มาตรการเพือ
่ ความปลอดภ ัย
ี เวชกรรมของ ศรว.
ในการจ ัดสอบเพือ
่ ใบประกอบวิชาชพ
ื้ ไวร ัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชอ
ี เวชกรรม (ศรว.) ของแพทย
ตามทีศ
่ ูนย์ประเมินและรั บรองความรู ้ความสามารถในการประกอบวิชาชพ
ี เวชกรรม ซ งึ่ เป็ น
สภา ก าหนดให ้มีก ารจั ด สอบเพื่อ ประเมิน ความรู ้ความสามารถในการประกอบวิช าช พ
ื้ ไวรั สโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังมีการแพร่ระบาด จึงจาเป็ นต ้องท า
ชว่ งเวลาทีส
่ ถานการณ์การติดเชอ
การเฝ้ าระวังและดาเนินการตามมาตรการป้ องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด เพือ
่ ความปลอดภัยของผู ้ที่
เกีย
่ วข ้องในการสอบทุกคน
ในการนี้ ศรว. จึงกาหนดมาตรการ ดังนี้
1. ผู ้เข ้าสอบ อาจารย์คุมสอบ และเจ ้าหน ้าทีท
่ ุก คนต ้องสวมหนา้ กากอนามัยตลอดเวลาและ
ต ้องกรอกแบบฟอร์มคัดกรองตนเองสง่ ณ จุดลงทะเบียน (ศรว.ไม่ขด
ั ข ้องหากประสงค์จะใส ่
face shield ร่วมด ้วย)
ี่ งสูงจะไม่ได ้รับอนุญาตให ้เข ้าพืน
2. ผู ้ทีถ
่ ก
ู จัดอยูใ่ นกลุม
่ ความเสย
้ ทีส
่ อบ
3. จัดให ้มีพน
ื้ ทีส
่ าหรับการลงทะเบียนของผู ้เข ้าสอบ อาจารย์คม
ุ สอบ และเจ ้าหน ้าที่
ั เจน โดยในการลงทะเบียนให ้มีการวัดอุณหภูมริ า่ งกายทุกคน
แยกพืน
้ ทีอ
่ อกจากกันอย่างชด
่ งว่างระหว่างบุคคลอย่างน ้อย 1.5 เมตร
รวมทัง้ จัดให ้มีการเว ้นชอ
่ งว่างระหว่างบุคคลในการเข ้า – ออก บริเวณพืน
4. จัดให ้มีการเว ้นชอ
้ ทีส
่ ว่ นรวมของสนามสอบ
และในแต่ละห ้องสอบ โดยให ้ผู ้เข ้าสอบทยอยเข ้าห ้องสอบ
5. เว ้นระยะห่างระหว่างการเดิน รวมถึงให ้มีการเว ้นระยะห่างในการนั่งในบริเวณทีพ
่ ักคอย
6. จัดทีน
่ ั่งสอบสาหรับผู ้เข ้าสอบ 1 คนโดยเว ้นระยะห่างทุกด ้านอย่างน ้อย ด ้านละ 1.5 เมตร
ื้ ณ พืน
7. จัดให ้มีเจลแอลกอฮอล์ล ้างมือฆ่าเชอ
้ ทีส
่ ว่ นรวมของสนามสอบและในแต่ละห ้องสอบ
อย่างเพียงพอและเหมาะสม
8. ก่อนแจกข ้อสอบ รวมทัง้ การรับสง่ ให ้และรับกลับสงิ่ ต่างๆ จากผู ้เข ้าสอบ อาจารย์คม
ุ สอบ
และเจ ้าหน ้าทีผ
่ ู ้เกีย
่ วข ้องในระหว่างการสอบทุกท่าน ต ้องล ้างมือด ้วย alcohol gel/spray
ทัง้ ก่อนและหลังดาเนินการทุกครัง้
9. ให ้ทาความสะอาดโต๊ะ เก ้าอี้ และพืน
้ ทีส
่ อบ ด ้วยน้ ายาทาความสะอาดหรือน้ ายาฆ่า
ื้ ในชว่ งเวลาก่อนและหลังการสอบ รวมถึงห ้องน้ าด ้วย โดยจัดให ้มีสบูล
เชอ
่ ้างมือในทุกห ้อง
10. จัดบริการอาหารปรุงสุกใหม่และน้ าดืม
่ ให ้ผู ้เข ้าสอบในรูปแบบ อาหารเป็ นชุด (individual
้ สอม
้ ขวดน้ า เป็ นรายบุคคล ใชอุ้ ปกรณ์หรือผลิตภัณฑ์แบบใชครั
้ ง้ เดียว
set) แยกชอน
(disposable items)
11. จัดพืน
้ ทีร่ อคิวรับอาหารกลางวัน พืน
้ ทีน
่ ั่งรับประทานอาหาร ไม่ให ้รวมกลุม
่ พูดคุยระหว่าง
รับประทานอาหาร โดยเว ้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน ้อย 1.5 เมตร
12. ผู ้แจกอาหาร ต ้องสวมหน ้ากากอนามัยและถุงมือ ระหว่างปฏิบัตงิ าน
ื่ ผู ้มีสท
ิ ธิส
13. มีการแจ ้งประกาศรายชอ
์ อบ กาหนดการสอบ แผนผังทีน
่ ั่งสอบ แผนผังสนาม
สอบข ้อปฏิบัตต
ิ า่ งๆและมาตรการทางสาธารณสุขให ้ผู ้เข ้าสอบ อาจารย์คม
ุ สอบ และ
เจ ้าหน ้าทีผ
่ ู ้เกีย
่ วข ้องทราบก่อนวันสอบผ่านระบบออนไลน์

