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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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เรยีน ทา่นผูป้กครอง

กอ่นอื�น ทางโรงเรยีนฯ ตอ้งขอขอบพระคณุทกุๆ ทา่นที�ใหค้วามรว่มมอืและปฏบิตัติามมาตรการ
ป้องกนัโควดิ-19 ดว้ยดมีาโดยตลอด ตั �งแตเ่ปิดโรงเรยีนฯ ใหนั้กเรยีน คณุครแูละพนักงานกลบัเขา้มา
ที�โรงเรยีนฯ ผลการตรวจโควดิ-19 นั�นเป็นลบตลอดมา

อยา่งไรกต็าม ในชว่งเที�ยงวนัของวนันี� โรงเรยีนฯ ไดรั้บแจง้จากผูป้กครองนักเรยีนระดบัชั �น
มธัยมศกึษา เกรด 6 และเกรด 7 วา่มแีมบ่า้นที�บา้นไดรั้บทราบผลการตรวจหาเชื�อโควดิ-19 แบบ
ATK เป็นบวก

ในขณะที�อยูท่ี�บา้น แมบ่า้นทา่นนั�นมสีมัผัสใกลช้ดิกบันักเรยีนทั �ง 2 คนนอ้ยมาก แตเ่พื�อใหเ้ป็นไป
ตามมาตรการและขอ้ควรระวงั นักเรยีนทั �ง 2 คนไดถ้กูแยกกกัตวัที�โรงเรยีนฯ และถกูสง่กลบับา้นเพื�อ
รับการกกัตวัแยกตอ่ในสปัดาหน์ี�ทั �งสปัดาหจ์นกวา่จะมผีลการตรวจแบบ PCR ของแมบ่า้นมายนืยนั
วา่หายดแีลว้

นักเรยีนทั �ง 2 คน มผีลตรวจ ATK เป็นลบเมื�อวนัอาทติยแ์ละวนันี� (วนัจันทร)์ กม็ผีลเป็นลบดว้ยเชน่
กนั ความเสี�ยงในสงัคมโรงเรยีนฯ ในขณะนี�จงึยงัถอืวา่อยูใ่นระดบัตํ�า อยา่งไรกต็าม ทางโรงเรยีนฯ
ขอใหนั้กเรยีนเฝ้าสงัเกตอุาการและปฏบิตัติามมาตรการอยา่งเครง่ครัดในเวลานี� โรงเรยีนฯ ขอ
แนะนําใหนั้กเรยีนชั �นมธัยมศกึษาตอนตน้ทกุคนทําการตรวจ ATK ในัวนัองัคาร (แทนวนัพธุ) ใน
สปัดาหน์ี�

หากทา่นมคํีาถาม ขอ้สงสยั ขอ้มลูหรอืคําแนะนําใดๆ โปรดอยา่งลงัเลที�จะตดิตอ่โรงเรยีนฯ

ขอขอบพระคณุทกุทา่นที�เขา้ใจ และใหค้วามรว่มมอืโดยดมีาโดยตลอด

ขอแสดงความนับถอื

คณะผูบ้รหิาร
โรงเรยีนนานาชาตกิรีพัฒน์


