ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เรื่อง มาตรการและการเฝาระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 (COVID-19)
(ฉบับที่ ๒)
___________________________
เนื่องดวยสถานการณการแพรระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 (COVID-19) กําลังทวีความ
รุนแรงมากยิ่งขึ้นโดยพบการติดเชื้อในหลายประเทศทั่วโลกกวา ๓๔ ประเทศ และมีการแพรกระจายจากคนสูคน
ภายในหลายประเทศแลว ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขไดมีมาตรการเฝาระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ
ใหม 2019 (COVID-19) เพื่อควบคุมสถานการณและปองกันการแพรกระจายของเชื้ออยางรวดเร็ว รวมถึง กระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม ไดมีประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝาระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 (COVID-19) (ฉบับที่
๒)
มหาวิทยาลัยสวนดุสติ ขอยืนยันวาขณะนีย้ งั ไมพบผูต ดิ เชือ้ ไวรัสโคโรนาสายพันธุใ หม 2019 (COVID-19) ในพื้นที่
ของมหาวิทยาลัย แตเพื่อใหสอดรับกับมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงขอยกระดับ
มาตรการและการเฝาระวังการระบาดของโรค COVID-19 ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดังนี้
๑. งดและหลีกเลี่ยงการเดินทางไปหรือแวะผาน (Transit) ประเทศกลุมเสี่ยงตอการติดเชื้อไวรัส
โคโรนา (COVID-19) ตั้งแตวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จนกวาจะมีการ
เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้
๑.๑ การเดินทางไปเพื่อภารกิจมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ใหงดการเดินทางไปยังประเทศกลุมเสี่ยงดังกลาว
ทุกกรณี และกรณีไดรับอนุมัติเพื่อเดินทางไปยังประเทศกลุมเสี่ยง อยูกอนวันประกาศนี้ และยังไมไดเดินทาง ให
บุคลากรงดหรือเลื่อนการเดินทางไปใหพนระยะเวลาที่กําหนดในขอ ๑
๑.๒ การเดินทางสวนตัว ขอใหงดหรือหลีกเลี่ยงการเดินทาง กรณีที่มีเหตุผลหรือความจําเปนอยางยิ่งไม
อาจหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังประเทศกลุมเสี่ยงตอการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ได ใหบุคลากร/นักศึกษา
แจงเหตุผลหรือความจําเปนดังกลาวตอผูบังคับบัญชา/คณบดี โดยผานอาจารยที่ปรึกษา เพื่อพิจารณา และเมื่อเดิน
ทางกลับมาถึงประเทศไทยแลวใหดําเนินการตามขอ ๒
๒. บุคลากร/นักศึกษา ที่เดินทางกลับหรือแวะผาน (Transit) ประเทศกลุมเสี่ยงตอการติดเชื้อไวรัส
โคโรนา (COVID-19) เมื่อกลับมาถึงประเทศไทยใหดําเนินการดังนี้
๒.๑ กรณีไดรับอนุมัติใหไปเพื่อภารกิจของมหาวิทยาลัย ใหรายงานตัวกับกองบริหารงานบุคคล โดย
ผานระบบ e-ofﬁce และใหหยุดปฏิบัติงานเปนเวลา ๑๔ วัน นับจากวันที่เดินทางกลับ (นับรวมวันหยุด) โดยไมถือเปน
วันลา

- ๒ ๒.๒ กรณีเดินทางสวนตัว ขอใหบุคลากร/นักศึกษา หยุดปฏิบัติงาน/หยุดเรียน เปนเวลา ๑๔ วัน นับ
จากวันที่เดินทางกลับ (นับรวมวันหยุด) สําหรับบุคลากร ใหใชสิทธิวันลาปวย ลากิจ หรือลาพักผอน แลวแตกรณี
ทั้งนี้ขอใหบุคลากร/นักศึกษา เฝาสังเกตอาการตนเองอยางใกลชิดหากพบวามีไข หรือมีอาการผิดปกติทาง
ระบบทางเดินหายใจ หรือมีอาการที่มีความเสี่ยงตอการเกิดโรค ใหไปพบแพทยที่โรงพยาบาล
ไมควรรักษาตนเอง เพื่อปองกันไมใหแพรเชื้อไดตอไป
๒.๓ หากครบกําหนด ๑๔ วัน นับจากวันที่เดินทางกลับ เมื่อกลับเขามาปฏิบัติงาน/เขามาเรียนใน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ใหนําใบรับรองแพทยมายื่นที่กองบริหารงานบุคคล/คณบดี โดยผานอาจารยที่ปรึกษากอนเขา
พื้นที่และใหสวมใสหนากากอนามัยตอไปอีก ๑ สัปดาห
๓. หากบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลใกลชิดของบุคลากร/นักศึกษา ที่พักอาศัยในบานเดียวกันมีประวัติ
เดินทางไปยังประเทศกลุมเสี่ยงตามชวงเวลาดังกลาว ตามขอ ๑ ใหบุคลากร/นักศึกษา แจง
กองบริหารงานบุคคล/คณบดีรับทราบ โดยผานอาจารยที่ปรึกษา
๔. งดและหลีกเลี่ยงการเชิญบุคคลจากตางประเทศมารวมการประชุม การสัมมนา หรือการดําเนินการใดๆ
ที่เกี่ยวของกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระหวางวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ จนถึง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ออกไปกอน
แตหากมีความจําเปน ขอใหเสนอเหตุผลตอมหาวิทยาลัยสวนดุสิตพิจารณา และใหแจงบุคคลที่เชิญมาดังกลาวปฏิบัติ
ตามมาตรการการปองกันการติดเชื้อและการเฝาระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 (COVID19) ที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตประกาศอยางเครงครัด
๕. กลุมพนักงาน Outsource และพนักงานสัญญาจางอื่นๆ ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ขอใหปฏิบัติตามแนวทางที่ประกาศไวนี้โดยใหรายงานกับผูดูแลงานโดยตรง และกองบริหารงานบุคคลทราบ
๖. ผูที่ใชบริการพื้นที่ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เชน ธนาคาร รานคา ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต ขอใหถือปฏิบัติตามแนวทางในประกาศนี้ โดยใหประสานงานกับกองอาคารและสถานที่
๗. ใหวิทยาเขตสุพรรณบุรี และศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง ปฏิบัติตามประกาศนี้อยางเครงครัด โดยใหรายงาน
ตอรองอธิการบดีฝายวิทยาเขตสุพรรณบุรี และผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง ทั้งนี้ขอใหสงขอมูลดังกลาวมายัง
กองบริหารงานบุคคลทราบโดยดวน
๘. การไมปฏิบัติตามประกาศนี้ หรือคําสั่งโดยชอบดวยกฎหมาย ของผูบังคับบัญชาตามประกาศนี้ เปน
ความผิดวินัย หรือวินัยรายแรง แลวแตกรณีรวมทั้งความผิดอื่นทางกฎหมาย
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตระหนักถึงความปลอดภัยและสุขภาพของบุคลากร/นักศึกษา รวมทั้งความรับผิด
ชอบตอสวนรวมในการปองกันการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยไดติดตามขอมูลการ
รายงานสถานการณ จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข มาอยางใกลชิด และกําหนดมาตรการในการควบคุม
การแพรระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่สอดคลองกับมาตรการของ
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

- ๓ ทั้งนี้ขอใหบุคลากร/นักศึกษา ดูแลสุขภาพรางกายใหแข็งแรง กินรอน ชอนกลาง หมั่นลางมือใหสะอาด
อยางสมํ่าเสมอ สวมหนากากอนามัยทุกครั้งเมื่ออยูในที่ชุมชน ปฏิบัติตามประกาศนี้อยางเครงครัด โดยรวมใหขอมูลที่
ถูกตองเปนปจจุบันเพื่อใหการดูแลบุคลากร/นักศึกษา เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและแสดงถึงการตระหนักในความ
รับผิดชอบตอสวนรวม รวมทั้งติดตามขาวสารจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตอยางตอเนื่องเพื่อใหเขาใจสถานการณและ
การดูแลตนเอง
ประเทศกลุมเสี่ยงตอโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังกลาว ณ วันประกาศฉบับนี้
อาทิเชน
๑. สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต)
๒. สาธารณรัฐจีน (ไตหวัน)
๓. สาธารณรัฐประชาชนจีน
๔. เขตบริหารพิเศษฮองกงแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน
๕. เขตบริหารพิเศษมาเกาแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน
๖. ญี่ปุน
๗. มาเลเซีย
๘. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
๙. สาธารณรัฐสิงคโปร
๑๐. ประเทศอิตาลี
๑๑. ประเทศอิหราน
และสามารถติดตามรายงานสถานการณไดจากเว็บไซตกรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข https//ddc.moph.go.th/viralpneumonia/situation.php
จึงประกาศเพื่อโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๓
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