
  

  

Ref:   KPIS/BE/cs019/2021     

April   8,   2021   

  
Dear   KPIS   Community,     
  

First  of  all,  we  are  pleased  to  report  that  all  our  staff  and  teachers  that  were  tested  in  connection                     
to  case  2  have  received  negative  results.  They  have  been  advised  to  continue  quarantine  for  a                  
further  3  days  and  monitor  symptoms.  Should  any  symptoms  occur,  then  a  follow  up  test  will  be                   
done.   
  

We   have   received   reports   of   two   more   possible   exposures   to   positive   covid   carriers   through   
communication   channels   today.   As   always,   we   appreciate   our   community   coming   forward   to   
share   such   information.     
  

Case  3  involves  a  Kindergarten  Hippos  student  and  a  Grade  2/2  student  who  had  a  member  of                   
their  family  tested  positive  for  covid-19.  In  this  case,  the  mother  who  had  close  contact  with  the                   
positive  case  has  tested  negative,  and  both  children  have  not  spent  any  time  with  the  family                  
member  with  the  positive  test  result  for  3  weeks.  Hence,  this  is  viewed  as  low  risk  to  the                    
community.   
  

Case  4  involves  a  parent  of  a  Grade  11  student  who  has  tested  positive  for  covid-19.  The                   
student  had  spent  minimal  time  with  the  parent  prior  to  the  result.  He  is  going  to  be  tested,  as                     
will  his  close  group  of  friends,  who  are  all  in  self  quarantine.  The  friends  did  not  have  close                    
contact  with  the  parent  who  tested  positive.  We  will  update  again  once  we  have  results  for  the                   
students.   Currently,   this   is   still   viewed   as   low   risk   to   the   community.     
  

Should   you   have   any   questions,   comments,   or   information   regarding   any   possible   cases   please   
don't   hesitate   to   contact   the   school.     
  

Thank   you   for   your   support   and   understanding.     
  

Regards     
  

KPIS   Leadership   Team     
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เรยีน   ผู ้ปกครอง   
  
ทาง โรง เรยีนฯ  ม ีความ ยนิด ีที� จะแจง้ ใหท้า่ นท ราบ วา่  ผล การ ตรวจ ของ คณะ คร ูและ พนักงาน ที� ม ีสว่น เกี�ยวขอ้ง   
กบั กรณี ที�  2  นั�น  ผล ตรวจ ออก มา เป็น ลบ ทั �งหมด  นอกจาก นั�น ทกุ คน กําลงั อยู ่ใน ระหวา่ง การ แยก กกัตวั ดว้ย     
ตนเอง ตอ่ อกี เป็น เวลา   3   วนั เพื�อ สงัเกต อาการ   และ หาก ม ีอาการ น่า สงสยั จะ ตอ้ง ไป ตรวจ ซํ�า อกี ครั�ง หนึ�ง   
  
ใน วนั นี�  ทาง โรง เรยีนฯ  ได ้รับ แจง้ เพิ�ม เตมิ อกี  2  กรณี ที� อาจ จะ ม ีโอกาส ได ้รับ เชื�อ จาก ผู ้ตดิ เชื�อ โค วดิ -19  เรา ตอ้ง      
ขอ ขอบพระคณุ ทกุ ทา่น เป็น อยา่ง ยิ�ง ที� กรณุา เปิด เผย ขอ้มลู ให ้ทราบ   
  
กรณี ที�  3  เกี�ยวขอ้ง กบั นักเรยีน ระดบั ชั �น อนุบาล หอ้ง  Hippo  และ นักเรยีน เกรด  2/2  ซึ�ง ม ีบคุคล ใน ครอบครัว       
ตรวจ พบ เชื�อ โค วดิ  อยา่งไร กต็าม  คณุ แม ่ผู ้ซึ�ง ได ้สมัผัส ใกล ้ชดิ กบั ผู ้ตดิ เชื�อ ได ้รับ ผล การ ตรวจ เป็น ลบ  และ บตุร    
ทั �ง  2  คน ไม ่ได ้ม ีการ ตดิตอ่ ปฏ ิสมัพันธ ์ใดๆ  กบั ผู ้ตดิ เชื�อ เลย ตลอด ระยะ เวลา  3  สปัดาห ์ที� ผา่น มา  ดงั นั�น ถอื ได ้วา่       
ความ เสี�ยง ใน การ ได ้รับ เชื�อ อยู ่ใน เกณฑ ์ที� ตํ�า มาก   
  
กรณี ที�  4  เกี�ยวขอ้ง กบั ผู ้ปกครอง ของ นักเรยีน เกรด  11  ซึ�ง ได ้รับ ผล การ ตรวจ เชื�อ โค วดิ -19  เป็น บวก  นักเรยีน       
ได ้ม ีการ ตดิตอ่ ปฏ ิสมัพันธ ์สั �นๆ  กบั ผู ้ปกครอง กอ่น ที� ผล การ ตรวจ ของ ผู ้ปกครอง จะ ปราก ฎ ออก มา  ทั �งนี� นักเรยีน   
จะ ไป ตรวจ หา เชื�อ พรอ้ม กนั กบั กลุม่ เพื�อน ซึ�ง ขณะ นี� ได ้อยู ่ระหวา่ง การ แยก กกัตวั ดว้ย ตนเอง แลว้  ทาง โรง เรยีนฯ    
จะแจง้ ใหท้า่ นท ราบ ถงึ ผล การ ตรวจ ของ นักเรยีน ตอ่ ไป  อยา่งไร กต็าม  ที� กลา่ว มา นี� ถอืวา่ ความ เสี�ยง ใน การก ระ   
จาย เชื�อ ยงั อยู ่ใน ระดบั ตํ�า   
  
หาก ทา่น ใด ม ีขอ้ สงสยั   ม ีคํา แนะนํา หรอื ขอ้มลู อื�น ใด   ที� อาจ เป็น ประโยชน ์  กรณุา ตดิตอ่ มายงั โรง เรยีนฯ   ได ้
ตลอด เวลา   
  
ขอ ขอบคณุ ใน ความ รว่ม มอื และ ความ เขา้ใจ ของ ทกุ ทา่น มา   ณ   ที� นี�   
  
ขอ แสดง ความ นับถอื   
คณะ ผู ้บรหิาร   
โรงเรยีน นานา ชา ตกิ ีรพัฒน ์   


