
KPIS INTERNATIONAL SCHOOL

Ref: KPIS/BE/cs/0021/2022
March 4, 2022

Dear KPIS Community,

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

1) For the close contact case in Kindergarten reported to the school on February 23,
the student who was a close contact case tested positive via follow up PCR test and
is in home-isolation for 10 days. The student . Hippos class is open as normal; the
student will return to school once cleared.

2) For the close contact in Nursery reported to the school on March 01, the student
had close contact with a confirmed case on Sunday, The student has been absent
from school as a precautionary measure, testing ATK on Wednesday (day3), and
Friday (day5) of contact before returning to campus.

3) For the close contact in Pre K2 reported to the school on February 27, the student
had close contact with a family member who had tested positive via ATK this
weekend, the student was absent from school as a precautionary measure while the
family member recovers. The student has tested negative via ATK at this time.

4) For the close contact case in Pre K2 reported to the school on March 02, an older
sibling of one of our Pre K2 students tested positive, so the student was kept home
as a household close contact. The Pre K2 student was last onsite on Tuesday March
01. Follow up testing came back positive on Thursday and is now in home-isolation
although has no symptoms at this time. All Pre K2 Gators students took additional
ATK tests as a precautionary measure before coming to school today.

5) For the close contact case In Pre K1 reported to the school on February 27, a
student had close contact with a confirmed positive case (outside home and school)
on the previous Friday. The student has been absent from school as a precautionary
measure, testing ATK on Monday (day3), and Wednesday (day5) of contact before
returning to campus on March 7.

6) For the close contact case for one Pre K1 and one Kindergarten student reported
on March 04, the two students had close contact with a household member who has
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tested positive via ATK on March 04. As a precaution, the 2 close contact students
are staying home until cleared to return.

7) For the positive staff case in Grade 3 and associated household close contacts, the
family has been in home-isolation since February 24, and will return to school next
week once medical clearance is received.

8) For the close contact cases we have been informed of with students that are
currently studying online as per hybrid schedule in G2, G4, G6, G9, and G12. All
students have been at home studying and are in home-isolation until cleared to
return. The student in Grade 2 and student in Grade 4 tested positive with follow up
PCR testing and are in isolation for 10 days or until cleared by medical certificate
before returning to campus. As such, the risk level is very low from these cases.

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 involved has been proactive in helping us
work together to manage each case, keeping the risk to the community low.

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
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Ref: KPIS/BE/cs/0021/2022
วนัที� 4 มนีาคม 2565

เรยีนทา่นผูป้กครอง

ทางโรงเรยีนฯ ขอเรยีนใหท้า่นไดรั้บทราบถงึความคบืหนา้กรณีที�มผีูพ้บผลโควดิ-19เป็นบวกภายในสงัคมของเรา
ดงัตอ่ไปนี�:

1) กรณีผูท้ ี�มสีมัผสัใกลช้ดิกบัผูต้ดิโควดิ ของระดบัช ั�นอนบุาล 3 ซึ�งโรงเรยีน่ฯ ไดรั้บแจง้เมื�อ
วนัที� 23 กมุภาพันธ์ นักเรยีนผูม้ผีลการตรวจเป็นบวกดว้ยวธิี PCR หลงัจากทราบวา่เป็นผูท้ี�มี
สมัผัสใกลช้ดิกบัผูต้ดิโควดิ กไ็ดทํ้าการกกัตวัที�บา้นเป็นระยะเวลา 10 วนัและจะกลบัมาเรยีนเมื�อ
มผีลตรวจยนืยนัเป็นลบและไมม่อีาการป่วยแลว้ หอ้งเรยีนอนุบาล 3 Hippos เปิดเรยีนตามปกติ

2) กรณีผูท้ ี�มสีมัผสัใกลช้ดิกบัผูต้ดิโควดิ ของระดบัช ั�นเนอเซอรี� ซึ�งโรงเรยีนฯไดรั้บ
แจง้เมื�อวนัที� 1 มนีาคม วา่มนัีกเรยีนที�ไดม้สีมัผัสใกลช้ดิกบัผูต้ดิเชื�อโควดิเมื�อวนัอาทติยท์ี� 27
กมุภาพันธ์ เพื�อเป็นการเฝ้าระวงั นักเรยีนคนดงักลา่วจงึไมไ่ดม้าเรยีนที�โรงเรยีนฯ พรอ้มทั �งได ้
ตรวจ ATK เมื�อวนัพธุ (วนัที� 3) และวนันี� (วนัที� 5) กอ่นที�จะกลบัมาเรยีนที�โรงเรยีนฯ อกีครั �งในวนั
จันทรท์ี�  7 มนีาคม

3) กรณีผูท้ ี�มสีมัผสัใกลช้ดิกบัผูต้ดิโควดิ ของระดบัช ั�นอนบุาล 2 ซึ�งทางโรงเรยีนฯ ไดรั้บแจง้
เมื�อวนัที� 27 กมุภาพันธว์า่มนัีกเรยีนที�ไดม้สีมัผัสใกลช้ดิกบัผูต้ดิเชื�อโควดิ และเป็นคนใน
ครอบครัวโดยทราบผลการตรวจ ATK เป็นบวกในชว่งสดุสปัดาหท์ี�ผา่นมา เพื�อเป็นการเฝ้า
ระวงั นักเรยีนคนดงักลา่วจงึไมไ่ดม้าเรยีนที�โรงเรยีนฯ ในระหวา่งที�ผูต้ดิเชื�อกําลงัรักษาตวันี�
นักเรยีนคนดงักลา่วไดต้รวจ ATK เป็นลบ

4) กรณีผูท้ ี�มสีมัผสัใกลช้ดิกบัผูต้ดิโควดิ ของระดบัช ั�นอนบุาล 2 ซึ�งโรงเรยีนฯ ไดรั้บแจง้
เมื�อวนัที� 2 มนีาคม พี�ของนักเรยีนชั �นอนุบาล 2 ไดรั้บการยนืยนัการตรวจหาเชื�อโควดิเป็นบวก
นักเรยีนชั �นอนุบาล 2 ดงักลา่วจงึตอ้งกกัตวัอยูท่ี�บา้นเพราะถอืวา่เป็นผูใ้กลช้ดิที�อาศยัอยูบ่า้น
เดยีวกนั นักเรยีนมาโรงเรยีนฯ ครั �งสดุทา้ยเมื�อวนัองัคารที� 1 มนีาคมที�ผา่นมา จากนั�นทราบผล
การตรวจ PCR เมื�อวานนี�วา่เป็นบวกจงึจะพักรักษาตวัอยูท่ี�บา้นตอ่ไปโดยที�ไมม่อีาการป่วยใดๆ
แสดงออกมา โรงเรยีนฯ ไดข้อใหนั้กเรยีนชั �นอนุบาล 2 Gators ทกุคนตรวจ ATK เพิ�มเตมิเพื�อ
เป็นการเฝ้าระวงักอ่นมาเรยีนในวนันี�

5) กรณีผูท้ี�มสีมัผัสใกลช้ดิกบัผูต้ดิโควดิ ของระดบัช ั�นอนบุาล 1 ซึ�งทางโรงเรยีนฯ ไดรั้บแจง้เมื�อ
วนัที� 27 กมุภาพันธว์า่มนัีกเรยีนที�ไดม้สีมัผัสใกลช้ดิกบัผูต้ดิเชื�อโควดิ (ไมใ่ชค่นในครอบครัว
หรอืคนในโรงเรยีนฯ) เมื�อวนัศกุรท์ี� 25 กมุภาพันธ์ เพื�อเป็นการเฝ้าระวงั นักเรยีนคนดงักลา่วจงึ
ไมไ่ดม้าเรยีนที�โรงเรยีนฯ พรอ้มทั �งไดต้รวจ ATK เมื�อวนัจันทร์ (วนัที� 3) และวนัพธุ (วนัที� 5) ที�
ผา่นมากอ่นที�จะกลบัมาเรยีนที�โรงเรยีนฯ อกีครั �งในวนัจันทรท์ี�  7 มนีาคม

6) กรณีมกีารสมัผสัใกลช้ดิกบัผูต้ดิโควดิ ของนกัเรยีนช ั�นอนบุาล 1 และช ั�นอนบุาล 3 ซึ�ง
โรงเรยีนฯ ไดรั้บแจง้เมื�อวนัที� 4 มนีาคม เนื�องจากนักเรยีนทั �งสองคนไดม้สีมัผัสใกลช้ดิกบั
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บคุคลที�พักอาศยัอยูใ่นบา้นซึ�งตรวจ ATK ทราบผลเป็นบวกเมื�อวนัที� 4 มนีาคม เพื�อเป็นการเฝ้า
ระวงั นักเรยีนทั �งสองคนไดทํ้าการกกัตวัอยูท่ี�บา้นจนกวา่จะทราบผลการตรวจยนืยนัเป็นลบและ
ไมม่อีาการแลว้

7) กรณีคณุครขูองเกรด 3 ที�ทราบผลการตรวจเป็นบวก คณุครแูละครอบครัวไดพั้กรักษาตวัที�
บา้นตั �งแตว่นัที� 24 กมุภาพันธท์ี�ผา่นมาและจะกลบัมาสอนที�โรงเรยีนฯ ในชว่งสปัดาหห์นา้
หลงัจากไดรั้บผลยนืยนัการตรวจวา่ไมพ่บเชื�อแลว้

8) สําหรับกรณีที�ไดรั้บแจง้วา่มกีารสมัผัสใกลช้ดิกบัผูต้ดิโควดิในสว่นที�เก ี�ยวขอ้งกบันกัเรยีนเก
รด 2, เกรด 4, เกรด 6, เกรด 9 และเกรด 12 ซึ�งขณะนี�เรยีนออนไลนท์ี�บา้นตามตาราง
เรยีนแบบไฮบรดิ นักเรยีนเกรด 2 และ เกรด 4 ที�ทราบผลการตรวจ PCR เป็นบวกและไดพั้ก
รัษาตวัที�บา้นเป็นระยะเวลา 10 วนัและจะกลบัมาเรยีนที�โรงเรยีนฯ หลงัจากที�ไมม่อีาการและมี
ผลตรวจยนืยนัวา่ไมพ่บเชื�อแลว้ ดงันั�นถอืไดว้า่ความเสี�ยงตอ่สงัคมโรงเรยีนของเราอยูใ่นระดบั
ตํ�า

สําหรับกรณีทั �งหมดที�กลา่วมานี� ผูป้กครองที�เกี�ยวขอ้งของแตล่ะระดบัชั �นไดรั้บการตดิตอ่ทางอเีมล ทางไลนห์รอื
ผา่น Seesaw จากโรงเรยีนฯ โดยตรง เพื�อใหส้ามารถปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัโควดิไดอ้ยา่งเหมาะสมเป็นที�
เรยีบรอ้ยแลว้ อนึ�ง การตดิตอ่จากทา่นที�เกี�ยวขอ้งในการนี�ชว่ยใหพ้วกเราจัดการกรณีตา่งๆ ไดอ้ยา่งรวดเร็ว สง่
ผลใหร้ะดบัความเสี�ยงภายในโรงเรยีนฯ อยูใ่นระดบัตํ�า

ทางโรงเรยีนฯ ขอใหท้กุทา่นยงัคงเฝ้าสงัเกตอาการและปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัโควดิดว้ยการใสห่นา้กาก
อนามยัและลา้งมอือยา่งสมํ�าเสมอทั �งเมื�ออยูใ่นโรงเรยีนฯ และนอกโรงเรยีนฯ ตอ่ไป

ขอขอบพระคณุทกุทา่นในความเขา้ใจและความรว่มมอืดว้ยดมีาโดยตลอด

ขอแสดงความนับถอื

คณะผูบ้รหิาร
โรงเรยีนนานาชาตกิรีพัฒน์


