ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง
เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) และการดาเนินการในกรณีที่พบ
การติดเชื้อของบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง
-------------------------------ตามที่ จังหวัดล าปางได้อ อกหนัง สือด่วนที่ สุด ที่ ลป 0017.2 / ว 9448 เรื่อง มาตรการเพื่ อความ
ปลอดภัยในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลงวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2564
และตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตรการและคาแนะนาการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา
19 (COVID-19) (ฉบับ ที่ 21) ลงวันที่ 8 เมษายน 2564 อันเนื่องมาจากการระบาดอย่างต่อเนื่องในหลาย
จังหวัดของประเทศนั้น เพื่ อ เป็นการป้อ งกันการแพร่การระบาดและกาหนดแนวปฏิบัติที่ จาเป็นในกรณี ที่
บุค ลากรและนั ก ศึก ษาของมหาวิท ยาลั ยธรรมศาสตร์ ศู น ย์ล าปาง ติด เชื้ อไวรัส โคโรนา 19 (COVID-19)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง จึงออกแนวปฏิบัติในการป้องกันและการดาเนินการในกรณีพบการติด
เชื้อ สาหรับบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง ดังนี้
1. งดการเดินทางไปยังพื้นทีเ่ สีย่ งต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) และหลีกเลี่ยงการเข้าไป
ในสถานที่หรือกิจกรรมใด ๆ ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ
2. งดการจัดกิ จ กรรมต่าง ๆ ณ สถานที่ ท าการของมหาวิท ยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง ในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ให้ผู้จัดกิจกรรม
แจ้งรายละเอี ยดเกี่ ยวกั บ การจั ดกิ จ กรรม รวมทั้ ง เหตุผ ลและความจ าเป็ นอัน มิ อาจหลี ก เลี่ยงได้ต่อผู้ช่ วย
อธิการบดีฝ่ายบริหารและวิชาการ ศูนย์ลาปาง ก่อนการจัดกิจกรรมเป็นเวลาอย่างน้อย 3 วันทาการ เพื่อเป็น
ข้อมูลในการป้องกันและการจัดการกรณีพบการติดเชื้อ และให้ผู้จัดกิจกรรมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติด
เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 และมาตรการ D-M-H-T-T (Distancing , Mask Wearing , Hand washing ,
Testing , Thai Cha na) โดยจากัดจานวนผู้เข้าร่วมตามขนาดของสถานที่ 1 คนต่อ 1 ตารางเมตร หลีกเลี่ยง
การจัดกิจกรรมในที่คับแคบหรือในพื้นที่ห้องปรับอากาศและหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่ม
ร่วมกันเป็นเวลานาน ตามมาตรการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดลาปางกาหนดอย่างเคร่งครัด
3. ให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ปฏิบัติตามคาแนะนาและมาตรการด้านสาธารณสุขที่ท าง
ราชการและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กาหนดโดยเคร่งครัด
4. กรณีที่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ หรือนักศึกษา มีเหตุที่อาจทาให้ติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)
เช่น เดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง หรือเข้าร่วมกิจกรรมที่มีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) หรือมีบุคคล
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ในครอบครัว ที่ พั ก อาศั ย อยู่ ด้ วยกั น หรือ มี บุ ค คลใกล้ ชิ ด ติ ด เชื้ อ เป็ น ต้ น ให้ แ จ้ ง ต่ อ พยาบาลประจ าของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง ที่หมายเลขโทรศัพท์ 099 426 2656 ทราบทันที
ในกรณี ที่ มี ค วามเสี่ ย งสู ง พยาบาลประจ ามหาวิท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ศู น ย์ ล าปาง จะประสาน
โรงพยาบาลห้างฉัตร หรือสาธารณสุขอาเภอห้างฉัตร หรือสถานพยาบาลอื่น ๆ ในการรับตัวเพื่อตรวจหาเชื้อ
ต่อไป ทั้งนี้ เมื่อได้รับผลการตรวจเชื้อแล้ว ให้แจ้งพยาบาลประจามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง ทราบ
ทันที
ในกรณีที่มีความเสี่ยงต่า พยาบาลประจามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง จะให้คาแนะนาใน
การกักตัวหรือเฝ้าระวังอาการ แล้วแต่กรณี ตลอดจนการปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขต่อไป
5. ให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ หรือนักศึกษาที่กักตัวหรือเฝ้าระวังอาการ ทาการวัดอุณหภูมิทุกวัน จนกว่า
จะครบระยะเวลา 14 วัน นับแต่วันที่ได้เริ่มกักตัวหรือเฝ้าระวังอาการ โดยบันทึกผ่าน QR code แบบติดตาม
อาการประจาวันสาหรับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง หรือแจ้ง
พยาบาลประจามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง
หากมีอาการไข้ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ร่วมกับอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ มีน้ามูก ไอเจ็บ
คอ หอบเหนื่อย ตาแดง ผื่นแดงขึ้น ให้รีบ ไปพบแพทย์และแจ้งให้พยาบาลประจามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์ลาปาง ทราบโดยเร็ว
6. คณาจารย์ เจ้าหน้าที่หรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง พบว่าตนติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 19 (COVID-19) ให้ดาเนินการ ดังนี้
6.1 กรณี ที่ ค ณาจารย์ เจ้ า หน้ า ที่ ห รื อ นั ก ศึ ก ษาที่ พั ก อาศั ย อยู่ ใ นบ้ า นพั ก หรื อ หอพั ก ใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง พบว่าตนติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) จะได้รับการติดต่อจาก
สถานพยาบาลที่ทาการตรวจหาเชื้อเพื่อรับตัวเข้ารับการรักษา และให้แจ้งสานักงานจัดการทรัพย์สินและกีฬา
ฝ่ าย บ ริ ห ารพื้ น ที่ ศู น ย์ ล าป าง ห ม าย เล ขโท รศั พ ท์ 063 203 8133 ห รื อ พ ยาบ าล ป ระจ าขอ ง
มหาวิท ยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง หมายเลขโทรศัพท์ 099 426 2656 โดยทั นที เพื่อประสานงานกั บ
สถานพยาบาลที่เข้ารับการรักษา เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป
6.2 กรณีที่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่หรือนักศึกษาที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่อื่น พบว่าตนติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 19 (COVID-19) จะได้รับการติดต่อจากสถานพยาบาลที่ทาการตรวจหาเชื้อเพื่อรับตัวเข้ารับการรักษา และ
ให้แจ้งพยาบาลประจาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง หมายเลขโทรศัพท์ 099 426 2656 ให้ทราบ
โดยทันที เพื่อประสานงานกับสถานพยาบาลที่เข้ารับการรักษา เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อและหน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป
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7. ให้ คณาจารย์ เจ้าหน้ าที่ หรือ นั ก ศึก ษาที่ ติดเชื้อและได้รับ การรัก ษาตัวที่ โรงพยาบาล ให้แจ้ ง
ผลการรัก ษาให้พ ยาบาลประจ ามหาวิ ท ยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปางทราบเป็นระยะ เพื่อรายงานให้กั บ
อธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป
ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือ ให้แจ้งพยาบาลประจามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์
ลาปาง หมายเลขโทรศัพ ท์ 099 426 2656 หรือ บุคลากรกองบริหารศูนย์ลาปาง ตามรายชื่อที่ ป รากฎใน
เอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้
ประกาศ ณ วันที่ 11 เมษายน 2564

Shu

.

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุปรียา แก้วละเอียด)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์ลาปางและกฎหมาย

QR CODE

ติดตามอาการประจาวันสาหรับ
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง
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รายชื่อบุคลากรกองบริหารศูนย์ลาปางและหมายเลขโทรศัพท์ กรณีมีเหตุฉุกเฉิน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ศูนย์รักษาความปลอดภัย โทร. 054 237 999 ต่อ 5661
นายสังเวียน เทียมเย็น สายตรวจ รปภ. ผลัดกลางวัน เวลา 06.00-18.00 น. โทร. 097 959 4622
นายมรรคฤทธิ์ สุดาลังกา สายตรวจ รปภ. ผลัดกลางคืน เวลา 18.00-06.00 น. โทร. 081 359 4901
นายสุรเชษฐ์ ธิปทา หัวหน้าหมวดรักษาความปลอดภัยฯ โทร. 081 950 5850
นายสุทิน ม่านแก้วจู เวรตรวจการณ์ เวลา 21.00-06.00 น. โทร. 081 878 8744
นายเผดิมลาภ สุรัตน์สัญญา รักษาการในตาแหน่งหัวหน้างานอาคารสถานที่และยานพาหนะ ศูนย์ลาปาง
โทร. 086 090 4427
7. นายอรุณ วงค์คาปวง ผู้อานวยการกองบริหารศูนย์ลาปาง โทร. 089 030 7901

