
  
  
  
  
  
  

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   
  
  
  
  
  
  

https://www.facebook.com/kpis.fb/posts/4193501560683598
https://www.instagram.com/p/CNXMp0WLLMQ/
https://www.facebook.com/kpis.fb/posts/4196967313670356
https://www.instagram.com/p/CNaNsHdLvjc/


  
  
  
  
  
  

Ref:KPIS/BE/cs021/2021   
  

9   เมษายน   2564   
  
เรยีน   ผู ้ปกครอง   

  
  
เพื�อ ทราบ โดย ทั�ว กนั วา่ ทาง โรง เรยีนฯ   ได ้ม ีการ จัดการ ทําความ สะอาด ครั�ง ใหญ ่ตั �งแต ่วนั จันทร ์ชว่ง เย็น ตลอด 
มา ทั �ง สปัดาห ์    
  
อกี ทั �ง ทาง โรง เรยีนฯ  ยงั ได ้จัด ซื�อ โคม ไฟ ฆา่ เชื�อ โรค อาบ แสง ย ูวซี ี  ยี� หอ้ ฟิล ล ิปส ์  มา ใช ้ที� โรง เรยีนฯ  แสง ย ูว ีซ ีจะ     
ทํา หนา้ที� แผ ่กระจาย แสง และ กําจัด เชื�อ ไวรัส และ เชื�อ แบคทเีรยี ที� อยู ่ใน อากาศ และ บน พื�น ผวิ  สง่ ผล ให ้เชื�อ โรค  
กระจาย เชื�อ ตอ่ ไป ได ้ยาก  ตาม ผล ทดสอบ ใน หอ้ง ปฏบิตั ิการ  ลําแสง ย ูว ีซ ีสามารถ กําจัด ไวรัส  SARS-CoV-2      
ที� อยู ่บน พื�น ผวิ ได ้อยา่ง ม ีนัย ยะ สําคญั ถงึ  99  เปอรเ์ซน็ต ์  ภายใน ระยะ เวลา  6  วนิาท ี  และ ยงั ม ีความ เป็น มติร ตอ่       
สิ�ง แวดลอ้ม   
  
ทา่น สามารถ ตดิตาม โพสต ์ทาง โซ เชยี ลม ีเดยี ซึ�ง ม ีภาพ และ วดิโีอ ประกอบ การ ทําความ สะอาด ตลอด ทั �ง 
สปัดาห ์ที� ผา่น มา   ได ้ตา มลิ�งค ์ดา้น ลา่ง นี�   

● 7   เมษายน   2564    :     Facebook     /     Instagram     
● 8   เมษายน   2564    : Facebook     /      Instagram     

  
การ อาบ แสง ทําความ สะอาด และ ฆา่ เชื�อ โรค ใน บรเิวณ โรง เรยีนฯ   ดว้ย เทคโนโลย ีลําแสง ย ูว ีซ ีทั �งหมด จะ แลว้ 
เสร็จ ใน ชว่ง บา่ย ของ วนั นี�   หมาย รวม ถงึ หอ้ง ทกุ หอ้ง   ศนูย ์การ เรยีน รู ้  หอ้ง ครัว   หอ้ง อาหาร   บรเิวณ สว่น กลาง   
หอ้ง พ ยา ยาล   ฝ่าย การ เงนิ   และ ฝ่าย ธรุการ   
  
หลงั จาก นั�น  พนักงาน ทําความ สะอาด ได ้เชด็ ทําความ สะอาด อยา่ง หนัก และ ละเอยีด อกี ครั�ง หนึ�ง ดว้ย นํ�ายา ฆา่  
เชื�อ โรค เพื�อ เสรมิ ความ มั�นใจ ให ้พวก เรา     
  
ขอ ขอบพระคณุ ใน ความ รว่ม มอื ของ ทกุ ทา่น มา   ณ   ที� นี�   อนึ�ง   ทาง โรง เรยีนฯ   จะแจง้ ใหท้า่ นท ราบ ถงึ ความ คบื 
หนา้ ตอ่ ไป เป็น ระ ยะๆ   
  
ขอ แสดง ความ นับถอื   
คณะ ผู ้บรหิาร   
โรงเรยีน นานา ชา ตกิ ีรพัฒน ์   
  

https://www.facebook.com/kpis.fb/posts/4193501560683598
https://www.instagram.com/p/CNXMp0WLLMQ/
https://www.facebook.com/kpis.fb/posts/4196967313670356
https://www.instagram.com/p/CNaNsHdLvjc/

