ประกาศโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส
เรื่อง การเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษาตามปกติ
******************************
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้แจ้งประกาศ เรื่อง การเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษาใน
สังกัดและในกากับกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้สถานศึกษา
ทุกแห่งของรัฐและเอกชน ทั้งในระบบและนอกระบบซึ่งอยู่ในกากับของกระทรวงศึกษาธิการ เปิดการเรียน
การสอนตามปกติ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส จึงมีมาตรการให้นักเรียนและผู้ปกครองปฏิบัติดังนี้
๑. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เตรียมเฟสชิลด์ กระติกน้าดื่ม แก้วน้าดื่ม ช้อน-ส้อม ส่วนตัว
ใส่บรรจุภัณฑ์ที่สะอาด และแอลกอฮอล์ขนาดพกพา มาโรงเรียนทุกวัน
๒. การรับ - ส่งนักเรียน ให้ผู้ปกครอง รับ - ส่งนักเรียนที่หน้าประตูโรงเรียนโดยไม่อนุญาตให้
ผู้ปกครองเข้ามาในโรงเรียนโดยเด็ดขาด ช่วงเช้า ประตูโรงเรียน เปิด ๐๖.๓๐ น.
ช่วงเย็น ประตูโรงเรียน เปิดเวลา ๑๖.๐๐ น. ปิดเวลา ๑๖.๔๕ น.
๓. ก่อนเข้าโรงเรียนนักเรียนจะต้องวัดอุณหภูมิ เหยียบแผ่นรองฆ่าเชื้อ ล้างมือในอ่างล้างมือก่อน
ขึ้นห้องเรียน หากนักเรียน มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ องศาเซลเซียส ให้กลับบ้านเพื่อเฝ้าระวังตนเองตาม
แนวทางของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
๔. ขอความร่วมมือผู้ปกครองในการคัดกรองบุตรหลานของตนเอง หากบุตรหลานมีอาการ
เจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอจาม มีน้ามูก เหนื่อยหอบ หรือกลับจากพื้นที่เสี่ยงและอยู่ในช่วงกักตัว ให้หยุดเรียน
รวมทั้งขอความร่วมมือกรณีที่มีคนในครอบครัวป่วยด้วยโรคติดเชื้อ โควิด - ๑๙ หรือกลับจากพื้นที่เสี่ยงและอยู่
ในช่วงกักตัวให้ปฏิบัติตัวตามคาแนะนาของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสมชาย ถนอมวงศ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส

(เอกสารแนบท้ายประกาศโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส ลงวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ )
แนวทางการจัดการเรียนการสอน
โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส
โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส ได้กาหนดเปิดการเรียนการสอนในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดย
มีการลดจานวนนักเรียนในการมาเรียนที่โรงเรียน โดยการสลับวันมาเรียนของนักเรียนแต่ละระดับชั้นดังนี้
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สัปดาห์ที่ 1 – 2 ระดับชั้น ป.2,ป.4,ป.6 เข้าเรียนในวัน จันทร์ พุธ ศุกร์
ระดับชั้น ป.1,ป.3,ป.5 เข้าเรียนในวัน อังคาร พฤหัสบดี
สัปดาห์ที่ 3 – 4 ระดับชั้น ป.1,ป.3,ป.5 เข้าเรียนในวัน จันทร์ พุธ ศุกร์
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