
แนวทางการป�องกันสําหรับนักศึกษา/บุคลากร

วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
 

นักศึกษาที�มีอาการสามารถเข้ารับหน้ากากอนามัย

ทุกห้องเร �ยนมีขวดเจลแอลกอฮอล์จัดไวใ้ห้นักศึกษาและ

บุคลากร

สามารถนําขวดแอลกอฮอล์พกพามาเติมได้ที�ฝ�ายกิจการ

นักศึกษา

   ที�ฝ�ายกิจการนักศึกษา ทั�งนี�ขึ�นอยู่กับการพิจารณาของ  

   ฝ�ายกิจการนักศึกษา             

ผู้ที�เดินทางไป หรือ เดินทางผ่าน (Transit)

พื�นที�ที�มีการระบาดของโรคติดต่อเชื�อไวรัส COVID-19

จีน ฮ่องกง มาเก๊า ไต้หวัน สิงคโปร์ ญี�ปุ�น
เกาหลีใต้ อิตาลี อิหร่าน ฝรั�งเศส เยอรมนี

Student Affairs

กรณีไปราชการ

ไม่ถือเป�นการขาดการปฏิบัติงาน
ไม่นับเป�นวันลา

หยุดพักที�บ้าน

14 วัน

กรณีไปด้วยเหตุผลอื�น

นับว่าเป�นวันลา

หากไม่ปรากฎ
อาการ

ใส่หน้ากากอนามัยมาเร �ยน/ 
มาปฏิบัติงาน

28 วัน
หากมีอาการดังต่อไปนี�

มีไข้สูง ( 37.5 °C)
ไอ
มีนํ�ามูก
เจ็บคอ
หายใจลําบาก
หายใจเหนื�อยหอบ

ผู้ที�กลับมาจากประเทศกลุ่มเสี�ยง:

นักศึกษา
แจ้งฝ�ายกิจการนักศึกษาของ CICM

Email: cicm.tu.sa@gmail.com
โทร 02-5644440 ext 7599

บุคลากร

แจ้งหัวหน้าฝ�ายงาน

พบแพทย์เพื�อตรวจคัดกรองต่อไป

ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที�
@CICMTUACTH



Safety Precautions and Measurements for
the prevention of Covid-19 (2019) for Students
and Staff of Chulabhorn International College of Medicine,
Thammasat University.
 

For any students who have any of the
aforementioned symptoms, please contact Student
Affairs Officer (via LINE or telephone) to arrange for
and receive a surgical mask. 
 Every class has been equipped with alcohol-based
hand sanitizer for students and staff. 
Students and staff may refill their personal (pocket-
sized) hand sanitizer at the Student Affairs Office.

 

For those who have traveled or transited through high risk
countries where there has been an increasing number of
transmitted cases of COVID-19 are required to abide by the
following guideline:

China,Hong Kong, Macau, Taipei, Singapore , Japan,
South Korea, Italy, Germany, France, and Iran shall
undergo self-quarantine.

Student Affairs

In case of a business travel approved by the University:

Vacation days will not be counted.
Staff member will not be penalized for need to
work from home.

Please remain at home
under self-quarantine for
14 days.

14 Days

Annual leave or sick days will be utilized.

If you are not sick
and do not have
symptoms consistent
of COVID-19 after
being self-
quarantined for 14
days:

Please wear a surgical mask
for 28 days at the workplace
and during classes. 
Masks are available from the
Student Affairs Division.

28 Days
If you have any of the
following symptoms
of COVID-19 including:

High Fever (37.5
Celsius and above)
Cough
Runny Nose 
Sore Throat
Difficulty Breathing

Students and staff who have returned from the following high risk
countries where high rates of transmission of COVID-19 have been
reported;

For Students:
Please inform your recent history of travelling from the
aforementioned high-risk countries to a student affairs
officer within 24 hours of arriving back into Thailand via
one of the following routes of communication.
Email: cicm.tu.sa@gmail.com
Tel: 02-5644440 ext. 7599

For Staff:

Please inform your department head
within 24 hours of arrival back into
Thailand.

Please go to your nearest hospital 
and seek medical attention.

Please visit our Facebook page
for further information:

@CICMTUACTH

In case of a personal travelling:
















