ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
.......................................
ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้ออกประกาศ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ด้ า นการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องบุ ค ลากร ประกาศ ณ วั นที่ ๓๐
เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบกับ ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิ นในทุ ก
เขตท้องที่ ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๒) ลงราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดย
นายกรัฐมนตรี คาสั่งจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ ระบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา
๒๐๑๙ หรือโรคโควิด๑๙ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ และมติ ก าร
ประชุมของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติ ด เชื้ อไวรั ส โคโรน่ า ๒๐๑๙ (ศคบ.) วั นที่ ๒๙
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
เพื่อให้การดาเนินการป้องกันการติดต่อของโรคไวรัสโคโรน่าสายพั นธุ์ ใ หม่ ๒๐๑๙ เป็ นไปตาม
ข้อกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับ ที่ ๙) ลงวั นที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.
๒๕๖๓ และให้การจัดการศึกษาและการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภั ฏ อุ ต รดิ ต ถ์ เ ป็ นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) (๒) และ (๙) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร
๑.๑ เพื่อเตรียมการเปิดภาคเรียนและการเรียนการสอนแบบออนไลน์ มหาวิทยาลัย กาหนดให้บุคลากร
มาปฏิบัติราชการในมหาวิทยาลัย ตามปกติ โดยให้หัวหน้าหน่วยงานดูแลความเรียบร้อยของการปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามนโยบายของทางราชการ ทั้งการเฝ้าระวัง การคัดกรอง การสวมหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่างที่
นั่งทางาน การรักษาความสะอาดของสถานที่ทางาน
๑.๒ ให้บุคลากรลงเวลาปฏิบัติราชการที่หน่วยงาน และยกเลิก ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เรื่อง การลงเวลาปฏิบัติราชการของบุคลากร กรณีไ ป ปฏิ บั ติ ราชการที่ บ้ า นพั ก ลงวั นที่ ๒๖ มี นาคม พ.ศ.
๒๕๖๓
๒. ด้านการไปปฏิบัติราชการนอกพื้นที่ อนุญาตให้บุคลากรไปปฏิบัติราชการนอกพื้ นที่ ต ามความจ าเป็ น
โดยดาเนินการตามนโยบายของแต่ละพื้นที่อย่างเคร่งครัด
๓. ด้านการจัดประชุม อบรม สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย ให้หวั หน้าหน่วยงานเป็นผู้ดู แ ลโดยพิ จ ารณา
ตามความจาเป็นเป็นรายกรณี ทั้งนี้การจัดกิจกรรมไม่ควรมีผู้เข้าร่วมเกิน ๑๐๐ คน และให้ จั ด เตรี ย มอุ ป กรณ์
และทีมคัดกรองของหน่วยงานตามความเหมาะสม โดยให้ดาเนินการตามแนวปฏิบัติของสานักงานสาธารณสุ ข
จังหวัดอุตรดิตถ์ ว่าด้วย แนวทางการดาเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรั ส โคโรนา ๒๐๑๙ ส าหรั บ การ
จัดการประชุม สัมมนาหรือกิจกรรมอื่นๆที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน อย่างเคร่งครัด

-๒๔. ด้านการใช้พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยอนุญาตให้ดาเนินกิจกรรมบางอย่างตาม คาสั่งจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง มาตรการป้อ งกั นการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ข้อ ๓ มาตรการผ่อนคลายหรือผ่อนปรนในกิจการและกิจกรรม
โดยยึดถือตามแนวปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด ดังนี้
๔.๑ ให้ร้านค้าต่างๆภายในมหาวิทยาลัยเปิดดาเนินการจาหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มทั่วไปได้
๔.๒ ให้ใช้สถานที่ สนามกีฬา (สนามฟุตบอลด้านหน้า และด้านหลัง) ภายในมหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ออก
กาลังกายเดินหรือวิ่ง โดยปฏิบัติตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
๔.๓ ให้สระว่ายน้าและศูนย์ออกกาลังกายเปิดให้บริการตามปกติ ตั้งแต่วันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓
เป็นต้นไปโดยใช้เฉพาะการออกกาลังกายเท่านั้น
๔.๔ ให้สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดให้ใช้บริการห้องสมุด ห้องอ่านหนั ง สื อ ห้ อ ง
บริการสื่อมัลติมีเดีย ได้ตามปกติ
๔.๕ ให้หัวหน้าส่วนงานหรือหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ที่เป็นเจ้ า ของพื้ นที่
หรือมีอานาจในการบริหารจัดการพื้นที่ ตามข้อ ๔.๑-๔.๔ มีหน้าที่รับผิดชอบในการออกแนวปฏิ บั ติ ใ นการจั ด
กิจกรรมและการใช้บริการตามมาตรการป้ อ งกั นโรค รวมทั้ ง ด าเนิ นการจั ด ระเบี ย บและระบบต่ า งๆ ตาม
คาแนะนาและเงื่อนไขที่จังหวัดกาหนดหรือตามที่ทางราชการกาหนด
อนึ่ง เพื่ อ ให้ ก ารป้ อ งกั นการแพร่ ระบาดของโรคไวรั ส โคโรน่ า ๒๐๑๙ เป็ นไปอย่ า งเรี ย บร้ อ ย
มหาวิทยาลัยของดให้บริการการใช้หอประชุมใหญ่และห้องประชุมต่างๆของมหาวิทยาลัยสาหรับบุคลากรหรือ
หน่วยงานภายนอก จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ หรือจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
๕. สาหรับรายละเอียดในการปฏิบัติตามมาตรการในประกาศนี้ อย่างน้อยให้เป็นไปตามมาตรการ
ป้องกันโรคตามที่ทางราชการกาหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ แนบท้ า ย ค าสั่ ง
จังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ หรือโรคโควิด๑๙ ลง
วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ แนวทางการดาเนินงานป้องกันควบคุ ม โรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา ๒๐๑๙
สาหรับการจัดการประชุม สัมมนาหรือกิจกรรมอื่นๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน โดย สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
อุตรดิตถ์ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
๖. ให้บุคลากรปฏิบัติตามประกาศนี้อย่างเคร่งครัด กรณีมีปัญหาหรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติตาม
ประกาศฉบับนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
.
เปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป จนกว่ามหาวิ ท ยาลั ย จะมี ป ระกาศ
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เรืองเดช วงศ์หล้า)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

