ายหรอืใช้เครื�องหมายบอกพื �นเพื�อแสดงให้ผู้คนทราบวา่ควรใช้ประตใูดในการเข้าหรอืออก 

วธิีนี�จะช่วยลดโอกาสที�ผู้คนจะไดสั้มผัสแบบหน้าตอ่หน้าหากพวกเขาพยายามใช้ประต ูแตก่ําลัง 

ไปในทิศทางตรงกันข้าม

• โพสตป้์ายเตอืนผู้คนให้เวน้ระยะห่างทางกายภาพ

• ให้คนเข้าออกทางประตทูุกประต ูวธิีนี�จะช่วยลดจํานวนนักเรยีนที�รวมตวักันเป็นกลุ่มในขณะที� 

รอเข้าอาคาร

• จัดทําแผนวา่คณุจะรกัษาการเวน้ระยะห่างทางกายภาพอย่างไรในระหวา่งการฝึกซ้อมดา้น       

ความปลอดภัย (ไฟไหม้การปิดตายแผ่นดนิไหว)

https://coronavirus-download.utah.gov/Governor/UPHO-2020-10-State-Public-Health-Order-Masks-in-Schools.pdf.
https://coronavirus-download.utah.gov/Governor/UPHO-2020-10-State-Public-Health-Order-Masks-in-Schools.pdf.
https://coronavirus-download.utah.gov/Governor/UPHO-2020-10-State-Public-Health-Order-Masks-in-Schools.pdf.
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ผู้เยี�ยมเยียนอาสาสมัครและพนักงานไม่ประจํา:

•  จํากัด ผู้เยี�ยมชมและอาสาสมัครที� ไม่จําเป็นไวท้ี� โรงเรยีนวทิยาเขตและโปรแกรมตา่งๆ โรงเรยีนของคณุควรกําหนดสิ�ง 

ที�จําเป็นและไม่จาํเป็น

• ตรวจสอบผู้มาเยี�ยมและเจ้าหน้าที�ประจําเพื�อหาอาการของโควดิ 19 คณุควรตรวจอุณหภูมิของพวกเขาถ้าทําได ้

หากมีคนป่วยเขาไม่ควรเข้าไปในโรงเรยีน

• ผู้เยี�ยมชมและพนักงานประจาํทุกคนควรสวมผ้าปิดหน้าหรอืหน้ากากอนามัยเมื�ออยู่ภายในอาคาร

• พิจารณาโปรโตคอลสําหรบัผู้เยี�ยมชมรวมถึงการลงชื�อเข้าและออกจากระบบสถานที�ที� ไปเยี�ยมการตรวจคดักรองโทรตดิตอ่แผนกตอ้นรบั 

ก่อนเข้า ฯลฯ
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การทําความสะอาด
คาํแนะนําในส่วนนี�มี ไวสํ้าหรบัการทําความสะอาดโรงเรยีนหรอืที�ทาํงานของคณุเป็นประจํา

เรายังมีอะไรให้เรยีนรูอ้ีกมากเกี�ยวกับโควดิ 19 จากสิ�งที�เรารู้ ในตอนนี�เกี�ยวกับไวรสัและโคโรนาไวรสัที�คล้ายกันโควดิ 19 
แพรก่ระจายไดง้่ายที�สุดจากการสัมผัสใกล้ชิด (ในระยะประมาณ 6 ฟุตหรอื 2 เมตรเป็นเวลา 15 นาทีขึ �นไป) 
ไวรสัแพรก่ระจายโดยละอองทางเดนิหายใจ เรายังไม่รูว้า่มันแพรก่ระจายดว้ยละอองลอยที�ตดิเชื �อไดง้่ายเพียงใด 
(ละอองในอากาศที�อีกคนหายใจเข้าไป)

อาจเป็นไปไดท้ี�คน ๆ หนึ�งจะตดิโควดิ 19 โดยการสัมผัสพื �นผิวหรอื วตัถุที�มี ไวรสัอยู่แล้วสัมผัสปาก

จมูกหรอื อาจเป็นตาของพวกเขา นี� ไม่คดิวา่จะเป็นวธิีหลักในการแพรก่ระจายของไวรสั จากสิ�งที�เรา

รู้ โควดิ 19 สามารถอยู่บนพื �นผิวไดเ้ป็นเวลาหลายชั�วโมงถึงหลายวนั เรายังเรยีนรูห้ลาย ๆ อย่าง

เกี�ยวกับโควดิ 19 และวธิีการแพรก่ระจาย

ทําความสะอาดพื�นผิวที�สกปรกอย่างเห็นได้ชัดและสมัผัสสูง ฆ่าเชื�อหลังจากทําความสะอาด 
วธีินี�จะช่วยป้องกันการแพรก่ระจายของโควดิ 19 และความเจ็บป่วยไวรสัทางเดินหายใจอื�น ๆ

แนวทางเหล่านี�มี ไวส้าํหรบัสถานที�ชุมชนที� ไม่ ใช่ 

สถานพยาบาลเช่น:
• โรงเรยีน

• สถาบันอุดมศึกษา 

• สํานักงาน 

• ศนูย์เลี �ยงเด็ก 

• ธุรกิจ 

• ศนูย์ชุมชนทั �งที� ให้ที�อยู่และไม่ ให้ที�อยู่คนคา้งคนื

แนวทางเหล่านี� ไม่ ไดม้ี ไวสํ้าหรบัพนักงานทํา 

ความสะอาดในสถานพยาบาลหรอืสถานที�ส่งตวักลับ 

ครวัเรอืน หรอืสําหรบัคนอื�น ๆ ที�มีคาํแนะนําในการทํา 

ความสะอาดที�เฉพาะเจาะจง

คณุควรฝึกอบรมพนักงานทําความสะอาดในสถานที� 

ก่อนที�จะเริ�มงานทาํความสะอาด
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•ในการฆ่าเชื �อพื �นผิวให้ ใช้ผลิตภัณฑ์ที�ตรงตามเกณฑ์ของสํานักงานคุม้ครองสิ�งแวดล้อมเพื�อใช้กับ
ซารส์ - โคว ี-2 ไวรสัที�ก่อให้เกิดโควดิ -19 และเป็นผลิตภัณฑ์ที�เหมาะสมสําหรบัพื �นผิว
•นายจ้างตอ้งปฏิบัตติามมาตรฐานอาชีวบรหิารความปลอดภัยและอนามัยเกี�ยวกับเชื �อโรคในเลือด (29 CFR
1910.1030) รวมถึงการกําจัดของเสียที�มีการควบคมุอย่างเหมาะสมและอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (29 CFR
1910.132)
•ส่วนใหญ่นํ�ายาฆ่าเชื �อในครวัเรอืนที�ถูกสํานักงานคุม้ครองสิ�งแวดล้อมขึ �นทะเบียนสามารถใช้ตอ่สู้กับโควดิ 19
ได้
•รายชื�อผลิตภัณฑ์ที� ไดร้บัการรบัรองจากสํานักงานคุม้ครองสิ�งแวดล้อมเพื�อใช้ตอ่ตา้นไวรสัที�เป็นสาเหตขุอง
โควดิ 19 มีอยู่ที� https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov
-2
•อ่านและปฏิบัตติามคาํแนะนําบนฉลากเสมอเพื�อให้แน่ใจวา่คณุปลอดภัยและใช้ผลิตภัณฑ์อย่างถูกตอ้ง
•สวมถุงมือและสวมอุปกรณ์ป้องกันดวงตาในกรณีที�สารเคมีกระเด็น
•ตรวจสอบให้แน่ใจวา่มีการระบายอากาศเพียงพอในห้องเมื�อคณุใช้สารเคมี
•ใช้ ในปรมิาณที�แนะนําบนฉลากเท่านั�น
•หากคณุกําลังเจือจางสารเคมี ให้ ใช้นํ�าที�มีอุณหภูมิห้อง (เวน้แตจ่ะระบุวา่มีอะไรที�แตกตา่งออกไปบนฉลาก)
•อย่าผสมสารเคมี
•ตดิฉลากนํ�ายาทําความสะอาดแบบเจือจาง
•เก็บและใช้สารเคมี ให้พ้นมือเด็กและสัตวเ์ลี �ยง
•คณุไม่ควรกินดื�มหายใจหรอืฉีดผลิตภัณฑ์เหล่านี�เข้าสู่รา่งกายหรอืใส่ลงบนผิวหนังโดยตรง อาจทาํให้เกิด
อันตรายรา้ยแรงได ้อย่าเช็ดหรอือาบนํ�าสัตวเ์ลี �ยงดว้ยสิ�งเหล่านี�หรอืผลิตภัณฑ์อื�น ๆ
ที� ไม่ ไดร้บัอนุญาตให้ ใช้กับสัตว์

คุณยังสามารถใช้สารละลายฟอกขาวในครวัเรอืนแบบเจือจาง (โซเดียมไฮโปคลอไรท์อย่างน้อย 
1,000ppm หรอืความเข้มข้น 5% –6%) เพื�อต่อสูกั้บโควดิ 19

• ตรวจสอบให้แน่ใจวา่สามารถใช้สารฟอกขาวกับพื �นผิวไดก้่อนที�จะใช้

• ปฏิบัตติามคาํแนะนําของผู้ผลิตเพื�อใช้นํ�ายาฟอกขาว

• ตรวจสอบให้แน่ใจวา่มันอยู่บนพื �นผิวอย่างน้อย 1 นาที

• ตรวจสอบให้แน่ใจเสมอวา่มีการระบายอากาศเพียงพอระหวา่งและหลังใช้นํ�ายาฟอกขาว

• ตรวจสอบให้แน่ใจวา่ผลิตภัณฑ์ ไม่เลยวนัหมดอายุ

• ห้ามผสมสารฟอกขาวในครวัเรอืนกับแอมโมเนียหรอืนํ�ายาทําความสะอาดอื�น ๆ 

ซึ�งอาจทาํให้เกิดควนัที�อาจเป็นอันตรายอย่างมากตอ่การหายใจ

• นํ�ายาฟอกขาวในครวัเรอืนที�ยังไม่หมดอายุจะมีผลในการป้องกันไวรสัโคโรนาเมื�อมี เจือจางอย่างเหมาะสม 

นํ�ายาฟอกขาวจะมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื �อโรคไดน้านถึง 24 ชั�วโมง

คุณสามารถทํานํ�ายาฟอกขาวโดยผสม:
• สารฟอกขาว 5 ช้อนโตะ๊ (1/3 ถ้วย) ตอ่นํ�าอุณหภูมิห้องแกลลอนหรอื
• สารฟอกขาว 4 ช้อนชาตอ่นํ�าอุณหภูมิห้องหนึ�งควอรต์

ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาด

พนักงานทําความสะอาดและคนอื�น ๆ ควรทําความสะอาดมือบ่อยๆ พนักงานควรล้างมือดว้ยสบู่ 

และนํ�าทันทีหลังจากถอดถุงมือหรอืสัมผัสกับคนที�ป่วย หากคณุไม่มีสบู่และนํ�าและมือของคณุดไูม่ 

สกปรกคณุสามารถใช้เจลทําความสะอาดมือที�มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ซึ�งมีแอลกอฮอล์อย่างน้อย 60% 
หากมือของคณุดสูกปรกคณุตอ้งล้างดว้ยสบู่และนํ�า

โทรตดิตอ่ศนูย์ควบคมุ

สารพิษยูทาห์หากคณุมี

คาํถามเกี�ยวกับ 

การสัมผัสกับผลิตภัณฑ์

ทําความสะอาด
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วธีิทําความสะอาดพื�นผิวแข็ง

• เพิ�มความถี� ในการทําความสะอาดพื �นผิวและวตัถุที� ใช้รว่มกันซึ�งมีการสัมผัสบ่อย

ครั �ง (เช่นเวริค์สเตชั�นคยี์บอรด์โทรศัพท์ราวจับและลูกบิดประต)ู ซึ�งจะช่วยลด

ความเสี�ยงของการปนเปื�อนข้าม ตวัอย่างเช่นทําความสะอาดก่อนและหลังกะงาน

หรอืก่อนและหลังพนักงานใช้วตัถุที� ใช้รว่มกัน

• ทําความสะอาดพื �นผิวสกปรกดว้ยสบู่และนํ�าก่อนฆ่าเชื �อ

• สวมถุงมือและชุดคลุมที�แนะนําสําหรบัประเภทของสารเคมีที�คณุใช้เสมอ

• คณุอาจตอ้งสวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลเพิ�มเตมิเพื�อทําความสะอาดและฆ่า

เชื �อ สิ�งนี�จะขึ �นอยู่กับผลิตภัณฑ์ที�คณุใช้และหากมีการระบายอากาศเพียงพอใน

สถานที�ที�คณุกําลังทําความสะอาด ปฏิบัตติามคาํแนะนําของผู้ผลิตสําหรบั

แตล่ะผลิตภัณฑ์ที�คณุใช้เสมอ

• มอบผ้าเช็ดทําความสะอาดฆ่าเชื �อแบบใช้แล้วทิ �งให้พนักงานเช็ดพื �นผิวที�สัมผัส

บ่อยๆก่อนใช้งาน (ลูกบิดประตคูยี์บอรด์รีโมทคอนโทรลโตะ๊ทํางานหรอืเครื�อง

มือและอุปกรณ์ในการทํางานอื�น ๆ )

วธีิทําความสะอาดพื�นผิวที�อ่อนนุ่ม (มีรพูรนุ)

เมื�อคณุทําความสะอาดพื �นผิวที�อ่อนนุ่ม-
(มีรพูรนุ)-เช่นพื �นพรมพรมและผ้าม่านให้ขจัดสิ�งที�คณุเห็นวา่สกปรก 

หรอือาจปนเปื�อนออก-ดดูฝุ่นก่อนใช้นํ�ายาทําความสะอาดทุกชนิด 
จากนั�นคณุสามารถใช้นํ�ายาทําความสะอาดสําหรบัพื �นผิวประเภทนี�

หลังจากทําความสะอาด:
• หากสามารถล้างสิ�งของในเครื�องซักผ้าได้ ให้ปฏิบัตติามคาํแนะนํา

ของผู้ผลิตเพื�อซัก ใช้การตั �งคา่นํ�าที�อุ่นที�สุดสําหรบัรายการ

ให้แห้งสนิท

• หากล้างสิ�งของในเครื�องซักผ้าไม่ได้ ให้ ใช้ผลิตภัณฑ์ที�ทําขึ �นสําหรบั

พื �นผิวที�มีรพูรนุซึ�งไดร้บัการรบัรองจากหน่วยงานคุม้ครอง

สิ�งแวดล้อมเพื�อใช้ตอ่ตา้นไวรสัที�เป็นสาเหตขุองโควดิ 19



82

ทําความสะอาดผ้าปูที�นอนเสื �อผ้าหรอืสิ�งของ   
อื�น ๆ ที�ซักในเครื�องซักรดี

• อย่าเขย่าผ้าสกปรก คณุไม่ตอ้งการแพรก่ระจายไวรสัในอากาศ

• ใช้คาํแนะนําของผู้ผลิตเมื�อคณุล้างสิ�งของ ล้างสิ�งของดว้ยการตั �งนํ�าอุ่นที�สุดที�คณุสามารถ 

ใช้สําหรบัสิ�งของนั�นได ้ทําให้แห้งสนิท คณุสามารถซักผ้าสกปรกจากคนที�ป่วยดว้ยสิ�ง 

ของของคนอื�นได้

• ทําความสะอาดและฆ่าเชื �อแฮมเมอรห์รอืรถลากอื�น ๆ ที� ใช้ ในการซักผ้าปฏิบัตติาม 

คาํแนะนําของผู้ผลิต

วธีิทําความสะอาดพื�นที�กลางแจ้งเช่นสนามเด็กเล่น

ทําความสะอาดบรเิวณเหล่านี�เป็นประจํา คณุไม่จําเป็นตอ้งฆ่าเชื �อ
• อย่าฉีดพ่นนํ�ายาฆ่าเชื �อในสนามเด็กเล่นกลางแจ้ง นี� ไม่ ใช่การใช้วสัดสิุ�นเปลืองของคณุ 

อย่างดเีนื�องจากการฆ่าเชื �ออุปกรณ์กลางแจ้งไม่ไดร้บั การพิสูจน์วา่สามารถลดความเสี�ยง 

ของโควดิ 19 ได้

• ทําความสะอาดพื �นผิวสัมผัสสูงที�ทําจากพลาสตกิหรอืโลหะบ่อยๆ (ราวจับราวบันได)

• คณุไม่จําเป็นตอ้งทําความสะอาดและฆ่าเชื �อพื �นผิวไม้ (โครงสรา้งสําหรบัเล่นม้านั�งโตะ๊) 

หรอืวสัดคุลุมดนิ (คลุมดว้ยหญ้าทราย)

• คณุไม่ควรฆ่าเชื �อทางเท้าและถนน การแพรก่ระจายของโควดิ 19 จากพื �นผิวเหล่านี�ตํ�ามาก

วธีิทําความสะอาดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

เมื�อคณุทําความสะอาดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เช่นแท็บเล็ตหน้าจอสัมผัสคยี์บอรด์รีโมท 

คอนโทรลและเครื�องเครื�องถอนเงินอัตโนมัติ ให้นําสิ�งที�คณุเห็นวา่สกปรกหรอือาจปนเปื�อน 

ออก

• ปฏิบัตติามคาํแนะนําของผู้ผลิตสําหรบัผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดและฆ่าเชื �อโรคทั �งหมด

• คณุอาจตอ้งการใช้ฝาครอบแบบเช็ดไดสํ้าหรบัอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

• หากคณุไม่มีคาํแนะนําของผู้ผลิตคณุอาจตอ้งการใช้ผ้าเช็ดทําความสะอาดที�มีส่วนผสมของ

แอลกอฮอล์หรอืสเปรย์ที�มีแอลกอฮอล์อย่างน้อย 70% เพื�อฆ่าเชื �อหน้าจอสัมผัส 

ตรวจสอบให้แน่ใจวา่พื �นผิวแห้งเป็นอย่างดเีพื�อไม่ ให้ของเหลวรวมตวักัน
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อุปกรณ์ป้องกันสว่นบุคคล (PPE) สาํหรบัพนักงานทําความสะอาด

ความเสี�ยงของการสมัผัสโควดิ 19 สาํหรบัพนักงานทําความสะอาดอยู่ ในระดับตํ�า

• พนักงานทําความสะอาดควรสวมถุงมือและเสื�อคลุมที� ใช้แล้วทิ �งสําหรบังานทั �งหมดของพวกเขาในกระบวนการทาํความสะอาด ซึ�งรวมถึงเมื�อ 

พวกเขาจัดการขยะ

• คณุควรมีถุงมือและเสื�อคลุมที�สามารถใช้กับผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื �อที�คณุใช้อยู่

• คณุอาจตอ้งมีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลเพิ�มเตมิขึ �นอยู่กับประเภทของผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดหรอืนํ�ายาฆ่าเชื �อที�คณุใช้ ตวัอย่างเช่นคณุอาจ 

ตอ้งมีอุปกรณ์ป้องกันดวงตาหากมีความเสี�ยงที�ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดจะกระเด็นเข้าตา

• ระมัดระวงัเมื�อคณุถอดถุงมือและเสื�อคลุม คณุไม่ตอ้งการสัมผัสกับเชื �อโรคหรอืแพรก่ระจายไปในอากาศ ล้างมือให้สะอาดทันทีดว้ยสบู่และนํ�า 

เป็นเวลา 20 วนิาทีหลังจากถอดถุงมือ

• หากคณุไม่มีชุดคลุมคณุสามารถสวมเสื�อคลุมผ้ากันเปื�อนหรอืชุดทํางานเมื�อคณุทําความสะอาดและฆ่าเชื �อ หากคณุสวมเสื�อผ้าที� ใช้ซํ �าได ้

(ซักได)้ ให้ซักหลังจากสวมใส่ ล้างมือให้สะอาดหลังจากสัมผัสผ้าสกปรก

• ถอดถุงมือของคณุหลังจากทําความสะอาดห้องหรอืบรเิวณที�มีคนป่วย ล้างมือทันทีหลังจากถอดถุงมือ

• แจ้งหัวหน้าของคณุทันทีหากมีสิ�งใดเกิดขึ �นกับอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลของคณุเช่นถุงมือฉีกขาดหรอือย่างอื�นที�อาจทําให้คณุสัมผัสกับ     

โควดิ 19

• ล้างมือบ่อยๆเป็นเวลา 20 วนิาทีดว้ยสบู่และนํ�า หากคณุไม่มีสบู่และนํ�าและมือของคณุดไูม่สกปรกคณุสามารถใช้เจลทําความสะอาดมือ 

สูตรแอลกอฮอล์ที�มีแอลกอฮอล์อย่างน้อย 60% หากมือของคณุสกปรกคณุตอ้งล้างดว้ยสบู่และนํ�า

• ใช้สุขอนามัยที�ดี ในที�ทํางานและที�บ้าน ล้างมือบ่อยๆ. พยายามอย่าสัมผัสตาจมูกหรอืปากดว้ยมือที� ไม่ ไดล้้าง

คณุอาจตอ้งการให้พนักงานของคณุมีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที�

จําเป็นในการทํางานของพวกเขา ถือเป็นแนวทางปฏิบัตทิางธุรกิจ 

ที�ดแีละช่วยให้คณุสามารถควบคมุรปูลักษณ์และคณุภาพของหน้า

กากแบบผ้าได้

อุปกรณ์ป้องกันสว่นบุคคล (PPE) สาํหรบัพนักงานทุกคน

ใช้แนวทางการแบ่งระยะเพื�อดอูุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที�แนะนําสําหรบัอุตสาหกรรมของคณุ

รฐัมีรายชื�อผู้ขายในยูทาห์ที�เสนออุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) เช่นหน้ากากเจลทํา 

ความสะอาดและนํ�ายาฆ่าเชื �อ หากคณุตอ้งการอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลสําหรบัพนักงาน 

หรอืผู้เยี�ยมชมสถานที� โปรดตดิตอ่ บรษัิท อื�น ๆ ในยูทาห์ที�สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์

เหล่านั�นได ้สามารถดรูายชื�อผู้ขายไดท้ี�

https://coronavirus.utah.gov/business/workplace-resources/
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ทําความสะอาดพื �นผิวที�สกปรกอย่างเห็นไดชั้ดและสัมผัสสูง 
ฆ่าเชื �อหลังจากทาํความสะอาด วธิีนี�จะช่วยป้องกันการแพรร่ะบาดของโควดิ 
19 และโรคทางเดนิหายใจอื�น ๆ จากไวรสั

เราไม่ทราบวา่อากาศภายในห้องจะแพรเ่ชื �อไดน้านเพียงใดหลังจากมีผู้ตดิเชื �อ 

โควดิ 19 อยู่ที�นั�น

การทําความสะอาดหลังพบโควดิ 
19 21 ในเชิงบวก

คณุควรรอ 24 ชั�วโมงก่อนทําความสะอาดและฆ่าเชื �อ ซึ�งจะช่วยลดโอกาสที�นักเรยีน 

ครแูละพนักงานคนอื�น ๆ จะสัมผัสกับละอองทางเดนิหายใจ

หากคณุไม่สามารถรอ 24 ชั�วโมงให้รอให้นานที�สุด เปิดประตแูละหน้าตา่งดา้นนอกเพื�อเพิ�ม 

การไหลเวยีนของอากาศในพื �นที�เหล่านี� ในช่วงเวลารอนี� ชั�วโมง

รอ 

24

เมื�อคณุตดัสินใจวา่จะปิดห้องหรอืพื �นที�ที�คนป่วยใช้นานแค่ไหนก่อนที�จะเริ�มฆ่า 

เชื �อให้นึกถึง:
•  ขนาดของห้อง
• การออกแบบระบบระบายอากาศ คณุควรทราบวา่แหล่งจ่ายและช่องระบาย 

อากาศอยู่ที� ไหน สิ�งสําคญัคอืตอ้งทราบอัตราการไหล (การเปลี�ยนแปลง 
ของอากาศตอ่ชั�วโมง)

• คณุสามารถลดระยะเวลาที�หยดทางเดนิหายใจจะอยู่ ในอากาศไดห้ากคณุเพิ�ม
การระบายอากาศในพื �นที�หรอืห้อง

21 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html
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จํานวนวนันับตั�งแต่ผู้ป่วยหรอืมีผลการตรวจ 
เป็นบวกอยู่ที� โรงเรยีน

น้อยกวา่ 7 วนั ปิดพื �นที�ทั �งหมดที� ใช้เป็นเวลานานโดยผู้ป่วย

รอ 24 ชั�วโมงก่อนเริ�มทําความสะอาดและฆ่าเชื �อ

7 วนัขึ�นไป คณุไม่จําเป็นตอ้งทําความสะอาดและฆ่าเชื �อโรคเพิ�มเตมิ

เพียงทําความสะอาดและฆ่าเชื �อพื �นผิวสัมผัสสูงทั �งหมดที� โรงเรยีนตาม 
ประจํา

จะทําอย่างไร

ที� โรงเรยีนศูนย์เลี�ยงเด็กสาํนักงานหรอืสถานที�อื�น ๆ 
ที� ไม่ ให้ที�อยู่คนค้างคืน:

• ปิดพื �นที�ที�ผู้ป่วยเข้าเยี�ยม

• เปิดประตแูละหน้าตา่งดา้นนอกและใช้พัดลมระบายอากาศเพื�อเพิ�มการไหลเวยีนของอากาศในพื �นที�

• อย่าดดูฝุ่นในห้องหรอืพื �นที�ที�มีคนอยู่ รอจนกวา่ห้องหรอืพื �นที�วา่งจะดดูฝุ่นเช่นในเวลากลางคนืสําหรบัพื �นที�

ส่วนกลางหรอื ในระหวา่งวนัสําหรบัห้องส่วนตวั

• พนักงานทําความสะอาดควรทําความสะอาดและฆ่าเชื �อในทุกพื �นที�เช่นห้องเรยีนสํานักงานห้องนํ�าพื �นที�ส่วน

กลางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที� ใช้รว่มกัน (เช่นแท็บเล็ตหน้าจอสัมผัสแป้นพิมพ์และรีโมทคอนโทรล)

ที�ผู้ป่วยใช้ โดยเน้นถึงพื �นผิวที�สัมผัสบ่อยๆ

DO NOT ENTER

ในสถานที�ที�มีคนพักค้างคืน:

- •คณุควรทํางานรว่มกับเจ้าหนา้ที�สาธารณสุขของรฐัและท้องถิ�นเพื�อแยกคนที�เจ็บป ่วยและจัดหาที�อยู่อาศัยชั�วคราวตามความจําเป็ น

ปฏิบัตติามคาํแนะนาํระหวา่งกาลสําหรบัสถาบันอุดมศึกษาของสหรฐัอเมรกิา

•ปิ ดพื�นที�ที�คนป่ วยเข้าเยี�ยม

•เปิ ดประตแูละหนา้ตา่งดา้นนอกและใช้พัดลมระบายอากาศเพื�อเพิ�มการไหลเวยีนของอากาศในพื�นที�

•อย่าดดูฝ ุ่นในห้องหรอืพื�นที�ที�มีคนอยู่ รอดดูฝ ุ่นจนกวา่ห้องหรอืพื�นที�วา่งเช่นในเวลากลางคนืสําหรบัพื�นที�ส่วนกลางหรอืในระหวา่งวนั 

สําห รบัห้องส่วนตวั

•ในพื�นที�ที�มีการแยกผู้ป ่วยออกไป ให้ทําตามคาํแนะนาํระหวา่งกาลสําหรบัการทําความสะอาดและฆ่าเชื�อโรคในสิ�งแวดล้อมสําหรบั   

ครวัเรอื นในสหรฐัอเมรกิาที�เป็ นโรคโคโรนาไวรสัที�สงสัยหรอืยืนยันได ้ในปี 2019ศนูย์ควบคมุโรค

- เน้นการทําความสะอาดและฆ่าเชื�อในพื�นที�ส่วนกลางที�เจ้าหนา้ที�หรอืบุคคลอื�นที� ให้บรกิารอาจสัมผัสกับคนป่ วย

- คณุควรลดความถี� ในการทําความสะอาดและฆ่าเชื�อในห้องนอนและห้องนํ�าที�ผู้ป ่วยใช้
ทําความสะอาดและฆ่าเชื �อพื �นที�เหล่านี�ตามความจําเป็นเท่านั�น

- ทําความสะอาดและฆ่าเชื �อตามปกติ ในพื �นที�ที�มีผู้ป่วยมาเยี�ยมหรอืใช้งาน

คณุไม่จําเป็นตอ้งทําความสะอาดและฆ่าเชื �อโรคเพิ�มเตมิหากเป็นเวลานานกวา่ 7 วนันับตั �งแตผู่้ที�ตดิเชื �อไวรสัโควดิ 19 

เข้าเยี�ยมชมหรอืใช้พื �นที�

_

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/cleaning-disinfection.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fprepare%2Fcleaning-disinfection.html
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Decrease in sense of smell or taste Sore throat Muscle aches and pains

(temperature of 100.4°F or 38°C or higher
or feeling feverish)

Cough Shortness of breathFever
(temperature of 100.4°F or 38°C or higher

or feeling feverish)
อาการของโควดิ 19

ไอ หายใจไม่อิ�ม ลดความรูส้กึของกลิ�น 
หรอืรสชาติ

เจ็บคอ ปวดเมื�อยตามกล้ามเนื�อ

ข้อควรพิจารณาสาํหรบัโรงเรยีนในฐานะนายจ้าง

ลาป่ วย 

วิธีที�ง่ายที�สุดในการปกป้ องโรงเรียนของคุณคือขอให้พนักงานที�ป่ วยอยู่บ้าน-พนักงานหลายคนกลัวที�จะหยุดงาน-หากป่ วยเพราะกลัวว่าจะตกงานหรื
อเสียรายได้ ในขณะที�อาการดีขึ�น-พนักงานอาจกลัวที�จะบอกนายจ้างว่ามีใครบางคนในบ้านของพวกเขาได้รับการทดสอบในเชิงบวกสําหรับโควิด-19 
หรือถ้าพวกเขาได้สัมผัสใกล้ชิดกับคนที�มีผลการทดสอบในเชิงบวก

คนส่วนใหญ่ที�ตรวจหาโควดิ 19 ในเชิงบวกจะมีอาการของโรค อย่างไรก็ตามโควดิ 19 อาจแพรก่ระจายโดยผู้ที�มีอาการไม่รนุแรงมากหรอืไม่มีอาการเลย 
ซึ�งหมายความวา่คน ๆ หนึ�งสามารถมีไวรสัไดแ้ละไม่รูต้วัดว้ยซํ �า ด้วยเหตุนี�จึงมีความสาํคัญอย่างยิ�งในช่วงที�มีการระบาดใหญ่ของนายจ้างที�จะ 

ต้องมีนโยบายการลาป่ วยที�ทําให้พนกังานรูส้กึปลอดภัยที�จะหยุดพักหากป ่วยหรอืควรถูกกักกัน

คณุไม่ควรขอผลการทดสอบโควดิ 19 บันทึกของแพทย์หรอืบันทึกจากแผนกอนามัยจากพนักงานที�ป่ วยเพื�อพิสูจน์วา่พวกเขาป่ วยมีสิทธิ�ลาป่ วย 

หรอืกลับมาทํางานได ้ทําให้เกิดภาระตอ่ระบบการรกัษาพยาบาลและสาธารณสุข คณุไม่จําเป็ นตอ้งมีบันทึกของแพทย์จากพนกังานเพื�อรบัเครดติภาษี

พระราชบัญญัตกิารตอบสนองตอ่ไวรสัโคโรนาที�ครอบครวัอยู่ลําดบัแรก (FFCRA) กําหนดให้นายจ้าง 

บางรายตอ้งให้พนักงานลาป่วยฉุกเฉินโดยไดร้บัคา่จ้างหรอืการลาขยายครอบครวัและการรกัษา

พยาบาลดว้ยเหตผุลที�เกี�ยวข้องกับโควดิ 19 นายจ้างเอกชนที�มีพนักงานน้อยกวา่ 500 
คนจะไดร้บัเครดติภาษีสําหรบัคา่ใช้จ่ายในการให้พนักงานลาหยุดดว้ยเหตผุลที�เกี�ยวข้องกับ

โควดิ 19 โปรดทราบวา่การลาฉุกเฉินนี�นอกเหนือจากการลาป่วยที�เสียคา่ใช้จ่ายใด ๆ ที� บรษัิท 
ของคณุเสนออยู่แล้ว คณุไม่สามารถลดผลประโยชน์ในนโยบายที�คณุมี ไดเ้นื�องจากกฎหมาย

คณุอาจตอ้งการสรา้งแบบฟอรม์หรอืเทมเพลตเพื�อให้พนักงานกรอกหากจําเป็นตอ้งแยตวักหรอืกักกันเพราะโควดิ 19 
แบบฟอรม์นี�ควรมีข้อมูลทั �งหมดที�คณุจะตอ้งใช้เพื�อรบัเครดติภาษีพระราชบัญญัตกิารตอบสนองตอ่ไวรสัโคโรนาที�ครอบครวัอยู่ลําดบัแรกสําหรบัธุรกิจของคณุ

ไข้ 
(อุณหภูมิ 100.4 ° F หรอื 38 ° C 

หรอืสูงกวา่หรอืรูสึ้กเป็นไข้)
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เหตุผลในการลา
ป่วยที� ได้รบัค่าต

อบแทน

ชั�วโมงที�ครอบ 
คลุมของลาป่วย

อัตราการจ่ายที�ครอบคลุม
เอกสารประกอบที�จําเป็นสาํหรบัเ
ครดิตภาษีพระราชบัญญัติการตอ
บสนองต่อไวรสัโคโรนาที�ครอบครั

วอยู่ลําดับแรก

พนักงานไม่สามารถทํางานได ้
เนื�องจากพนักงานตอ้งกักกันหรอื
แยกตวัเนื�องจากโควดิ 19

นานถึง 80 ชั�วโมง อัตราคา่จ้างปกตขิองพนักงาน คาํแถลงของพนักงานที�ระบุวา่เขาหรอืเ
ธอมีอาการของโควดิ 19 
และจะไดร้บัการรกัษาพยาบาล

คําแถลงควรรวมถึง: 
• ชื�อเต็มของพนักงาน
• วนัเกิด
• หมายเลขประกันสังคมหรอืหมายเลข

ที�อยู่อาศัยที�ทํางาน 
• อัตราการจ่าย

พนักงานไม่สามารถทาํงานไดเ้นื�องจากตอ้ง
ดแูลคนที�ถูกกักกันโควดิ 19 

หรอื

 พนักงานตอ้งดแูลเด็ก (อายุตํ�ากวา่ 18 ปี) 
ที� โรงเรยีนหรอืผู้ ให้บรกิารดแูลเด็กปิดทํา 
การหรอืไม่พรอ้มให้บรกิารเนื�องจากสาเหตทุี�
เกี�ยวข้องกับโควดิ 19

ลาป่วยไดสู้งสุด 80 ชั�วโมง สองในสาม (2/3) 
ของอัตราคา่จ้างปกตขิองพนักงาน

คาํแถลงจากพนักงานที�ระบุวา่เขาหรอืเธอไ
ม่สามารถทํางานไดเ้นื�องจากตอ้งดแูลคนที�
ถูกกักกัน 

คาํแถลงตอ้งประกอบดว้ย:

• ชื�อเต็มของพนักงาน
• วนัเดอืนปีเกิดของพนักงาน
• หมายเลขประกันสังคมของพนักงาน 

หรอืหมายเลขที�อยู่อาศัยที�ทาํงาน
• ชื�อเต็มของบุคคลที�พนักงานดแูล
• วนัเดอืนปีเกิดของบุคคลที�พนักงานดแูล
• ความสัมพันธ์ของพนักงานกับบุคคลที� 

เขาดแูลอยู่
• ชื�อหน่วยงานของรฐัหรอืผู้ ให้บรกิารดา้น

การดแูลสุขภาพที�ตอ้งการการกักกัน

พนักงานที�ทํางานมาแล้วอย่างน้อย 30 
วนัตามปฏิทินไม่สามารถทาํงานไดเ้นื�องจาก
ตอ้งดแูลเด็กที� โรงเรยีนหรอืผู้ ให้บรกิารดแูล
เด็กปิดทําการหรอืไม่พรอ้มให้บรกิารเนื�อง 
จากสาเหตทุี�เกี�ยวข้องกับโควดิ 19

การลาแบบขยายคา่ครอบครวัและรกัษา 
พยาบาลเพิ�มเตมิสูงสุด 10 สัปดาห์

สองในสาม (2/3) 
ของอัตราคา่จ้างปกตขิองพนักงาน

คาํแถลงของพนักงานที�ระบุวา่ไม่สามารถ 
ทํางานไดเ้นื�องจากตอ้งให้การดแูลเด็กที� 
โรงเรยีนหรอืศนูย์ดแูลเด็กปิดทําการเนื�อง 
จากสาเหตทุี�เกี�ยวข้องกับโควดิ 19

คาํแถลงตอ้งบอกวา่จะไม่มีบุคคลอื�นให้การดู
แลในช่วงที�พนักงานไดร้บัพระราชบัญญัต ิ
การขยายการลาครอบครวัและการแพทย์ 
ฉุกเฉิน

หากเด็กอายุเกิน-14-ปีพนักงานตอ้งระบุวา่
มีสถานการณ์พิเศษที�ตอ้งให้พนักงานดแูล 

คําแถลงต้องประกอบด้วย:

• ชื�อเต็มของพนักงาน
• วนัเดอืนปีเกิดของพนักงาน 
• หมายเลขประกันสังคมของพนักงานหรอื 

หมายเลขที�อยู่อาศัยที�ทํางาน
• ชื�อนามสกุลของเด็กที�พนักงานดแูล 
• วนัเดอืนปีเกิดของเด็กที�พนักงานดแูล 
• ความสัมพันธ์ของพนักงานกับเด็กที�เขา 

ดแูล 
• ชื�อโรงเรยีนศนูย์ดแูลเด็กหรอืผู้ ให้บรกิารดู

แลเด็กที� ไม่สามารถใช้งานไดเ้นื�องจาก 
สาเหตขุองโควดิ 19

โดยทั�วไปพระราชบัญญัติการตอบสนองต่อไวรสัโคโรนาที�ครอบครวัอยู่ลําดับแรกกล่าววา่พนักงานของนายจ้างที� ได้รบัการคุ้มครองมีสทิธิ� ได้รบั:



88

หากคุณให้ลาป่วย

ในระหวา่งการระบาดโปรดตรวจสอบให้แน่ใจวา่คณุมีนโยบายการลาป่วยเพื�อปกป้องพนักงานของคณุทุกคน หากมีคนป่วยเข้ามาทํางานก็ 

สามารถแพรก่ระจายความเจ็บป่วยไปยังพนักงานคนอื�น ๆ ได ้จัดให้พนักงานอยู่บ้านเมื�อป่วยเพื�อป้องกันการแพรร่ะบาดของโควดิ 19 
ไปยังผู้อื�น

• ทบทวนนโยบายการลาป่วยและทรพัยากรบุคคลของคณุ เป็นความคดิที�ดทีี�จะเพิ�มหัวข้อเกี�ยวกับการลาป่วยดว้ยเหตผุล 

ที�เกี�ยวข้องกับโควดิ 19
• สิ�งสําคญัคอืตอ้งทําให้แน่ใจวา่พนักงานเข้าใจนโยบายการลาป่วยเพื�อที�พวกเขาจะได้ ไม่ป่วย

• นโยบายของคณุควรให้พนักงานลาตามจําเป็นเพื�อกักกันหรอืแยกตวั

• นโยบายการลาป่วยควรให้พนักงานอยู่บ้านเพื�อดแูลสมาชิกในครอบครวัที�ป่วยหรอืดแูลเด็กหากปิดโรงเรยีนหรอืสถานดแูลเด็ก 

• ในช่วงที�มีการระบาดใหญ่คณุอาจตอ้งการให้ความก้าวหน้าการลาป่วยอนาคตและยอมให้พนักงานบรจิาคลาป่วยให้กัน

หากคุณไม่ให้ลาป่วยให้กับพนักงานของคุณบางสว่นหรอืทุกคน

หากคณุไม่เสนอการลาป่วยให้กับพนักงานบางส่วนหรอืทั �งหมดคณุอาจตอ้งการกําหนดนโยบาย "การลาป่วยฉุกเฉิน" ที� ไม่เป็นการลงโทษ 
ซึ�งหมายความวา่นโยบายของคณุไม่ควรลงโทษพนักงานที�ลางานดว้ยเหตผุลที�เกี�ยวข้องกับโควดิ 19

หากคณุใช้ บรษัิท อื�นในการทําสัญญาจ้างหรอืพนักงานชั�วคราวให้พูดคยุกับพวกเขาเกี�ยวกับความสําคญัของการที�พนักงานป่วยอยู่บ้าน 
คณุอาจตอ้งการขอให้พวกเขาใช้นโยบายการลาแบบไม่มีการลงโทษ

ตัวอย่างที�ดีของนโยบายการลาป่วยฉุกเฉินแบบไม่ต้องรบัโทษ

นายจ้างไม่เสนอการลาป่วย แตพ่นักงานจะไดร้บัการลาหยุดที�บรษัิทจ่ายคา่จ้างให้ที�กําหนดใน

แตล่ะงวดการจ่ายเงิน ระยะเวลาที�จ่ายจะขึ �นอยู่กับจํานวนชั�วโมงที�ทํางานในแตล่ะงวดการจ่าย

เงิน พนักงานตรวจเชื �อโควดิ 19 ในเชิงบวกและตอ้งแยกตวัที�บ้าน นายจ้างอนุญาตให้ลูกจ้างไดร้บั 

การลาหยุดที�บรษัิทจ่ายคา่จ้างให้ ในขณะที�พนักงานแยกกันอยู่แม้วา่พนักงานจะไม่ไดท้ํางานก็

ตาม นโยบายเช่นนี�ทําให้พนักงานมีแนวโน้มที�จะอยู่บ้านเมื�อป่วยและไม่แพรเ่ชื �อไวรสัไปยัง
พนักงานคนอื�น ๆ
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วางแผนวา่ครแูละพนักงานป่วย

หากครแูละพนักงานหลายคนป่วยในคราวเดยีวอาจทําให้ โรงเรยีนเปิดทําการไดย้าก

• มีกระบวนการหรอืระบบให้ครแูละพนักงานรายงานหากป่วย คณุสามารถใช้กระบวนการ 

เดยีวกันนี�เพื�อให้ครแูละพนักงานทราบเกี�ยวกับการสัมผัสกับโควดิ 19 หรอืเปลี�ยนเป็น 

การเรยีนรูจ้ากระยะไกลหรอืแบบผสมผสาน 
• ฝึกอบรมพนักงานข้ามสายเพื�อทําหน้าที�ที�จําเป็น คณุจําเป็นตอ้งให้สถานที�ทํางานของ 

คณุดาํเนินการแม้วา่จะไม่มีพนักงานสําคญัก็ตาม 
• วางแผนตดิตามและตอบสนองตอ่การขาดงานในที�ทํางาน หากครแูละพนักงานหลายคนป่วย 

คณุอาจตอ้งเปลี�ยนแผนเพื�อให้แน่ใจวา่โรงเรยีนของคณุยังเปิดอยู่ 
• วางแผนวา่คณุจะดาํเนินการอย่างไรหากครแูละพนักงานหลายคนป่วยในคราวเดยีวหรอืมีสมาชิ

กในครอบครวัป่วยให้ดแูลที�บ้าน

หากพนักงานตรวจพบโควดิ 19 ในเชิงบวกฉันต้องให้ 
พนักงานอยู่ ในบัญชีเงินเดือนหรอืไม่?

พระราชบัญญัตกิารตอบสนองตอ่ไวรสัโคโรนาที�ครอบครวัอยู่ลําดบัแรกกําหนดให้นายจ้างบางราย 

ตอ้งจ่ายเงินคา่ลาป่วยให้กับพนักงานหรอืการลาขยายครอบครวัและการรกัษาพยาบาลดว้ยเหตผุลที�

เกี�ยวข้องกับโควดิ 19 นายจ้างเอกชนที�มีพนักงานน้อยกวา่ 500 คนจะไดร้บัเครดติภาษีสําหรบั 

คา่ใช้จ่ายในการให้พนักงานลาหยุดดว้ยเหตผุลที�เกี�ยวข้องกับโควดิ 19
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การเดินทาง
การเดนิทางเพิ�มโอกาสที�คณุอาจตดิเชื �อหรอืแพรก่ระจายโควดิ 19 พยายาม จาํกัด การเดนิทางที� ไม่จําเป็นในช่วงการระบาดของ 

โควดิ 19 ให้มากที�สุดเท่าที�จะทําได ้สําหรบัคาํแนะนําการเดนิทางล่าสุดโปรดไปที�เวบ็ไซตศ์นูย์ควบคมุโรคที� https: //www.cdc 
gov / coronavirus / 2019-ncov / traveller / index.html

ตอนนี� ไม่มีข้อ จํากัด การเดนิทางของโควดิ 19 ในยูทาห์ ซึ�งหมายความวา่นักเรยีนครหูรอืพนักงานที�เดนิทางออกนอกรฐัยูทาห์ 

ไม่จําเป็นตอ้งกักกันเมื�อพวกเขากลับมา อย่างไรก็ตามอาจมีการกักกันที�จําเป็นในเมืองหรอืรฐัอื�น ๆ ทั�วสหรฐัอเมรกิาก่อน 

การเดนิทางโปรดไปที�เวบ็ไซตข์องรฐัของพื �นที�ที�คณุกําลังเดนิทางไปเพื�อดขู้อมูลเพิ�มเตมิ

หากนักเรยีนครหูรอืพนักงานเดนิทางออกนอกสหรฐัอเมรกิาศนูย์ควบคมุโรคแนะนําให้กักกันเป็นเวลา 14 วนัหลังจากเดนิทางกลับ 
คณุสามารถดคูาํแนะนําของศนูย์ควบคมุโรคสําหรบัสิ�งที�ตอ้งทําหลังจากกลับจากการเดนิทางระหวา่งประเทศไดท้ี� https://
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/after- travel-precautions.html

ศนูย์ควบคมุโรคขอแนะนําให้คณุหลีกเลี�ยงการเดนิทางโดยไม่จําเป็นทั �งหมดไปยังบางพื �นที�ของโลกที�มีการแพรร่ะบาดของโควดิ 19 
นอกจากนี�ยังอาจมีข้อ จํากัด ในการเข้าสหรฐัอเมรกิาหากคณุเดนิทางไปยังพื �นที�เหล่านี� การแจ้งเตอืนสุขภาพการเดนิทาง 

เหล่านี�สามารถพบไดท้ี� https://www.cdc.gov/ coronavirus / 2019-ncov / traveller / map-and-travel-
notices.html

โควดิ 19 กําลังแพรก่ระจายไปที�ซึ�งคุณจะไป? คณุสามารถตดิเชื �อไดเ้มื�อคณุเดนิทาง

 โควดิ 19 แพรก่ระจายในชุมชนของคุณหรอืไม่? แม้วา่คณุจะไม่มีอาการ แตค่ณุก็สามารถแพรเ่ชื �อโควดิ 19 
ไปยังผู้อื�นไดข้ณะเดนิทาง

 คุณหรอืคนที�คุณเดินทางด้วยกันจะอยู่ห่างจากคนอื�นไม่เกิน 6 ฟุตหรอื 2 เมตรระหวา่งหรอืหลังการเดินทางหรอืไม่? 
โควดิ 19 ส่วนใหญ่แพรก่ระจายโดยการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที�ป่วย หากคณุอยู่ห่างจากคนอื�นไม่เกิน 6 ฟุตหรอื 2 เมตร (ประมาณ 
2 แขน) คณุมีแนวโน้มที�จะตดิเชื �อไวรสั

 คุณหรอืคนที�คุณเดินทางด้วยกันมีความเสี�ยงสูงที�จะป่วยจากโควดิ 19 หรอืไม่? 
ผู้สูงอายุและผู้ที�มี โรคประจําตวัรา้ยแรงมีความเสี�ยงสูงตอ่การเจ็บป่วยรนุแรงจากโควดิ 19

 คุณอาศยัอยู่กับคนที�มีความเสี�ยงสูงที�จะป่วยจากโควดิ 19 หรอืไม่? หากคณุตดิเชื �อขณะเดนิทางคณุสามารถแพรเ่ชื �อโควดิ 
19 ไปยังคนที�คณุรกัไดเ้มื�อคณุกลับมาแม้วา่คณุจะไม่มีอาการก็ตาม

 รฐัหรอืรฐับาลท้องถิ�นที�คุณอาศยัอยู่หรอืที�ปลายทางของคุณต้องการให้คุณอยู่บ้านเป็นเวลา 14 
วนัหลังจากเดินทางหรอืไม่? รฐับาลของรฐัและท้องถิ�นบางแห่งอาจตอ้งการให้ผู้ที�เพิ�งเดนิทางมาอยู่บ้านเป็นเวลา 14 วนั

 หากคุณป่วยด้วยโควดิ 19 คุณจะต้องขาดงานหรอืเรยีนหรอืไม่? ผู้ที�เป็นโรคโควดิ 19 
จําเป็นตอ้งแยกตวัที�บ้านจนกวา่หน่วยงานสาธารณสุขจะแจ้งวา่จะไม่แพรเ่ชื �อไปยังคนอื�นอีกตอ่ไป

พิจารณาคําถามเหล่านี�ก่อนเดินทาง:
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ช่วยเหลือนกัเรยีนครแูละพนกังานของคุณ

นี�เป็ นช่วงเวลาเครยีดสําหรบัทุกคน นักเรยีนครแูละพนกังานอาจไม่สบายใจที�จะบอกคนวา่ตอ้งการความช่วยเหลือเสมอไป 
พูดคยุกับนกัเรยีนครแูละพนกังานของคณุเกี�ยวกับความเครยีดที�เกี�ยวข้องกับโควดิ 19 และวธิีรบัมือกับความเครยีดนั�น

ความกังวลของพนกังาน 
คณุอาจตอ้งการมีสายดว่นหรอืวธิีอื�นที�พนกังานสามารถพูดถึงข้อกังวลใด ๆ โดยไม่เปิ ดเผยตวัตน

แหล่งข้อมูลเพื�อสุขภาพที�ทํางานได้สาํหรบัครพูนกังานนักเรยีนและครอบครวั
กรมอนามัยยูทาห์และหนว่ยงานสาธารณสุขในพื�นที�ของคณุมีแหล่งข้อมูลอื�น ๆ มากมายสําหรบัโรงเรยีนของคณุเพื�อช่วยให้นกัเรยีนครอบครวั 
ครแูละพนกังานมีสุขภาพที�ด ีหากคณุสนใจในวธิีอื�น ๆ ที�เราสามารถช่วยไดเ้ช่นการนาํการตรวจสุขภาพไปยังสถานที�ทํางานของคณุโดยไม่มี 
คา่ใช้จ่ายโปรดตดิตอ่กรมอนามัยยูทาห์หรอืแผนกสาธารณสุขในพื�นที�ของคณุ

แหล่งข้อมูล
ช่วยเชื�อมตอ่พนักงานกับแหล่งข้อมูลโปรแกรมความช่วยเหลือพนักงาน (EAP) และแหล่งข้อมูลชุมชนหากพวกเขาตอ้งการความช่วยเหลือ

พนักงานสามารถโทร 2-1-1 หรอืเยี�ยมชม https://211utah.org/ เพื�อดรูายการ

แหล่งข้อมูล นักเรยีนครแูละพนักงานของคณุอาจตอ้งการความช่วยเหลือเพิ�มเตมิจากผู้เชี�ยวชาญ คณุสามารถช่วยพวกเขาได้ โดยตรวจสอบ 
ให้แน่ใจวา่พวกเขารูว้า่จะหาแหล่งข้อมูลไดจ้ากที� ใด

เพื�อช่วยให้นักเรยีนครแูละพนักงานเข้าใจสัญญาณของความเครยีดวธิีที�จะรูสึ้กดขีึ �นและคน้หาแหล่งข้อมูลดา้นสุขภาพจิตโปรดไปที� https://
coronavirus.utah.gov/Mental-health/
• สายดว่นบรรเทาทุกข์: 1-833-442-2211 ผู้ดแูลพรอ้มให้บรกิาร 7 วนัตอ่สัปดาห์
• เส้นชีวติการป้องกันการฆ่าตวัตายแห่งชาติ ให้การสนับสนุนตลอด 24
ชั�วโมงฟรแีละเป็นความลับสําหรบัผู้ที�ตกทุกข์ ไดย้าก

• สายดว่นช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ให้คาํปรกึษาดา้นวกิฤตแก่ผู้ที� ไดร้บัผล
กระทบจากการแพรร่ะบาดของโควดิ 19

• แอป SafeUT เป็นข้อความและคาํแนะนําสําหรบัวกิฤตเยาวชนฟรี
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แหล่งข้อมูลที�เป็นประโยชน์
โรงเรยีนและภาคการศึกษาไม่ไดเ้ป็นเพียงสถานที�เรยีนรูสํ้าหรบันักเรยีนเท่านั�น แตย่ังรวมถึงสถานที�ทํางานอีกดว้ย แผนของโรงเรยีนควรเน้น 

เรื�องสุขภาพและความปลอดภัยของนักเรยีนครแูละพนักงาน ตรวจสอบให้แน่ใจวา่แผนการเปิดโควดิ 19 ของโรงเรยีนของคณุเป็นไปตาม 

คาํแนะนําดา้นสาธารณสุขและกฎหมายแรงงานของรฐัและรฐับาลกลางดว้ย แหล่งข้อมูลเหล่านี�อาจเป็นประโยชน์กับคณุเมื�อ 

คณุเขียนแผนการเปิดโรงเรยีนอีกครั �ง

โรงเรยีนคณะกรรมการการศกึษาแห่งรฐัยูทาห์

คู่มือการวางแผนเปิดอีกครั �ง

https://www.schools.utah.gov/
file/5997f53e-85ca-4186-83fe-932385ea760a

ข้อกําหนดและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการศกึษาแห่งรฐั

ยูทาห์สาํหรบัการเปิดภาคผนวกของโรงเรยีนอนุบาลถึงมัธยม 

ศกึษาตอนปลายอีกครั �งในยูทาห์นําไปสูแ่นวทางการใช้รหัสสรีว่ม 

กัน 
https://www.schools.utah.gov/file/
a5eba09a-42b8-45c0-b8fa-9adeea879fcd

คณะกรรมการการศกึษาแห่งรฐัยูทาห์ 
ศูนย์กลางแหล่งข้อมูลสาํหรบันักการศกึษา 
www.schools.utah.gov/coronavirus

แนวทางด้านสุขภาพรหัสสขีองยูทาห์ (แนวทางทีละขั�น) 
คาํแนะนําแบบแบ่งระยะช่วยให้คณุเข้าใจแนวทางสําหรบัการเรยีนรูด้ว้

ยตนเองหรอืทางไกลตามระดบัความเสี�ยงหรอืสีของชุมชนคณุสามารถ

ดหูลักเกณฑ์ ไดที้�  https://coronavirus.utah.gov/utahs-
health-guidance-system/.

ผู้นํารว่มกันยูทาห์ 
รฐัยูทาห์มีแผนฟื�นฟูสุขภาพและเศรษฐกิจ สามารถดแูผนนี� ไดท้ี�  
https://coronavirus.utah. gov/utah-leads-
together/.

สมาคมกิจกรรมโรงเรยีนมัธยมยูทาห์ 
https://uhsaa.org/

แนวทางของยูทาห์สาํหรบัแผนการตอบสนองโควดิ 19 
สาํหรบัการกลับเข้าโรงเรยีนจากสมาคมพยาบาลโรงเรยีนยูทาห์ 
https://www.utahschoolnurses.org/resources

ความแนะแนวโรงเรยีนศูนย์ควบคุมโรค

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/
community/schools-childcare/index.html

ความเป็ นสว่นตัวของนักเรยีน 
เวบ็ไซตก์ระทรวงศึกษาธิการของสหรฐัอเมรกิาตอบคาํถามเกี�ยวกับวธิี

ปกป้ องความเป็ นส่วนตวัของนักเรยีนและกฎหมายความเป็ นส่วนตวั

ของรฐับาลกลางเช่น สิทธิการศึกษาของครอบครวัและ 

พระราชบัญญัตคิวามเป็ นส่วนตวัใช้กับโควดิ 19  https://

studentprivacy.ed.gov/

Leavitt Partners“ การทําความเข้าใจ ไวรสัโคโรน่าและ 

ลักษณะสถานการณ์: กรอบสาํหรบับุคคลและธุรกิจ 

เพื�อลดความเสี�ยง” กรอบนี�มีแนวทางที�จะช่วย 

ลดการแพรร่ะบาดของโควดิ 19 
https://leavittpartners.com/whitepaper/understanding-the-
coronavirus-situational-characteristics-a-framework-for-
individuals-and-businesses-for-mitigating-risk/ 

กฎหมายตอ่ตา้นการเลือกปฏิบัตแิละโควดิ 19 เวบ็ไซตค์ณะ 

กรรมการโอกาสการจ้างงานที�เท่าเทียมกันของสหรฐัอเมรกิาตอบคาํถา

มเกี�ยวกับผลกระทบของโควดิ 19 ตอ่กฎหมายตอ่ตา้นการเลือก 

ปฏิบัต ิ https://www.eeoc.gov/coronavirus 

�ญหาคา่จ้างและชั�วโมงการทํางาน, พระราชบัญญัตมิาตรฐาน แรงงานที�เป็นธรรม, 
พระราชบัญญัตกิารลาของครอบครวัและ การแพทย์, 
การบรหิารความปลอดภัยและอาชีวอนามัยการวา่งงาน 
เวบ็ไซตก์ระทรวงแรงงานสหรฐัฯตอบคาํถามเกี�ยวกับผลกระทบของโควดิ 19:

• �ญหาเรื�องคา่จ้างและชั�วโมงการทํางาน 
• พระราชบัญญัตมิาตรฐานแรงงานที�เป็นธรรม (FLSA) 
• พระราชบัญญัตกิารลาเพื�อรกัษาพยาบาลของครอบครวั (FMLA) 
• ข้อกําหนดการบรหิารความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (OSHA) 
• เงินชดเชยการวา่งงาน

• พระราชบัญญัตกิารตอบสนองตอ่ไวรสัโคโรนาที�ครอบครวัอยู่ลําดบัแรก (FFCRA)  
https://www.dol.gov/coronavirus

-  คาํตอบสําหรบัคาํถามทั�วไปเกี�ยวกับพระราชบัญญัตกิารตอบสนองตอ่ไวรสั 

โคโรนาที�ครอบครวัอยู่ลําดบัแรกแหล่งข้อมูลนี�มี ไวสํ้าหรบัทั �งนายจ้างและลูกจ้า

ง https://www.dol.gov/agencies/whd/pandemic/ffcra-
questions

-   นี� เป็นเครื�องมือที�ช่วยให้พนักงานทราบวา่พวกเขามีสิทธิ� ไดร้บัคา่ลาป่วยหรอืไ

ม่หากจําเป็นตอ้งแยกหรอืกักกันสําหรบัโควดิ 19 https://
www.dol.gov/agencies/whd/ffcra/benefits-eligibility-
webtool

https://www.schools.utah.gov/file/5997f53e-85ca-4186-83fe-932385ea760a
https://www.schools.utah.gov/file/5997f53e-85ca-4186-83fe-932385ea760a
https://www.schools.utah.gov/file/a5eba09a-42b8-45c0-b8fa-9adeea879fcd
https://www.schools.utah.gov/file/a5eba09a-42b8-45c0-b8fa-9adeea879fcd
www.schools.utah.gov/coronavirus
https://coronavirus.utah.gov/utahs-health-guidance-system/
https://coronavirus.utah.gov/utahs-health-guidance-system/
https://coronavirus.utah.gov/utah-leads-together/
https://coronavirus.utah.gov/utah-leads-together/
https://uhsaa.org/
https://www.utahschoolnurses.org/resources
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/index.html
https://studentprivacy.ed.gov/
https://studentprivacy.ed.gov/
https://leavittpartners.com/whitepaper/understanding-the-coronavirus-situational-characteristics-a-framework-for-individuals-and-businesses-for-mitigating-risk/
https://leavittpartners.com/whitepaper/understanding-the-coronavirus-situational-characteristics-a-framework-for-individuals-and-businesses-for-mitigating-risk/
https://leavittpartners.com/whitepaper/understanding-the-coronavirus-situational-characteristics-a-framework-for-individuals-and-businesses-for-mitigating-risk/
https://www.eeoc.gov/coronavirus
https://www.dol.gov/coronavirus
https://www.dol.gov/coronavirus
https://www.dol.gov/agencies/whd/pandemic/ffcra-questions
https://www.dol.gov/agencies/whd/pandemic/ffcra-questions
https://www.dol.gov/agencies/whd/ffcra/benefits-eligibility-webtool
https://www.dol.gov/agencies/whd/ffcra/benefits-eligibility-webtool
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การระบาดโควดิ 19 ในโรงเรยีน
กรมอนามัยยูทาห์และหน่วยงานสาธารณสุขในพื �นที� 13 แห่งของยูทาห์ ให้แนวทางเพื�อช่วยให้ผู้บรหิาร 

โรงเรยีนเข้าใจเมื�อกลุ่มนักเรยีนครหูรอืพนักงานในโรงเรยีนอาจจําเป็ นตอ้งถูกไล่ออกจากการเรยีนรู

้ดว้ยตนเองเน�ืองจากมีการแพรร่ะบาดของโควดิ 19 ในโรงเรยีน

หลักเกณฑ์เหล่านี�อาจเปลี�ยนแปลงไดเ้มื�อเราเรยีนรูเ้พิ�มเตมิเกี�ยวกับโควดิ 19 โรงเรยีน 
และสาธารณสุขตอ้งเต็มใจปรบัตวัให้เข้ากับการเปลี�ยนแปลงเหล่านี�เมื�อเราเรยีนรู้ 
เพิ�มเตมิเกี�ยวกับวธิีที�ดทีี�สุดในการดแูลนักเรยีนครแูละพนักงานให้ปลอดภัย และโรงเรยีน

เปิ ดสําหรบัการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง

การระบาดของโควดิ 19 ในโรงเรยีนคืออะไร? การระบาดคอืการเกิดโรคในจํานวนที�สูงกวา่

ที�คาดไว ้การระบาดอาจเกิดขึ�นได ้ในพื�นที�เดยีว (เช่นห้องเรยีน) หรอืขยายเพิ�มเตมิ อย่างกวา้งขวาง 
(เช่นโรงเรยีนหรอืแม้แตเ่ขตการศึกษา)

กรมอนามัยยูทาห์และหน่วยงานสาธารณสุขในพื �นที� 13 แห่งของยูทาห์ ไม่ไดพ้ิจารณากรณีโควดิ 19 เพียงกรณีเดยีว 
(หมายถึงเพียงคนเดยีวไดร้บัการทดสอบในเชิงบวกสําหรบัโควดิ 19) ในโรงเรยีนหรอืห้องเรยีนวา่มีการระบาด 
อย่างไรก็ตามสิ�งสําคญัคอืตอ้งทราบวา่คาํแนะนําดา้นสาธารณสุขสําหรบัสถานการณ์นี�เป็นอย่างไรและคาํแนะนําเหล่านี�เปลี�ยนแปลงไปอย่างไรเมื�อมี 

คนจํานวนมากขึ �นทดสอบเชิงบวกเกี�ยวกับโควดิ 19 ในโรงเรยีน

ในขณะนี�หลักเกณฑ์เหล่านี� ใช้กับห้องเรยีนหรอืโรงเรยีนเท่านั�น ทั �งนี�ขึ �นอยู่กับดลุยพินิจของเขตการศึกษาและสํานักอนามัยเมื�อสิ�งนี�อาจเกิดขึ �น 
การตดัสินใจวา่จะพิจารณาการระบาดของกิจกรรมนอกหลักสูตรเช่นทีมกีฬาเมื�อใดจะดาํเนินการโดยหน่วยงานสาธารณสุขในพื �นที� โดยรว่มมือกับ 

โรงเรยีนเป็นกรณีตอ่กรณี

การระบาดเกิดขึ�นที� ไหน? มีกี�คนที�ทดสอบวา่เป็นบวก 
สาํหรบัโควดิ 19?

ตัวอย่างการระบาดประเภทนี�มี
อะไรบ้าง?

คําแนะนําในการปกป้องนักเรยีน
ครแูละพนักงานในโรงเรยีนมีอ 
ะไรบ้าง?

รายบุคคล 1 
กรณีนี� ไม่ถือวา่เป็นการระบาดหาก
มีเพียงคนเดยีวที�ตรวจเชื �อ
โควดิ 19 ในห้องเรยีนหรอืโรงเรยีน

นักเรยีนทดสอบในเชิงบวก 

ครทูดสอบในเชิงบวก 

คนขับรถบัสทดสอบในเชิงบวก

ผู้ที�ตรวจผลบวกควรแยกตวัออกไปจ
นกวา่พวกเขาจะไม่มี ไข้เป็นเวลา 24 
ชั�วโมงและเป็นเวลาอย่างน้อย 10 
วนันับตั �งแตพ่วกเขาป่วยหรอืทดสอ
บในเชิงบวก

โรงเรยีนควรปฏิบัตติามแนวทางการ
ทําความสะอาดหน้า 79
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การระบาดเกิดขึ�นที� ไหน? มีกี�คนที�ทดสอบวา่เป็นบวก 
สาํหรบัโควดิ 19?

ตัวอย่างการระบาดประเภทนี�มี
อะไรบ้าง?

คําแนะนําในการปกป้องนักเรยีนคร ู
และพนักงานในโรงเรยีนมีอะไรบ้าง?

ห้องเรยีน 2 คนที�สัมพันธน์กันดว้ยบรเิวณ 
การสัมผัสและช่วงเวลา 2 สัปดาห์ 
เดยีวกัน

สภาผู้ที�รวบรวมและวเิคราะห์ข้อมู
ลเพื�อตรวจสอบ�ญหาสุขภาพของ
รฐัและดนิแดนพิจารณา 2 กรณี 
ของโควดิ 19 ในนักเรยีนหรอื 
เจ้าหน้าที�ภายในระยะเวลา 14 
วนัวา่เป็นการระบาด ผู้ที�อาศัยอยู่ 
ในบ้านเดยีวกันไม่ถือวา่เป็น
การระบาด 22

หากมีผู้ป่วยที�เป็นบวก 2 
รายในบรเิวณและช่วงระยะเวลากา
รสัมผัสนี�คอืประเด็นที�สาธารณสุข
ของยูทาห์แนะนําให้ โรงเรยีนมีการ
รบัรูท้ี�เพิ�มขึ �น

ครทูําการทดสอบเชิงบวกและ 
ภายใน-2-สัปดาห์นักเรยีนคน 
หนึ�งของเขาหรอืเธอก็ทดสอบ 
เชิงบวกเช่นกัน

นักเรยีนสองคนในชั�นเรยีน 
เดยีวกันจะทดสอบในเชิงบวก 
ภายใน 2 สัปดาห์ซึ�งกันและกัน

แผนกอนามัยและโรงเรยีนจะตดิตาม
สถานการณ์อย่างรอบคอบ 
ข้อควรระวงัเพิ�มเตมิที� โรงเรยีนควรได้
รบัการพิจารณาเพื�อป้องกันผู้อื�นจาก 
การตดิเชื �อและการระบาดที�เกิดขึ �น

โรงเรยีนควรพิจารณาแจ้งให้ 
ผู้ปกครองครแูละพนักงานทราบ 
เกี�ยวกับสถานการณ์และขอให้พวก 
เขาใช้ความระมัดระวงัเป็นพิเศษรวม
ถึงตรวจดอูาการของโควดิ 19 
ทุกวนัและอยู่บ้านเมื�อป่วย

ผู้ที�ตรวจผลบวกควรแยกออกจากกัน 
จนกวา่จะไม่มี ไข้เป็นเวลา 24 
ชั�วโมงและเป็นเวลาอย่างน้อย 10 
วนันับตั �งแตท่ี�พวกเขาป่วยหรอื 
ทดสอบในเชิงบวก

ผู้ที�ถูกสัมผัสควรกักกันเป็นเวลา 14 
วนันับจากวนัที�สัมผัสครั �งสุดท้าย 

โรงเรยีนควรปฏิบัตติามแนวทาง 
การทําความสะอาดในหน้า 79

ห้องเรยีน 3 คนที�สัมพันธน์กันดว้ยบรเิวณ 
การสัมผัสและช่วงเวลา 2 
สัปดาห์เดยีวกัน สัปดาห์เดยีวกัน 
ถือเป็นการระบาดในห้องเรยีน

คนที�อาศัยอยู่ ในบ้านเดยีวกันไม่ถือ
วา่เป็นการระบาด

ครทูําการทดสอบในเชิงบวก 
และภายใน 2 สัปดาห์ 
นักเรยีนสองคนในชั�นเรยีนของ
เขาก็จะทดสอบเชิงบวกเช่นกัน

นักเรยีนสามคนในชั�นเรยีน 
เดยีวกันจะทดสอบในเชิงบวก 
ภายใน 2 สัปดาห์ซึ�งกันและกัน

ผู้ที�ตรวจผลบวกควรแยกออกจากกัน 
จนกวา่จะไม่มี ไข้เป็นเวลา 24 ชั�วโมง 
และเป็นเวลาอย่างน้อย 10 วนันับตั �ง 
แตท่ี�พวกเขาป่วยหรอืทดสอบในเชิง 
บวก

ผู้ที�ถูกสัมผัสควรกักกันเป็นเวลา 14 
วนันับจากวนัที�สัมผัสครั �งสุดท้าย 

ไม่มี ใครในชั�นเรยีนสามารถไปโรงเรยีน
ไดเ้ป็นเวลา 14 วนันับจากวนัที�ถูก 
สัมผัสครั �งสุดท้าย

โรงเรยีนควรทาํความสะอาดห้องเรยีน 
โดยใช้แนวทางการทาํความสะอาดใน 
หน้า 79

22 https://preparedness.cste.org/?page_id=211

https://preparedness.cste.org/?page_id=211
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การระบาดเกิดขึ�นที� ไหน? มีกี�คนที�ทดสอบวา่เป็นบวกสาํหรบั
โควดิ 19?

ตัวอย่างการระบาดประเภทนี�มี
อะไรบ้าง?

คําแนะนําในการปกป้องนักเรยีนครู
และพนักงานในโรงเรยีนมีอะไรบ้าง?

โรงเรยีน 15 คนไดร้บัการทดสอบเชิงบวก 
สําหรบัโควดิ 19 ในหลายสถาน 
ที� ในโรงเรยีน (มากกวา่หนึ�ง 
ห้องเรยีน) 
และมีการสัมพันธน์กันในช่วง 
เวลาเดยีวกันหรอื 10% 
ของประชากรนักเรยีนแล้วแตว่า่
คา่ใดตํ�ากวา่จะถือวา่เป็น 
การระบาดในโรงเรยีน

นักเรยีนและคร ู15 คนใน 
ชั �นเรยีนที�แตกตา่งกันในโรงเรยีนจ
ะทดสอบผลบวกภายใน 2 สัปดาห์ 
ซึ�งกันและกัน

โรงเรยีนกฎบัตรแห่งหนึ�งมีนักเรยี
น 100 คนและนักเรยีน 10 คน 
(10% ของประชากรนักเรยีนทั �ง 
หมด) มีผลการทดสอบในเชิงบวก

ผู้ที�ตรวจผลบวกควรแยกตวัออกจน 
กวา่จะไม่มี ไข้เป็นเวลา 24 
ชั�วโมงและเป็นเวลาอย่างน้อย 10 
วนันับตั �งแตท่ี�พวกเขาป่วยหรอื 
ทดสอบในเชิงบวก

ผู้ที�ถูกสัมผัสควรกักกันเป็นเวลา 14 
วนันับจากวนัที�สัมผัสครั �งสุดท้าย 

ไม่มีนักเรยีนไปโรงเรยีนเป็นเวลา 14 
วนันับจากวนัสัมผัสครั �งสุดท้าย

ควรทําความสะอาดทั �งโรงเรยีนโดย 
ใช้แนวทางการทําความสะอาดใน 
หน้า 79

เขตการศึกษา การระบาดที�ส่งผลกระทบตอ่ 
โรงเรยีนมากกวา่ 1 แห่งใน 
เขตการศึกษา โดยแผนกอนามัย 
ในพื �นที�จะตดัสินใจเป็นรายกรณี 
ไปโดยรว่มมือกับเขตการศึกษาใน
พื �นที�
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ใครจะเป็นผู้ตัดสนิใจวา่โรงเรยีนจะเปลี�ยนจาก การเรยีนรูด้้วยตนเอง 
เพื�อการเรยีนรูแ้บบไฮบรดิหรอืการเรยีนรูร้ะยะไกล?
การตดัสินใจเปลี�ยนจากการเรยีนรูด้ว้ยตนเองเป็นการเรยีนรูแ้บบผสมผสานหรอืการเรยีนรูร้ะยะไกลจะกระทําโดยผู้บรหิารโรงเรยีนรว่มกับ 

คณะกรรมการโรงเรยีนในพื �นที�และแผนกอนามัย

หากโรงเรยีนจําเป็นตอ้งเปลี�ยนจากการเรยีนรูด้ว้ยตนเองเป็นการเรยีนแบบผสมผสานหรอืการเรยีนรูร้ะยะไกลอาจใช้เวลาสั�น ๆ เช่น 2 
สัปดาห์หรอืตลอดปีการศึกษาที�เหลือ

ผู้วา่ราชการแผนกสาธารณสุขและแผนกสาธารณสุขในพื �นที�แตล่ะแห่งมีอํานาจตามกฎหมายในการปิดโรงเรยีนเพื�อตอบสนองตอ่ภาวะฉุกเฉินดา้น

สาธารณสุข 23. หลายสิ�งจะไดร้บัการพิจารณาในสถานการณ์นี�รวมถึง:

• ความสําคญัของการเรยีนรูด้ว้ยตนเองตอ่การเตบิโตทางสังคมอารมณ์เศรษฐกิจและวชิาการและความเป็นอยู่ที�ดขีองนักเรยีน
• จํานวนคนในชุมชนที�ตรวจเชื �อโควดิ 19 ในเชิงบวก (เรยีกวา่การแพรก่ระจายของชุมชนหรอืการแพรเ่ชื �อในชุมชน)
• จํานวนนักเรยีนครแูละพนักงานที�ทดสอบเชิงบวกสําหรบัโควดิ 19 หรอืถูกกักกันเนื�องจากการสัมผัส 
• อัตราการเพิ�มขึ �นของผู้ป่วยรายใหม่ (ผู้ที�ทดสอบในเชิงบวก) ในพื �นที�
• ความจุทั�วทั �งรฐัสําหรบัการทดสอบเตยีงในโรงพยาบาลและห้องไอซียู 
• ช่วงความเสี�ยงรหัสสีที�เมืองหรอืมณฑลเป็นอยู่ 24 
• ปฏิสัมพันธ์ของนักเรยีนครแูละพนักงานระหวา่งโรงเรยีนอื�น ๆ ในเขต
• ความสามารถในการจัดการเรยีนรูท้างไกลให้กับนักเรยีน
• •ความยากลําบากทางเศรษฐกิจและสังคมตอ่ครอบครวัและนักเรยีน

23 https://schools.utah.gov/coronavirus?mid=4985&aid=1

24 https://coronavirus.utah.gov/utahs-health-guidance-system/

https://schools.utah.gov/coronavirus?mid=4985&aid=1
https://coronavirus.utah.gov/utahs-health-guidance-system/



