บันทึกขอความ
สวนราชการ ฝายทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไป และวิจัย
โทร 7140
ที่ อว 0602.01(25)/
วันที่
กรกฎาคม 2564
เรื่อง ประกาศปดทำการมหาวิทยาลัยเปนการชั่วคราว (ฉบับที่ 5)

.
.
.

เรียน
ฝายทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไป และวิจัย สำนักงานอธิการบดี ขอสงสำเนาประกาศมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง ปดทำการมหาวิทยาลัยเปนการชั่วคราว (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2564 มาเพื่อ
โปรดเวียนแจงบุคลากรในหนวยงานของทานทราบและถือปฏิบัติอยางเครงครัดตอไป

(รองศาสตราจารย ดร.ทวีวัฒน วัฒนกุลเจริญ)
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไป และวิจัย
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ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เรื่อง ปดทำการมหาวิทยาลัยเปนการชั่วคราว (ฉบับที่ 5)
________________________
โดยทีน่ ายกรัฐมนตรีไดออกขอกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แหงพระราชกำหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 27) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 เพื่อกำหนดขอปฏิบัติ
แกสวนราชการในการปองกันและควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และมีคำสั่ง
ศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ที่ 9/2564 ลงวันที่ 10
กรกฎาคม 2564 โดยกำหนดใหจัง หวัดนนทบุรีเปนพื้นที่ควบคุมสูง สุดและเขมงวดตามขอกำหนดดังกล าว
รวมทั้งไดอนุมัติขยายระยะเวลาการใชประกาศสถานการณฉุกเฉินในทุกเขตทองที่ทั่วราชอาณาจักร ออกไป
จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ประกอบกับขณะนีย้ ังพบวามีบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ติดเชื้อเพิ่มเติม ดังนั้น
เพื่อเปนการปองกันมิใหเกิดการแพรกระจายของเชื้อโรคดังกลาว และเพื่อใหการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย
สอดคลองกับมาตรการที่ ทางราชการกำหนด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แหง พระราชบัญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2521 จึงออกประกาศไวดังตอไปนี้
การปดทำการชั่วคราว
________________________
ขอ 1 ใหขยายระยะเวลาปดทำการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปนการชั่วคราว เฉพาะใน
พื้นที่เขตจังหวัดนนทบุรี จนถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2564
มาตรการปฏิบัติงานของบุคลากร
________________________
ขอ 2 ใหรองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี ประธานกรรมการประจำสาขาวิชา ผูอำนวยการสำนัก
ผูอำนวยการสถาบัน ผูอำนวยการกองหรือเทียบเทา หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่น พรอมรับ
การสั่งการหรือการติดตอจากอธิการบดี หรือผูบังคับบัญชา หรือบุคคลที่เกี่ยวของกับกับงานที่ปฏิบัติอ ยาง
เครงครัด เพื่อไมใหเกิดความลาชาหรือเกิดผลกระทบตอการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย จนกวาจะมีคำสั่ง
เปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่น
ขอ 3 ใหบุคลากรปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัยของตนเอง (Work from Home)
ในระหวางที่มหาวิทยาลัยปดทำการชั่วคราว บุคลากรตองพรอมรับการสั่งการหรือการติดตอจาก
ผูบังคับบัญชา หรือบุคคลที่เกี่ยวของกับงานที่ปฏิบัติ รวมทั้งตองรักษาระเบียบวินัยในการปฏิบัติงานโดยเครงครัด
เวนแตจะกำหนดไวเปนอยางอื่น
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ขอ 4 ใหผูบังคับบัญชาตามขอ 2 มอบหมายใหบุคลากรปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัยของตนเอง
(Work from Home) โดยใหมีการกำหนดรูปแบบการทำงานและตัวชี้วัด รวมถึงรูปแบบการติดตอสื่อสาร
ประสานงาน และการรายงานความสำเร็จหรือความคืบหนาตอผูบังคับบัญชาผานทางระบบรายงานผลการ
ปฏิบัติงานจากที่พักอาศัย (Work from Home) ทุกสัปดาห
ขอ 5 ในกรณีที่บุคลากรหรือหนวยงานใด มีความจำเปนเรงดวนที่ตองเขามาภายในพื้นที่ของ
มหาวิทยาลัยไมวาในกรณีใดก็ตาม หรือเปนกรณีที่อาจเกิดความเสียหายตอการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย
หากไมไดปฏิบัติงานภายในกำหนด ใหบุคลากรหรือหนวยงานดำเนินการ ดังนี้
(1) จัดทำหนังสือขออนุมัติตามแบบฟอรมที่กำหนดไวแนบทายประกาศนี้ โดยระบุเหตุผลและ
ความจำเปนเรงดวน รวมทั้งวันและเวลาที่จะตองเขามาปฏิบัติงานภายในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยใหชัดเจน
(2) เสนอขออนุมัติผานสายงานตามลำดับถึงรองอธิการบดีที่กำกับดูแลหนวยงาน เพื่อเสนอตอ
ประธานกรรมการศูนยเฉพาะกิจเพื่อกำกับและติดตอการเฝาระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของมหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติใหเขาปฏิบัติงานเปนรายกรณี
ทั้งนี้ การอนุมัติใหเขามาปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย จะพิจารณาเปนรายวันตามเหตุผลที่ระบุ
ไวในหนังสือขออนุมัติ โดยจะพิจารณาอนุมัติใหเฉพาะกรณีที่ไดจัดทำตามแบบฟอรมและเสนอผานสายงาน
ในกำกับดูแล ตามที่กำหนดไวในวรรคสอง (1) และ (2) ลวงหนากอนเขาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยแลวเทานั้น
ขอ 6 ใหหนวยงานที่มีภารกิจดานการเรียนการสอน หรือการใหบริการแกนักศึกษา พิจารณา
ใชชองทางออนไลนหรือสื่อสังคมออนไลน เพื่อติดตอกับนักศึกษาหรือกลุมเปาหมายเปนการทดแทน
ขอ 7 หามหนวยงานจัดการประชุม การสัมมนา การฝกอบรม การรวมกลุม หรือกิจกรรมอื่นใด
ที่มีผูเขารวมกิจกรรมเกินกวาจำนวนที่จังหวัดนนทบุรีประกาศกำหนด
ในกรณีหนวยงานใดมีความจำเปนตองจัดกิจกรรมตามวรรคหนึ่ง ที่มีผูเขารวมกิจกรรมเกินกวาจำนวน
ที่จังหวัดนนทบุรีประกาศกำหนด ใหหนวยงานผูจัดกิจกรรมเสนอเรื่องตอมหาวิทยาลัยพรอมดวยเหตุผลและ
ความจำเปน เพื่อขออนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดนนทบุรี และใหดำเนินการตามมาตรการควบคุม
ในการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้ออยางเครงครัด
ทั้งนี้ ขอใหงดหรือหลีกเลี่ยงการประชุม การสัมมนา การฝกอบรม หรือกิจกรรมอื่นใดในรูปแบบ
เผชิญหนา โดยใหหนวยงานจัดการประชุม การสัมมนา การฝกอบรม หรือกิจกรรมอื่นใดผานระบบทางไกลหรือ
ในรูปแบบออนไลนเปนการทดแทนจนกวาสถานการณการแพรระบาดจะลดนอยลงและมหาวิทยาลัยได
กลับมาเปดทำการตามปกติ เพื่อไมใหกระทบตอการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย
ขอ 8 หามบุคลากรเดินทางออกนอกพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑล เวนแตกรณี
มีความจำเปนเรงดวน ใหขออนุญาตตอผูบังคับบัญชากอนการเดินทางออกนอกพื้นที่ และหากเปนการเดินทาง
ในวันและเวลาราชการ ใหขออนุญาตลาลวงหนาตอผูบังคับบัญชาตามระเบียบวาดวยการลา และตองระบุใหเห็น
ถึงเหตุผลความจำเปนอยางชัดเจน หากไมลาตามระเบียบวาดวยการลาและไมไดรับอนุญาตใหลา ใหถือวาผูนั้น
ขาดราชการ
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ใหบุคลากรหลีกเลี่ยงการออกจากที่พักอาศัย เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ เวนแตมีความจำเปน
เชน ไปโรงพยาบาล ไปฉีดวัคซีนปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด – 19 (COVID-19) หรือ
ไปซื้ออาหาร เปนตน
ขอ 9 ใหบุคลากรของศูนยวิทยบริการและชุมชนสัมพันธทุกแหงปฏิบัติงานตามปกติ เวนแต
เปนกรณีที่จังหวัดซึ่งศูนยวิทยบริการและชุมชนสัมพันธแหงนั้นมีพื้นที่ตั้งอยู ไดออกประกาศสั่งปดสถานที่
เปนการชั่วคราวหรือกำหนดมาตรการอยางใด ๆ ซึ่งสงผลกระทบตอการปฏิบัติงานของศูนยวิทยบริการและ
ชุมชนสัมพันธ หรือในกรณีที่พบวามีบุคลากรของศูนยวิทยบริการและชุมชนสัมพันธติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
หรือโรคโควิด – 19 (COVID-19) ใหผูอำนวยการศูนยวิทยบริการและชุมชนสัมพันธแหงนั้นพิจารณาดำเนินการ
ไดตามความเหมาะสม เพื่อใหสอดคลองกับมาตรการหรือคำสั่งของจังหวัดนั้น ๆ และใหรายงานผานสายงาน
ตามลำดับถึงรองอธิการบดีที่กำกับดูแลศูนยวิทยบริการและชุมชนสัมพันธ และอธิการบดีทราบเปนการดวน
ขอ 10 ในกรณีที่บุคลากรรายใดตองทำการกักตัวตามขอ 11 (1) หรือไดรับอนุมัติใหกักตัวตาม
ขอ 12 แลวแตกรณี ผูบังคับบัญชาของบุคลากรรายนั้น อาจพิจารณาใหบุคลากรปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัยของ
ตนเอง (Work from Home) ตามที่เห็นสมควรก็ได
ในกรณีที่บุคลากรไดกักตัวครบระยะเวลาตามที่กำหนดไวในขอ 11 (1) หรือขอ 12 แลวแตกรณี
ใหบุคลากรปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัยของตนเอง (Work from Home) ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา
ตอไปจนกวามหาวิทยาลัยจะเปดทำการตามปกติ ทั้งนี้ การมอบหมายบุคลากรปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัยของ
ตนเอง (Work from Home) ใหผูบังคับบัญชาดำเนินการใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กำหนดไวในขอ 4
มาตรการปองกันและควบคุมการแพรระบาดของโรค
________________________
ขอ 11 บุคลากรที่ไดเขารับการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด – 19
(COVID-19) ณ โรงพยาบาลหรือสถานที่ตรวจคัดกรอง ใหดำเนินการดังนี้
(1) บุคลากรที่เปนผูสัมผัสเสี่ยงสูง หมายถึง บุคลากรที่สัมผัสใกลชิดกับผูติดเชื้อ ในกรณีดังนี้
(1.1) เปนผูพักอาศัยหรือทำงานในหองเดียวกันกับผูติดเชื้อ
(1.2) เปนผูที่ใกลชิดหรือสัมผัสกับผูติดเชื้อ และมีการพูดคุยกับผูติดเชื้อในระยะไมเกินกวา
1 เมตร นานกวา 5 นาที
(1.3) เปนผูที่อยูหางจากผูติดเชื้อในระยะไมเกินกวา 1 เมตร นานกวา 15 นาที โดยไมสวม
หนากากอนามัยหรือหนากากผา
(1.4) เปนผูที่ถูกผูติดเชื้อไอหรือจามใสโดยไมสวมหนากากอนามัยหรือหนากากผา
(1.5) เปนผูที่อยูในบริเวณที่ปดซึ่งไมมีอากาศถายเทรวมกับผูติดเชื้อ เชน ในรถปรับอากาศ
หรือในหองปรับอากาศ เปนตน
ใหบุคลากรตาม (1) ทำการกักตัวและหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผูอื่นเปนเวลา 14 วัน นับตั้งแตวันที่
ไดเขารับการตรวจคัดกรอง โดยตรวจวัดอุณหภูมิหรือสังเกตตนเองอยูตลอดเวลาวามีอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงหรือไม
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ลางมือดวยน้ำและฟอกสบูหรือเจลแอลกอฮอลอยางสม่ำเสมอ สวมหนากากอนามัยหรือหรือหนากากผา
หลีกเลี่ยงการอยูใกลชิดกับผูอื่น โดยเฉพาะผูสูงอายุหรือผูปวยที่มีโรคประจำตัว รักษาระยะหางในการพูดคุย
กับผูอื่นไมนอยกวา 1 – 2 เมตร โดยใหใชเวลานอยที่สุด รวมทั้งงดการทำกิจกรรมนอกที่พักอาศัย งดไปใน
ที่ชุมชนและงดการใชขนสงสาธารณะ
(2) บุคลากรที่เปนผูสัมผัสเสี่ยงต่ำ ในกรณีดังนี้
(2.1) เปนผูที่ไดพบหรือพูดคุยกับผูติดเชื้อเปนเวลาไมนาน โดยสวมหนากากอนามัยหรือหนากากผา
(2.2) เปนผูที่ไมไดปฏิบัติงานรวมกับผูติดเชื้อเปนประจำ และไมใชกรณีตามที่กำหนดไวในขอ (1)
(2.3) เปนผูที่ไดสัมผัสใกลชิดกับบุคลากรที่เปนผูสัมผัสเสี่ยงสูง โดยสวมหนากากอนามัยหรือ
หนากากผา
ใหบุคลากรตาม (2) สังเกตอาการของตนเองเปนเวลา 14 วัน นับตั้งแตวันที่ไดเขารับการตรวจคัดกรอง
สวมหนากากอนามัยหรือหรือหนากากผา ลางมือดวยน้ำและฟอกสบูหรือเจลแอลกอฮอลอยางสม่ำเสมอ หลีกเลี่ยง
การอยูใกลชิดกับผูอื่น และรักษาระยะหางในการพูดคุยกับผูอื่น
(3) บุคลากรที่ไมมีความเสี่ยง ไดแก บุคลากรที่ไดสัมผัสใกลชิดกับบุคลากรที่เปน ผูสัมผัสเสี่ยงต่ำ
ตาม (2) ใหบุคลากรปฏิบัติตนตามมาตรการทางสาธารณสุขอยางเครงครัด โดยใชหนากากอนามัยหรือหนากากผา
รักษาระยะหาง และลางมือดวยน้ำและฟอกสบูหรือเจลแอลกอฮอลอยางสม่ำเสมอ
ทั้งนี้ หากบุคลากรพบวามีอาการผิดปกติ เชน ไอ มีน้ำมูก จาม เจ็บคอ หนาวสั่น ปวดเมื่อยตามรางกาย
หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก เปนตน ใหรีบไปพบแพทยเพื่อเขารับการวินิจฉัยโรคโดยดวน
ขอ 12 กรณีนอกเหนือจากที่กำหนดไวในขอ 11 (1) หากบุคลากรเห็นวาตนเองอาจเขาขายเปน
ผูสัมผัสเสี่ยงสูง ใหบุคลากรรายงาน Timeline ของตนเองเสนอผานผูบังคับบัญชาตามลำดับถึง รองอธิการบดี
ที่กำกับดูแลหนวยงาน เพื่อเสนอตอประธานคณะกรรมการศูนยเฉพาะกิจเพื่อกำกับและติดตามการเฝาระวัง
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของมหาวิทยาลัย พิจารณากอนเสนออธิการบดีอนุมัติใหบุคลากรผูนั้นหรือบุคลากร
รายอื่นที่อาจเขาขายเปนผูสัมผัสเสี่ยงสูง ทำการกักตัวเปนเวลา 14 วัน เพื่อปองกันการแพรระบาดของโรค
การพิจารณาใหบุคลากรทำการกักตัวตามวรรคหนึ่ง ใหเปนอำนาจของอธิการบดีและผลการพิจารณา
ใหถือเปนที่สุด
ขอ 13 การกักตัวของบุคลากรตามขอ 11 (1) ซึ่งไดแจงขอมูลใหมหาวิทยาลัยทราบแลว หรือกรณี
ตามขอ 12 ที่บุคลากรไดรับอนุมัติใหกักตัว แลวแตกรณี ไมใหถือเปนวันลา
ขอ 14 ใหบุคลากรถือปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A ไดแก การเวนระยะหางกับผูอื่นอยางนอย
1-2 เมตร (Distancing) การสวมหนากาก (Mask wearing) การลางมือดวยน้ำสบูและเจลแอลกอฮอล (Hand
washing) การตรวจวัดอุณหภูมิรางกายอยางสม่ำเสมอ (Temperature) การตรวจหาเชื้อเมื่อพบวามีความเสี่ยง
(Testing) และการใชแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” และ “หมอชนะ” กอนเขา-ออกสถานที่ทุกครั้ง (Application)
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ขอ 15 นอกเหนือจากที่กำหนดไวในประกาศนี้ ใหบุคลากรถือปฏิบัติตามมาตรการปองกันการ
แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด – 19 (COVID-19) อื่น ๆ ที่ทางราชการกำหนด
อยางเครงครัด
ขอควรระวัง
________________________
ขอ 16 ในกรณีที่พบผูติดเชื้อภายในมหาวิทยาลัย ขอใหบุคลากรระมัดระวังในการเผยแพรขอมูล
ดานสุขภาพของผูติดเชื้อ เชน รูปถาย หรือผลการตรวจของผูติดเชื้อ เปนตน เนื่องจากเปนความลับสวนบุคคล
ที่ไมอาจเผยแพรไดตามกฎหมาย เวนแตเปนการเผยแพรใหแกเจาหนาที่ผูมีอำนาจโดยตรง รวมทั้งใชความ
ระมัดระวังในการเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรค
โควิด – 19 (COVID-19)
หากพบวามีการฝาฝนตามวรรคหนึ่ง มหาวิทยาลัยอาจดำเนินการทางวินัยกับผูฝาฝนตอไป
ขอ 17 ใหอธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีปญ หาในทางปฏิบัติตามประกาศนี้
ใหอธิการบดีเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด และคำวินิจฉัยชี้ขาดนั้นใหถือเปนที่สุด
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไปจนกวาจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่น
ประกาศ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

(รองศาสตราจารย ดร.ปราณี สังขะตะวรรธน)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เอกสารแนบทายประกาศ

บันทึกขอความ
สวนราชการ
โทร
ที่
วันที่
เรื่อง ขออนุญาตใหบุคลากรเขามาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยชวงปดทำการชั่วคราว

.
.
..

เรียน ประธานกรรมการศูนยเฉพาะกิจเพื่อกำกับและติดตอการเฝาระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(ผานรองอธิการบดีฝาย .........................................................................)
ดวย
(ชื่อหนวยงาน)
มีความจำเปนตองเขาไปปฏิบัติงานในระหวางที่มหาวิทยาลัย
ปดทำการชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. บุคลากรที่ตองเขามาปฏิบัติงาน : …………………………………………………………………………………..
2. วันและเวลาที่ตองเขามาปฏิบัติงาน : .........................................................................................
3. งานที่ตองเขามาปฏิบัติ : ……………………………………………………………………………………………….
4. เหตุผลความจำเปนที่ตองเขามาปฏิบัติงาน : …………………………………………….………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(ขอ 4 โปรดระบุเหตุผลความจำเปนเรงดวนที่ตองเขามาภายในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ไมวาในกรณีใดก็ตาม ความจำเปนตอง
ปฏิบัติงานใหแลวเสร็จภายในวันที่เทาใด หากไมไดปฏิบัติงานภายในกำหนดเวลาดังกลาวจะเกิดความเสียหายอยางใดให
ชัดเจน)

5. บุคลากรที่ไดรับมอบหมายใหเบิก/คืนกุญแจ : ...........................................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต และนำเสนอรองอธิการบดีที่กำกับดูแลหนวยงาน กอนเสนอ
ตอประธานกรรมการศูนยเฉพาะกิจเพื่อกำกับและติดตอการเฝาระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อพิจารณา
อนุมัติตอไปดวย จะขอบคุณยิ่ง
(....................................................)
ตำแหนง..............................................................
เรียน ประธานกรรมการศูนยเฉพาะกิจฯ
ไดพิจารณาแลวเห็นวา ..............................
.................................................................................
................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(................................................................................)
ตำแหนง รองอธิการบดีฝาย....................................
วันที่ ...............................................

ผลการพิจารณา
 อนุญาต โดยใหปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุข
อยางเครงครัด และใหสำเนาแจงศูนยรักษา
ความปลอดภัยเพื่อทราบตอไปดวย
 ไมอนุญาต เนื่องจาก ...................................................
.......................................................................................

(รองศาสตราจารย ดร.ทวีวัฒน วัฒนกุลเจริญ)
ประธานกรรมการศูนยเฉพาะกิจฯ
วันที่ ...............................................

