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
ว ันที่ 4 มีนาคม 2565
เรียนท่านผูป
้ กครอง
ทางโรงเรียนฯ ขอเรียนให ้ท่านได ้รับทราบถึงความคืบหน ้ากรณีทม
ี่ ผ
ี ู ้พบผลโควิด-19เป็ นบวกภายในสงั คมของเรา
ดังต่อไปนี:้
1)

ั ัสใกล้ชด
ั้
ิ ก ับผูต
กรณีผท
ู้ ม
ี่ ส
ี มผ
้ ด
ิ โควิด ของระด ับชนอนุ
บาล 3 ซงึ่ โรงเรียน่ฯ ได ้รับแจ ้งเมือ
่
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ นักเรียนผู ้มีผลการตรวจเป็ นบวกด ้วยวิธ ี PCR หลังจากทราบว่าเป็ นผู ้ทีม
่ ี
ั ผัสใกล ้ชด
ิ กับผู ้ติดโควิด ก็ได ้ทำการกักตัวทีบ
สม
่ ้านเป็ นระยะเวลา 10 วันและจะกลับมาเรียนเมือ
่
มีผลตรวจยืนยันเป็ นลบและไม่มอ
ี าการป่ วยแล ้ว ห ้องเรียนอนุบาล 3 Hippos เปิ ดเรียนตามปกติ

ั ัสใกล้ชด
ั้
ิ ก ับผูต
ู้ ม
ี่ ส
ี มผ
้ ด
ิ โควิด ของระด ับชนเนอเซอรี
่ ซงึ่ โรงเรียนฯได ้รับ
2) กรณีผท
ั ผัสใกล ้ชด
ิ กับผู ้ติดเชอ
ื้ โควิดเมือ
่ วันอาทิตย์ท ี่ 27
แจ ้งเมือ
่ วันที่ 1 มีนาคม ว่ามีนักเรียนทีไ่ ด ้มีสม
กุมภาพันธ์ เพือ
่ เป็ นการเฝ้ าระวัง นักเรียนคนดังกล่าวจึงไม่ได ้มาเรียนทีโ่ รงเรียนฯ พร ้อมทัง้ ได ้
ตรวจ ATK เมือ
่ วันพุธ (วันที่ 3) และวันนี้ (วันที่ 5) ก่อนทีจ
่ ะกลับมาเรียนทีโ่ รงเรียนฯ อีกครัง้ ในวัน
จันทร์ท ี่ 7 มีนาคม
ั ัสใกล้ชด
ั้
ิ ก ับผูต
ู้ ม
ี่ ส
ี มผ
้ ด
ิ โควิด ของระด ับชนอนุ
บาล 2 ซงึ่ ทางโรงเรียนฯ ได ้รับแจ ้ง
3) กรณีผท
ั ผัสใกล ้ชด
ิ กับผู ้ติดเชอ
ื้ โควิด และเป็ นคนใน
เมือ
่ วันที่ 27 กุมภาพันธ์วา่ มีนักเรียนทีไ่ ด ้มีสม
ั ดาห์ทผ
ครอบครัวโดยทราบผลการตรวจ ATK เป็ นบวกในชว่ งสุดสป
ี่ า่ นมา เพือ
่ เป็ นการเฝ้ า
ื้ กำลังรักษาตัวนี้
ระวัง นักเรียนคนดังกล่าวจึงไม่ได ้มาเรียนทีโ่ รงเรียนฯ ในระหว่างทีผ
่ ู ้ติดเชอ
นักเรียนคนดังกล่าวได ้ตรวจ ATK เป็ นลบ
ั ัสใกล้ชด
ั้
ิ ก ับผูต
ู้ ม
ี่ ส
ี มผ
้ ด
ิ โควิด ของระด ับชนอนุ
บาล 2 ซงึ่ โรงเรียนฯ ได ้รับแจ ้ง
4) กรณีผท
ั ้ อนุบาล 2 ได ้รับการยืนยันการตรวจหาเชอ
ื้ โควิดเป็ นบวก
เมือ
่ วันที่ 2 มีนาคม พีข
่ องนักเรียนชน
ั ้ อนุบาล 2 ดังกล่าวจึงต ้องกักตัวอยูท
ิ ทีอ
ั อยูบ
นักเรียนชน
่ บ
ี่ ้านเพราะถือว่าเป็ นผู ้ใกล ้ชด
่ าศย
่ ้าน
เดียวกัน นักเรียนมาโรงเรียนฯ ครัง้ สุดท ้ายเมือ
่ วันอังคารที่ 1 มีนาคมทีผ
่ า่ นมา จากนัน
้ ทราบผล
การตรวจ PCR เมือ
่ วานนีว้ า่ เป็ นบวกจึงจะพักรักษาตัวอยูท
่ บ
ี่ ้านต่อไปโดยทีไ่ ม่มอ
ี าการป่ วยใดๆ
ั ้ อนุบาล 2 Gators ทุกคนตรวจ ATK เพิม
แสดงออกมา โรงเรียนฯ ได ้ขอให ้นักเรียนชน
่ เติมเพือ
่
เป็ นการเฝ้ าระวังก่อนมาเรียนในวันนี้
ั้
ั ผัสใกล ้ชด
ิ กับผู ้ติดโควิด ของระด ับชนอนุ
่ ส
ี ม
บาล 1 ซงึ่ ทางโรงเรียนฯ ได ้รับแจ ้งเมือ
่
5) กรณีผู ้ทีม
ั ผัสใกล ้ชด
ิ กับผู ้ติดเชอ
ื้ โควิด (ไม่ใชค
่ นในครอบครัว
วันที่ 27 กุมภาพันธ์วา่ มีนักเรียนทีไ่ ด ้มีสม
หรือคนในโรงเรียนฯ) เมือ
่ วันศุกร์ท ี่ 25 กุมภาพันธ์ เพือ
่ เป็ นการเฝ้ าระวัง นักเรียนคนดังกล่าวจึง
ไม่ได ้มาเรียนทีโ่ รงเรียนฯ พร ้อมทัง้ ได ้ตรวจ ATK เมือ
่ วันจันทร์ (วันที่ 3) และวันพุธ (วันที่ 5) ที่
ผ่านมาก่อนทีจ
่ ะกลับมาเรียนทีโ่ รงเรียนฯ อีกครัง้ ในวันจันทร์ท ี่ 7 มีนาคม
ั ัสใกล้ชด
ั้
ั้
ิ ก ับผูต
ี ารสมผ
้ ด
ิ โควิด ของน ักเรียนชนอนุ
บาล 1 และชนอนุ
บาล 3 ซงึ่
6) กรณีมก
ั ผัสใกล ้ชด
ิ กับ
โรงเรียนฯ ได ้รับแจ ้งเมือ
่ วันที่ 4 มีนาคม เนือ
่ งจากนักเรียนทัง้ สองคนได ้มีสม
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ั อยูใ่ นบ ้านซงึ่ ตรวจ ATK ทราบผลเป็ นบวกเมือ
บุคคลทีพ
่ ักอาศย
่ วันที่ 4 มีนาคม เพือ
่ เป็ นการเฝ้ า
ระวัง นักเรียนทัง้ สองคนได ้ทำการกักตัวอยูท
่ บ
ี่ ้านจนกว่าจะทราบผลการตรวจยืนยันเป็ นลบและ
ไม่มอ
ี าการแล ้ว
ุ ครูของเกรด 3 ทีท
่ ราบผลการตรวจเป็ นบวก คุณครูและครอบครัวได ้พักรักษาตัวที่
7) กรณีคณ
ั ดาห์หน ้า
บ ้านตัง้ แต่วน
ั ที่ 24 กุมภาพันธ์ทผ
ี่ า่ นมาและจะกลับมาสอนทีโ่ รงเรียนฯ ในชว่ งสป
ื้ แล ้ว
หลังจากได ้รับผลยืนยันการตรวจว่าไม่พบเชอ
ั ผัสใกล ้ชด
ิ กับผู ้ติดโควิดในสว่ นทีเ่ กีย
่ วข้องก ับน ักเรียนเก
8) สำหรับกรณีทไี่ ด ้รับแจ ้งว่ามีการสม
รด 2, เกรด 4, เกรด 6, เกรด 9 และเกรด 12 ซงึ่ ขณะนีเ้ รียนออนไลน์ทบ
ี่ า้ นตามตาราง
เรียนแบบไฮบริด นักเรียนเกรด 2 และ เกรด 4 ทีท
่ ราบผลการตรวจ PCR เป็ นบวกและได ้พัก
รัษาตัวทีบ
่ ้านเป็ นระยะเวลา 10 วันและจะกลับมาเรียนทีโ่ รงเรียนฯ หลังจากทีไ่ ม่มอ
ี าการและมี
ื้ แล ้ว ดังนัน
ี่ งต่อสงั คมโรงเรียนของเราอยูใ่ นระดับ
ผลตรวจยืนยันว่าไม่พบเชอ
้ ถือได ้ว่าความเสย
ต่ำ

ั ้ ได ้รับการติดต่อทางอีเมล ทางไลน์หรือ
สำหรับกรณีทงั ้ หมดทีก
่ ล่าวมานี้ ผู ้ปกครองทีเ่ กีย
่ วข ้องของแต่ละระดับชน
ผ่าน Seesaw จากโรงเรียนฯ โดยตรง เพือ
่ ให ้สามารถปฏิบต
ั ต
ิ ามมาตรการป้ องกันโควิดได ้อย่างเหมาะสมเป็ นที่
เรียบร ้อยแล ้ว อนึง่ การติดต่อจากท่านทีเ่ กีย
่ วข ้องในการนีช
้ ว่ ยให ้พวกเราจัดการกรณีตา่ งๆ ได ้อย่างรวดเร็ว สง่
ี่ งภายในโรงเรียนฯ อยูใ่ นระดับต่ำ
ผลให ้ระดับความเสย
่ น ้ากาก
ทางโรงเรียนฯ
ขอให ้ทุกท่านยังคงเฝ้ าสงั เกตอาการและปฏิบต
ั ต
ิ ามมาตรการป้ องกันโควิดด ้วยการใสห
อนามัยและล ้างมืออย่างสม่ำเสมอทัง้ เมือ
่ อยูใ่ นโรงเรียนฯ และนอกโรงเรียนฯ ต่อไป
ขอขอบพระคุณทุกท่านในความเข ้าใจและความร่วมมือด ้วยดีมาโดยตลอด
ขอแสดงความนับถือ
คณะผู ้บริหาร
โรงเรียนนานาชาติกรี พัฒน์

