
ຫ ຼັກປະຕິບ ຼັດດາ້ນສຂຸະພາບສ  າລ ຼັບການເປີດຄນືໝ່ 

ການຮຽນ-ການສອນໂດຍ ກງົຂອງ LFIV

ພາຍຫ ຼັງການກ ຼັກໂຕຢ  ບາ້ນ ຍອນ້ວິກດິພະຍາດ

Covid-19 



ການເປີດ ການຮຽນ-ການສອນຄນື ໝ່ ຂອງ LFIV

1. ຂ ຼັນ້ຕອນການປະ ຕິບ ຼັດ

2. ການຄອ ຍໆກ ຼັບເຂ້ົາຮຽນຄນືຂອງນ ຼັກຮຽນ

3. ເງ ື ອນໄຂການຮ ຼັບຕອນ້ນ ຼັກຮຽນ.

4. ການປຼັບປ ຽນຕາຕະ ລາງ ຮຽນ.

5. ການຈ ຼັດລະບຽບສະຖານທີ ຮຽນ.

6. ຮ ບແບບການປອງ້ກ ຼັນດາ້ນສຸຂະພາບ.

7. ການຢດຸ ຕິຊ ົ ວ ຄາວການຮຽນ ຫ ື ເຮຼັດວຽກ.

8. ການປກົປອ້ງຄນົທີ ມສີຂຸະພາບອ ອນແອ.

9. ການຝຶກອບົຮມົ ພະ ນ ຼັກງານຮ ຼັກສາ ຄວາມ ສະ ອາດ.



1. ຂ ຼັນ້ຕອນການປະຕິບ ຼັດ

1. ການຕ ຼັດສນິໝຈຂອງເຈົາ້ໜາ້ທີ ລາວ .

2. ການ ສາ້ງເອ ກະສານຫ ຼັກປະຕິບ ຼັດດາ້ນສຂຸະພາບ.

3. ປະຊຸມຄະນະກ  າມະການ ດາ້ນ ສຸຂະອານາໄມ, ຄວາມປອດ ໄພ ແລະ ເ ງ ື ອນ ໄຂ ການ ເຮຼັດ ວຽກ.

4. ປະຊຸມສະພາຄ ຊ ຼັນ້ ປະຖມົ.

5. ປະຊຸມສະພາການ ສດິ ສອນຊ ຼັນ້ ມ ຼັດ ທະຍ ົມ.

6. ສະເໜີເອ ກະສານຫ ຼັກປະຕິບ ຼັດດາ້ນສຂຸະພາບເພື ອ ຂ ການ ອະນຸມ ຼັດ.

7. ອະນຍຸ າດ ຈາກອງົ ການ ສດິ ສອນ ພາສາຝ ຣ ຼັ ງ ໝນ ຕ າງ ປະເທດ ແລະ ຈາກກະຊວງເອຣີບົ ແລະ ການ

ຕ າງປະເທດຝ ຣ ຼັ ງ.

8. ອະນຍຸ າດ ຈາກສະຖານທ ດຝຣ ຼັ ງ ປະຈ  າລາວ.

9. ແຈງ້ເອ ກະສານຫ ຼັກປະຕິບ ຼັດດາ້ນສຂຸະພາບໝຫ້ຜ ້ປກົ ຄອງ ຊາບ.

10. ປະຊຸມສະພາໂຮງຮຽນ ຊ ຼັນ້ ປະຖມົ ວ ຼັນ ຈ ຼັນ ທີ 25 ພຶດ ສະພາ.

11. ປະຊຸມສະພາໂຮງ ຮຽນ ວ ຼັນ ຈ ຼັນ ທີ 25 ພຶດ ສະພາ.

12. ແຈງ້ການ ຂອງ ໂຮງ ຮຽນ ກ ຽວກ ຼັບ ຂ ຼັນ້ ຕອນ ການ ເປີດ ການ ຮຽນ-ການ ສອນ ຄນື ໝ່ .

13. ການກ ຼັບ ເຂ້ົາຮຽນ ຄນື ໝ່ ຂອງນ ຼັກ ຮຽນ ທີ ຖກື ແບ ງເປຼັນ ກຸ ມ ນ ຼັບ ຕ ຼັງ້ ແຕ  ວ ຼັນ ທີ 28 ພຶດ ສະພາ.

ການເປີດ ຮຽນ ຄນື ໝ່ ຄ ຼັງ້ນີອ້າດ ຖກື ພິ ຈາລະນາຄນື  ຖາ້ຫາກ ມກີ ລະນີຜ ້ຕດິ ເຊື ອ COVID-19 ປາກດົ

ຂືນ້ໝ່ ໝນລາວ.



2. ການຄອ ຍໆກ ຼັບເຂ້ົາ ຮຽນ ຄນືຂອງນ ຼັກຮຽນ

ຊ ຼັນ ປະ ຖມົ ຂ ຼັນ້ ມ ຼັດ ທະ ຍມົ

ວ ຼັນ ຈ ຼັນ ທີ 25 ພຶດ ສະພາ ເວ ລາ
15h30

ປະຊຸມ ສະພາ ໂຮງ ຮຽນ ຊ ຼັນ້ ປະຖມົ

ວ ຼັນ ຈ ຼັນ ທີ 25 ພຶດ ສະພາ ເວ ລາ
16h30

ປະຊຸມ ສະພາ ໂຮງ ຮຽນ

ວ ຼັນ ພະຫຼັດ ທີ 28 ພຶດ ສະພາ ກຸ ມ A : CP/CE1/CE2/CM1/CM2 6ème, Première ແລະ Terminale.

ວ ຼັນ ສກຸ ທີ 29 ພຶດ ສະພາ
ກຸ ມ B : CP/CE1/CE2/CM1/CM2

6ème, Première ແລະTerminale +
5ème , 3ème ແລະ Seconde.

ວ ຼັນ ຈ ຼັນ ທີ 1 ມີຖຸນາ ພ ຼັກ ຮຽນ

ວ ຼັນ ອ ຼັງ ຄານ ທີ 2 ມີຖຸນາ
ກຸ ມ A : CP/CE1/CE2/CM1/CM2

+ ກຸ ມ A ຊ ຼັນ້ ອະ ນຸບານ
6ème, Première, Terminale, 5ème, 
3ème ແລະ Seconde + 4ème

ວ ຼັນ ພດຸ  ທີ 3 ມີຖຸນາ
ກຸ ມ B : CP/CE1/CE2/CM1/CM2

+ ກຸ ມ B ຊ ຼັນ້ ອະ ນຸບານ
ທກຸໆ ຊ ຼັນ້ ຮຽນ

ຈນົ ເຖງິວ ຼັນອ ຼັງ ຄານ ທີ 30 ມ ີຖຸນາ ສບື ຕ  ການ ຮຽນ ສະຫ ຼັບ ກຸ ມ A/B ທກຸໆ ຊ ຼັນ້ ຮຽນ

ເປີດ ຄນືໂຮງ ອາຫານ ໝນ ໂຮງ ຮຽນ ທຼັງ ສອງ ແຫ ງ ວ ຼັນ ພະຫຼັດ ທີ 28 ພຶດ ສະພາ .

ການ ກ ຼັບ ເຂ້ົາຮ ຽນ ຄນື ນີຈ້ະປະຕິບ ຼັດຂຶນ້ ໂດຍ ອງີ ຕາມຄວາມສະ່ຼັກ ໝຈຂອງ ຜ ້ປກົ ຄອງ.



3. ເງ ື ອນໄຂການຮ ຼັບຕອນ້ນ ຼັກຮຽນ

 ຜ ູ້ ປົກຄອງ ແລະ ຜ ຢ້ຽ້ມ ຢາມຈະບ  ໄດູ້ ຮັບອະນຸຍາດໃຫູ້ເຂົູ້ າມາໃນບໍລິເວນໂຮງຮຽນ. ເປຼັນໄປໄດໃ້ຫູ້ສນົທະ ນາຜ່ານ

ທາງວດິໂີອ, ຖາ້ຈ  າເປຼັນສາມາດ ເຂ້ົາ ມາ ໝນ ໂຮງຮຽນໄດໂ້ດຍຕ ອງ້ນ ຼັດ່າຍ ໄວເ້ທົ ານ ຼັນ້. ເພ ່ ອເຂົູ້ າມາໃນໂຮງຮຽນຜ ູ້

ຢູ້ຽມຢາມຈໍາເປັນຕອູ້ງໃສ່ຜູ້ າອັດປາກ ແລະ ຕ ອງ້ລາ້ງມໃືຫູ້ສະອາດ.

 ວັດແທກອຸນນະພູມຮ່າງກາຍເປັນປະຈໍາ (ເຄ ່ ອງວັດແທກອຸນນະພ ມອິນຟາເລດແບບໄຊູ້ຖ່ານ)

 ພະນັກງານຂອງໂຮງຮຽນ : ວັດແທກອຸນນະພ ມຮ່າງກາຍເວລາທ ່ ພວກເຂົາມາຮອດໂຮງຮຽນທັງ

ສອງແຫ່ງ.

 ຊັັ້ ນປະຖົມ : ຈະມ ພະນັກງານປະຈໍາຢ ່ ໃນສອງຈຸດທາງເຂົູ້ າໂຮງຮຽນ (ຊັູ້ ນອະນຸບານ ແລະ ຊັູ້ ນປະຖົມ)

ແລະ ຈະວັດແທກອຸນນະພ ມຮ່າງກາຍນັກຮຽນແຕ່ລະຄົນ.

 ຊັັ້ ນມັດທະຍົມ : ຈະມ ພະນັກງານວັດແທກອຸນນະພ ມຮ່າງກາຍນັກຮຽນກອ່ນຂ ູ້ ນລົດຮັບສ່ົງນັກ

ຮຽນ. ພະນັກງານອ ກ 1ຄົນ ຈະປະຈໍາຢ ່ທາງເຂົູ້ າໂຮງຮຽນເພ ່ ອວັດແທກອຸນນະພ ມຮ່າງກາຍແບບ

ດຽວກັນສໍາລັບນັກຮຽນທ ່ ມາໂຮງຮຽນດູ້ວຍພາຫະນະສ່ວນໂຕ.



3. ເງ ື ອນໄຂການຮ ຼັບຕອນ້ນ ຼັກຮຽນ

 ກະກຽມຫອູ້ງແຍກປ່ຽວທ ່ ແຍກອອກຈາກຫອູ້ງປະຖົມພະຍາບານ.

 ທ ່ ທ່າເດ ່ ອ: ນໍາໄຊູ້ຫອູ້ງກິດຈະກໍານອກໂມງຮຽນ

 ທ ່ ຫາດຊາຍຂາວ: ນໍາໄຊູ້ 2 ຫອູ້ງກຽມໂຕສະແດງລະຄອນເວທ 

 ນ ຼັກຮຽນຊັູ້ ນອະນບຸານ ແລະ ປະຖມົຈະເຂ້ົາໃນໂຮງຮຽນໂດຍແຍກປະຕ ທາງເຂ້ົາ. ຄ ສອນຊັູ້ ນອະນບຸານ

ຈະຮ ຼັບຜິດຊອບມາຮັບເອົານັກຮຽນຂອງຕນົທີ ໜາ້ປະຕ ທາງເຂ້ົາ.



4. ການປັບປ່ຽນຕາຕະລາງຮຽນ

ສິ ງ ທີ ສ  າຄ ຼັນ: ຄວາມແອອ ຼັດຂອງນ ຼັກຮຽນໝນໂຮງຮຽນທີ ຫ ຼຸດລງົຈະເຮຼັດໝຫງ້  າຍໝນການປະຕບິ ຼັດຮ ບ ແບ ບການ ປ ອງ້ 
ກ ຼັນ ດາ້ນ ສຸຂະພາບ



5. ການຈ ຼັດລະບຽບສະຖານທີ ຮຽນ

 ໂຕະຮຽນໃນແຕ່ລະຫອູ້ງຕອູ້ງຈັດໃຫູ້ມໄີລຍະຫ າງກັນ 1ແມຼັດ.

 ຈ  ານວນນ ຼັກຮຽນ ຕ ອງ້ ບ  ຄວນເກນີ 15ຄນົຕ  ຫອ້ງໃນຊ ຼັນ້ປະຖມົ ແລະບ  ຄວນເກນີ18ຄນົໝນຊ ຼັນ້ມ ຼັດທະຍມົ, ຈະແບ່ງ

ຈໍານວນນັກຮຽນໃນຫອ້ງຖູ້າຈໍາເປັນ ແລະ ກະກຽມສະຖານທີ ສະເພາະເພື ອ ເຮຼັດ ເປຼັນ ຫ ອງ້ຮຽນ ໝ່ (ຫອ້ງກິດຈະກໍາ

A24).

 ຊັັ້ ນມັດທະຍົມ ແຕ ລະຊ ຼັນ້ຮຽນຈະມ ຫອູ້ງຮຽນສະເພາະຂອງໃຜລາວເພື ອຫ ີກລ ຽງການ ຍາ້ຍ ຫ ອງ້ ໄປ ມາ, ຍກົເວຼັນ້ຫອ້ງ

ສອນສະເພາະບາງວ ຊາ: ຫອ້ງທດົລອງ, ຫອ້ງຄອມພິວເຕ…ີ

 ຈະມ ການຈັດລະບຽບທາງຍ່າງ ແລະ ເດ ່ ນຫ  ູ້ ນສໍາລັບແຕ່ລະຊັູ້ ນຮຽນໂດຍກັູ້ ນດູ້ວຍເຊ ອກ,

 ຊັັ້ ນມັດທະຍົມ ຂັູ້ ນໃດຂ ູ້ ນລົງອາຄານຮຽນຈະຖ ກແຍກຕາມລະດັບຊັູ້ ນຮຽນ.

 ຊັັ້ ນອະນຸບານ- ປະຖົມ ເສັູ້ ນທາງຍ່າງໃນໂຮງຮຽນຈະຖ ກແຍກ (ເສັູ້ ນທາງຂ ຼັນ້ໄດຕ່າງຫາກ, ເສັູ້ ນທາງເຂ້ົາຕ່າງຫາກ, 

ເສັູ້ ນທາງອອກຕ່າງຫາກ) ເພື ອຫ ຼຸດຜ ອນການຍ່າງສວນກັນຂອງນ ຼັກຮຽນ



5. ການຈ ຼັດລະບຽບສະຖານທີ ຮຽນ

 ທ ່ ຫອູ້ງສະໝຸດ, ໃຫູ້ມ ໄລຍະຫ າງກັນ 1ແມຼັດ.

 ຫອູ້ງກິດຈະກໍາຊັູ້ ນມັດທະຍົມຈະຖ ກປິດ.

 ໃນລົດຮັບສ່ົງນັກຮຽນ: ນັກຮຽນ 1ຄົນ/2ບອ່ນນ່ັງຕິດກັນ.

 ທໍາຄວາມສະອາດລົດຮັບສ່ົງນັກຮຽນໃນຊ່ວງປ່ຽນກຸ່ມນັກຮຽນ (ແນວວາງແຂນ, ແນວອີງີ, ແນວຈັບລົດ)

 ສໍາລັບໂຮງອາຫານໃນໂຮງຮຽນ:  ເພ ູ້ ມເວລາຮ ຼັບປະທານອາຫານ ໝຫ້ຍາວ ຂຶນ້ ແລະ ໝຫມ້ກີານບ ລກິານ

ຫ າຍຈດຸເພື ອໝຫນ້ ຼັກຮຽນຮັກສາໄລຍະຫ່າງ.

 ຫູ້າມນັກຮຽນຊັູ້ ນມັດທະຍົມອອກນອກບໍລິເວນໂຮງຮຽນລະຫວ່າງຊ່ົວໂມງພັກຜອ່ນອາຫານທ່ຽງ 12h10 

ຫາ 13h ແລະ ລະຫວ່າງຊ່ົວໂມງເລ ກຫ ິູ້ ນ.

 ໃຫູ້ ນັກຮຽນໝົດທຸກຄົນລົງຖະບຽນກິນເຂົູ້ າສວຍທ ່ ໂຮງອາຫານຂອງໂຮງຮຽນ

 ເຮຼັດເຄື ອງ່າຍເທິງພ້ຶນ: ເສຼັ້ນລຽນແຖວລ ຖາ້ສ  າລ ຼັບນ ຼັກຮຽນທີທາງເຂ້ົາໂຮງຮຽນແລະທີ ໂຮງອາຫານ

ຊຶ ງກ ຼັນ້ດວ້ຍສະກອດສີ



6. ຮ ບແບບການປອງ້ກ ຼັນດາ້ນສຸຂະພາບ

 ແຈູ້ງເຕ ອນນ ຼັກຮຽນ ແລະ ພະນ ຼັກງານກ ຽວກ ຼັບຮ ບແບ ບການປອງ້ກ ຼັນ ດາ້ນ ສຸຂະພາບໝນມ ູ້ ເລີ ມເຂ້ົາຮຽນ

ຄນື ໝ່ : ຕິດປູ້ າຍຂະໜາດໝຫຍ ທີ ປະຕ ທາງເຂ້ົາ, ທ ່ ຫອູ້ງນໍູ້ າ, ທ ່ ໂຮງອາຫານໝນໂຮງຮຽນ, ໝນຫອ້ງຮຽນ, 

ໝນ ລດົ ຮ ຼັບ ສ ົ ງນ ຼັກຮຽນ.

 ໄລຍະຫ່າງທີ ເ່າະ ສມົລະຫວ າງແຕ ລະຄນົ(ຕ່ໍາສຸດ 1 ແມຼັດ)

 ບ  ໃຫັ້ມກີານພົວພັນໂດຍກງົ: ການຈ ຼັບມ ືສະບາຍດ,ີ ການຈ ບ, ການແລກປ ຽນວ ຼັດ ຖຸຕ າງໆ, ກິລາ ແລະ

ອື ນໆ. ພິຈາລະນາຄ ນກດົລະບຽບທຼັງ່ດົນີໝ້ນແຕ ລະຊ ຼັນ້ຮຽນ.

 ຫ ຼີ ກລັ້ ຽງການສໍາຜັດ ຕາ, ໜູ້ າ, ດັງ.



6. ຮ ບແບບການປອງ້ກ ຼັນດາ້ນສຸຂະພາບ

 ນ ຼັກຮຽນ ແລະ ພະນ ຼັກງານ ຂອງໂຮງ ຮຽນ ທກຸ ຄນົຈ  າເປຼັ ນຕອັ້ງໃສ່ຜັ້ າອັດປາກ.

 ສໍາລັບທຸກຊັູ້ ນຮຽນຫ  ບ່ໍ?  

 ຊັູ້ ນອະນຸບານ-ປະຖົມ : ນ ຼັກຮຽນທຸກຄົນຕອູ້ງໝສ ຜາ້ອ ຼັດປາກຍກົ ເວຼັນ້ ຊ ຼັນ້ ອະນຸບານ ທີ ບ  ຈ  າເປຼັ ນ ຕ ອງ້ ໝສ .

 ຊັູ້ ນມັດທະຍົມ : ນ ຼັກຮຽນທຸກຄົນຕອູ້ງໝສ ຜາ້ອ ຼັດປາກ

 ຜ ູ້ ໃດຮັບຜິດຊອບຜູ້ າອັດປາກ ?

 ໂຮງຮຽນຈະມອບຜາ້ອ ຼັດປາກສອງອັນໝຫພ້ະນ ຼັກງານ່ດົທກຸຄນົຊຶ ງຕອ້ງຊ ຼັກດວ້ຍສະບ ເປຼັນ ປະຈ  າ

ໂດຍ ນ  າ້ທີ ມອີນຸ ນະພ ມ 60°C).

 ນ ຼັກຮຽນຕອ້ງມາໂຮງຮຽນດວ້ຍຜາ້ອ ຼັດປາກຂອງ ໂຕເອງ ຖາ້ນ ຼັກ ຮຽນລືມ ກ ລະນຍີກົເວຼັນ້ທາງໂຮງຮຽນ

ຈະມອບໜາ້ກາກອະນາໄມທ ່ ໄຊູ້ໄດູ້ ຄັູ້ ງດຽວໃຫູ້ .

 ເວລາໃດ ?

 ໝນເວລາເຄື ອນຍາ້ຍສະຖານທີ : ໂດຍສານລົດຮັບສ່ົງນັກຮຽນ, ນັກຮຽນມາຮອດ ໂຮງ ຮຽນ, ການ ຍາ້ຍ  

ຫ ອງ້ ຮຽນ, ເລ ກຫ ິິູ້ ນ, ຊ່ົວໂມງພັກຜອ່ນອາຫານທ່ຽງ, ຊ່ົວໂມງເລ ກຮຽນ.

 ຜາ້ອ ຼັດປາກສາມາດດ ງລົງໄດູ້ໝນລະຫວ າງ ຊ ົ ວໂມງ ຮຽນ ຖາ້ຫາກວ າມ ີການ ຮ ຼັກ ສາໄລຍະຫ າງ.

 ກອ່ນອອກຈາກຫອູ້ງຮຽນ, ອາຈານສອນຕອູ້ງກວດສອບໃຫູ້ນັກຮຽນທຸກຄົນໃສ່ຜູ້ າອັດປາກຂອງພວກ

ເຂົາຄ ນ.

 ນອກໂມງຮຽນຜ ດ້ ແລຈະເອົາໝຈໝສ ເປຼັນພິເສດໝຫູ້ນັກຮຽນໝສ ຜູ້ າອັດປາກ ແລະ ຮ ຼັກ ສາໄລຍະຫ າງ.



6. ຮ ບແບບການປອງ້ ກ ຼັນດາ້ນສຸຂະພາບ

 ລາ້ງມເືປຼັນປະຈ  າແລະ ເປຼັນ ປກົ ກ ະຕ:ິ ຢ າງໜອ້ຍ30ວິນາທ (ດວ້ຍສະບ ແລະ ເຊຼັດໝຫແ້ຫງ້ດວ້ຍເຈູ້ຍເຊຼັດ ມືໄຊ້

ແລວ້ຖິມ້ ຫ ື ເຄ ່ ອງເປ່ົາລົມ), ໝນເວລາທີ ມາຮອດໂຮງຮຽນ , ກ ອນ ເຂ້ົາຫອ້ງຮຽນ ຫ ຼັງຈາກຊ່ົວໂມງເລ ກຫ ິູ້ ນ; ກ ອນ

ແລະ ຫ ຼັງຊ່ົວໂມງພັກຜອ່ນອາຫານທ ຽງແຕ ລະຄ ຼັງ້; ກ ອນ ແລະ ຫ ຼັງເຂົູ້ າຫອູ້ງນໍູ້ າແຕ ລະຄ ຼັງ້; ຫ ຼັງຈາກສ ຼັ ງຂ ູ້ ມ ກ, ໄອ

ຫ ື ຈາມ; ເມ ື ອນ ຼັກຮຽນໄດຈັ້ບບາຍວ ຼັດຖທີຸ ອາດປນົເປ້ືອນ; ໝນຕອນແລງກ ອນກັບເຮອືນ. ກະຈາຍນ ຼັກຮຽນທີ ຈດຸ

ຕ າງ ໆທີ ມີຖ ຼັງນ  າ້ດ ່ ມ ແລະ ຕ ຼັງ້ ຈດຸ ວາງ ຖ ຼັງ ນ  າ້ດື ມເພ້ີມເຕມີ(ເພ້ີມ1ຖ ຼັງນ  າ້ດື ມຕ  1ຊ ຼັນ້ຂອງຕກຶຮຽນສ  າລ ຼັບ ໂຮງ ຮຽນ

ຫາດຊາຍຂາວ+ຈດຸວາງຖັງນໍູ້ າດ ູ້ ມປະຈຸບັນ).

 ນໍູ້ າຢາລູ້າງມ ແບບແຫູ້ງ ມຢີ  ໝນສະຖານທີ ສະເພາະສ  າລ ຼັບພະນ ຼັກງານ ແລະ ນ ຼັກຮຽນຊັູ້ ນມ ຼັດທະຍມົ(ຫອ້ງຄ , ຫອ້ງ

ຮຽນ, ຫອູ້ງກິລາ, ໂຮງອາຫານແລະ ອື ນໆ).  

 ທ ່ ຫອູ້ງສະໝຸດ ເຮຼັດຄວາມສະອາດປ້ືມ ແລະ ເກຼັບປ້ຶມໄວປ້ະມານ 5ວ ຼັນ ຫລ ຼັງຈາກນ ຼັກຮຽນສ ົ ງປ້ືມທີ ຢືມຄ ນ. ມແີຕ 

ພະນ ຼັກງານຫອ້ງສະ່ດຸເທົ ານ ຼັນ້ທີ ສາມາດຈ ຼັບມູ້ ຽນປ້ືມຕ າງໆ.

 ການລະບາຍອາກາດໃນຫອູ້ງຮຽນ: ພາຍຫ ັ ງທຸກໆຊ່ົວໂມງຮຽນ ຫ  ທຸກໆຊ່ົວໂມງເລ ກຫ ິູ້ ນ ອາຈານສອນຈະມອດແອ ແລະ

ເປ ດປອ່ງຢູ້ຽມລະບາຍອາກາດ.



7. ການຢດຸຕິຊ ົ ວ ຄາວການຮຽນ  ຫ ື ເຮຼັດວຽກ

 ສໍາລັບໝົດທຸກຄົນ : ໃຫູ້ ຢຸດຊ່ົວຄາວການຮຽນ ຫ  ເຮັດວຽກ ໃນກໍລະນ ມ ອາການໄຂູ້ ອຸນນະພູມຮ່າງກາຍສູງກວ່າ

37,5 °C ຫ  ມຼີ ອາການຫາຍໃຈຜິດປົກກະຕິ (ໄອ, ຫາຍໃຈມ ກ່ິນ, ເຈັບຄໍ,...) .

 ນ ຼັກຮຽນ ຫ ື ພະນ ຼັກ ງານທີ ມອີາການຜິດປົກກະຕິຈະຖກືນໍາພາໄປທ ່ ຫອູ້ງແຍກປ່ຽວທ ່ ກຽມໄວູ້ ນໍາພາໂດຍພະນັກງານ

ຂອງໂຮງຮຽນທ ່ ໃສ່ຜູ້ າອັດປາກ, ຈະມກີານວ ຼັດແທກອນຸນະພ ມເທ ່ ອທີສອງ.

 ຖາ້ຫາກອຸນນະພ ມຮ່າງກາຍນັກຮຽນສ ງກວ າ37,5 °C, ໂຮງຮຽນຈະຕິດຕ່ໍຜ ູ້ ປົກຄອງໃຫູ້ມາຮັບກັບເຮ ອນໄວທ ່ ສຸດ

ແລະ ຈະຖກື ຂ ໝຫ້ພາເດຼັກ ໄປ ກວດກ ຼັບແພດ.

 ສໍາລັບພະນັກງານໂຮງຮຽນ: ໃຫູ້ ກັບບູ້ ານທັນທ ຖາ້ຫາກມ ອາການໄຂູ້ ແລະ ຈະຖ ກແນະນໍາໃຫູ້ ໄປພົບແພດ.

 ຖາ້ນ ຼັກຮຽນ ມອີາການ ຜິດ ປກົ ກະຕໝິນເວລາຮຽນ, ຫ ັ ກປະຕິບັດດູ້ານສຂຸະພາບ ແບບດຽວກ ຼັນ ຈະຖກື ປະຕິບ ຼັດ.



7. ການຢດຸຕິຊ ົ ວ ຄາວການຮຽນ  ຫ ື ເຮຼັດວຽກ

 ໝນທກຸໆກ ລະນີຫອູ້ງການຄຸູ້ມຄອງນັກຮຽນຈະຮ ຼັບຜິດຊອບຕິດຕາມຂ່າວຄາວນັກຮຽນທ ່ ເປັນໄຂູ້ .

 ຂ ໝບຢຼັງ້ຢືນກວດສຸຂະພາບສ  າລ ຼັບ ນ ຼັກຮຽ ນທີ ຂາດຮຽນ ແລະ ກ ຼັບຄນືມາຮຽນພາຍໃນ 24 ຊ ົ ວໂມງ ຫ ຼັງ

ຈາກເປຼັນໄຂ.້ (ຍກົເວຼັນ້COVID).

 ຖາ້ມ ນັກຮຽນຕິດເຊ ູ້ ອ Covid-19 ຜ ູ້ ປົກຄອງຕອູ້ງແຈູ້ງໂຮງຮຽນ.

 ຖູ້າເກ ດມ ຜ ູ້ ຕິດເຊ ູ້ ອ COVID ໃນໂຮງຮຽນ. ນ ຼັກຮຽນ ແລະ ພະນ ຼັກງານທກຸຄນົທີ ໄດຕ້ດິຕ  ພວົພ ຼັນກ ຼັບຜ ້

ຕດິ ເຊືອ້ຈະຖກືແຈງ້ໝຫຊ້າບ. ຫອ້ງຮຽນ, ລະດ ຼັບຊັູ້ ນຮຽນ ຫ ື ສະຖານທີ ຮຽນອາດຈະຖກືປິດຊ່ົວຄາວໂດຍ

ການ ໝຫ້ນ ຼັກຮຽນ ແລະ ພະນ ຼັກງານທີ ກ  ຽວຂອ້ງກັກໂຕເອງຢ ່ບູ້ ານເປຼັນເວລາ14 ວ ຼັນ.

 ກັກໂຕເອງຢ ່ບູ້ ານປະມານ 14 ວ ຼັນ ພາຍຫ ັ ງເດ ນທາງກັບຈາກຕ່າງປະເທດ.



8. ການປກົປ້ອງຄນົທີ ມສີຂຸະພາບອ ອນແອ

ໃຜແນ່ທີ ເປຼັນຄນົອ ອນແອ ?

 ຜ ສ້ ງອາຍຸ(70 ປີຂຶນ້ໄປ).

 ບຸກຄນົທີ ເປຼັນພະຍາດອື ນໆ(ໂລກຫວົໝຈ, ໂລກປອດ, ເຈັບ່າກໄຂ ຫ ຼັງ, ເບົາຫວານ, ມະເຮັງ, ໂລກ

ຄວາມດັນສ ງ... ).

 ແມ  ຍງິຖພືາຕ ຼັງ້ແຕ 3 ເດ ອນຂ ູ້ ນໄປ.

 ຄນົທີ ເປຼັນໂລກຕຸູ້ຍຜິດປົກກະຕິ.

 ສ່ິງທຼີ່ ຄວນປະຕິບັດ: ລະບຸໂຕນ ຼັກຮຽນ ແລະ ພະນ ຼັກງານທີ ມຄີວາມອອນແອ (PAI, ຄນົທີ ມີ

ATCD, ... ) ແລະ ແຈງ້ໝຫຊ້າບຄວາມສ ຽງຂອງພວກເຂົາ ແລະ ມາດຕະການປ້ອງກ ຼັນທີ ຈະນໍາມາ

ໄຊູ້.  

 ເດຼັກນອ້ຍ ຫ ື ພະນ ຼັກງານບາງຄນົອາດມ ຄວາມກ ຼັງວນົ, ພວກເຮົາຈະລະມ ຼັດລະວ ຼັງເປຼັນພິເສດໝນການ

    ເອົາໝຈໝສ ແລະ ໝຫ້ກ  າລ ຼັງໝຈພວກເຂົາ.



9. ການຝຶກອບົຮມົພະນ ຼັກງານຮ ຼັກສາ ຄວາມສະອາດ

 ຈັດຝຶກອບົຮມົໝຫພ້ະນ ຼັກງານຮ ຼັກສາຄວາມສະອາດທກຸຄນົເພື ອທວນ ຄນືທກຸລະບຽບການອະນາໄມ, ການ

ຂາ້ເຊືອ້ແລະ  ການ ປະຕິບ ຼັດຮ ບແບບການ ປອງ້ ກ ຼັນດາ້ນສຸຂະພາບ.

 ກ ອນເປ ດການຮຽນການສອນຄ ນໃໝ່ຂອງນ ຼັກຮຽນ ແລະ ຄ ອາຈານ, ໂຮງຮຽນຈະມ ການເຮຼັດຄວາມສະ

ອາດຄັູ້ ງໃຫຍ່ຢ າງລະອຽດ ແລະ ມີການຂາ້ເຊືອ້ສະຖານທີ ແລະ ອປຸະກອນຕ າງໆ.

 ເຮຼັດຄວາມສະອາດລົດຮັບສ່ົງນັກຮຽນພາຍຫ ັ ງທຸກໆການຜັດປ່ຽນກຸ່ມເດ ນທາງ.

 ເຮຼັດຄວາມສະອາດຫອ້ງປ່ຽນຊຸດກິລາທຸກຄັູ້ ງພາຍຫ ັ ງການນ  າໄຊູ້ຂອງນັກຮຽນແຕ່ລະຫອ້ງ.

 ເຮຼັດຄວາມສະອາດພ້ືນທ ່ ດາ້ນນອກຫອູ້ງຮຽນຢ າງລະອຽດ (ອະນາໄມທກຸໆ2 ຊ ົ ວໂມງລ ກບດິ ປະຕ ) 

ແລະ  ຫອງ້ນ  າ້ທກຸໆຊ ົ ວໂມງ.

 ຕາຕະລາງອະນາໄມຫອູ້ງຮຽນປະຈ  າວ ຼັນ (ເຊັດໂຕະ, ຕ່ັງ, ລ ກບິດປະຕ , ສະວກິດອກ ໄຟ ... ) ພອ້ມ

ດວ້ຍລາຍເຊຼັນຂອງ ພະນ ຼັກງານຮ ຼັກສາຄວາມສະອາດ.

 ກວດກາໃຫູ້ແນ່ໃຈວ່າໃນຫອູ້ງນໍູ້ າມ ສະບ ລູ້າງມ ແລະ ເຈູ້ຍເຊັດມ 



 ນັກຮຽນ ແລະ ຄ ອາຈານຮັບຜິດຊອບທໍາຄວາມສະອາດແປູ້ນພິມຄອບພິວເຕ ູ້ ພາຍຫ ັ ງນໍາໄຊູ້ທຸກຄັູ້ ງ.

 ໃນທູ້າຍຊ່ົວໂມງຮຽນຜ ູ້ ຊ່ວຍຄ ຊັູ້ ນອະນຸບານຈະຮ ຼັບຜິດຊອບໝນການຂາ້ເຊືອ້ວ ຼັດຖຸນອູ້ຍໆໃນຫອູ້ງຮຽນ ແລະ

ສິ ງ ຂອງທີ ນ ຼັກຮຽນຊ ຼັ້ນອະນຸບານໄດ້ສ  າຜ ຼັດ.

 ຂາ້ເຊືອ້ອປຸະກອນທໍາຄວາມສະອາດທຸກຄັູ້ ງຫ ັ ງຈາກສິູ້ ນສຸດຊ່ົວໂມງເຮັດວຽກ.

 ຜະລິດຕະພ ຼັນໃດແນ່ທີ ໄຊໝ້ນການທ  າຄວາມສະອາດພ້ືນ ?

 ການອະນາໄມພ້ືນ: ຜະລິດຕະພ ຼັນທີ ໄຊ້ທົ ວ ໄປ (ຍກົເວຼັນ້ນ  າ້ສ ົມ້ຂາວ).

 ການຂາ້ເຊືອ້ພ ູ້ ນພາຍຫ ຼັງເຮຼັດຄວາມສະອາດ: ນໍູ້ າຢາຄໍລ ນ 0.5%.

 ຜະລິດຕະພ ຼັນທີ ເຈ ່ ອປົນທາດເຫ ົ້າ(ເຫ ົ້າ 70%): ສ  າລ ຼັບອະນາໄມແປ້ນພິມຄອມພິວເຕ:ີ ຜາ້ຊຸ່ມ

ເຈ ອປົນທາດເຫ ົູ້ າ.

9. ການຝຶກອບົຮມົພະນ ຼັກງານຮ ຼັກສາ ຄວາມສະອາດ



ຂໍູ້ ສະເໜ ເຫ ົ່ ານ ູ້ ໄດູ້ມາຈາກ:

 ບົດລາຍງານຂອງສະພາວທິະຍາສາດຝຣ ຼັ ງລງົວ ຼັນທີ24 ເມສາ2020 ສ  າລ ຼັບເດຼັກນອ້ຍ, ໂຮງຮຽນ

ແລະ ສະພາບແວດລອ້ມຂອງຄອບຄວົໝນສະພາວະວກິດິການCOVID-19;

 ເອກະສານແນະນໍາຂອງອົງການການສິດສອນພາສາຝຣັງໃນຕ່າງປະເທດ:

• ເອກະສານສະບັບທ 21 ກ່ຽວກັບການເປີດໂຮງຮຽນຄນືໝ່ ;

• ເອກະສານສະບັບທ 22 ກ່ຽວກັບຄ  າຖາມທີ ຍກົຂຶນ້ມາສນົທະນາ ;

 ເອກະສານຫ ັ ກປະຕິບັດດູ້ານສຂຸະພາບປະເທດຝຣ ຼັ ງສ  າລ ຼັບການເປີດໂຮງຮຽນຄ ນໃໝ່ ;

 ເອກະສານຫ ັ ກປະຕິບັດດູ້ານສຂຸະພາບຊຽງໄຮ ;

 ຂ ສ້ະເໜີຈາກພະຍາບານ, ຄ ອາຈານ, ພະນັກງານຫອູ້ງການຄຸູ້ມຄອງນັກຮຽນ, ພະນັກງານຝ່າຍບ ລຫິານ

ຕ າງໆ.

ແຫ  ງຂ ມ້  ນ


