ประกาศฝ่ายบริหารศูนย์พัทยา
เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)
-------------------------------ตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ออกประกาศเรื่อง มาตรการและคาแนะนาการป้องกันควบคุม
โรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) (ฉบับที่ 21) ลงวันที่ 8 เมษายน 2564 เนื่องจากมีการระบาดอย่างต่อเนื่องใน
หลายจังหวัดของประเทศ และจังหวัดชลบุรีได้มีคาสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่ 17/2564 ลงวันที่
9 เมษายน 2564 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โร ค
โควิด 19 ในเขตท้องที่จังหวัดชลบุรี โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2564 เป็นต้นไป นั้น
เพื่ อ เป็ น การเฝ้ า ระวั งและควบคุ ม การระบาดของโรค ฝ่ า ยบริ ห ารศู น ย์ พั ท ยา มหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์ จึงออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) สาหรับคณาจารย์
เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา ดังนี้
1. ขอให้ ค ณาจารย์ เจ้ า หน้ า ที่ และนั ก ศึ ก ษา งดเดิ น ทางไปยั ง พื้ น ที่ เสี่ ย งต่ อ การติ ด เชื้ อ ไวรั ส
โคโรนา 19 (COVID-19) และหลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่สาธารณะที่มีคนแออัดโดยไม่มีเหตุจาเป็น ในกรณีที่มี
ความจาเป็นให้ระมัดระวังและป้องกันตนเองตามมาตรการทางด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
2. การจั ดการเรียนการสอน การสอบ การประชุม การอบรม การสั มมนา และการจัดกิจกรรม
ต่างๆ ให้ ดาเนิ นการในรูป แบบออนไลน์ ในกรณี ที่มีความจาเป็นไม่ส ามารถดาเนินการในรูปแบบออนไลน์ได้
ให้ เสนอขอหั วหน้ าส่ วนงานเพื่อพิจ ารณาอนุมัติต ามที่เห็ นสมควร โดยจะต้องมีการดาเนินการตามมาตรการ
ทางด้านสาธารณสุข และมาตรการ D-M-H-T-T (Distancing , Mask Wearing , Hand Washing , Testing ,
Thai Cha na) อย่างเคร่งครัด จากัดจานวนผู้เข้าร่วมตามขนาดของสถานที่ 1 คนต่อ 1 ตารางเมตรเป็นอย่างน้อย
หลีกเลี่ยงจัดในที่คับแคบหรือในพื้นที่ห้ องปรับอากาศ ให้สวมหน้ากากอนามัย และหลีกเลี่ยงการรับประทาน
อาหารหรือเครื่องดื่มร่วมกัน และให้หัวหน้าส่วนงานรายงานมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
3. ให้ คณาจารย์ บุ คลากร และนักศึกษาที่มีอาการเข้าข่ายสงสั ย หรือใกล้ ชิดกับผู้ ที่ติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 19 (COVID-19) เฝ้าสังเกตอาการตนเอง และทาแบบประเมินความเสี่ยงของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ฯ
หากมีความเสี่ยงสูงโรงพยาบาลจะติดต่อกลับเพื่อตรวจหาเชื้อต่อไป หากมีข้อสงสั ยเกี่ยวกั บการติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 19 (COVID-19) สามารถติดต่อสอบถามหรือแจ้งข้อมูลที่ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ กองกิจการนักศึกษา
ชั้น 1 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทรศัพท์ 02-696-6600–2 เพื่อรับ
คาแนะนาต่อไป

-24. กรณีที่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา มีเหตุให้สงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID19) ให้ดาเนินการตามแนวปฏิบัติสาหรับนักศึกษาหรือบุคลากรที่ติดเชื้อโควิด -19 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์
พัทยา ที่แนบท้ายประกาศนี้ และรายงานให้ผู้บังคับบัญชา หรือคณะต้นสังกัดทราบ เพื่อรายงานให้มหาวิทยาลัย
ทราบต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2564

(รองศาสตราจารย์ นพ.กัมมาล กุมาร ปาวา)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์พัทยา
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี
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แนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษำหรือบุคลำกรที่ติดเชื้อโควิด-19
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ศูนย์พัทยำ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------กำรตรวจหำเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 นั้น มีแนวปฏิบัติและกำรแจ้งผลได้หลำยรูปแบบ ได้แก่
1. ตรวจและรอฟังผลที่โรงพยำบำล ซึ่งถ้าผลคือติดเชื้อ ทางโรงพยาบาลนั้น ๆ จะดาเนินการและ
ประสานงานต่อให้โดยอัตโนมัติ นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สามารถเข้ารักษา
ตามสิทธิได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
2. ตรวจและรอฟังผล ณ ที่พำนัก ซึ่งถ้าผลการตรวจออกมาแล้ว ทางโรงพยาบาลจะแจ้งให้ทราบ
ภายหลัง สาหรับกรณีให้นักศึกษาและบุคลากร มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ศูนย์พัทยำ เมื่อทราบผล
ว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้ตั้งสติ ไม่ตื่นตระหนก และให้ดาเนินการดังนี้
2.1 กรณีพักอยู่ต่ำงจังหวัด ให้ติดต่อโรงพยาบาลที่นักศึกษาและบุคลากรเข้ารับการตรวจเชื้อ และ
ขอรับการรักษา ณ โรงพยาบาลนั้น ๆ เนื่องจากการเดินทางข้ามจังหวัดจะกระทาไม่ได้
2.2 กรณีพำนักอยู่ในเขตกรุงเทพ และ ปทุมธำนี
2.2.1 ติดต่อโรงพยาบาลที่นักศึกษาและบุคลากรเข้ารับการตรวจเชื้อ และ ขอรับการรักษา
ณ โรงพยาบาลนั้น ๆ หรือ
2.2.2 โทรศัพ ท์ แจ้ งมายั ง Thammasat Well Being Center หมายเลขโทรศั พ ท์ 02 696
6600 และยังไม่ต้องไปโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
2.2.3 ทาง Thammasat Well Being Center จะเป็นผู้ประสานงานติดต่อไปยังศูนย์รีเฟอร์
รพ.ธรรมศาสตร์ฯ เพื่อขอเข้ารับการรักษาและจองเตียงให้
2.2.4 นักศึกษาหรือบุคลากรที่ติดเชื้อให้รอเจ้าหน้าที่ รพ.ธรรมศาสตร์ฯ ติดต่อกลับ โดยจะ
ได้รับการติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง หากเกินกว่านั้นให้ผู้ติดเชื้อติดต่อ Thammasat
Well Being Center อีกครั้งเพื่อติดตามความคืบหน้า
2.2.5 รพ.ธรรมศาสตร์ฯ โดยศูนย์รีเฟอร์ฯ จะจัดรถไปรับ ณ สถานที่พานัก
2.2.6 นักศึกษาหรือบุคลากรเข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
3. หากนักศึกษาหรือบุคลากรเกิดความเครียด สามารถขอรับบริการได้ที่ ศูนย์ VIVA city หมายเลข
โทรศัพท์ 0-2028-2222 กด 2
4. หากนักศึกษาต้องการปรึกษาด้านการเรียน สามารถติดต่อคณะต้นสังกัดตนเองได้ทุกคณะ
----------------------
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