ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
เรื่อง มาตรการในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
(ฉบับที่ 11)
-----------------------------------ด้วยภาครัฐได้ให้ส่วนราชการยกระดับการควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เนื่องจาก
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีความรุนแรงขึ้นในหลายพื้นที่ สถาบันมีความห่วงใยต่อสุขภาพของ
บุคลากรสถาบันและนักศึกษา เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคและลดโอกาสเสี่ยงในการติด
เชื้อของบุคลากรสถาบันและนักศึกษา รวมทั้งให้การดาเนินงานของสถาบั นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
พ.ศ. 2559 และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน วาระพิเศษ ครั้งที่ 9/2564 วันอังคารที่ 14 เมษายน
พ.ศ. 2564 จึงเห็นสมควรออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้บุคลากรสถาบันและนักศึกษางดการเดินทางไปในพื้นที่มีความเสี่ยงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) ในชุมชนที่มีความแออัดหรือมีคนเป็นจานวนมากโดยไม่มีเหตุจาเป็น ในกรณีที่มีความจาเป็นให้
ระมัดระวังและป้องกันตนเองตามมาตรการทางด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
ข้อ 2 ให้บุคลากรสถาบันและนักศึกษาที่เคยเข้าไปในพื้นที่เสี่ยง เคยสัมผัสกับผู้ที่ติดเชื้อโดยตรง หรือมี
อาการสงสัยว่าจะติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แจ้งหัวหน้าส่วนงานหรือรองอธิการบดี ที่กากับการ
ปฏิบัติงานหรือกากับดูแล พร้อมทั้งกักตนเอง และเฝ้าสังเกตอาการ หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามหรือแจ้ง
ข้อมูลเพิ่มเติมที่ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ ประธานคณะกรรมการเฝ้าระวังและป้องกันการ
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสถาบัน เพื่อรับคาแนะนาต่อไป
ข้อ 3 ให้บุคลากรสถาบันปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานที่พักอาศัยของตนเอง (Work from Home) ตั้งแต่วันที่
16 – 30 เมษายน พ.ศ. 2564
ข้อ 4 ให้บุคลากรสถาบันที่ปฏิบัติงาน ณ สถานที่พักอาศัยของตนเองต้องพร้อมรับการสั่งการหรือการ
ติดต่อจากผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ รวมทั้งต้องรักษาระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด
ให้ หั ว หน้ า ส่ ว นงานหรื อ รองอธิ การบดีที่ กากั บ การปฏิ บั ติ ง านหรื อก ากับ ดู แล มอบหมายงานให้
บุคลากรสถาบันปฏิบัติตามที่เห็นสมควร รวมทั้งติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบันอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การ
ดาเนินงานของสถาบันหรือส่วนงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
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ข้อ 5 ให้หัวหน้าส่วนงานหรือรองอธิการบดี ที่กากับการปฏิบัติงานหรือกากับดูแล ปรับรูปแบบและวิธีการ
ทางาน ได้แก่ การจัดการเรียนการสอน การสอบ การประชุม การอบรม การสัมมนาและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้
ดาเนินการในรูปแบบออนไลน์ และพิจารณาปรับระบบการบริหารจัดการและรูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ข้อ 6 ให้หัวหน้าส่วนงานหรือรองอธิการบดีที่กากับการปฏิบัติงานหรือกากับดูแล อาจกาหนดรายละเอียด
หรือแนวทางปฏิบัติสาหรับบุคลากรสถาบัน หรือนักศึกษาเพื่อดาเนินการใด ๆ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับความใน
ประกาศฉบับนี้ก็ได้
ข้อ 7 ให้บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้มาปฏิบัติง าน ณ สถานที่ปฏิบัติงานหรือสถานที่อื่นตามที่ได้รับ
มอบบหมาย
(1) ด้านกายภาพและการรักษาความปลอดภัย
(2) ด้านเทคโนโลยีการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(3) ด้านบริหารทรัพย์สินและพัสดุ
(4) ด้านกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อตกลงหรือข้อสัญญาที่ต้องดาเนินการโดยเร่งด่วนหรือให้ทั นตาม
กาหนดเวลา
(5) ด้านการดูแลนักศึกษาของสถาบัน
(6) ด้านการปฏิบัติหน้าที่อื่นใดอันจาเป็นหรือเร่งด่วนตามที่หัวหน้าส่วนงานหรือรองอธิการบดีที่กากับ
การปฏิบัติงานหรือกากับดูแลสั่งการ
ให้หัวหน้าส่วนงานหรือรองอธิการบดี ที่กากับการปฏิบัติงานหรือกากับดูแล ปรับหรือลดวันหรือเวลา
การมาปฏิบัติงานของบุคลากรตามวรรคหนึ่งให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ และหากเห็นว่าไม่มีความ
จาเป็นต้องให้บุคลากรดังกล่าวมาปฏิบัติงาน ณ เวลาหนึ่งเวลาใด อาจให้บุคคลากรนั้นปฏิบัติงาน ณ สถานที่พัก
อาศัยของตนเอง (Work from Home) โดยดาเนินการตามที่กาหนดไว้ในข้อ 4 ก็ได้
ข้อ 8 ให้บุคลากรสถาบันที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ทาแบบคัดกรองความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ก่อนเข้ามาในสถาบันภายหลังจากวันหยุด ส่งที่หัวหน้าสาขา/หัวหน้าฝ่ายและผู้บังคับบัญชาตามลาดับ
สาหรับบุคคลภายนอกให้ทาแบบคัดกรองความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ก่อนเข้ามา
ปฏิบัติงานในสถาบันทุกครั้ง ส่งทีผ่ ู้ประสานงานและเสนอต่อผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องล่วงหน้า 1 วัน
ข้อ 9 สาหรับงานอาคารสถานทีใ่ ห้มีการการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้
(1) ในกรณีที่ได้รับการอนุมัติให้ใช้ห้องเรียนหรือห้องประชุมสัมมนาได้ ให้จัดเก้าอี้ที่นั่งทั้งในห้องเรียน
ห้องประชุม ห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร
(2) บุ ค ลากรสถาบั น นั ก ศึ ก ษา และบุ ค คลภายนอกที่ เ ข้ า มาในพื้ น ที่ ต้ อ งสวมหน้ า กากอนามั ย
ตลอดเวลา
(3) ต้องจัดให้มีแอลกอฮอล์ทาความสะอาดมือบริเวณทางเข้าอาคาร และหน้าห้องเรียน และห้อง
ประชุม
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(4) จัดให้เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดทาความสะอาดพื้นผิวสัมผัสที่มีการใช้งานร่วมกันทุก 1 ชั่วโมง
(5) ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้ามาในบริเวณพื้นที่ เว้นแต่มีเหตุจาเป็น โดยจะต้องได้รับอนุญาต
ก่อน ทั้งนี้ต้องสวมหน้ากากอนามัยและตรวจอุณหภูมิก่อนเข้าอาคารอย่างเคร่งครัด
(6) พื้นที่ปรับปรุง/ก่อสร้างของสถาบัน ให้ผู้รับผิดชอบกาหนดมาตรการ กากับดูแลการควบคุมการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไม่น้อยกว่ามาตรการของสถาบัน โดย
ให้มีการติดตามและรายงานสถานการณ์ต่อผู้บริหารอย่างสม่าเสมอ และให้ มีการประเมินความ
เสี่ยงของลูกจ้าง คนงาน หรือบุคคลที่จะเข้ามาปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอ
ข้อ 10 ให้งดกิจกรรมทั้งภายนอกและภายในสถาบันที่ต้องมาพบกัน โดยให้หัวหน้าส่วนงานหรือรอง
อธิการบดีที่กากับการปฏิบัติงานหรือกากับดูแลอาจพิจารณาปรับกิจกรรมเป็นรูปแบบอื่น หรือเลื่อนการจัดกิจกรรม
ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะคลี่คลาย
ข้อ 11 กรณีที่มีปัญหาหรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีประกาศเป็นอย่างอื่น
ประกาศ ณ วันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2564

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ)
อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

