KPIS INTERNATIONAL SCHOOL

Ref: KPIS/BE/cs071/2021
November 22, 2021

Dear KPIS Community,
First of all, we are pleased to report that all our staff, teachers and students coming onto
campus since reopening have had negative test results. We appreciate the community’s
support and assistance in following the protocol guidelines.
Around midday today, we received a report from a middle school parent for one 6th
grader and one 7th grader that someone working in their home had tested positive for
covid-19 via ATK self-test.
The domestic worker has minimal contact with the students in the home; however, as per
protocol and precaution, both students were isolated at school and then sent home to
quarantine for the rest of the week until PCR results for the domestic worker are
confirmed.
Both students tested negative via ATK test on Sunday and again today, Monday, meaning
that the risk to our community onsite is low at this point. Although, we ask that students
monitor symptoms and strictly follow protocols in the interim. We will ask that all middle
school students complete their second ATK test for the week on Tuesday instead of
Wednesday this week.
Should you have any questions, comments, or information please don't hesitate to
contact the school.
Thank you for your support and understanding.
Regards
KPIS Leadership Team
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