งานทรัพยากรบุคคล วิทยาลัยดุริยางคศิลป
โทร ๐-๒๘๐๐-๒๕๒๕ ตอ ๑๑๐๖, ๑๑๓๐-๑๑๓๑
ที่ อว๗๘.๓/บค๐๖๙
วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๓
เรื่อง แนวปฏิบัติตามมาตรการและการเฝาระวังสุขอนามัยการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
เรียน แจงทุกสวนงาน
ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลมี ประกาศเรื่อง มาตรการและการเฝาระวังสุขอนามัยการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ วิทยาลัยดุริยางคศิลปจึงไดกําหนดแนวปฏิบัติดังนี้
๑. จัดทําสื่อประชาสัมพันธและเผยแพร แนะนําวิธีการลางมือที่ถูกวิธี การสวมหนากากอนามัยที่ถูกวิ ธี
และการปองกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ใหนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรของ
วิทยาลัย
๒. จัดใหมีอุปกรณสําหรับการลางมือหรือแอลกอฮอลเจลและจัดสถานที่สําหรับลางมือในจุดตางๆ
๓. จัดใหมีการทําความสะอาดอุปกรณและบริเวณที่มีผูสัมผัสปริมาณมากอยางสม่ําเสมอ เชน ลิฟท ราว
บันได ที่จับบริเวณประตู โตะเรียน โตะทํางาน คอมพิวเตอร เปนตน
๔. จัดใหมีการทําความสะอาดพื้นและบริเวณหองที่นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรใชงาน เชน หองเรียน
หองทํางาน หองคอมพิวเตอร หองสมุด หองน้ํา หองสโมสรนักศึกษา เปนตน
๕. จั ดให มีการทํ า ความสะอาดรถยนตโ ดยสารส ว นกลาง เชน รถยนตโ ดยสาร Salaya Link รถยนต
วิทยาลัย ในบริเวณที่สัมผัสกับผูโดยสาร เชน ที่จับบริเวณประตู ราวจับ เบาะนั่ง ที่วางแขน
๖. รณรงคและสงเสริมใหนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรมีของใชสวนตัวที่จําเปน เชน แกวน้ํา ชอนสอม
ผาเช็ดหนา และงดใชสิ่งของรวมกับผูอื่น
๗. ใหผูที่เ ดิน ทางไปยัง หรือ เดิน ทางผา น พื้น ที่ร ะบาด/พื้น ที่ร ะบาดอยางตอ เนื่อ งตามที่ร ะบุไวโ ดย
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุ ขและองคการอนามัยโลก รายงานตั วทันทีที่เดิ นทางกลับมา โดยนักเรี ยน
นักศึกษา ใหติดตอกับงานกิจการนักศึกษา และบุคลากรใหติดตอกับงานทรัพยากรบุคคล
/๗.๑ กรณีที่...
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เขียนที่ ....................................................................
วันที่ ...................................................................
เรื่อง รายงานตัวเขาปฏิบัติงานภายหลังเดินทางกลับจากตางประเทศ
เรียน คณบดี (ผาน รองคณบดีฝายบริหาร)
ขาพเจา ........................................................................... ตําแหนง .....................................................
สังกัด ............................................................. ลาระหวางวันที่ .............................. ถึงวันที่ ..............................
เดินทางไปประเทศ ....................................................... และเดินทางผาน (Transit) ………….……………………………….
ขาพเจาขอรายงานตัว เนื่องจากขาพเจาเดินทางไปยัง หรือเดินทางผาน (Transit)
[ ] พื้นที่ระบาด ขาพเจายินดีเฝาสังเกตอาการเปนระยะเวลา ๑๔ วันหลังเดินทางกลับจากพ้นื ท่ที ่ีมีการ
ระบาดดังกลาว ทั้งนี้ หากมีอาการทางระบบทางเดินหายใจอยางใดอยางหนึ่ง เชน ไอ เจ็บคอ มีน้ํามูก หายใจหอบ
เหนื่อย หรือหายใจลําบาก ใหดําเนินการรับคําปรึกษาจากแพทยผเู ช่ยี วชาญในสถานพยาบาลหรือดําเนิ นการ
ตรวจสอบโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จากสถานพยาบาลที่เชื่อถือไดและรายงานไปยัง “คณบดี”
โดยเร็ว พรอมรับการตรวจวัดอุณหภูมิที่หองปฐมพยาบาล (A204) และใสหนากากอนามัยอีก ๑๔ วัน
[ ] พืน้ ทีร่ ะบาดอยางตอเน่ืองตามทีร่ ะบุไวโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขและองค การ
อนามัยโลก ขาพเจาขออนุมัติพักอยูทีบานเปนเวลา ๑๔ วัน พรอมทั้งรายงาน “คณบดี” อยางสมําเสมอ ตาม
มาตรการของมหาวิทยาลัย และเมอื ครบ ๑๔ วันแลวจะมารายงานตัวทีง่ านทรัพยากรบุคคล (A109) พรอมรับการ
ตรวจวัดอุณหภูมิที่หองปฐมพยาบาล (A204) และใสหนากากอนามัยอีก ๑๔ วัน
ทั้งนี้ ขาพเจาจะปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง มาตรการและการเฝาระวังสุขอนามัยการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ โดยเครงครัด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
(...........................................................................)
ลงชื่อ ...................................................................
ตําแหนง .............................................................
วันที่ ...................................................................
หมายเหตุ การรายงานตัว คณบดี ขอใหสงอีเมลมาที่ wicharat.cha@mahidol.edu

