มาตรการป้ อ งกัน โรคของสถานศึก ษาและนัก เรีย นไต้หวัน
จากสถิตขิ ององค์การยูเนสโก ณ วันที 25 มีนาคม

โรคโควิด-!"(Covid-19) ส่งผลกระทบต่อ 165

ประเทศทัวโลกและมีนกั เรียนกว่า 87%ทีได้รบั ผลกระทบจากการประกาศหยุดเรียนทัวประเทศชัวคราวจนถึง
วันที 27 มีนาคม

ไต้หวันยังคงมีการเรียนการสอนตามปกติ ถ้าหากมีนกั เรียนติดเชือ? จะต้องปฏิบตั ติ าม

มาตรฐานการระงับการเรียนการสอนลงวันที 19 กุมภาพันธ์

เพือรักษาสิทธิการศึกษาของนักเรียนส่วน

ใหญ่
ทัง? นี?การป้ องกันโรคประสบผลสําเร็จได้ขนาดนี? เป็ นผลมาจากกระทรวงศึกษาธิการของไต้หวันให้ความ
ร่วมมือกับมาตรการป้ องกันโควิด-!"ของศูนย์บญ
ั ชาการควบคุมโรค การป้ องกันช่วงต้นๆ ของการเกิดการระบาด
และการตอบสนองทีทันต่อเหตุการณ์ มาตรการทีเกียวข้องอืนๆ มีทงั ? การเตือนภัยล่วงหน้า การระงับการเข้า
ไต้หวันของนักเรียนชาวจีน การเลือนกําหนดการเปิ ดภาคเรียน การเตรียมสิงของเพือป้ องกันในโรงเรียน การ
กําหนดมาตรฐานการหยุดการเรียนการสอน และข้อจํากัดในการเดินทางไปต่างประเทศ เป็ นต้น และจะให้ความ
ช่วยเหลือแก่ครอบครัวของนักเรียนทีมีปัญหาด้านการเงินในภายภาคหน้า
มาตรการการรับมือ กับการแพร่ร ะบาดของโคโควิ ด -%&ของกระทรวงศึก ษาธิ ก าร มีร ายละเอีย ดดังนี) :
1. การเตือ นภัย ล่ว งหน้ า : หนังสือของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขลงวันที13 มกราคม 2020
ประกาศเตือนให้สถานศึกษาระวังการแพร่ระบาดของโรคในช่วงวันหยุดฤดูหนาวและการเดินทางในช่วง
เทศกาลตรุษจีน
2. สร้างกลไกการป้ อ งกัน ในสถานศึก ษา: หลังจากมีการยืนยันผูป้ ่ วยโควิด-!" ในวันทีวันที 21 มกราคม
ซึงเป็ นผูป้ ่ วยทีติดเชือ? ก่อนเข้าไต้หวัน ในวันที 22 มกราคม 2020 กระทรวงศึกษาธิการได้ออก
จดหมายขอให้ทุกหน่วยงานจัดตัง? ทีมป้ องกันโรค จากการเปลียนแปลงของสถานการณ์การแพร่ระบาด
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ส่งเสริมการป้ องกันและควบคุมโรค และจัดตัง? กลไกลให้มโี ฆษกเป็ นตัวแทนสือสารแทนองค์กรแต่เพียงผู้
เดียว และอธิบายแผนการป้ องกันและควบคุมโรคทีเกียวข้อง
3. การระงับ การเข้าไต้หวัน ของนัก เรีย นจีน และมาตรการการรับมือ : เมือวันที 26 มกราคม 2020 ศูนย์
บัญชาการควบคุมโรคได้ประกาศระงับการเข้าไต้หวันของนักเรียนจีน ในวันถัดมากระทรวงศึกษาธิการได้
ออกประกาศ “กลไกการเรียนแบบยืดหยุ่น สําหรับนักเรียนทีมาสถานศึกษาไม่ได้ เนืองจากการแพร่ระบาด
ของโควิด-!"” ให้นกั เรียนไต้หวันและจีนทีศึกษาอยู่ทไต้
ี หวันนัน? เรียนหนังสือได้และหลีกเลียงผลกระทบ
สิทธิการศึกษาจากมาตรการป้ องกันโรคในช่วงทีไม่สามารถกลับสถานศึกษาได้
4. เลื.อ นระยะเวลาในการเปิ ดภาคเรีย น : เมือวันที กุมภาพันธ์

กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้

โรงเรียนระดับอนุ บาลถึงชัน? มัธยมศึกษาตอนปลายเลือนวันเปิ ดภาคเรียนออกไปจนถึงวันที T กุมภาพันธ์
ในขณะเดียวกันก็แจ้งว่าตัง? แต่วนั ที !! กุมภาพันธ์

ถึงวันที U กุมภาพันธ์

หนึงใน

ผูป้ กครองทีเป็ นลูกจ้างสามารถลางานเพือดูแลนักเรียนในช่วงป้ องกันโรคและนายจ้างจะต้องอนุญาตให้ลา
ได้ตามกฎหมาย ส่วนวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยอืน ๆ ให้เป็ นไปตามมติของศูนย์บญ
ั ชาการควบคุมโรค ลง
วันที W กุมภาพันธ์

รับมือกับโรคโควิด-!" หลีกเลียงการติดเชือ? แบบกลุ่มและรักษาสุขภาพของครูและ

นักเรียน ศูนย์บญ
ั ขาการควบคุมโรคประกาศให้วทิ ยาลัยและมหาวิทยาลัยทัง? หมดเลือนวันเปิ ดภาค
การศึกษาที ของปี การศึกษา !" ให้เป็ นวันที T กุมภาพันธ์

หรือหลังจากนัน?

5. การเตรีย มสิ. งของเพื.อ ป้ อ งกัน โรคของโรงเรีย นก่อ นเปิ ดภาคเรีย น : รัฐบาลได้จดั เตรียมสิงของสําหรับ
ป้ องกันโรคให้กบั โรงเรียนทุกระดับชัน? และให้การสนับสนุนการป้ องกันโรคแบบเร่งด่วนแก่โรงเรียน
6. หลัก เกณฑ์ก ารหยุด การเรีย นการสอน : กระทรวงศึกษาธิการออกหนังสือขอให้ศูนย์บญ
ั ชาการควบคุม
โรคอนุมตั ิ “มาตรฐานการระงับการเรียนการสอนในสถานศึกษาเนืองจากผลกระทบโรคโควิด-!"” ลงวันที
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!" กุมภาพันธ์

กรณีมคี รูหรือนักเรียน ! คนในห้องใดห้องหนึงของระดับมัธยมศึกษาลงไปทีถูกตรวจ

พบว่าเป็ นผูป้ ่ วยยืนยันจากศูนย์บญ
ั ชการควบคุมโรค ให้หอ้ งนัน? หยุดการเรียนการสอน กรณีมคี รูหรือ
นักเรียน คนในโรงเรียนใดโรงเรียนหนึงเป็ นผูป้ ่ วยยืนยันจากศูนย์บญ
ั ชการควบคุมโรค ให้โงเรียนดังกล่าว
ระงับการเรียนการสอน กรณีมอี าจารย์หรือนักเรียน ! คนเป็ นผูป้ ่ วยยืนยันจากศูนย์บญ
ั ชการควบคุมโรค
ให้หลักสูตรทีอาจารย์ดงั กล่าวเป็ นผูส้ อนหรือนักเรียนดังกล่าวเป็ นผูเ้ รียนระงับการเรียนการสอนทัง? หมด
กรณีมอี าจารย์หรือนักเรียนมากกว่า คนเป็ นผูป้ ่ วยยืนยันจากศูนย์บญ
ั ชการควบคุมโรค ให้สถานศึกษา
(วิทยาเขต)ดังกล่าวระงับการเรียนการสอน
7. การให้ค วามช่ว ยเหลือ ด้า นการเงิ น แก่น ัก เรีย นที.ได้ร บั ผลกระทบ : เมือวันที 21 กุมภาพันธ์

มี

ประกาศมาตรการช่วยเหลือด้านการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการและโรงเรียนทุกระดับเพือช่วยเหลือ
นักเรียนทีครอบครัวได้รบั ผลกระทบด้านการเงินจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-!"
8. จํา กัด การเดิ น ทางไปต่างประเทศ : เพือป้ องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค เมือวันที 16 มีนาคม
ผูบ้ ญ
ั ชาการของศูนย์บญ
ั ชาการควบคุมโรค ประกาศบังคับใช้มาตรการรับมือกับสถานการณ์ทจํี าเป็ น
เรือง “ระงับการการเดินทางไปต่างประเทศของครูและนักเรียนของสถานศึกษาระดับเทียบเท่าหรือตํากว่า
มัธยมศึกษาตอนปลายจนถึงวันสิน? สุดภาคการศึกษานี? กระทรวงศึกษาธิการอ้างอิงจากแนวปฏิบตั ขิ า้ งต้น
ประกาศให้วทิ ยาลัยและมหาวิทยาลัยตัง? แต่วนั ที 18 มีนาคม

ถึงวันสิน? สุดภาคการศึกษา ขอให้

อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาหลีกเลียงการเดินทางไปต่างประเทศหากไม่จาํ เป็ น เร่งด่วน และเพิม
มาตรการตรวจสอบและเฝ้ าระวังสุขภาพของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทีเดินทางกลับจากต่างประเทศ
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