แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) กรณีเปิดสถานประกอบกิจการในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting)
สำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
กรมอนามัย ( 6 ตค.2564)
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย เป็นสถานที่รับดูแล พัฒนา จัดประสบการณ์เรียนรู้ และการศึกษา สำหรับ
เด็กมีอายุตั้งแต่แรกเกิดถึง 5 ปี จึงเป็นสถานที่ที่เด็กอยู่รวมกันเป็นจำนวนมากและมีการทำกิจกรรมร่วมกัน
ระหว่างเด็กและครูผู้ดูแล จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ผ่านมาพบว่าเด็กมัก
ติ ด เชื ้ อ มาจากบุ ค คลในครอบครั ว และบุ ค ลากรของสถานพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย จากนั ้ น นำเชื้ อ
มาแพร่กระจายในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย จากการใช้สิ่งของหรือมีการสัมผัสร่วมกัน เช่น ของเล่น/อุปกรณ์
ลูกบิดประตู ห้องน้ำ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการรับเชื้อโรค เช่น การรับประทาน
อาหาร การทำกิจกรรมเป็นกลุ่มหรือการร่วมกันอยู่ในอาคารปิด เป็นต้น กระทรวงสาธารณสุข จึงได้ออก
มาตรการด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกั นการแพร่ระบาดของโรค เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดทั้ง ครอบครัว
และเด็ก บุคลากรและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างปลอดภัยในสถานการณ์การแพร่
ระบาดได้ด้วยการใช้ชีวิต และยกระดับมาตรการป้องกันควบคุมโรค เพื่อให้ประกอบกิจการได้อย่างปลอดภัย
และยั่งยืน ด้วยหลักการ COVID Free Setting และ Universal Prevention โดยผู้ประกอบกิจการลงทะเบียน
ประเมินตนเองในแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID Double Plus และมี Certificate ทุก 14 วัน และปฏิบัติ
ตาม แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการ ผู้ให้บริการ และผู้ใช้บริการ ดังนี้

1.แนวปฏิบัตดิ ้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (COVID Free Environment)
1.1 แนวปฏิบัติด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
(1) ประเมินความพร้อมก่อนเปิดสถานพัฒ นาเด็กปฐมวัย ในระบบ Thai Stop Covid Plus และ
ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด (ตามเอกสาร”หลักสูตรการเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยและ
การป้องกันควบคุมโรค”)
(2) ทำความสะอาดพื้นผิวที่ มีการสัมผัสบ่อยๆ เครื่องเล่น อุปกรณ์ ทั้งก่อนและหลังการเรียนสอน
รวมถึงห้องสุขา และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน
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(3) ให้มีจุดบริการการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และให้ผู้ดูแลเด็กหรือ
ครูพี่เลี้ยงพาเด็กไปล้างมือให้บ่อยครั้ง โดยเฉพาะก่อนรับประทานอาหาร
1.2 แนวปฏิบัติด้านการเว้นระยะห่าง
(1) ให้เว้นระยะนั่ง ยืน ที่นอนหรือเตียง ห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร
(2) จัดให้มีระบบคิว มีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร ทั้งบริเวณจุดรับและส่งเด็ก
เล็ก ก่อนเข้าสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
(3) ให้มีอัตราส่วนผู้แลเด็กหรือครูพี่เลี้ยง 1 คน ต่อเด็กเล็ก 5 คน (Small Bubble) เพื่อการจัด
กิจกรรมให้เด็ก ให้ควบคุมจำนวนบุคลากรและเด็กมิให้แออัดและรวมกลุ่ม หรือลดเวลาในการทำกิจกรรม
เท่าที่จำเป็นโดยถือหลักเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน
(4) ควรงดการรับและส่งเด็กเล็กจากที่บ้านแบบรวมกลุ่ม เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อบนรถรับส่ง
เด็ก
1.3 แนวปฏิบัติด้านการระบายอากาศ
(1) จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี รวมถึงภายในห้องสุขา (หากไม่มีทางระบายอากาศ
ควรมีเครื่องฟอกอากาศกำจัดเชื้อไวรัส ตามมาตรฐานทางการแพทย์และอุตสาหกรรม)
(2) เครื่องปรับอากาศ ให้ทำความสะอาด และจัดการฆ่าเชื้อโรคอย่างสม่ำเสมอ
1.4 มาตรการอื่นๆ ให้ปฏิบัติตาม “คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19” ฉบับ มิถุนายน 2563 และ ”หลักสูตรการเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้านการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยและการป้องกันควบคุมโรค”ฉบับ มิถุนายน 2563

2. แนวปฏิบตั ิด้านผู้ให้บริการ (COVID-FREE Personal)
2.1 การเฝ้าระวังและป้องกันโรค
(1) บุคลากรของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยประเมินความเสี่ยงของตนเองเป็นประจำทุกวันผ่าน Thai
Save Thai หากพบว่ามีความเสี่ยงปานกลางหรือเสี่ยงสูงให้งดปฏิบัติงาน หากมีอาการติดเชื้อทางเดินหายใจ
(มีอุณหภูมิกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส หรือ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก คัดจมูกหายใจไม่สะดวก อาจมีปวดเมื่อย
กล้ามเนื้อ ท้องเสีย) หรือมีความความเสี่ยง ให้หยุดการมาปฏิบัติงานที่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และปรึกษา
แพทย์เพื่อทำการตรวจรักษาจนหายเป็นปกติ
(2) กรณีที่ป่วยยืนยัน ด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เมื่อรักษาครบตามกระบวนการและไม่มี
อาการแล้ว ให้กลับมาปฏิบัติงานในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยได้ โดยมีใบรับรองแพทย์ของสถานพยาบาลนั้น
มาแสดงเป็นหลักฐาน
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(3) ปฏิบัติตามคำสั่งศูน ย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด - 19) ที่ 5/2563 (13/6/2563) อย่างเคร่งครัด มุ่งลดการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อยึดหลัก (D- MH-T-T) และ Universal Prevention ให้ปฏิบัติในมาตรการส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด
(4) บุคลากร งดรับประทานร่วมกัน และงดทำงานร่วมหรือข้ามห้องพัก
2.2 การมีภูมิคุ้มกัน
(1) บุคลากรของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยต้องได้รับการฉีดวัคซีน ครบตามเกณฑ์ 100% ของบุคลากร
ทั้งหมด (อยู่ในดุลพินิจ ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานคร)
2.3 การตรวจคัดกรองเชื้อ
(1) บุคลากรของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยต้องได้รับการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ครบ 100%
ของบุคลากรทั้งหมด (อยู่ในดุลพินิจ ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานคร) ก่อนเปิดสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย ไม่เกิน 7 วัน
(2) บุคลากรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) หากไม่ได้รับวัคซีนครบตาม
เกณฑ์ ให้ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยการตรวจแบบ ATK สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
(3) บุคลากรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและพื้นที่ควบคุม (สีแดงและสีส้ม) หากไม่ได้รับวัคซีนครบ
ตามเกณฑ์ ให้ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยการตรวจแบบ ATK ทุก 2 สัปดาห์
(4) กรณีบุคลากรของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยมีอาการติดเชื้อทางเดินหายใจ (มีอุณหภูมิกายสูงกว่า
37.5 องศาเซลเซียส หรือ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก คัดจมูกหายใจไม่สะดวก อาจมีปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ท้องเสีย)
หรือมีความความเสี่ยง ให้ปฏิบัติ ดังนี้
ก) กรณีมีอาการ
- หยุดการมาปฏิบัติงานที่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
- ให้ปรึกษาแพทย์เพื่อทำการตรวจรักษาจนหายเป็นปกติ
ข) กรณีที่มีความเสี่ยงการสัมผัสกับบุคคลในครอบครัวหรืออาศัยอยู่ร่วมบ้านกับผู้ป่วยยืนยัน
ทั้งที่มีและไม่มีอาการ ให้ปฏิบัติดังนี้
- ให้ปรึกษาแพทย์เพื่อทำการตรวจรักษา ตามมาตรฐานทางการแพทย์ (คำแนะนำเบื้องต้น
กรณีที่ไม่ใส่เครื่องป้องกันหรืออาศัยอยู่ร่วมบ้าน ให้งดปฏิบัติงาน 14 วัน เพื่อสังเกตอาการและตรวจหาเชื้อ
แบบ ATK จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 คือวันที่ทราบเรื่องว่าสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน
ครั้งที่ 2 นับจากวันที่สัมผัสผู้ป่วยยืนยันครั้งสุดท้ายครบ 7 วัน
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ครั้งที่ 3 นับจากวันที่สัมผัสผู้ป่วยยืนยันครั้งสุดท้ายครบ 14 วัน
(5) ทุกกรณีที่มีผล ATK เป็นบวก ให้รีบแจ้งให้ผู้บริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทราบทันที และรีบเข้า
กระบวนการรักษา ตามแนวทางของพื้นที่ที่พักอาศัยอยู่
(6) กรณีที่ป่วยยืนยัน ด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เมื่อรั กษาครบตามกระบวนการและไม่มี
อาการแล้ว ให้กลับมาปฏิบัติงานที่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยได้ โดยมีใบรับรองแพทย์ของสถานพยาบาลนั้น มา
แสดงเป็นหลักฐาน
(7) บุคลากร งดรับประทานร่วมกัน และงดทำงานร่วมหรือข้ามห้องพัก
2.4 มาตรการอื่นๆให้ปฏิบัติตาม “คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19” ฉบับ มิถุนายน 2563 และ ”หลักสูตรการเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย
และการป้องกันควบคุมโรค”ฉบับ มิถุนายน 2563

แนวปฏิบัติด้านผู้รับบริการ (COVID-FREE Customer)
3.1 การเฝ้าระวังและป้องกันโรค
(1) สำรวจความต้องการและความจำเป็นของครอบครัว ในการให้เด็กมารับบริการที่สถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย (กรณีบุคลากรไม่เพียงพอในการดูแลเด็ก ให้เลือกตามความจำเป็นของครอบครัวเป็นลำดับแรก)
(2) เด็กปฐมวัยหรือสมาชิกทุกคนในครอบครัว ต้องได้รับการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ครบ
100% (ก่อนเปิดไม่เกิน 7 วัน) (อยู่ในดุลพินิจ ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานคร)
(3) เด็กปฐมวัยและสมาชิกทุกคนในครอบครัว ประเมินความเสี่ยงของตนเองเป็นประจำทุกวันผ่าน
Thai Save Thai ก่อนเข้ารับบริการ และลงทะเบียนเข้า-ออกจากสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกครั้ง หากพบว่ามี
ความเสี่ยงปานกลางหรือเสี่ยงสูงให้งดการเข้ารับบริการ (อาจให้บริการด้วยแอพพลิเคชั่น อื่นที่ทางราชการ
กำหนด หรือจัดให้มีสมุดสำหรับลงทะเบียน)
(4) เด็กปฐมวัยและสมาชิกทุกคนในครอบครัว ปฏิบัติตามมาตรการส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด มุ่งลด
การติดเชื้อ และแพร่กระจายเชื้อโดยยึดหลัก Universal Prevention
3.2 การมีภูมิคุ้มกัน
(1) สมาชิกทุกคนในครอบครัวของเด็กปฐมวัย ต้องได้รับการฉีดวัคซีน ครบตามเกณฑ์ 100% (อยู่ใน
ดุลพินิจ ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานคร)
3.3 การตรวจคัดกรองเชื้อ
(1) การตรวจ ATK ของครอบครัวและเด็กปฐมวัย ใช้หลักเกณฑ์ ดังนี้
ก) เด็กปฐมวัยหรือสมาชิกทุกในครอบครัว ที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
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(สีแดงเข้ม) หากไม่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ ให้ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยการตรวจแบบ ATK
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีอาการ
ข) เด็กปฐมวัยหรือ สมาชิกทุกในครอบครัว ที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและพื้นที่ควบคุม
(สีแดงและสีส้ม) หากไม่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ ให้ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยการตรวจแบบ ATK
ทุก 2 สัปดาห์ หรือเมื่อมีอาการ
ค) เด็กปฐมวัยหรือสมาชิกทุกในครอบครัว ที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่เฝ้าระวังสูงและพื้นที่เฝ้าระวัง (สี
เหลืองและสีเขียว) ไม่ต้องตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ตรวจเฉพาะที่คณะกรรมการป้องกันโรคจังหวัดสั่งการ)
(2) กรณีเด็กที่มีอาการ ติดเชื้อทางเดินหายใจ (มีอุณหภูมิกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส หรือ ไอ เจ็บ
คอ มีน้ำมูก คัดจมูกหายใจไม่สะดวก อาจมีปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ท้องเสีย) หรือมีความความเสี่ยง ให้ปฏิบัติ ดังนี้
ก) กรณีเด็กมีอาการ
-หยุดการมารับบริการที่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
-ให้ปรึกษาแพทย์เพื่อทำการตรวจรักษาจนหายเป็นปกติ
ข) กรณีเด็กที่มีความเสี่ยงการสัมผัสกับบุคคลในครอบครัวหรืออาศัยอยู่ร่วมบ้านกับผู้ป่วย
ยืนยัน ทั้งที่มีและไม่มีอาการ ให้หยุดการมารับบริการที่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและปฏิบัติดังนี้
- ให้ปรึกษาแพทย์เพื่อทำการตรวจรักษา ตามมาตรฐานทางการแพทย์ คำแนะนำ
เบื้องต้น หาเชื้อด้วยการตรวจแบบ ATK จำนวน 3 ครั้ง โดย
ครั้งที่ 1 คือวันที่ทราบเรื่องว่าสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน
ครั้งที่ 2 นับจากวันที่สัมผัสผู้ป่วยยืนยันครั้งสุดท้ายครบ 7 วัน
ครั้งที่ 3 นับจากวันที่สัมผัสผู้ป่วยยืนยันครั้งสุดท้ายครบ 14 วัน
ค) ทุกกรณีที่มีผล ATK เป็นบวก ให้รีบแจ้งให้ผู้บริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทราบทันที
และรีบเข้ากระบวนการรักษา ตามแนวทางของพื้นที่ที่พักอาศัยอยู่
ง) กรณีที่ป่วยยืนยัน ด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เมื่อรักษาครบตามกระบวนการและ
ไม่มีอาการแล้ว ให้มารับบริการที่ สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยได้ โดยมีใบรับรองแพทย์ของสถานพยาบาลนั้น มา
แสดงเป็นหลักฐาน
3.3 มาตรการอื่นๆให้ปฏิบัติตาม “คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19” ฉบับ มิถุนายน 2563 และ ”หลักสูตรการเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย
และการป้องกันควบคุมโรค”ฉบับ มิถุนายน 2563
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มาตรการแผนเผชิญเหตุสำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเมื่อพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เมื่อพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 ตั้งแต่ 1 รายขึ้นไปในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ให้ดำเนินการ ดังนี้
1.ปิดสถานพัฒ นาเด็กปฐมวัย จำนวน 3 วัน เพื่อประเมินความเสี่ยง วางแผนสอบสวนป้องกัน
การแพร่กระจายโรค โดยแยกผู้สัมผัสใกล้ชิด (High risk Contact) ออกจากสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเพื่อกักตัว
14 วัน (อาจพิจารณากักตัว 7 วัน และตรวจ ATK หากผลเป็นลบ ให้กลับเข้ามาในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยได้)
และปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและควบคุมการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข
2.ทำความสะอาดพื้นที่ อุปกรณ์ ตามมาตรการการป้องกันและควบคุมการระบาดของไวรัสโคโรนา
2019 กระทรวงสาธารณสุข
3.เมื่อได้รับอนุญาตให้กลับมาเปิดดำเนินการได้ ต้องปฏิบัติตาม”แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อ
การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีเปิดสถานประกอบกิจการในพื้นที่
ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) สำหรับสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย”อย่างเคร่งครัด
*เมื่อกลับมาเปิดสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยอีกครั้ง และพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ ให้ดำเนินการตามข้อ 1-3
หมายเหตุ
1.”แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
กรณีเปิดสถานประกอบกิจการในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID
Free Setting) สำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย”ฉบับนี้ ขอให้คณะกรรมการป้องกันโรคจังหวัด/
กรุงเทพมหานคร ใช้เป็นหลักในการพิจารณาอนุญาตเปิดสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ประกอบกับสถานการณ์การ
ระบาดของโรค และบริบทของพื้นที่
2..การตรวจ Antigen Test Kit (ATK) (ชนิด รูปแบบ แหล่งจำหน่าย วิธีการตรวจ ฯลฯ) ให้ยึดถือ หลัก/
คำแนะนำ/มาตรฐาน ขององค์การอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
3.มาตรการแผนเผชิญเหตุฯ และการปิดสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นรายห้อง รายชั้นเรียน หรือรายสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย และการอนุญาตกลับมาเปิดดำเนินการ อยู่ในดุลพินิจ คณะกรรมการสอบสวนโรค ของ
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานคร
………………………………
ที่มา สรุปจากการประชุมปรึกษาหารือ “การเปิดสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยความปลอดภัย” วันที่ 7
กันยายน พ.ศ.2564 โดยกรมอนามัย ร่วมกับ ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย กรมควบคุมโรค
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรมกิจการเด็กและเยาวชน และสำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร
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เอกสารอ้างอิงเพิ่มเติม
1.“คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19” ฉบับ
มิถุนายน 2563
2.”หลักสูตรการเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยและการป้องกันควบคุมโรค”ฉบับ มิถุนายน
2563 )
Website: https://nich.anamai.moph.go.th/th/manual-covid-19

3.Thai stop Covids: https://stopcovid.anamai.moph.go.th/webapp/

4. Thaisafethai: https://savethai.anamai.moph.go.th/main.php
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