
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

mailto:office@kpis.ac.th
mailto:nurse@kpis.ac.th


5 เมษายน 2564

เรยีน ผูป้กครองโรงเรยีนนานาชาตกิรีพฒัน์

ทางโรงเรยีนฯ ไดม้กีารเฝ้าระวงัและตดิตามขา่วสารการแพรร่ะบาดของเชื�อไวรัสโควดิ-19 ในโรงเรยีนนานา
ชาต ิซึ�งมโีรงเรยีนหลายๆแหง่ในพื�นที�สขุมุวทิไดทํ้าการปิดโรงเรยีนชั�วคราวในสถานการณท์ี�เกดิขึ�นในขณะนี�

ทางโรงเรยีนฯ ไดรั้บแจง้วา่ นักเรยีนของเรามปีระวตักิารตดิตอ่ใกลช้ดิกบัผูป่้วยโควดิ-19 ดว้ยกนั 2 ราย

● ผูป้กครองของนักเรยีน 1 ทา่น ไดรั้บการทดสอบโควดิ-19 และไดผ้ลลพัทเ์ป็นบวก สว่นสมาชกิ
ครอบครัวคนอื�นๆ รวมถงึตวันักเรยีนเอง ไดรั้บผลทดสอบเป็นลบ ซึ�งทางครอบครัวไดทํ้าการกกัตวั
และจะเขา้รับการตรวจเชค็เพื�อตดิตามผลอกีครั �งภายใน 7 วนั ขา้งหนา้นี�

● ผูป้กครองของนักเรยีนอกี 1 ราย ซึ�งมปีระวตัใิกลช้ดิกบัผูป่้วยโควดิ-19 ไดรั้บการทดสอบแลว้ และ
กําลงัรอผลตรวจอยู ่ซึ�งจะแจง้ใหท้างโรงเรยีนฯ ไดท้ราบในภายหลงั

● นักเรยีนในครอบครัวดงักลา่วไดทํ้าการกกัตวัอยูบ่า้นเพื�อเฝ้าระวงัตอ่ไป

เพื�อใหเ้ป็นไปตามมาตรการการเฝ้าระวงั และการป้องกนัภายใตคํ้าแนะนําจากกระทรวงสาธารณสขุ ทาง
โรงเรยีนฯ จะดําเนนิการดงัตอ่ไปนี�

● ปิดโรงเรยีนฯ เพื�อทําความสะอาดอยา่งละเอยีดในทกุหอ้งเรยีน พื�นที�สว่นกลาง และทกุพื�นที�ใชส้อย
รว่มกนั ดว้ยเทคโนโลยแีสง UVC และทําการพน่นํ�ายาฆา่เชื�อทั�วทกุบรเิวณ

● โรงเรยีนฯ จะเปลี�ยนการเรยีนการสอนเป็นแบบออนไลน์ ตั �งแตว่นัที� 7 - 9 เมษายน โดยรายละเอยีด
อื�นๆ จะแจง้ใหท้ราบเพิ�มเตมิในภายหลงั

● โรงเรยีนฯ จะเปิดการเรยีนการสอนตามปกติ ในวนัจันทรท์ี� 19 เมษายน 2564 เวน้แตจ่ะมเีหตกุารณ์
ฉุกเฉนิเฉพาะหนา้ ซึ�งจะแจง้ใหท้กุทา่นทราบตอ่ไป

● ทางโรงเรยีนฯ จะยงัคงรักษามาตรการป้องกนัโควดิ-19อยา่งเครง่ครัดสําหรับผูท้ี�เขา้มาตดิตอ่กบัทาง
โรงเรยีนฯ

หากทา่นมภีาวะสุม่เสี�ยง หรอืมปีระวตัใิกลช้ดิกบัผูป่้วย กรณุาแจง้ใหท้างโรงเรยีนฯ ทราบในทนัททีี�อเีมล
office@kpis.ac.th or nurse@kpis.ac.th

ทางโรงเรยีนฯ หวงัวา่จะไดก้ลบัมาเปิดทําการเรยีนการสอนหลงัชว่งวนัหยดุสงกรานตต์ามปกติ และหากมี
ขอ้มลูเพิ�มเตมิจะแจง้ใหท้า่นทราบในลําดบัตอ่ไป

จงึเรยีนมาเพื�อทราบ

ขอแสดงความนับถอื
คณะผูบ้รหิาร
โรงเรยีนนานาชาตกิรีพัฒน์
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