ระเบียบปฏิบัติของโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น JET ต่ อสถานการณ์ COVID-19
(ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563)
※ระเบียบนี ้จัดทําเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ (ปัจจุบนั ) ซึ่งสถานการณ์เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เนื ้อหาในระเบียบนี ้อาจ
เปลี่ยนแปลงได้ ในภายหลัง หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้ งให้ ทราบผ่าน Homepage

1. การปฏิบตั ิสําหรับนักเรี ยนปั จจุบนั และอาจารย์ผ้ สู อน
(1) มาตรการเชิงป้องกัน
o ทางโรงเรียนจะกวดขันให้ ล้างมือด้ วยแอลกอฮอล์และสบู่ สวมใส่หน้ ากากและพักผ่อนให้ เพียงพอ
จัดทําวิดีโอเพื่ออธิบายวิธีการล้ างมือ เนื่องจากการล้ างมือที่ถกู ต้ องจะช่วยป้องกันการติดเชื ้อได้
o ติดตัง้ CLEVERIN (นํ ้ายาฆ่าเชื ้อไวรัส) ไว้ ที่ห้องเรียน และทําการระบายอากาศช่วงเวลาพัก
o วางนํ ้ายาฆ่าเชื ้อไว้ ข้างนอกห้ องเรียน กระตุ้นให้ ล้างมือก่อนเข้ าห้ องเรียน
(2) การปฏิบตั ิเมื่อเกิดความสงสัยว่าติดเชื ้อ
o เมื่อมีอาการไข้ หวัดหรือมีไข้ สงู กว่า 37.5 องศาต่อเนื่องเกิน 4 วัน รู้สึกอ่อนเพลียรุนแรงหรือหายใจลําบาก
ให้ ติดต่อทางโรงเรียนทันที และปรึกษาสถานีอนามัยเพื่อรับการตรวจจากสถาบันทางการแพทย์ต่อไป
o อย่างไรก็ตาม หากไม่สามารถสื่อสารภาษาญี่ปนุ่ กับสถานีอนามัย หรือไม่สามารถติดต่อทางโรงเรียนได้ ให้ ติดต่อ
「HIMAWARI」(TOKYO MEDICAL INFORMATION SERVICE) ซึ่งเปิ ดทําการในวันเสาร์อาทิตย์และ
สามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศได้

(3) การปฏิบตั ิเมื่อมีผ้ ตู ิดเชื ้อ
o หากตรวจพบว่าผลเป็ นบวก (Positive) จะให้ บุคคลดังกล่าวและนักเรียนหรือผู้ที่เกี่ยวข้ องหยุดมาโรงเรียนตาม
ระยะเวลาที่เหมาะสม โดยการรักษาจะเป็ นไปตามดุลยพินิจของสถานีอนามัยหรือสถาบันทางการแพทย์
o เมื่อมีผ้ ตู ิดเชื ้อเป็ นจํานวนมาก ทางโรงเรียนจะทําการปิ ดโรงเรียนหรือปิ ดเฉพาะชันเรี
้ ยน และปฏิบตั ิตาม
คําแนะนําของสถานีอนามัยต่อไป
o จัดชั ้นเรียนชดเชย (Make-up Class) เท่าที่สามารถทําได้ กรณีที่ต้องหยุดเรียน

2. การปฏิบตั ิสําหรับนักเรี ยนใหม่ที่จะเข้ าศึกษาในเดือนเมษายน
(1) คอร์สภาษาญี่ปนุ่ 1 ปี ・คอร์ส 2 ปี ภาษาญี่ป่ นุ เพื่อการศึกษาต่อ
o สําหรับนักเรียนที่เข้ าเรียนในคอร์สภาษาญี่ป่ นุ 1 ปี และคอร์ส 2 ปี ภาษาญี่ป่ นุ เพื่อการศึกษาต่อ ทางโรงเรียนจะ
เลื่อนการเปิ ดภาคการศึกษาใหม่ออกไป 2 สัปดาห์ โดยจะเริ่มเปิ ดภาคการศึกษาในวันที่ 14 เมษายน
วันอังคารที่ 14 เมษายน สอบเพื่อแบ่งชันเรี
้ ยน
วันพุธที่ 15 เมษายน
พิธีเปิ ดการศึกษา ปฐมนิเทศ งานเลี ้ยงต้ อนรับ

วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน เริ่มการเรียนการสอน
o ให้ นกั เรียนจากประเทศที่มีผ้ ตู ิดเชื ้อ (รวมถึงนักเรียนที่มีประวัติเดินทางไป) เดินทางมาญี่ป่ นุ ก่อนวันที่ 30 มีนาคม
และพักรอดูอาการอยูท่ ี่บ้าน หากตรวจสอบแล้ วว่าในระยะเวลา 2 สัปดาห์ไม่มีอาการ จะอนุญาตให้ เข้ าเรียนได้
o สําหรับนักเรียนจากกลุ่มประเทศหรือภูมิภาคที่ถกู ปฏิเสธการเข้ ามาในประเทศ จะทําการเฝ้าติดตามเรื่องสุขภาพ
อย่างเข้ มงวดทันทีเมื่อเข้ ามาในประเทศญี่ป่ นุ (ประเทศไต้ หวันปฏิเสธการเข้ าประเทศของบุคคลที่มาจากประเทศ
จีน ฮ่องกง และมาเก๊ า ฉะนั ้นทางโรงเรียนจะเฝ้าติดตามสุขภาพของนักเรียนจากประเทศและภูมิภาคดังกล่าว
อย่างเข้ มงวด ทั ้งนี ้ทางโรงเรียนของเราไม่มีนกั เรียนใหม่และนักเรียนปัจจุบนั ที่มาจากประเทศจีนแผ่นดินใหญ่)
(2) คอร์ส 1 ปี ภาษาญี่ปนุ่ เพื่อการศึกษาต่อ
o สําหรับนักเรียนใหม่ที่เข้ าเรียนคอร์ส 1 ปี ภาษาญี่ป่ นุ เพื่อการศึกษาต่อ การเปิ ดภาคการศึกษายังคงเป็ นไปตาม
กําหนดการเดิมคือวันที่ 1 เมษายน โดยกําหนดให้ เดินทางมาถึงประเทศญี่ป่ นุ ล่วงหน้ า 2 สัปดาห์ (ก่อนวันที่ 17
มีนาคม)
(3) คอร์สระยะสั ้น
o สําหรับนักเรียนใหม่ที่เข้ าเรียนคอร์สระยะสัน้ โดยจะเปิ ดการเรียนการสอนวันที่ 14 เมษายน (ขอให้ นกั เรียนที่มา
จากประเทศที่มีผ้ ตู ิดเชื ้อเดินทางมาถึงประเทศญี่ปนุ่ ก่อนวันที่ 30 มีนาคม)

3. การปฏิบตั ิสําหรับนักเรี ยนจากประเทศในกลุ่มที่ประเทศญี่ปนุ่ ปฏิเสธไม่ให้ เข้ าประเทศ
o ทําการเลื่อนช่วงเวลาที่เข้ าศึกษา จัดชั ้นเรียนเสริ ม และอื่น ๆ ให้ สอดคล้ องกับช่วงเวลาที่ประเทศในกลุ่มดังกล่าว
จะถูกยกเลิกการเป็ นประเทศกลุ่มเสี่ยงซึ่งญี่ป่ นุ ปฏิเสธการเข้ าประเทศ

4. การปฏิบตั สิ ําหรับผู้ที่เลื่อนหรื อยกเลิกการเข้ าศึกษา
o กรณีที่เลื่อนการเข้ าศึกษา สามารถคงเงินค่าสมัครคัดเลือกและเงินค่าเข้ าศึกษาที่ชําระแล้ วไว้ ในระบบได้ จนถึง
ภาคเรียนเดือนตุลาคม หรือภาคเรียนเดือนเมษายนในปี หน้ าได้ (ตามระเบียบแล้ วให้ กําหนดก่อนวันที่ 31
มีนาคม)
o กรณีที่ยกเลิกการเข้ าศึกษา ทางโรงเรียนจะคืนเงินค่าเรี ยน(ค่าเข้ าศึกษาและค่าเล่าเรียน) โดยหักค่าสมัคร
คัดเลือก
ผู้เรียนจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารที่เกิดจากการรับเงินคืน (ตามระเบียบแล้ วให้ กําหนดก่อนวันที่
31 มีนาคม)
o สําหรับนักเรียนคอร์สระยะสั ้นสามารถเลื่อนการเข้ าศึกษาได้ ไม่เกิน 1 ปี และสามารถคงเงินค่าใช้ จ่ายที่ชําระแล้ ว
ไว้ ในระบบได้ กรณีที่ยกเลิกการเข้ าศึกษาทางโรงเรียนจะคืนค่าเรียนให้ โดยหักค่าสมัครคัดเลือก(ตามระเบียบ
แล้ วให้ กําหนดก่อนวันที่ 31 มีนาคม)

o ทางโรงเรียนจะคืนเงินค่าเรียนสําหรับภาคการศึกษาตังแต่
้ เดือนเมษายนเป็ นต้ นไป สําหรับนักเรียนที่เดิมมีแผน
จะศึกษาต่อในภาคเรียนเดือนเมษายนเป็ นต้ นไป แต่ตดั สินใจไม่เรียนต่อและเดินทางกลับประเทศในเดือน
มีนาคม

