Ref: KPIS BE/ws015/2021
April 5, 2021
Dear KPIS Community,
We have been closely monitoring recent contact cases in the international school community,
which has seen the temporary short term closures of a number of campuses in the Sukhumvit
area.
Within our KPIS community we have also received communication today of 2 reports where our
students have had close contact potential covid cases:
●

●
●

A Parent of one of our students tested positive for covid-19; other family members,
including our student, have tested negative. All family members have been quarantined
and require follow up testing in 7 days.
A parent of a student has had possible contact with a confirmed positive covid-19. Tests
have been done and results are pending.
All students have been self-quarantined at home.

As a precautionary measure under guidance from the MOPH the school will be doing the
following:
●
●
●
●

Close the whole school for deep cleaning of all classrooms, common areas, and
facilities. This will be done using UVC light technology, ionisation, and disinfectant.
School will shift to online learning April 7- 9. More details to follow from your child’s
principal.
School will reopen for students after the break on April 19, 2021 unless otherwise
informed.
The school will continue to operate strict covid-19 protocols for all coming onto campus.

As always, if you have any direct links with any high risk exposure, please don’t hesitate to
contact us at office@kpis.ac.th or nurse@kpis.ac.th
We hope to open as normal after the break and will continue to update the community.
Kind regards,

KPIS Leadership Team

5 เมษายน 2564
เรียน ผูป
้ กครองโรงเรียนนานาชาติกรี พ ัฒน์
ื้ ไวรัสโควิด-19 ในโรงเรียนนานา
ทางโรงเรียนฯ ได ้มีการเฝ้ าระวังและติดตามข่าวสารการแพร่ระบาดของเชอ
ชาติ ซงึ่ มีโรงเรียนหลายๆแห่งในพืน
้ ทีส
่ ข
ุ ม
ุ วิทได ้ทำการปิ ดโรงเรียนชวั่ คราวในสถานการณ์ทเี่ กิดขึน
้ ในขณะนี้
ิ กับผู ้ป่ วยโควิด-19 ด ้วยกัน 2 ราย
ทางโรงเรียนฯ ได ้รับแจ ้งว่า นักเรียนของเรามีประวัตก
ิ ารติดต่อใกล ้ชด
●

●
●

ิ
ผู ้ปกครองของนักเรียน 1 ท่าน ได ้รับการทดสอบโควิด-19 และได ้ผลลัพท์เป็ นบวก สว่ นสมาชก
ครอบครัวคนอืน
่ ๆ รวมถึงตัวนักเรียนเอง ได ้รับผลทดสอบเป็ นลบ ซงึ่ ทางครอบครัวได ้ทำการกักตัว
็ เพือ
และจะเข ้ารับการตรวจเชค
่ ติดตามผลอีกครัง้ ภายใน 7 วัน ข ้างหน ้านี้
ิ กับผู ้ป่ วยโควิด-19 ได ้รับการทดสอบแล ้ว และ
ผู ้ปกครองของนักเรียนอีก 1 ราย ซงึ่ มีประวัตใิ กล ้ชด
กำลังรอผลตรวจอยู่ ซงึ่ จะแจ ้งให ้ทางโรงเรียนฯ ได ้ทราบในภายหลัง
นักเรียนในครอบครัวดังกล่าวได ้ทำการกักตัวอยูบ
่ ้านเพือ
่ เฝ้ าระวังต่อไป

เพือ
่ ให ้เป็ นไปตามมาตรการการเฝ้ าระวัง
โรงเรียนฯ จะดำเนินการดังต่อไปนี้
●
●
●
●

และการป้ องกันภายใต ้คำแนะนำจากกระทรวงสาธารณสุข

ทาง

้
ปิ ดโรงเรียนฯ เพือ
่ ทำความสะอาดอย่างละเอียดในทุกห ้องเรียน พืน
้ ทีส
่ ว่ นกลาง และทุกพืน
้ ทีใ่ ชสอย
ื้ ทัว่ ทุกบริเวณ
ร่วมกัน ด ้วยเทคโนโลยีแสง UVC และทำการพ่นน้ำยาฆ่าเชอ
โรงเรียนฯ จะเปลีย
่ นการเรียนการสอนเป็ นแบบออนไลน์ ตัง้ แต่วน
ั ที่ 7 - 9 เมษายน โดยรายละเอียด
อืน
่ ๆ จะแจ ้งให ้ทราบเพิม
่ เติมในภายหลัง
โรงเรียนฯ จะเปิ ดการเรียนการสอนตามปกติ ในวันจันทร์ท ี่ 19 เมษายน 2564 เว ้นแต่จะมีเหตุการณ์
ฉุกเฉินเฉพาะหน ้า ซงึ่ จะแจ ้งให ้ทุกท่านทราบต่อไป
ทางโรงเรียนฯ จะยังคงรักษามาตรการป้ องกันโควิด-19อย่างเคร่งครัดสำหรับผู ้ทีเ่ ข ้ามาติดต่อกับทาง
โรงเรียนฯ

ี่ ง หรือมีประวัตใิ กล ้ชด
ิ กับผู ้ป่ วย กรุณาแจ ้งให ้ทางโรงเรียนฯ ทราบในทันทีทอ
หากท่านมีภาวะสุ่มเสย
ี่ เี มล
office@kpis.ac.th or nurse@kpis.ac.th
ทางโรงเรียนฯ หวังว่าจะได ้กลับมาเปิ ดทำการเรียนการสอนหลังชว่ งวันหยุดสงกรานต์ตามปกติ และหากมี
ข ้อมูลเพิม
่ เติมจะแจ ้งให ้ท่านทราบในลำดับต่อไป
จึงเรียนมาเพือ
่ ทราบ
ขอแสดงความนับถือ
คณะผู ้บริหาร
โรงเรียนนานาชาติกรี พัฒน์

