ประกาศมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
เรื่อง มาตรการป้องกันและการเฝ้ าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สํ าหรับบุคลากร ฉบับที่ 2
----------------------------------------------------------

จากการประกาศผ่อนปรนมาตรการต่างๆ ของรัฐบาล มหาวิทยาลัยยังคงต้องมีมาตรการการ
เฝ้ าระวังอย่างเข้มงวด เพื่อให้การป้ องกันการติดเชื้อ และลดความเสี่ ยงในการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
อาศัยอํานาจตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศรี ปทุม ที่ 47/2543 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543
เรื่ อง การมอบอํานาจให้ รองอธิ การบดี วิทยาเขตชลบุรี และข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรี ปทุมว่าด้วยการบริ หาร
งานบุคคล พ.ศ. 2550 จึงเห็นสมควรให้ดาํ เนินการ ดังนี้
1. ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยศรี ปทุม วิทยาเขตชลบุรี ฉบับลงวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2563
เรื่ อง มาตรการป้ องกันและการเฝ้ าระวังการระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สําหรับ
บุคลากร
2. ให้บุคลากรสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในขณะปฏิบตั ิงาน
3. ให้บุคลากรตระหนักถึงความสําคัญในการดูแลสุ ขภาพของตนเอง หลีกเลี่ยงปั จจัยเสี่ ยง
หรื อการทํากิจกรรมที่จะนําพาตัวเองไปติดเชื้อ และการเดินทางไปในสถานที่ที่มีผคู ้ นแออัด
4. ห้ามบุคลากรนัดหมายการนําส่ งสิ นค้าที่สง่ั ซื้อทางออนไลน์มายังมหาวิทยาลัย
5. ห้ามบุคลากรเดินทางไปยังต่างประเทศ หากมีความจําเป็ น และไม่อาจหลีกเลี่ยงการ
เดินทางได้ไม่วา่ จะในวันทําการปกติของมหาวิทยาลัยหรื อวันหยุด ให้ทาํ เรื่ องขออนุมตั ิตามขั้นตอนของ
มหาวิทยาลัยล่วงหน้าไม่ต่าํ กว่า 14 วัน หากได้รับการอนุมตั ิจึงจะสามารถเดินทางไปต่างประเทศได้
5.1 หากบุคลากรเดินทางไปต่างประเทศโดยไม่ได้รับการอนุมตั ิ ให้ถือเป็ นความผิดวินยั
อย่างร้ายแรงมหาวิทยาลัย จะลงโทษขั้นสู งสุ ด
5.2 บุคลากรที่เดินทางไปยังต่างประเทศที่ได้รับการอนุมตั ิจากมหาวิทยาลัย เมื่อเดินทาง
กลับถึงประเทศไทยแล้ว ให้ปฏิบตั ิดงั นี้
5.2.1 ให้ลางานและกักตัวเองอยูก่ บั บ้านเป็ นเวลา 21 วัน โดยไม่ได้รับค่าจ้าง เมื่อพ้น
ระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่พบว่ามีอาการป่ วยใดๆ ให้กลับมาปฏิบตั ิงานได้ตามปกติ
หากพบว่ามีอาการ ไข้ ไอ มีน้ าํ มูก เจ็บคอ หายใจเร็ ว หายใจเหนื่อย หายใจ
ลําบาก มีอาการของโรคปอดอักเสบ หรื อมีอาการสุ่ มเสี่ ยงที่จะติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้ไป
พบแพทย์เพื่อตรวจรักษา และในกรณี ที่แพทย์วนิ ิจฉัยว่าเป็ นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ให้รักษา...
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ให้รักษาตัวจนกว่าจะมีการรับรองจากแพทย์วา่ หายจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดย
ไม่ได้รับค่าจ้างก่อนกลับมาปฏิบตั ิงานตามปกติ
6. บุคลากรที่ใกล้ชิดหรื ออยูใ่ นบริ เวณปิ ดกั้นกับผูท้ ี่ได้รับการยืนยันว่าเป็ นโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) จะต้องแจ้ง ให้ผบู ้ งั คับบัญชาทราบในทันทีที่ทาํ ได้
6.1 ในกรณี ที่ใกล้ชิดหรื ออยูใ่ นบริ เวณปิ ดกั้นกับผูต้ ิดเชื้ อด้วยเหตุสุดวิสัย ให้ลาหยุดและ
กักตัวเองอยูก่ บั บ้านเป็ นเวลา 21 วันนับ จากวันที่ทราบ เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่พบว่ามีอาการ
ป่ วยใดๆ ให้กลับมาปฏิบตั ิงานได้ตามปกติ
ในระหว่างกักตัวเอง หากพบว่า มีอาการ ไข้ ไอ มีน้ าํ มูก เจ็บคอ หายใจเร็ ว หายใจ
เหนื่ อย หายใจลําบาก มีอาการของโรคปอดอักเสบ หรื อมีอาการสุ่ มเสี่ ยงที่จะติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ให้ไปพบแพทย์เพื่อตรวจรักษา และในกรณี ที่แพทย์วนิ ิจฉัยว่าเป็ นโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) ให้รักษาตัวจนกว่าจะมีการรับรอง จากแพทย์วา่ หายจากโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ก่อนกลับ มาปฏิบตั ิงานตามปกติ
6.2 ในกรณี ที่มีหลักฐานข้อเท็จจริ งบ่งชี้วา่ ปล่อยปละละเลย หรื อปราศจากความระมัด
ระวัง และ/หรื อไม่ปฏิบตั ิตามประกาศและมาตรการต่างๆ ของรัฐบาล และจังหวัด จนเป็ นเหตุให้มีความ
สุ่ มเสี่ ยงที่จะติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้พกั งานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง และกักตัวเอง อยูก่ บั
บ้านเป็ นเวลา 21 วัน เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่พบว่า มีอาการป่ วยใดๆ ให้กลับมาปฏิบตั ิงานได้
ตามปกติ
ในระหว่างพักงาน หากพบว่ามีอาการ ไข้ ไอ มีน้ าํ มูก เจ็บคอ หายใจเร็ ว หายใจ
เหนื่ อย หายใจลําบาก มีอาการของโรคปอดอักเสบ หรื อมีอาการสุ่ มเสี่ ยงที่จะติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ให้ไปพบ แพทย์เพื่อตรวจรักษา และในกรณี ที่แพทย์วนิ ิจฉัยว่าเป็ นโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) ให้รักษาตัวจนกว่าจะมีการรับรอง จากแพทย์วา่ หายจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) โดยไม่ได้รับค่าจ้าง ก่อนกลับมาปฏิบตั ิงานตามปกติ
7. บุคลากรตาม ข้อ 5 และข้อ 6 ที่แพทย์วนิ ิจฉัยว่าเป็ นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ให้แจ้งผูอ้ าํ นวยการกลุ่มงานกิจการนักศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 08 6559 9881 ทันทีที่ทาํ ได้
หลังจากแพทย์วนิ ิจฉัยว่าเป็ นโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อ ติดต่อเคลมประกันกับ
บริ ษทั ทีคิวเอ็ม อินชัวร์ รันส์ โบรคเกอร์ จํากัด และให้ผอู ้ าํ นวยการกลุ่มงานกิจการนักศึกษารายงานต่อ
คณะกรรมการป้ องกัน และจัดการความเสี่ ยงจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อพิจารณา
ดําเนินการตามมาตรการป้ องกันการแพร่ ระบาดในวงกว้างอย่างเร่ งด่วน
8. ให้คณะและหน่วยงาน งดจัดกิจกรรมทั้งภายใน และภายนอก มหาวิทยาลัยทุกประเภท
ที่มีนกั ศึกษา บุคลากร หรื อบุคคลภายนอก จํานวนมาก มารวมกลุ่มกัน

หากจําเป็ น...
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หากจําเป็ นต้องจัดให้เสนอเรื่ องพร้อมมาตรการป้ องกันเพื่อขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการป้ องกัน และจัดการความเสี่ ยงจากการระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัส COVID-19
9. ให้คณะและหน่วยงานงดการเชิญบุคคลจากต่างประเทศมาปฏิบตั ิการสอน มาร่ วมประชุ ม
หรื อสัมมนา หรื อร่ วมกิจกรรมใดๆ
10. งดให้บริ การแก่หน่วยงาน หรื อบุคคลภายนอกเข้ามาใช้สถานที่ ภายในมหาวิทยาลัย
ในการจัดการสัมมนา การอบรม การประชุม หรื อ กิจกรรมใดๆ
11. ห้ามบุคลากรเผยแพร่ ขอ้ มูลอันเป็ นเท็จเกี่ยวกับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) ที่จะก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่มหาวิทยาลัย หรื อผูอ้ ื่น
12. ให้ทุกคณะมีช่องทางการติดต่อสื่ อสารกับนักศึกษาเกี่ยวกับ ข้อมูลข่าวสาร การเรี ยน
การสอน ในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
13. ให้คณาจารย์ติดตามสอดส่ องดูแลนักศึกษาให้ปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกัน และการเฝ้ า
ระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สําหรับนักศึกษา และหากพบความ
ผิดปกติให้แจ้ง ผูอ้ าํ นวยการกลุ่มงานกิจการนักศึกษา เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการป้ องกัน และจัดการ
ความเสี่ ยงจากการระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัส COVID-19 เพื่อ หาทางป้ องกันและแก้ไขโดยเร่ งด่วน
14. หากบุคลากรละเลยหรื อไม่ปฏิบตั ิให้ถูกต้องตามประกาศฉบับนี้ หรื อแจ้งข้อมูลอันเป็ น
เท็จ หรื อปกปิ ดข้อเท็จจริ ง ถือเป็ นความผิดวินยั มหาวิทยาลัยจะลงโทษขั้นสู งสุ ด
15. ให้ผบู ้ งั คับบัญชากํากับและดูแลให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาในสายงาน ปฏิบตั ิตามตามประกาศ
ฉบับนี้ อย่างเคร่ งครัด
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

(ดร.บุษบา ชัยจินดา)
รองอธิ การบดี วิทยาเขตชลบุรี

