แนวปฏิบ ัติและมาตรการเพือ
่ ความปลอดภ ัย
ี เวชกรรมของ ศรว.
ในการจ ัดสอบเพือ
่ ใบประกอบวิชาชพ
ื้ ไวร ัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชอ
ตามทีศ
่ ูนย์ประเมินและรับรองความรู ้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพ เวชกรรม (ศรว.) ของแพทย
สภา ก าหนดให ้มีก ารจั ด สอบเพื่อ ประเมิน ความรู ้ความสามารถในการประกอบวิช าชีพ เวชกรรม ซึง่ เป็ น
้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังมีการแพร่ระบาด จึงจาเป็ นต ้องทา
ช่วงเวลาทีส
่ ถานการณ์การติดเชือ
การเฝ้ าระวังและดาเนินการตามมาตรการป้ องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของผู ้ที่
เกีย
่ วข ้องในการสอบทุกคน
ในการนี้ ศรว. จึงกาหนดมาตรการ ดังนี้
1. ผู ้เข ้าสอบ อาจารย์คุม สอบ และเจ ้าหนา้ ที่ทุก คนต ้องสวมหน ้ากากอนามั ยตลอดเวลา และต ้อง
่ งสูงตามเอกสารประเมิน
กรอกแบบฟอร์มคัดกรองตนเองส่ง ณ จุดลงทะเบียน ผู ้ทีถ
่ ูกจัดอยู่ในกลุ่มความเสีย
่ ง จะไม่ได ้รับอนุ ญาตให ้เข ้าพื้นทีส
้ (COVID-19) ด ้วย ATK หรือ
ความเสีย
่ อบ ยกเว ้น มีผลการตรวจหาเชือ
RT-PCR ในระยะเวลาไม่เกิน 48 ชัว่ โมงทีเ่ ป็ นลบ ก่อนวันสอบ
2. จัดให ้มีพน
ื้ ทีส
่ าหรับการลงทะเบียนของผู ้เข ้าสอบ อาจารย์คุมสอบ และเจ ้าหน ้าที่ แยกพืน
้ ทีอ
่ อก
จากกันอย่างชัดเจน โดยในการลงทะเบียนให ้มีการวัดอุณหภูมริ ่างกายทุกคน รวมทัง้ จัดให ้มีการเว ้นช่องว่าง
ระหว่างบุคคลอย่างน ้อย 1.5 เมตร
3. จัดให ้มีการเว ้นช่องว่างระหว่างบุคคลในการเข ้า – ออก บริเวณพืน
้ ทีส
่ ว่ นรวมของสนามสอบและใน
แต่ล ะห ้องสอบ โดยให ้ผู ้เข ้าสอบทยอยเข ้าห ้องสอบ เว ้นระยะห่า งระหว่ า งการเดิน รวมถึง ให ้มีก ารเว ้น
ระยะห่างในการนั่งในบริเวณทีพ
่ ักคอย
4. จัดทีน
่ ั่งสอบสาหรับผู ้เข ้าสอบ 1 คนโดยเว ้นระยะห่างทุกด ้านอย่างน ้อย ด ้านละ 1.5 เมตร
้ ณ พืน
5. จัดให ้มีเจลแอลกอฮอล์ล ้างมือฆ่าเชือ
้ ทีส
่ ว่ นรวมของสนามสอบและในแต่ละห ้องสอบอย่าง
เพียงพอและเหมาะสม
6. ก่อ นแจกข ้อสอบ รวมทัง้ การรั บส่งให ้และรั บ กลับสิง่ ต่างๆ จากผู ้เข ้าสอบ อาจารย์คุม สอบ และ
เจ ้าหน า้ ที่ผู ้เกี่ย วข ้อง ในระหว่า งการสอบ ทุก ท่า นต ้องล ้างมือ ด ้วย alcohol gel/spray ทั ง้ ก่อ นและหลั ง
ดาเนินการทุกครัง้
้ ในช่วง
7. ให ้ทาความสะอาดโต๊ะ เก ้าอี้ และพื้นทีส
่ อบ ด ้วยน้ ายาทาความสะอาดหรือน้ ายาฆ่าเชือ
เวลาก่อนและหลังการสอบ รวมถึงห ้องน้ าด ้วย โดยจัดให ้มีสบูล
่ ้างมือในทุกห ้อง
8. จัด บริก ารอาหารปรุงสุกใหม่และน้ าดื่ม ให ้ผู ้เข ้าสอบในรูปแบบ อาหารเป็ นชุด (individual set)
แยกช ้อน ส ้อม ขวดน้ า เป็ นรายบุคคล ใช ้อุปกรณ์หรือผลิตภัณฑ์แบบใช ้ครัง้ เดียว (disposable items)
9. จั ด พื้ น ที่ร อคิว รั บ อาหารกลางวั น พื้ น ที่นั่ ง รั บ ประทานอาหาร ไม่ ให ร้ วมกลุ่ ม พู ด คุ ย ระหว่ า ง
รับประทานอาหาร โดยเว ้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน ้อย 1.5 เมตร
10. ผู ้แจกอาหาร ต ้องสวมหน ้ากากอนามัย และถุงมือ ระหว่างปฏิบัตงิ าน
่ ผู ้มีสท
ิ ธิส
11. มีการแจ ้งประกาศรายชือ
์ อบ กาหนดการสอบ แผนผังทีน
่ ั่ งสอบ แผนผังสนามสอบ ข ้อ
ปฏิบัตต
ิ ่างๆและมาตรการทางสาธารณสุขให ้ผู ้เข ้าสอบ อาจารย์คุมสอบ และเจ ้าหน ้าทีผ
่ ู ้เกีย
่ วข ้องทราบก่อน
วันสอบผ่านระบบออนไลน์
อย่างไรก็ตาม แต่ล ะสนามสอบอาจจะกาหนดมาตรการเพิม
่ เติมได ้ ขอให ้ผู ้เข ้าสอบตรวจสอบและ
ปฏิบัตต
ิ ามมาตรการเพิม
่ เติมอย่างเคร่งครัดด ้วย

