
KPIS INTERNATIONAL SCHOOL

Ref: KPIS/BE/cs/0023/2022
March 11, 2022

Dear KPIS Community,

This is the short weekly announcement to update you on the recent cases within the community:

1) For the positive staff case reported to the school on March 6 the staff member has been in
home isolation since Sunday for 10 days and will return to campus once cleared to do so.

2) For the household close contact non-academic staff case reported to the school on March 7, the
staff member is isolated for 7-10 days since Monday, testing on day 3, 5, and 7 of last contact. The
staff member has tested negative via ATK at this time and is symptom free

3) For the household close contact in Grade 4 reported to the school on March 8, the student has
been isolated from the household member for 7-10 days since Tuesday, testing on day 3, 5, and 7 of
last contact. The student has continued to test negative at this time and is symptom free.

4) For the household close contact in G1 and G3, reported to the school on Wednesday, both
students have been isolated at home since Wednesday, testing on day 1, 3, 5, and 7. The G1
student has reported testing positive ATK to the school on Friday; however the Grade 3 student has
tested negative via ATK at this time and is symptom free. Both students will  continue in
home-isolation until cleared to return.

5) For the positive part-time staff case in middle school reported to the school Wednesday, the
teacher is symptom free and has been in home-isolation since Tuesday.

6) For the household close contact in Grade 6, the student is in home isolation, testing on day 1, 3,
5, and 7. The student has tested negative via ATK at this time and is symptom free.

In all cases, the parents of affected grade levels have been contacted directly via email, LINE or
Seesaw from the school so that appropriate response following protocol can be taken. Furthermore,
communication from families and staff involved has been proactive in helping us work together to
manage each case, keeping the risk to the community low.

Please take a few moments to read the updated protocol for close contact case response here:

/Covid Flow Chart.pdf Who Goes Home (Community Update).pdf

We ask that all community members continue to monitor symptoms and strictly follow protocols,
particularly mask-wearing and hand washing both on and off campus.

Thank you for your continued support, cooperation, and understanding.

Regards,

KPIS Leadership Team

https://drive.google.com/file/d/1-maitEi9vv3ILxvUIakbLgtA1Fza9FMl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nf2VSmKhIDiSONT_OZdsCqJ444uxROJA/view?usp=sharing


KPIS INTERNATIONAL SCHOOL

Ref: KPIS/BE/cs/0023/2022
วนัที� 11 มนีาคม 2565

เรยีนทา่นผูป้กครอง

ทางโรงเรยีนฯ ขอเรยีนใหท้า่นไดรั้บทราบถงึความคบืหนา้ประจําสปัดาห์ กรณีที�มผีูพ้บผลโควดิ-19 เป็นบวกภายในสงัคม
ของเรา ดงัตอ่ไปนี�:

1) กรณีมพีนกังานตดิเชื�อโควดิ ซึ�งโรงเรยีนฯ ไดรั้บแจง้เมื�อวนัที� 6 มนีาคม พนักงานทา่นนี�ไดพั้กรักษาตวัอยูท่ี�บา้น
ตั �งแตว่นัอาทติยท์ี�ผา่นมา จนครบ 10 วนัและจะกลบัมาทํางานที�โรงเรยีนฯ เมื�อตรวจไมพ่บเชื�อและไมม่อีาการป่วย
แลว้

2) กรณีพนกังานที�ไมเ่กี�ยวกบังานสอนมสีมัผสัใกลช้ดิกบัผูต้ดิเชื�อโควดิและอาศยัอยูใ่นบา้นเดยีวกนั ซึ�ง
โรงเรยีนฯ ไดรั้บแจง้เมื�อวนัที� 7 มนีาคม พนักงานทา่นนี�ไดแ้ยกกกัตวัตั �งแตว่นัจันทรท์ี�ผา่นมา เป็นระยะ เวลารวม
ทั �งสิ�น 7-10 วนัและไดทํ้าการตรวจหาเชื�อในวนัที� 3 วนัที� 5 และวนัที� 7 นับจากวนัที�ไดพ้บกนักบัผูต้ดิเชื�อ พนักงาน
ทา่นนี�ยงัคงมผีลตรวจเป็นลบและไมม่อีาการใดๆ แสดง

3) กรณีนกัเรยีนเกรด 4 มสีมัผสัใกลช้ดิกบัผูต้ดิโควดิซึ�งพกัอาศยัอยูใ่นบา้นเดยีวกนั ซึ�งโรงเรยีนฯ ไดรั้บแจง้
เมื�อวนัที� 8 มนีาคม นักเรยีนไดแ้ยกกกัตวัจากผูต้ดิเชื�อตั �งแตว่นัองัคาร เป็นระยะเวลาทั �งสิ�นรวม 7-10 วนัและไดทํ้าการ
ตรวจหาเชื�อในวนัที� 3 วนัที� 5 และวนัที� 7 นับจากวนัที�ไดพ้บกนักบัผูต้ดิเชื�อ นักเรยีนยงัคงมผีลตรวจเป็นลบและไมม่ี
อาการใดๆ แสดง

4) กรณีนกัเรยีนเกรด 1 และนกัเรยีนเกรด 3 มสีมัผสัใกลช้ดิกบัผูต้ดิโควดิซึ�งพกัอาศยัอยูใ่นบา้นเดยีวกนั ซึ�ง
โรงเรยีนฯ ไดรั้บแจง้เมื�อวนัพธุที�ผา่นมา นักเรยีนทั �งสองคนไดแ้ยกกกัตวัที�บา้นและไดทํ้าการตรวจหาเชื�อในวนัที� 1
วนัที� 3 วนัที� 5 และวนัที� 7 ทั �งนี�นักเรยีนเกรด 1 ทราบผลการตรวจเป็นบวกในวนันี� ขณะที�นักเรยีนเกรด 3 ยงัคงตรวจ
ไมพ่บเชื�อและไมม่อีาการป่วย ทั �งนี�นักเรยีนทั �งสองคนจะพักรักษาตวัและแยกกกัตวัอยูท่ี�บา้นจนกวา่จะตรวจไมพ่บ
เชื�อและไมม่อีาการป่วยแลว้

5) กรณีคณุครอูตัราจา้งช ั�วคราว (part-time staff) ของช ั�นมธัยมตน้ตรวจพบเชื�อ ซึ�งโรงเรยีนฯ ไดรั้บแจง้เมื�อ
วนัพธุ คณุครทูา่นนี�ไมม่อีาการและไดพั้กรักษาตวัอยูท่ี�บา้นตั �งแตว่นัองัคารที�ผา่นมา

6) กรณีนกัเรยีนเกรด 6 มสีมัผสัใกลช้ดิกบัผูต้ดิโควดิซึ�งพกัอาศยัอยูใ่นบา้นเดยีวกนั นกัเรยีนแยกกกัตวัอยูท่ ี�
บา้นและไดทํ้าการตรวจหาเชื�อในวนัที� 3 วนัที� 5 และวนัที� 7 นับจากวนัที�ไดพ้บกนักบัผูต้ดิเชื�อ ขณะนี�นักเรยีนยงัคง
มผีลตรวจเป็นลบและไมม่อีาการใดๆ แสดง

สําหรับกรณีทั �งหมดที�กลา่วมานี� ผูป้กครองที�เกี�ยวขอ้งของแตล่ะระดบัชั �นไดรั้บการตดิตอ่ทางอเีมล ทางไลนห์รอืผา่น
Seesaw จากโรงเรยีนฯ โดยตรง เพื�อใหส้ามารถปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัโควดิไดอ้ยา่งเหมาะสมเป็นที�เรยีบรอ้ยแลว้
อนึ�ง การตดิตอ่จากผูป้กครองและพนักงานที�เกี�ยวขอ้งในการนี�ชว่ยใหพ้วกเราจัดการกรณีตา่งๆ ไดอ้ยา่งรวดเร็ว สง่ผลให ้
ระดบัความเสี�ยงภายในโรงเรยีนฯ อยูใ่นระดบัตํ�า

กรณุาอา่นมาตรการในการรับมอืกบักรณีเป็นผูม้สีมัผัสใกลช้ดิฉบบัลา่สดุไดท้ี�นี� /Covid Flow Chart.pdf

Who Goes Home (Community Update).pdf

ทางโรงเรยีนฯ ขอใหท้กุทา่นยงัคงเฝ้าสงัเกตอาการและปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัโควดิดว้ยการใสห่นา้กากอนามยัและ
ลา้งมอือยา่งสมํ�าเสมอทั �งเมื�ออยูใ่นโรงเรยีนฯ และนอกโรงเรยีนฯ ตอ่ไป

ขอขอบพระคณุทกุทา่นในความเขา้ใจและความรว่มมอืดว้ยดมีาโดยตลอด

ขอแสดงความนับถอื

คณะผูบ้รหิาร
โรงเรยีนนานาชาตกิรีพัฒน์

https://drive.google.com/file/d/1-maitEi9vv3ILxvUIakbLgtA1Fza9FMl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nf2VSmKhIDiSONT_OZdsCqJ444uxROJA/view?usp=sharing

