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การแนะน า 
 

Joplin Schools โชคดทีี่เราจดัโรงเรยีนในปี 2020-2021 โดยไม่มกีารหยุดชะงกัเน่ืองจาก COVID-19 
เราต้องการตระหนักถงึการท างานหนักและความมุ่งมัน่ของพนักงาน นักเรยีน ครอบครวั หน่วยงานด้านสุขภาพในท้องถิน่ 
และชุมชนของเราในการท าให้สิง่นัน้เกดิขึน้ 

วตัถุประสงค์ของเอกสารน้ี Safe Return to In-Person Instruction and Continuity of Service Plan (SRCSP) 

คอืการก าหนดวธิทีี่ Joplin Schools จะรบัรองการด าเนินงานอย่างต่อเน่ืองเพื่อรกัษาสุขภาพและความปลอดภยัของนักเรยีนและเจ้าหน้าที่ 
เน่ืองจากสภาพแวดล้อมโดยรอบของ COVID-19 มกีารพฒันาอย่างต่อเน่ือง SRCSP 
จะได้รบัการตรวจสอบและแก้ไขเป็นประจ าตามความจ าเป็น กระบวนการทบทวนอาจรวมถงึการปรกึษาหารอืกบันักศกึษา ครอบครวั 
เจ้าหน้าที่ภาคทุกระดบั และผูม้สี่วนได้ส่วนเสยีที่เป็นตวัแทนของความหลากหลายของนักศกึษา Joplin 
เพื่อให้ค าแนะน าการตดัสนิใจขัน้สุดท้ายของคณะกรรมการ 
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แนวทางการสุขาภิบาลฉบบัปรบัปรงุ 
 

• สุขอนามยัของมอืยงัคงเป็นกจิกรรมหลกัในชวีติประจ าวนัในการต่อสูก้บัการแพร่กระจายของ COVID-19 

การท าความสะอาดมอืด้วยสบู่และน ้าอย่างน้อย 20 วนิาท ีหรอืใช้เจลท าความสะอาดมอืที่มแีอลกอฮอล์อย่างน้อย 60 

เปอร์เซ็นต์เป็นขัน้ตอนที่ส าคญัที่สุดวธิหีน่ึงในการไม่เจบ็ป่วย 

• จะมจีุดบรกิารเจลล้างมอืที่ทางเขา้ของแต่ละวทิยาเขต 

• มสีุขภาพที่ดต่ีอผูอ้ื่น: 
o ปิดปากและจมูกด้วยทชิชู่เมื่อไอหรอืจาม 
o ทิ้งทชิชู่ที่ใช้แล้วลงในถงัขยะ 
o หากคุณไม่มทีชิชู่ ไอหรอืจามใส่ขอ้ศอก ไม่ใช่มอื 
o ล้างมอืทนัทหีลงัจากเป่าจมูก ไอ หรอืจาม 

• เชญิชวนนักศกึษาพกขวดน ้า สถานีขวดรฟิีลเหนือน ้าพุจะเป็นวธิทีี่นิยมในการเตมิน ้าขวด 

• เจ้าหน้าที่อารกัขาของ Joplin Schools จะฆ่าเชื้อบรเิวณที่มกีารใชง้านสูงตลอดทัง้วนั รวมทัง้ห้องน ้า น ้าพุ สถานีเตมิขวด 

ลูกบดิประตู ที่จบัทางเขา้/ทางออก ราวจบั ผนัง ฯลฯ 

• หลงัเลกิเรยีน ผูดู้แลจะใชผ้ลติภณัฑ์จดทะเบยีน EPA List N 
สองรายการทีแ่ตกต่างกนัส าหรบัการท าความสะอาดอย่างล ้าลกึทุกคนืส าหรบัพื้นที่ที่ถูกครอบครองทัง้หมดที่ใช้ตลอดทัง้วนั 

 

แนวทางการรกัษาระยะห่างทางกายภาพท่ีปรบัปรงุใหม่ 
 

• เป้าหมายคอืการจ ากดัการเปิดรบันักเรยีนและเจ้าหน้าที่คนอื่นๆ ให้น้อยที่สุด 
เจ้าหน้าที่และนักเรยีนต้องพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้มกีารเว้นระยะห่างทางกายภาพให้มากที่สุด 

• นักเรยีนชัน้ประถมศกึษาจะอยู่ในกลุ่มตามรุ่นในห้องเรยีน 

การตดัสนิใจเหล่าน้ีจะท าเพื่อประโยชน์สูงสุดของความต้องการด้านวชิาการและสงัคม จะมบีางกรณีที่นักเรยีนจากกลุ่มตามรุ่นต่างๆ 
มารวมกนัเพื่อจุดประสงค์ในการเรยีนรู้และอาจไม่สามารถรกัษาระยะห่างทางกายภาพได้ตลอดเวลา 

• โต๊ะและโต๊ะในห้องเรยีนจะเว้นระยะห่างเพื่อเพิม่ระยะห่างทางกายภาพให้สงูสุด เฟอร์นิเจอร์ทีไ่ม่จ าเป็นและพื้นผวิที่อ่อนนุ่มอื่นๆ เช่น 
ถุงบนีแบก็จะถูกลบออกเพื่อสขุอนามยั 

• แผนภูมทิี่นัง่ในห้องเรยีนจะต้องใชใ้นห้องเรยีนและบนรถบสัเพื่อจ ากดัการสมัผสัและเพื่อวตัถุประสงคใ์นการตดิตามการตดิต่อร่วมกบั
หน่วยงานด้านสุขภาพในท้องถิน่ (ถ้าจ าเป็น) 

• เพื่อป้องกนัไมใ่ห้นักเรยีนรวมตวักนัในโถงทางเดนิหรอืพื้นที่ส่วนกลาง อาคารต่างๆ มกัจะเปิดก่อนเวลาเริม่ต้นเพยีง 30 นาท ี
เพื่อให้แน่ใจว่านักเรยีนจะได้รบัการดูแลในแต่ละพื้นที่ตามความจ าเป็น 

การเตรยีมการพเิศษส าหรบัการเขา้ใช้อาคารนอกเวลาเรยีนปกติ (เช่น การสอนพเิศษหรอืกจิกรรมเสรมิ/หลกัสูตรร่วม) 

จะถูกจดัเตรยีมโดยเจ้าหน้าที่และดูแลตามนัน้ 

• อาหารกลางวนัจะเสริ์ฟในโรงอาหาร และนักเรยีนจะต้องเว้นระยะห่างให้มากทีสุ่ดเพื่อหลกีเลี่ยงการสมัผสัใกลช้ดิ 
โรงเรยีนบางแหง่เลอืกที่จะรบัประทานอาหารเช้าในห้องเรยีนต่อ ในขณะที่โรงเรยีนอื่นๆ 
จะกลบัมาที่โรงอาหารเน่ืองจากแต่ละสถานที่ก าหนดว่าอะไรเหมาะสมที่สุดส าหรบัความต้องการเฉพาะของโรงเรยีน 

นักเรยีนอาจนัง่เป็นกลุ่มเพื่อรบัประทานอาหารเช้าและ/หรอือาหารกลางวนัเป็นกลุ่ม หากไม่สามารถเว้นระยะห่างทางกายภาพได้ 

 
ปรบัปรงุแนวทางการคดักรอง 

 



• ผูป้กครองควรคดักรองเดก็ที่บ้านก่อนที่เดก็จะมาโรงเรยีน นักเรยีนที่มอีาการ (ดูรายการอพัเดทด้านล่าง) 
ควรอยู่บ้านและผูป้กครองควรปรกึษาผูใ้ห้บรกิารด้านการดูแลสุขภาพของตน 

• เจ้าหน้าที่ของโรงเรยีนควรคดักรองตนเองที่บ้าน (ดูรายชื่อล่าสุดด้านล่าง) และอยู่บ้านหากป่วย 

• นักเรยีนอาจได้รบัการตรวจสอบด้วยสายตาเพื่อหาสญัญาณและอาการเจบ็ป่วยเมื่อเขา้โรงเรยีนและ/หรอืในห้องเรยีน 

• อพัเดทอาการคดักรองและรายการตรวจสอบการสมัผสั: 
o มไีขห้รอืหนาวสัน่ 
o ไอ 
o ปวดศรีษะ 
o อาการปวดเมื่อยกล้ามเน้ือ 
o คลื่นไส ้อาเจยีน หรอืท้องเสยี 
o การสูญเสยีรสชาตหิรอืกลิน่ใหม ่
o อาการน ้ามูกไหลหรอืคดัจมูกใหม ่
o หายใจล าบากหรอืหายใจล าบาก 

o เจบ็คอ 
 

อปัเดตค าแนะน าในการปิดบงั 
 

• นักเรยีนและเจ้าหน้าที่ในอาคารของ Joplin School District อาจสวมหน้ากากโดยสมคัรใจ แต่การสวมหน้ากากในอาคาร 
Joplin School District จะไม่บงัคบั 

• นักเรยีนควรสวมหน้ากากตามสถานการณ์ในช่วงเวลาต่างๆ เช่น: 
o เขา้ตกึจนนัง่เรยีน 
o เมื่อกลุ่มตามรุ่นผสมกนัและไม่สามารถรกัษาระยะห่างทางกายภาพได้ 
o เมื่อเปลีย่นระหว่างชัน้เรยีนตลอดจนสิ้นวนัเมื่อออกจากอาคาร 
o ช่วงอื่นๆ ที่การเว้นระยะห่างทางกายภาพเป็นสิง่ที่ท้าทาย 

• ขอแนะน าให้เจ้าหน้าที่สวมหน้ากากตามสถานการณ์ในช่วงเวลาที่มกีารตดิต่อใกล้ชดิกบันักเรยีนและ/หรอืเพื่อนร่วมงาน 

• ตามค าสัง่ของ CDC 
หน้ากากอนามยัจะถูกสวมใส่ในทุกการเดนิทางของโรงเรยีนโดยนักเรยีนและเจา้หน้าที่ทุกคนโดยไม่ค านึงถงึสถานะการฉีดวคัซนี 

• นักเรยีนและเจ้าหน้าที่ที่ได้รบัการระบุว่าใกล้ชดิและได้รบัค าสัง่ให้กกัตวัอาจยงัคงอยู่ในและ/หรอืกลบัไปโรงเรยีนทนัท ี

โดยต้องสวมหน้ากากในอาคารเขตโรงเรยีนจอปลนิและไมแ่สดง อาการที่เกีย่วขอ้งกบั โควดิ หลงัจาก 10 วนั (หรอื 5 

วนัหากมกีารทดสอบเป็นลบ) บุคคลนัน้จะไม่ต้องสวมหน้ากากในอาคารของ Joplin School District อกีต่อไป 
 

 
 
 

ปรบัปรงุการระบายอากาศ 
 

• ผูข้บัขีจ่ะต้องแน่ใจว่ากระจกหลงัหน่ึงบาน หลงัคาหน่ึงช่อง และกระจกด้านคนขบัจะยงัคงเปิดอยู่ 
เพื่อสร้างกระแสลมผ่านรถบสัอย่างต่อเน่ืองตามสภาพอากาศ 

• ทัว่ทัง้เขต เราจะยงัคงใช้ตวักรองอากาศที่ได้รบัคะแนน MERV สูงสุดต่อไปเพื่อคุณภาพอากาศที่ดขีึน้ 

• มกีารตรวจสอบเพิม่เตมิเกีย่วกบัการปรบัปรุงคุณภาพอากาศด้วยการประเมนิคณุภาพอากาศภายในอาคารในแต่ละอาคาร 
การประเมนิจะช่วยให้เราสามารถชัง่น ้าหนักตวัเลอืกต่างๆ เพื่อปรบัปรงุคุณภาพอากาศที่อาคารได้ 

 



อปัเดตการเข้าถึงของผู้เข้าชมอาคาร 
 

• ผูเ้ขา้ชมจะต้องเขา้ทางทางเขา้หลกัและปฏบิตัติามโปรโตคอลความปลอดภยัของ Joplin Schools 

ในการคดักรองและตดิตามแขกในอาคารของเขต 
ลงิค์ส าหรบัลงทะเบยีนลว่งหน้าจะถูกส่งให้ผูป้กครองที่ต้องการเขา้รว่มกจิกรรมของโรงเรยีนขนาดใหญ่ซึ่งเกดิขึน้ในวนัเรยีนปกตลิ่วง
หน้า 

• ผูเ้ขา้ชมทีไ่ม่ได้ลงทะเบยีนลว่งหน้าด้วยลงิก์ที่ทางโรงเรยีนจดัเตรยีมไว้ให้ส าหรบักจิกรรมขนาดใหญ่ของโรงเรยีน (เช่น 

ปาร์ตี้ในชัน้เรยีน) จะต้องน าบตัรประจ าตวัที่มรีูปถ่ายมาและรอรบัการตรวจคดักรองก่อนจงึจะอนุญาตให้เขา้ชมงานได้ 

• ขอ้จ ากดัเหล่าน้ีจะมผีลบงัคบัใช้ในช่วงวนัที่เรยีน แต่อาจแตกต่างกนับ้างส าหรบักจิกรรมภาคค ่า ซึ่งสามารถเลอืกเขา้ร่วมได้ 
 

แนวทางกิจกรรมของโรงเรียนท่ีปรบัปรงุใหม่ 
 

• การชุมนุมในโรงเรยีน เช่น การชุมนุม การชมุนุม การเต้นร า งานปาร์ตี้ในวนัหยุดระดบัประถมศกึษา ฯลฯ 
อาจจดัให้มกีารเว้นระยะห่างทางกายภาพและกลุ่มเพื่อนฝงูให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 

• นักวชิาการถอืเป็นองค์ประกอบที่ไม่สมคัรใจในการศกึษาของนักเรยีนในขณะทีก่ารเขา้รว่มกจิกรรมร่วมหลกัสูตรเป็นไปโดยสมคัรใจ  

แนวทางน้ีจะขบัเคลื่อนการวางแผนและการเตรยีมความพร้อมส าหรบัค าแนะน าเพิม่เตมิ/หลกัสูตรร่วม 

• โรงเรยีน Joplin จะพึง่พาสมาคมกจิกรรมโรงเรยีนมธัยมแหง่รฐัมสิซูร ี
(MSHSAA) ค าแนะน าเกี่ยวกบักจิกรรมนอกหลกัสูตรและการแขง่ขนั 
 

การเรียนรู้ระหว่างขาดเรียนเป็นระยะ 
 

• Joplin Schools เขา้ใจถงึความซบัซ้อนอย่างต่อเน่ืองของการเขา้ที่นัง่ในทีนั่ง่ในช่วง COVID-19 ดงันัน้ 
ส าหรบัครอบครวัที่เลอืกการสอนแบบตวัต่อตวั 

เขตก็เตรยีมที่จะเปลีย่นสภาพแวดล้อมการเรยีนรู้ส าหรบับุตรหลานของคุณในช่วงที่ขาดเรยีนเกี่ยวกบัโควดิ-19 เป็นระยะๆ 

• โรงเรยีน Joplin 
จะใช้ระบบการสนับสนุนแบบหลายชัน้เพื่อตอบสนองความต้องการทางวชิาการของนักเรยีนในระหว่างการหยุดชะงกัของการเรยีนรูแ้
บบตวัต่อตวั 

• ที่ปรกึษาโรงเรยีน นักสงัคมสงเคราะห ์ผูใ้ห้บรกิารด้านสุขภาพจติที่มคีุณภาพ นักจติวทิยาโรงเรยีน พยาบาล ครู และผูบ้รหิาร 
จะส่งเสรมิสุขภาพจติที่ดโีดยการให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ ผูป้กครอง และนักเรยีนเกี่ยวกบัอาการและการชว่ยเหลอืปัญหาสุขภาพจติ 

ความสามารถทางสงัคมและอารมณ์ และความสามารถในการฟ้ืนตวั . 

• เขตการศกึษาจะรบัรองสภาพแวดล้อมของโรงเรยีนในเชงิบวกและปลอดภยั 
และจะสอนและสง่เสรมิพฤตกิรรมเชงิบวกและการตดัสนิใจ ทมีแก้ปัญหาจะถูกน ามาใช้เพื่อระบุตวันักเรยีนที่มปัีญหาแต่เน่ินๆ 
เพื่อให้สามารถพฒันาและด าเนินการตามแผนการแทรกแซงได้ 
ทมีพฤตกิรรมจะสอนเจ้าหน้าที่ถงึวธิกีารตอบสนองความต้องการทางสงัคมและอารมณ์ของนักเรยีน 

เจ้าหน้าที่และนักเรยีนจะสามารถเขา้ถงึแหล่งขอ้มูลเพิม่เตมิของชุมชนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่เกี่ยวขอ้งกบัสุขภาพจติ 

• ที่พกัที่เหมาะสมส าหรบัเดก็ที่มคีวามพกิารจะได้รบัผ่านแผน IEP และ 504 แบบฟอรม์ IEP G 
จะท าหน้าที่เป็นแผนส าหรบัการหยุดชะงกั ส าหรบัการปิดระยะยาว การเรยีนรู้เสมอืนจรงิจะใช้เพื่อให้ค าแนะน าเฉพาะทางที่ระบุไว้ใน 

IEP 

• โรงเรยีน Joplin 
จะยงัคงจดัหาอาหารที่จ าเป็นต่อความต้องการทางโภชนาการของนักเรยีนต่อไปในช่วงที่มกีารหยุดชะงกัของการสอนแบบตวัต่อตวัด้
วย Grab and Go มื้ออาหารแบบ Drive-thru ส าหรบันักเรยีนที่ได้รบัอนุญาตภายใต้การสละสทิธิท์ัว่ประเทศของ USDA 

ส าหรบัตวัเลอืกฤดูร้อนแบบไม่มรีอยต่อจนถงึปีการศกึษา 2564-2565 . 



• โรงเรยีนและเขตสามารถใช้วนัวธิกีารสอนแบบทางเลอืก (AMI) เพื่อจดัการเรยีนการสอนทางไกล (สงูสุด 36 ชัว่โมง) 
เมื่อพจิารณาแลว้ว่าการปิดอาคารและเขตมคีวามจ าเป็น นอกเหนือจากความต้องการของนักเรยีนแต่ละคนในช่วง 
ที่ขาดเรยีนเกี่ยวกบั โควดิ 

 

การติดตามการติดต่อคืออะไร 
 

• หน่วยงานสาธารณสุขใช้การตดิตามการตดิต่อเพื่อป้องกนัการแพร่กระจายของโรคตดิเชื้อ 

• โดยทัว่ไป การตดิตามผูต้ดิต่อเกี่ยวขอ้งกบัการระบุผูท้ีม่โีรคตดิเชื้อ (กรณี) และบุคคลที่พวกเขาสมัผสั (ผูต้ดิต่อ) 

และท างานรว่มกบัพวกเขาเพื่อขดัขวางการแพร่กระจายของโรค 

• ซึ่งรวมถงึการขอใหผู้ต้ดิเชื้อโควดิ-19 แยกตวัและผูต้ดิต่อกกัตวัที่บ้าน 

• การตดิตามผูส้มัผสัเป็นกจิกรรมหลกัในการควบคมุโรค 
มกีารใช้มานานหลายทศวรรษเพื่อชะลอหรอืหยุดการแพร่กระจายของโรคตดิเชื้อ 

• ค าแนะน าของ CDC ไม่ต้องการการตดิต่อในสถานศกึษาเพื่อกกักันเมื่อทัง้สองฝ่ายถูกปิดบงัอย่างเหมาะสม นอกจากน้ี 

บุคคลที่ได้รบัวคัซนีครบแล้วไม่ต้องกกักนั 

• ที่มา: ศูนย์ควบคุมและป้องกนัโรค (CDC) 
 

ด้วยกระบวนการท างานร่วมกนั Joplin Schools 

พร้อมที่จะท างานร่วมกบัหน่วยงานด้านสุขภาพในท้องถิน่เพื่อให้ขอ้มูลที่จ าเป็นเมื่อนักเรยีนหรอืเจ้าหน้าที่มผีลตรวจ COVID-19 เป็นบวก 

• การสมัผสัใกลช้ดิ: คนที่อยู่ห่างจากผูต้ดิเชื้อไม่เกนิ 6 ฟุตเป็นเวลา 15 นาทสีะสม เริม่ตัง้แต่ 48 

ชัว่โมงหรอืสองวนัก่อนที่ผูต้ดิเชื้อจะมอีาการหรอืมผีลตรวจเป็นบวก 

• นักเรยีนและเจ้าหน้าที่ที่ได้รบัการระบุว่าใกล้ชดิและได้รบัค าสัง่ให้กกัตวัอาจยงัคงอยู่ในและ/หรอืกลบัไปโรงเรยีนทนัท ี

โดยต้องสวมหน้ากากในอาคารเขตโรงเรยีนจอปลนิและไมแ่สดง อาการที่เกีย่วขอ้งกบั โควดิ หลงัจาก 10 วนั (หรอื 5 

วนัหากมกีารทดสอบเป็นลบ) บุคคลนัน้จะไม่ต้องสวมหน้ากากในอาคารของ Joplin School District อกีต่อไป 

• นอกจากสถานศกึษาแล้ว บุคคลใกล้ชดิควรกกักนัตามค าแนะน าของกรมอนามยัในพื้นที่ 
• อาจารย์ใหญแ่ละครูจะท างานอย่างใกล้ชดิกบัหน่วยงานด้านสุขภาพในท้องถิน่เพื่อระบผุูต้ดิต่ออย่างใกล้ชดิตามการจดัที่นัง่ 

 

การติดเชื้อ COVID-19 
 

• นักเรยีนหรอืเจ้าหน้าที่ที่แสดงอาการของ COVID-19 ขณะอยู่ที่โรงเรยีน จะถูกยา้ยไปยงัพื้นที่ป่วยที่ก าหนดภายในอาคารเรยีน 

เพื่อลดการตดิต่อกบัผูอ้ื่นจนกว่าจะกลบับ้าน 

• หากโรงเรยีน Joplin Schools ได้รบัการแจ้งเตอืนอย่างเป็นทางการเกี่ยวกบันักเรยีนหรอืเจ้าหน้าที่ที่ตรวจพบว่าตดิเชื้อ 

COVID-19 ผูต้ดิต่อที่ใกล้ชดิจะถูกระบอุย่างรวดเรว็ ผูป้กครองจะได้รบัแจง้หากบุตรหลานของตนเป็นบุคคลใกล้ชดิ 

• นักเรยีนและเจ้าหน้าที่ที่ได้รบัการระบุว่าใกล้ชดิและได้รบัค าสัง่ให้กกัตวัอาจยงัคงอยู่ในและ/หรอืกลบัไปโรงเรยีนทนัท ี

โดยต้องสวมหน้ากากในอาคารเขตโรงเรยีนจอปลนิและไมแ่สดง อาการที่เกีย่วขอ้งกบั โควดิ หลงัจาก 10 วนั (หรอื 5 

วนัหากมกีารทดสอบเป็นลบ) บุคคลนัน้จะไม่ต้องสวมหน้ากากในอาคารของ Joplin School District อกีต่อไป 

• โรงเรยีน Joplin จะยงัคงให้บรกิาร ทดสอบ BinaxNow COVID-19 แก่เจ้าหน้าที่ที่มอีาการ 
• โรงเรยีน Joplin ส่งเสรมิให้เจ้าหน้าที่ได้รบัการฉีดวคัซนีเพื่อให้แน่ใจว่าการด าเนินงานที่ปลอดภยัอย่างต่อเน่ือง 

และรกัษาสุขภาพและความปลอดภยัของนักเรยีนและเจ้าหน้าที่ 
• ขอเชญิชวนทุกท่านปฏบิตัติามค าแนะน าของกรมอนามยัและให้ความรว่มมอือย่างเต็มที่ในการชว่ยบรรเทาผลกระทบจากโควดิ-19 

 
 

 



 


