การจัดการกับโควิด-19 ในเด็กวัยเรียน
แนวทางการปฏิบัติสาหรับบิดามารดา/ผู้ดูแล
ถ้าบุตรหลานของท่านมีอาการของโรคไวรัสโคโรนา เช่น มีไข้ข้ ึนสู ง เริ่ มมีอาการไอ ไอไม่หยุด ดมไม่ได้กลิ่น หรื อการชิ มหรื อการได้กลิ่นเปลี่ยนไป ห้ามส่ งบุตร
หลานของท่านไปโรงเรี ยน
ถ้าบุตรหลานของท่านมีอาการของโรค
ไวรัสโคโรนา

ถ้าบุตรหลานของท่านอยูท่ ี่โรงเรี ยน บุตร
หลานของท่านจะถูกแยกไปอยูอ่ ีกห้อง
ต่างหากห่างจากคนอื่น และท่านจะได้รับ
การขอร้องให้มารับบุตรหลานของท่านกลับ
บ้าน*

ท่านต้องทาการแจ้งให้ทางโรงเรี ยนทราบ ว่าผล
การตรวจหาเชื้อเป็ นบวก

บุตรหลานของท่านต้องพักอยูท่ ี่บา้ นเป็ นเวลา 10
วัน บุคคลอื่นๆ ที่อยูใ่ นครัวเรื อนจะต้องพักอยูท่ ี่
บ้านเป็ นเวลา 14 วัน
บุตรหลานของท่านต้องพักอยูบ่ า้ นเป็ นเวลา
10 วัน เมื่อมีอาการเจ็บป่ วย

โปรดใช้บริ การ NHS 111 online portal
หรื อโทรศัพท์ที่หมายเลข 119 เพื่อทาการ
ขอให้มีการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนาให้แก่
บุตรหลานของท่าน

บุคคลที่อยูใ่ นครัวเรื อนของท่านทุกคน ต้อง
พักอยูท่ ี่บา้ นเป็ นเวลา 14 วันด้วยเช่นกัน

ทางโรงเรี ยนจะไม่ดาเนินการเพิ่มเติมใดๆ
จนกว่าจะทราบผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโค
โรนา ซึ่ งใช้เวลาระหว่าง 24 ถึง 48 ชัว่ โมง
จึงจะทราบผล

ผลของการตรวจหาเชื้อ

ถ้ามีผตู้ ิดเชื้อมากกว่าหนึ่งรายในชั้นเรี ยน
หรื อกลุ่มเดี่ยว

ถ้าผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนาเป็ นบวก

โรงเรี ยนจะโทรศัพท์ถึงทีมการป้องกันด้าน
สุขภาพเขตตะวันตกเฉี ยงใต้ (SW Health
Protection team) ซึ่ งจะเป็ นผูท้ ี่จะดาเนิ นการ
ประเมินความเสี่ ยงของบุคคลที่บุตรหลานของ
ท่านได้มีการสัมผัสใกล้ชิดด้วย และบุคคลที่อาจ
จาเป็ นที่จะต้องพักอยูบ่ า้ นด้วย ซึ่ งเรื่ องนี้อาจ
ได้รับการดาเนินการโดยระบบทดสอบผูท้ ี่ สงสัย
ว่าจะติดเชื้อ และติดตามคัดกรองผูท้ ี่ใกล้ชิดกับผู้
ที่ติดเชื้อของระบบบริ การสุขภาพแห่งชาติ (NHS
Test and Trace) อีกด้วย
นอกจากนี้ท่านจะได้รับการติดต่อจากหน่วยงาน
NHS Test and Trace และจะมีการขอให้ท่านแจ้ง
ให้ทราบเกี่ยวกับบุคคลทุกคนที่บุตรหลานของ
ท่านได้มีสมั ผัสใกล้ชิดด้วย

บุคคลใดก็ตามที่ถูกระบุว่า เป็ นผูท้ ี่มีการสัมผัส
ใกล้ชิด จะต้องพักอยูท่ ี่บา้ นเป็ นเวลา 14 วัน
ท่านจะได้รับการช่วยเหลือในการระบุว่าบุคคล
ใด ที่ได้มีการสัมผัสใกล้ชิด

ถ้าบุตรหลานของ
ท่านไม่ได้มา
โรงเรี ยนในช่วงที่
มีการติดเชื้อ ทาง
โรงเรี ยนก็จะไม่
จาเป็ นที่จะต้องมี
การดาเนินการ
เพิ่มเติมใดๆ

เด็กคนใดก็ตามที่ได้รับผลตรวจยืนยันว่า ติดเชื้อ
โรคโควิด – 19 จะต้องพักอยูท่ ี่บา้ นเป็ นเวลา 10
วัน ทุกคนที่อยูใ่ นครัวเรื อนเดียวกับเด็กต้องพัก
อยูท่ ี่บา้ นเป็ นเวลา 14 วัน

โรงเรี ยนจะโทรศัพท์ถึงทีมการให้ภูมิคุม้ กันด้าน
สุขภาพเขตตะวันตกเฉี ยงใต้ (SW Health
Protection team) ซึ่ งจะเป็ นผูท้ ี่จะดาเนิ นการ
ประเมินความเสี่ ยงอย่างรวดเร็ วเพื่อระบุวา่
บุคคลใดบ้างที่มีการสัมผัสใกล้ชิดกับผูต้ ิดเชื้อ

บุคคลใดก็ตามที่มีอาการจะต้องได้รับการ
ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา
โปรดใช้พอร์ ทลั NHS 111 online หรื อโทรศัพท์
ที่หมายเลข 119

บุคคลใดก็ตามที่ถูกระบุว่า เป็ นผูท้ ี่มีการสัมผัส
ใกล้ชิดกับผูต้ ิดเชื้อโควิด – 19 จะต้องพักอยูบ่ า้ น
เป็ นเวลา 14 วัน

ซึ่ งอาจหมายความว่า ทั้งชั้นเรี ยนหรื อกลุ่มปี จะ
ถูกส่งกลับบ้านเป็ นเวลา 14 วัน

ผลการตรวจหาเชื้อโรคโควิด-19 เป็ นลบ

เมื่อบุตรหลานของท่านสบายดี และไม่แสดง
อาการของโรค บุตรหลานของท่านสามารถ
กลับมาเรี ยนตามปกติได้ บุคคลที่เหลือใน
ครัวเรื อนสามารถออกจากบ้านได้

ทางโรงเรี ยนอาจจะส่งนักเรี ยนคนอื่นๆที่อยูใ่ น
ชั้นเรี ยนหรื อกลุ่มปี เดียวกับบุตรหลานของท่าน
กลับบ้าน

จะมีการจัดให้มีการประชุมระหว่างโรงเรี ยน
หน่วยงานสาธารณสุข และหน่วยงานรับผิดชอบ
ในท้องถิ่นเพื่อทาการประเมินสถานการณ์และ
ให้คาแนะนา หากจาเป็ นต้องดาเนินการเพิ่มเติม

หลังจากที่พกั อยูท่ ี่บา้ นเป็ นเวลา 10 วัน
แล้ว ถ้าบุตรหลานของท่านหายป่ วย ก็จะ
สามารถกลับมาเรี ยนได้

*โปรดพูดคุยกับทางโรงเรี ยน หากท่านมีปัญหาในการไปรับบุตรหลาน
ของท่าน

ข้ อมูลเพิม่ เติม:
คาแนะนา: gov.uk/coronavirus
การตรวจหาเชื้อโควิด – 19 : nhs.uk/ask-for-a-coronavirus-test
เด็กและผูเ้ ยาว์แห่งซัมเมอร์เซต (Somerset Children and Young People): https://www.cypsomersethealth.org/

เมื่อทุกคนได้ทาการกักตัวที่บา้ นครบตาม
กาหนดแล้ว ก็สามารถกลับมาเรี ยนได้ กล่าวคือ
10 วันสาหรับเด็กที่มีผลตรวจพบเชื้อโควิด - 19
เป็ นบวก และ 14 วันสาหรับบุคคลใดก็ตามที่
ได้รับการระบุว่ามีการสัมผัสใกล้ชิด

