แนวปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สาหรับนักศึกษาพยาบาลศาตรบัณฑิต
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
การดูแลตนเองระหว่างเรียนออนไลน์
1. นั กศึกษา และผู้ ป กครองนั กศึกษาทุกคน ร่วมรับผิ ดชอบและดาเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด
เพือ่ เตรียมความพร้อมในการเดินทางเข้ามาศึกษาในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
2. รายงานสุขภาพของตนเองในแบบฟอร์ม BCNU self health check for COVID-19 ใน Google
Classroom ของชั้นปี ต่อเนื่องทุกวันอาทิตย์ของทุกสัปดาห์ และ ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2564 จนถึงวันที่
29 สิงหาคม 2564 รายงานสุขภาพของตนเองทุกวันเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อเมื่อเรียนร่วมกัน
ในชั้นเรียน (on site)
3. กรณีเดินทางกลับบ้านและกลับเข้าวิทยาลัยนักศึกษาต้องเดินทางด้วยรถส่วนตัว และก่อนเดินทางกลับเข้า
วิทยาลัยต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในจังหวัดต้นทางหรือจังหวัดอุดรธานี ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางเข้า
วิทยาลัยในวันที่ 29 สิงหาคม 2564 ภายในเวลา 15.00 น. โดยต้องแสดงหลักฐานใบยืนยันผลการตรวจหาเชื้อ
โควิด-19 ว่า ไม่พบเชื้อ จึงจะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมและเรียนในชั้นเรียนของวิทยาลัยได้
4. กรณีไม่ได้เดินทางกลับบ้านและพักอาศัยในหอพักของวิทยาลัย ห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่มจานวนมากกว่า 20
คน และการจัดกิจกรรมต้องดาเนินการตามาตรการอย่างเคร่งครัด และตั้งแต่วันที่ 15สิงหาคม 2564 จนถึง
วันที่ 29 สิงหาคม 2564 ให้งดการเดินทางออกจากวิทยาลัย เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อเมื่อ
เรียนร่วมกันในชั้นเรียน (on site)
5. ติดตามสถานการณ์ ข้อมูลข่าวสาร นโยบาย ประกาศมาตรการ และแนวทางปฏิบัติต่างๆ ที่ประกาศโดย
ศูน ย์ บ ริห ารสถานการณ์ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกาศจังหวัด กรม
ควบคุมโรค สานักงานสาธารณสุขจังหวัด และหน่วยงานอื่นๆ ผ่าน Google Classroom ของชั้นปี พร้อมทั้ง
ให้ถือปฏิบัติและดาเนินการตามที่กาหนดอย่างเคร่งครัด
6. นั กศึกษาที่ เดิน ทางไปหรือมาจากจังหวัดที่เป็ นพื้นที่ควบคุมสู งสุ ดและเข้มงวด และพื้นที่เสี่ ยงที่ จังหวัด
อุดรธานีกาหนด ให้ปฏิบัติตามคาสั่งจังหวัดอุดรธานี มาตรการเฝ้าระวัง ควบคุมและการแพร่กระจายโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2564 7
7. ในกรณีที่อาจารย์ประจาชั้นพบว่า นักศึกษามีความเสี่ยงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้รายงานข้อมูล
กับงานสวัสดิการนักศึกษาในกลุ่ม line อาจารย์ประจาชั้น เพื่อดาเนินการประเมินความเสี่ยงและปฏิบัติตาม
มาตรการเฝ้ าระวัง ควบคุมและการแพร่กระจายโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ของจังหวัดอุดรธานีอย่าง
เคร่งครัด

การรายงานตัวก่อนเข้าหอพักของวิทยาลัย
1. เดินทางเข้าวิทยาลัยในวันที่ 29 สิงหาคม 2564 ภายในเวลา 15.00 น. โดยรถส่วนตัว
2. ให้นักศึกษาทุกคนรับการตรวจคัดกรองตามแบบฟอร์มคัดกรอง COVID-19 วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี อุดรธานี
3. แสดงหลักฐานใบยืนยันผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ว่า ไม่พบเชื้อ
การปฏิบัติตัวในห้องเรียนและหอพักของนักศึกษา
1. ให้นกั ศึกษาปฏิบัตติ ามประกาศของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานี เรื่อง มาตรการการป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
2. ให้นกั ศึกษาปฏิบัติตวั ตามหลัก D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด โดยใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา มีวิธีการใส่
และถอดอย่างถูกวิธี รักษาระยะห่าง (Social Distancing) ล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้าและสบู่ หรือ
แอลกอฮอล์เจล ตรวจวัดอุณหภูมิ ตรวจหาเชื้อโควิด 19 เมื่อมีความเสี่ยง และลงทะเบียนแพลตฟอร์มไทยชนะ
ทุกครั้ง/หมอชนะ เวลาไปสถานที่อื่น นอกวิทยาลัยฯ
3. การรับประทานอาหารให้แยกภาชนะถ้วย ช้อน ส้อม แก้วน้าเป็นส่วนตัว รวมทั้งมีการทาความ
สะอาดภาชนะให้สะอาดทุกครั้ง
4. มีการกาหนดการใช้ห้องน้า และให้นักศึกษาใช้ห้องน้าตามที่ วิทยาลัยฯ กาหนดไว้ให้เท่านั้น
5. การใช้ลิฟท์ขนึ้ ลงภายในอาคารเรียนและหอพัก 11 ชั้น ให้ปฏิบัติตามแนวทางการปกป้องตัวเอง ดังนี้ ล้าง
มือด้วยแอลกอฮอล์เจล โดยกดเจลลงบนฝ่ามือ จากนัน้ ใช้นิ้วแตะเจลเพียงเล็กน้อยถู บริเวณที่กดเจลของขวด
ก่อนเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อจากการสัมผัสของผู้กดเอง กาหนดจุดยืนภายในลิฟท์ให้มรี ะยะห่างระหว่างบุคคลที่
ปลอดภัย และให้หันหน้าเข้าหาผนังลิฟท์ จากัดจานวนคนเข้าลิฟท์ไม่เกิน 4 คน/ 1 ครั้งของการใช้ลิฟท์
6. การทากิจกรรมต่างๆ ในวิทยาลัย ให้ ปฏิบัติตาม 7 วิธีเว้นระยะห่างทางสังคม SOCIAL DISTANCING ต้าน
ภัย COVID-19
7. อาจารย์เวรหอพัก ตรวจเยี่ยมนักศึกษาทุกวันเวลา 19.30 - 20.00 น. (กล่องเครื่องอุปกรณ์ตรวจคัด
กรอง และสมุดบันทึกการคัดกรองแต่ละชั้นปี อยู่ทหี่ อ้ งอาจารย์เวร) โดยตรวจเยี่ยมนักศึกษา พร้อมกับ
นักศึกษาเวรสุขภาพชั้นปีที่ 2 จานวน 2 คน ตรวจอุณหภูมิ ซักถามอาการ และลงบันทึก แบบฟอร์มของแต่ละ
ชั้นปี หากพบนักศึกษามีไข้ หรือ มีอาการและอาการแสดงของการติดเชื้อฯ ให้อาจารย์เวรหอพักประสานและ
นาส่งตรวจที่โรงพยาบาลอุดรธานี พร้อมรายงานเหตุการณ์ไปยังศูนย์ประสานงาน COVID-19 วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานีทันที และรายงานผลให้ทราบเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง
8. กรณีที่ต้องมีการสังเกตอาการของระยะฟักตัว/การแสดงของโรค ให้แยกนักศึกษาออก กักตัวเองใน
สถานที่ ที่วิทยาลัยจัดเตรียมไว้ให้ โดยอาจารย์เวรหอพักจะทาหน้าที่สังเกตอาการตามแนวทางการ

ประเมินการติดเชื้อ COVID-19 และรายงานอาการให้อาจารย์งานกิจการนักศึกษาทราบ

