Ref:KPIS/BE/cs021/2021
April 9, 2021
Dear KPIS Community,
This is a short update to let the community know about the deep cleaning of the campus that
started Monday evening and has continued throughout the week.
KPIS recently purchased Philips UV-C disinfection luminaires which are ideal for use in schools.
The UV-C lighting disinfects radiated air and surfaces containing bacteria and viruses and
reduces them from spreading further. All viruses and bacteria tested to date effectively respond
to UV-C disinfection. In laboratory testing, Signify’s UV-C light sources inactivated 99% of the
SARS-CoV-2 virus on a surface with an exposure time of 6 seconds. For added peace of mind,
the luminaires are also environmentally friendly.
Please see the social media posts here from throughout the week showing the clearing in
process:
● April 7, 2021: Facebook / Instagram
● April 8, 2021:Facebook / Instagram
The UV-C lighting treatment is set to complete this afternoon at the school. This means that all
rooms, learning spaces, kitchens , canteens, common areas and administrative offices have
been cleaned using the UV-C technology.
In all areas, following the UV-C cleaning process, our cleaning staff have deep cleaned using
disinfectant to reinforce the sterilization process.
Thank you for your support and understanding; we will continue to update the community as we
have more information regarding the campus closure at the school.
Regards,
KPIS Leadership Team

Ref:KPIS/BE/cs021/2021
9 เมษายน 2564
เรียน ผูปกครอง
้

เพือทราบโดยทัวกันว่าทางโรงเรียนฯ ไดมี้ การจัดการทําความสะอาดครังใหญ่ตังแต่วันจันทร์ชว่ งเย็นตลอด
ั ดาห์
มาทังสป
ื โคมไฟฆ่าเชอ
ื โรคอาบแสงยูวีซ ี ยีห ้อฟิ ลลิปส ์ มาใชที
้ โรงเรียนฯ แสงยูวีซจะ
ี
อีกทังทางโรงเรียนฯ ยังไดจั้ ดซอ
ื ไวรัสและเชอ
ื แบคทีเรียทีอยูใน
ื โรค
ทําหน ้าทีแผ่กระจายแสงและกําจัดเชอ
่ อากาศและบนพืนผิว สง่ ผลใหเช
้ อ
ื
ี
กระจายเชอต่อไปไดยาก
้
ตามผลทดสอบในห ้องปฏิบต
ั การ
ิ
ลําแสงยูวีซสามารถกําจัดไวรัส SARS-CoV-2
็ ต์ ภายในระยะเวลา 6 วินาที และยังมีความเป็ นมิตรต่อ
ทีอยูบน
่ พืนผิวไดอย่
้ างมีนัยยะสําคัญถึง 99 เปอร์เซน
สงิ แวดล ้อม
ี ลมีเดียซงึ มีภาพและวิดโี อประกอบการทําความสะอาดตลอดทัง
ท่านสามารถติดตามโพสต์ทางโซเชย
ั
สปดาห์ทีผ่านมา ไดตา
้ มลิงค์ด ้านล่างนี
● 7 เมษายน 2564 : Facebook / Instagram
● 8 เมษายน 2564 :Facebook / Instagram
ื โรคในบริเวณโรงเรียนฯ ด ้วยเทคโนโลยีลําแสงยูวีซทั
ี งหมดจะแล ้ว
การอาบแสงทําความสะอาดและฆ่าเชอ
เสร็จในชว่ งบ่ายของวันนี หมายรวมถึงห ้องทุกห ้อง ศูนย์การเรียนรู ้ ห ้องครัว ห ้องอาหาร บริเวณสว่ นกลาง
ห ้องพยายาล ฝ่ ายการเงิน และฝ่ ายธุรการ
็ ทําความสะอาดอย่างหนักและละเอียดอีกครังหนึงด ้วยนํ ายาฆ่า
หลังจากนัน พนักงานทําความสะอาดไดเช
้ ด
ื โรคเพือเสริมความมันใจใหพวก
เชอ
้
เรา
ขอขอบพระคุณในความร่วมมือของทุกท่านมา ณ ทีนี อนึง ทางโรงเรียนฯ จะแจ ้งให ้ท่านทราบถึงความคืบ
หน ้าต่อไปเป็ นระยะๆ
ขอแสดงความนับถือ
คณะผูบริ
้ หาร
โรงเรียนนานาชาติกรพั
ี ฒน์

