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การแกไ้ขครงัทีเจด็

ผลตอบแทนทีปลอดภัยต่อคาํแนะนาํโฆษณาความต่อเนืองของแผนบรกิาร (SRCSP)

แกไ้ขล่าสดุ: 24 มกราคม 2023

Joplin Schools ไดต้รวจสอบและแกไ้ข SRCSP เจด็ครงัตังแต่เดือนกรกฎาคม 2020 เวอรช์นัล่าสดุสะทอ้นแนวทางปฏิบตัิในปจจบุนัของเราใน

ขณะทีเขตไดส้าํรวจสถานการณ์โควดิ-19

วตัถปุระสงค์ของ SRCSP จดุ

ประสงค์ของ Joplin Schools Safe Return to In-Person Instruction and Continuity of Service Plan (SRCSP) คือการกาํหนดวธิกีารที Joplin 

Schools จะรบัประกันการดาํเนินงานอยา่งต่อเนืองเพอืรกัษาสขุภาพและความปลอดภัยของนักเรยีนและเจา้หนา้ที SRCSP จะไดร้บัการตรวจสอบทกุ ๆ หก

เดือนและแกไ้ขตามความจาํเปน กระบวนการตรวจสอบอาจรวมถงึการปรกึษาหารอืกับนักเรยีน ครอบครวั เจา้หนา้ทีเขตทกุระดับ และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทีเปน

ตัวแทนของนักเรยีน Joplin ทีหลากหลาย เพอืใหค้าํแนะนาํแก่การตัดสนิใจขนัสดุทา้ยของคณะกรรมการ

o ปดปากและจมูกดว้ยกระดาษทิชชูเ่มอืคณุไอหรอืจาม o ทิงกระดาษทิชชูทีใชแ้ลว้ลงในถังขยะ o หากคณุไมม่กีระดาษ
ทิชชู ใหไ้อหรอืจามใสข่อ้ศอก ไมใ่ชม่อื o ลา้งมอืทันทีหลังจากสงันาํมูก , ไอหรอืจาม

• การติดเชอืโควดิ-19 • การนาํทาง

สภาพแวดลอ้มการเรยีนรู้

o สขุอนามยัของมอืยงัคงเปนสงิสาํคัญในชวีติประจาํวนัเพอืต่อสูก้ับการแพรก่ระจายของ Covid-19 การลา้งมอืดว้ยสบูแ่ละนาํอยา่ง

นอ้ย 20 วนิาที หรอืใชเ้จลทาํความสะอาดมอืทีมแีอลกอฮอล์อยา่งนอ้ย 60 เปอรเ์ซน็ต์เปนขนัตอนทีสาํคัญทีสดุวธิหีนงึในการ

หลีกเลียงการปวย • สภุาพต่อผูอ้ืน:

• แนวทางนักเรยีน-นักกีฬา

• จดุบรกิารเจลทาํความสะอาดมอืจะอยูท่ีทางเขา้วทิยาเขตแต่ละแหง่

• สขุอนามยัและการเวน้ระยะหา่งทางกายภาพ • แนวทาง

การคัดกรอง • หนา้กากอนามยัและการปรบัปรงุการระบาย

อากาศ • การเขา้ถงึผูม้าเยยีมเยยีนและกิจกรรมของ
โรงเรยีน

สขุาภิบาล

สว่นประกอบสาํคัญของ SRCSP
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• ผูป้กครองควรคัดกรองเดก็ทีบา้นก่อนเดก็มาโรงเรยีน นักเรยีนทีมอีาการควรอยูบ่า้นและผูป้กครองควรปรกึษาผูใ้หบ้รกิารดา้นสขุภาพ

• ใหน้ักเรยีนถือกระติกนาํ สถานีขวดรฟีลดา้นบน
นาํพจุะเปนวธิทีีชอบ • เจา้หนา้ทีดแูลโรงเรยีน Joplin Schools 

จะฆา่เชอืบรเิวณทีสมัผสับอ่ยตลอดทังวนั • หลังเลิกเรยีน ผูด้แูลจะใชผ้ลิตภัณฑ์ทีลงทะเบยีน EPA List N สาํหรบัขอ้มูลเชงิลกึเปนประจาํ

หากจาํเปนเนืองจากการเรยีนการสอนแบบตัวต่อตัวหยดุชะงักเปนเวลานาน โรงเรยีน Joplin จะยงัคงจดัหาความตอ้งการดา้นโภชนาการของ
นักเรยีนต่อไปตามทีไดร้บัอนญุาตภายใต ้USDA

• อาหารเชา้จะเสริฟ์ในโรงอาหาร หอ้งเรยีน หรอืฟเจอร ์"Grab and Go" ตามวทิยาเขต อาหารกลางวนัจะใหบ้รกิารในโรงอาหาร นักเรยีนอาจ

ถกูขอใหน้ังเปนกลุ่มสาํหรบักลยทุธก์ารจดัการและการปองกันการเจบ็ปวย

o มไีขห้รอืหนาวสนั o ไอ 

o ปวดศีรษะ

o ปวดกลา้มเนือ o คลืนไส ้

อาเจยีน หรอืทอ้งเสยี o สญูเสยีการรบัรสหรอืกลิน
ใหม่

o นาํมูกไหลหรอืคัดจมูก o หายใจถีหรอืหายใจลาํบาก 
o เจบ็คอ

• เพอืปองกันไมใ่หน้ักเรยีนรวมตัวกันในโถงทางเดินหรอืพนืทีสว่นกลาง อาคารมกัจะเปดก่อนเวลาเรมิ 30 นาทีเท่านัน เพอืใหแ้น่ใจวา่นักเรยีน
จะไดร้บัการดแูลในแต่ละพนืทีตามความจาํเปน การเตรยีมการพเิศษสาํหรบัการเขา้ไปในอาคารนอกเวลาเรยีนปกติ (เชน่ การสอนพเิศษ
หรอืกิจกรรมเสรมิ/รว่มหลักสตูร) จะจดัโดยเจา้หนา้ทีและดแูลตามนัน

• ปรบัปรงุรายการตรวจคัดกรองอาการและความเสยีง:

แผนภมูจิะตอ้งใชใ้นหอ้งเรยีนและบนรถบสั

โรงเรยีนและ/หรอืหอ้งเรยีน

• เปนแนวปฏิบตัิทีดีสาํหรบัการจดัการหอ้งเรยีนและการปองกันการเจบ็ปวย ทีนังในหอ้งเรยีน

• เจา้หนา้ทีของโรงเรยีนควรคัดกรองตนเองทีบา้นและอยูบ่า้นหากปวย • นักเรยีนอาจไดร้บัการตรวจสอบสญัญาณและอาการเจบ็

ปวยดว้ยสายตาเมอืพวกเขาเขา้มา

นักเรยีน. ดพูยาบาลโรงเรยีนของคณุสาํหรบัรายละเอียดเพมิเติม

การเวน้ระยะหา่งทางกายภาพ

• หากคณุปวย ใหอ้ยูบ่า้น

• เฉพาะทีนังแบบนุ่มทีซอืในเขตเท่านันทีจะไดร้บัอนญุาตเพอืจดุประสงค์ดา้นสขุอนามยั

• ผูป้กครองยงัมทีางเลือกในการใชพ้อรท์ัลการแพทยท์างไกลทีโรงเรยีนสาํหรบัพวกเขา

แนวทางการคัดกรอง

ทาํความสะอาด.
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• Joplin Schools ดาํเนินการศกึษาคณุภาพอากาศภายในอาคาร (IAQ) สาํหรบัแต่ละวทิยาเขต จากการศกึษาดังกล่าว ไดม้กีารเสนอแนวทางหลายขนั

ตอนเพอืปรบัปรงุคณุภาพอากาศในชว่งเวลาหลายป ขนัตอนแรกในกระบวนการคือตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ระบบอัตโนมตัิในอาคาร (BAS) สาํหรบั

ระบบ HVAC เปนปจจบุนั

• ขอ้จาํกัดเหล่านีจะมผีลในชว่งวนัเรยีนแต่อาจแตกต่างออกไปบา้งสาํหรบักิจกรรมตอนเยน็ ซงึสามารถเลือกเขา้รว่มได ้• การสงัสรรค์ในโรงเรยีน เชน่ 

การชมุนมุ การชมุนมุ การเตน้ราํ งานเลียงวนัหยดุระดับประถมศกึษา ฯลฯ

• นักเรยีนและเจา้หนา้ทีอาจสวมหนา้กากโดยสมคัรใจในอาคารของโรงเรยีนจอปลิน

อาจจดัขนึ

หนา้กาก

o หน่วย BAS ทีลา้สมยัจะไดร้บัการอัปเดตเพอืชว่ยใหเ้ขตดาํเนินการไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพมากขนึ ตรวจสอบ IAQ รวบรวมขอ้มูล
สาํหรบัการใชพ้ลังงานและการวเิคราะห ์หรอือนญุาตใหจ้ดัตารางเวลาไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

เหตกุารณ์ทีเกิดขนึในวนัเรยีนปกติ

• Joplin Schools จะยงัคงใชเ้ครอืงกรองอากาศทีไดร้บัการจดัอันดับ MERV เพอืปรบัปรงุคณุภาพอากาศ
ทัวทังอาํเภอ

• ผูเ้ขา้ชมทีไมไ่ดล้งทะเบยีนล่วงหนา้ดว้ยลิงก์ทีโรงเรยีนจดัเตรยีมไวส้าํหรบักิจกรรมของโรงเรยีนขนาดใหญ่ (เชน่ ปารต์ีในชนัเรยีน) จะตอ้งนาํบตัร

ประจาํตัวทีมรีูปถ่ายมาและรอการคัดกรองก่อนทีจะอนญุาตใหเ้ขา้รว่มกิจกรรมได้

การเขา้ถงึของผูเ้ยยีมชมและกิจกรรมของโรงเรยีน

จะตอ้งทาํเชน่นัน

ปรบัปรงุการระบายอากาศ

• ผูเ้ขา้ชมจะตอ้งเขา้ทางประตหูลักและปฏิบตัิตามระเบยีบการดา้นความปลอดภัยของโรงเรยีน Joplin สาํหรบัการคัดกรองและติดตามแขกใน

อาคารเขต • ลิงค์ลงทะเบยีนล่วงหนา้จะถกูสง่ล่วงหนา้ไปยงัผูป้กครองทีตอ้งการเขา้เรยีนในโรงเรยีนขนาดใหญ่

การขนสง่

แต่การสวมหนา้กากอนามยัในอาคารเรยีนจะไมเ่ปนการบงัคับ

o ระบบทีอัปเดตจะรวมยูนิต Trane SC+ ใหมล่่าสดุ ตลอดจนการเพมิจดุขอ้มูลเพมิเติมสาํหรบัอณุหภมู ิความชนื CO2 และอืนๆ 

o การรวบรวมขอ้มูลนีจะใชเ้พอืปรบัอปุกรณ์ ซอ่มแซมกระบวนการทาํงานไมถ่กูตอ้ง และเพมิประสทิธภิาพ

• ผูป้กครองและผูเ้ยยีมชมอาคารของโรงเรยีนจอปลินอาจสวมหนา้กากโดยสมคัรใจ แต่จะไมส่วมหนา้กาก

• ผูข้บัขจีะตอ้งแน่ใจวา่หนา้ต่างดา้นหลังหนงึบาน หลังคาเปด และหนา้ต่างดา้นคนขบัยงัคงเปดอยู ่เพอืใหอ้ากาศไหลผา่นรถโดยสารอยา่งต่อเนืองตาม

ทีสภาพอากาศเอืออาํนวย • อาจสวมหนา้กากโดยสมคัรใจโดยนักเรยีนและเจา้หนา้ทีบนรถรบั-สง่ของโรงเรยีน Joplin แต่การสวมหนา้กากบนรถ

รบั-สง่ของโรงเรยีน Joplin จะไมบ่งัคับ

แนวปฏิบตัิของนักเรยีน - นักกีฬา
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การติดเชอื COVID-19

ความเปนมา: MSHSAA เพงิยกเลิกขอ้กาํหนด/คาํแนะนาํเกียวกับ COVID-19 ทังหมด รวมถงึโปรโตคอล COVID Return to Play 
นโยบายและขนัตอนเกียวกับวธิจีดัการกับ COVID-19 เนืองจากเกียวขอ้งกับกีฬาและกิจกรรมของ MSHSAA ขณะนีถือเปนการตัดสนิใจ
ของคณะกรรมการโรงเรยีนในทอ้งถินโดยสมบูรณ์

เพอืความปลอดภัยของนักเรยีน-นักกีฬา แผนกกีฬาของโรงเรยีน Joplin เชอืวา่เราควรมรีะบบต่อไปเพอืใหแ้น่ใจวา่นักเรยีน-นักกีฬาทีมผีลตรวจเปนบวกสาํหรบั 

COVID-19 เหมาะสมทีจะกลับไปทาํกิจกรรมตามปกติ • นักเรยีน-นักกีฬาทีตรวจพบเชอืโควดิ-19 ในเชงิบวกควรแยกตัวทันทีตามคาํแนะนาํของโรงเรยีน Joplin สาํหรบั

นักเรยีนทกุคน เมอืสนิสดุระยะเวลากักตัวทีแนะนาํ นักเรยีน-นักกีฬาอาจกลับไปทาํกิจกรรมกีฬาตามปกติไดโ้ดย: o A) ใหบ้นัทกึจากแพทยเ์พอือนญุาตใหน้ักเรยีน-นักกีฬา

ทาํกิจกรรมกีฬาตามปกติ (เชน่ ไปพบแพทย ์ไปพบแพทยท์างไกลทีโรงเรยีนโดยไดร้บัความยนิยอมจากผูป้กครอง ฯลฯ .). o B) กรอกแบบฟอรม์ MSHSAA 

COVID-19 Return to Play ภายใตก้ารดแูลของผูฝ้กสอนกีฬาและโคช้ของโรงเรยีน

o หากยงัมไีขห้รอือาการอืน ๆ ทีไมด่ีขนึหลังจากแยกกัก 5 วนั ควรรอใหแ้ยกกักจนไมม่ไีขเ้ปนเวลา 24 ชวัโมง โดยไมต่อ้งใชย้าลดไข ้และอาการอืน ๆ ดี

ขนึแลว้ . พวกเขาควรติดต่อผูใ้หบ้รกิารดา้นการดแูลสขุภาพหากมคีาํถาม • Joplin Schools จะยงัคงใหบ้รกิารตรวจหาเชอื COVID-19 แก่เจา้

หนา้ทีทีมอีาการตามทีตรวจ

o พวกเขาสามารถยตุิการแยกตัวไดห้ลังจาก 5 วนัเตม็ ถา้ไมม่ไีขเ้ปนเวลา 24 ชวัโมงโดยไมใ่ชย้าลดไข ้และอาการอืนๆ ดีขนึแลว้ (การสญูเสยีการรบัรส

และกลินอาจคงอยูเ่ปนเวลาหลายสปัดาหห์รอืหลายเดือนหลังจากฟนตัว และไมจ่าํเปนตอ้งรอชา้ สนิสดุความโดดเดียว)

ในการคาํนวณระยะเวลาการแยกเชอื 5 วนั วนัที 0 คือวนัแรกทีมอีาการ วนัที 1 เปนวนัแรกหลังจากเรมิมอีาการ

• ผูท้ีติดเชอื COVID-19 และมหีรอืมอีาการควรกักตัวอยา่งนอ้ย 5 วนั

• โควดิ-19 ทาํใหโ้รงเรยีนทัวรฐัและประเทศของเราคิดแตกต่างเกียวกับการเรยีนการสอนระหวา่งการขาดเรยีนเปนระยะและระยะยาว รวมถงึการนาํนโยบายวธิกีาร

สอนทางเลือก (Alternative Methods of Instruction - AMI) มาใช ้Joplin Schools ไดส้รา้งสามชนั

คาํแนะนาํจากเจา้หนา้ทีสาธารณสขุ

การนาํทางสภาพแวดลอ้มการเรยีนรู้

• ทกุคนไดร้บัการสนับสนนุใหช้ว่ยกันบรรเทา COVID-19 • ปวยกอ็ยูบ่า้น!

• หากการติดตามผูส้มัผสักลายเปนสงิจาํเปน Joplin Schools จะจดัทาํขนัตอนรว่มกับ

• นักเรยีนหรอืเจา้หนา้ทีทีแสดงอาการของ COVID-19 ขณะอยูท่ีโรงเรยีนจะถกูยา้ยไปยงัพนืทีปวยทีกาํหนดภายในอาคารเรยีนเพอืลดการติดต่อกับผูอ้ืนจนกวา่จะ

กลับบา้น

การฉีดวคัซนี

มอียู.่

• Joplin Schools สนับสนนุใหเ้จา้หนา้ทีปรกึษากับผูใ้หบ้รกิารดา้นสขุภาพในทอ้งถินเกียวกับเรอืงนี
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วธิกีารนาํทางสภาพแวดลอ้มการเรยีนรู ้(ดหูนา้ถัดไป) ซงึรวมถงึความคาดหวงัถงึ 36 ชวัโมงของ AMI และการปดระยะยาวทีอาจเกิดขนึ

o พนักงานจะไดร้บัโอกาสในการฝกอบรมดา้นสขุภาพจติ ซงึดาํเนินการโดย Missouri Department of Elementary and 
Secondary Education (DESE) o จะมกีารเพมิทีปรกึษาโรงเรยีนเพมิเติมในปการศกึษา 2565-2566 o Joplin Schools 

จะยงัคงรว่มมอืกับหน่วยงานดา้นสขุภาพจติในทอ้งถินเพอื

ครู/นักเรยีนทีตอ้งการ • ทีพกัทีเหมาะสม

สาํหรบัเดก็พกิารจะจดัหาใหผ้า่น IEP

o การอา้งสทิธกิารเขา้รว่มการขาดงานเปนระยะและระยะยาวจะเปนไปตามแนวทางการรายงานตามทีระบโุดยแผนกประถมศกึษาและ
มธัยมศกึษาของรฐัมสิซูร ี(DESE) • ทีปรกึษาโรงเรยีน นักสงัคมสงเคราะห ์ผูใ้หบ้รกิารดา้นสขุภาพจติทีมคีณุสมบตัิเหมาะสม 
นักจติวทิยาโรงเรยีน พยาบาล ครู และผูบ้รหิารจะสง่เสรมิสขุภาพจติทีดีโดยการใหค้วามรูแ้ก่เจา้หนา้ที ผูป้กครอง และนักเรยีน

เกียวกับอาการและความชว่ยเหลือสาํหรบัปญหาสขุภาพจติ ความสามารถทางสงัคมและอารมณ์ และ ความยดืหยุ่น

ใหก้ารสนับสนนุแก่นักศกึษาและเจา้หนา้ทีทีตอ้งการความชว่ยเหลือ 
• เขตการศกึษาจะรบัประกันสภาพแวดลอ้มของโรงเรยีนในเชงิบวกและปลอดภัย และจะสอนและสง่เสรมิพฤติกรรมเชงิบวกและการตัดสนิ

ใจ ทีมแกป้ญหาตามโรงเรยีนจะถกูใชเ้พอืระบนุักเรยีนทีมปีญหาตังแต่เนินๆ เพอืใหส้ามารถพฒันาและดาํเนินการแผนการแทรกแซง
ได ้o ทีมงานเหล่านีประกอบดว้ยบคุลากรของโรงเรยีน (เชน่ ครู อาจารยใ์หญ่ ทีปรกึษา ฯลฯ) เพอืระบขุอ้บกพรอ่งทางวชิาการและ/
หรอืพฤติกรรมตามขอ้มูลและสรา้งการแทรกแซงเพอืปดชอ่งวา่งสาํหรบันักเรยีน o นักวเิคราะหพ์ฤติกรรมทีไดร้บัการรบัรองจาก

คณะกรรมการ (BCBA) จะพรอ้มใหค้วามชว่ยเหลือเจา้หนา้ทีเกียวกับวธิกีารตอบสนองความตอ้งการทางสงัคมและอารมณ์ของ
นักเรยีน BCBA พรอ้มดว้ยนักการศกึษาทีผา่นการฝกอบรมจากทีมพฤติกรรมระดับเขตทีจดัตังขนึ อาจชว่ยในการปรบั
เปลียนพฤติกรรมสาํหรบันักเรยีนทีตอ้งการความชว่ยเหลือ

และ 504 แผน แบบฟอรม์ IEP G จะใชเ้ปนแผนสาํหรบัการหยดุชะงัก

o BCBA จะพรอ้มใหก้ารสนับสนนุหอ้งเรยีนแบบฝงตัว
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