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Ref: KPIS/BE/cs/0032/2022
May 2, 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 in Kindergarten reported to the school on April 25, the staff
member will remain in home-isolation until cleared to return. The staff member has not been
on campus this week.

2) For the household close contacts connected to the above mentioned case, both student
and staff member have subsequently tested positive and will remain in home-isolation until
cleared to return.

3) For the positive case in Pre K1 reported to the school on April 26, the student remains in
home-isolation until cleared to return. The class has been closed since Tuesday
mid-morning, and students return on May 2 following ATK testing as normal

4) For the two household close contacts in Pre K1  reported later in the week, these cases are
unconnected to the case above, and the students will remain in home-isolation until cleared
to return.

5) For the household close contact in  Grade 4 reported to the school on April 26, the student
subsequently tested positive and will remain in home-isolation until cleared to return.

6) For the positive case in Grade 2 reported to the school on April 26, the student will remain
in home-isolation until cleared to return with the class taking ATK tests on Tuesday evening
as a precautionary measure. The student was not on campus after April 25.

7) For the household close contact in Grade 5 reported to the school on April 28, the student
will remain in home-isolation until cleared to return. The student has tested negative at this
time.

8) For the positive cases in Grade 6 reported to the school on April 24, the students will
remain in home-isolation until cleared to return, with the affected class shifting to
home-learning for April 25-27 due to multiple cases in a single class.

9) For the positive case in Grade 9 reported to the school on April 25, the student will remain
in home-isolation until cleared to return, with the student last being on campus the previous
week.

10) For the positive cases in Grade 7 reported to the school on April 26, the students will
remain in isolation until cleared to return, with the grade level shifting to home-learning for
April 27-29 due multiple cases across the grade level community.

11) For the positive case in Grade 10 reported to the school on April 28, the student will remain
in home-isolation until cleared to return, with the student last being on campus on April 25.

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.
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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

Ref: KPIS/BE/cs/0032/2022
วนัที� 2 พฤษภาคม 2565

เรยีนทา่นผูป้กครอง

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

1) กรณีบคุลากรช ั�นเนอเซอรี� ตรวจพบเชื�อโควดิ ซึ�งโรงเรยีนฯ ไดรั้บแจง้เมื�อวนัที� 25 เมษายน บคุลากรคนดงักลา่ว
ไดพั้กรักษาตวัอยูท่ี�บา้นและจะกลบัมาทํางานที�โรงเรยีนฯ เมื�อตรวจไมพ่บเชื�อและไมม่อีาการป่วยแลว้ บคุลากรทา่น
นี�ไมไ่ดเ้ขา้ภายในบรเิวณโรงเรยีนฯ ในชว่งสปัดาหท์ี�ผา่นมา

2) กรณีบคุลากรและนกัเรยีนช ั�นเนอเซอรี�มสีมัผสัใกลช้ดิกบัผูต้ดิโควดิซึ�งพกัอาศยัอยูใ่นบา้นเดยีวกนั ซึ�ง
เกี�ยวขอ้งกบักรณีในขอ้ 1 นักเรยีนและบคุลากรคนดงักลา่วไดต้รวจพบเชื�อโควดิในเวลาตอ่มา จงึไดพั้กรักษาตวัอยูท่ี�
บา้นและจะกลบัมาเรยีนที�โรงเรยีนฯ เมื�อตรวจไมพ่บเชื�อและไมม่อีาการป่วยแลว้

3) กรณีนกัเรยีนช ั�นเตรยีมอนบุาล 1 ตรวจพบเชื�อโควดิ ซึ�งโรงเรยีนฯ ไดรั้บแจง้เมื�อวนัที� 26 เมษายน นักเรยีนคน
ดงักลา่วไดพั้กรักษาตวัอยูท่ี�บา้นและจะกลบัมาเรยีนที�โรงเรยีนฯ ในวนัจันทรท์ี� 2 พฤษภาคม ทั �งนี�เพื�อปฏบิตัติาม
มาตรการการเฝ้าระวงั นักเรยีนชั �นเตรยีมอนุบาล 1 ทั �งหมดไดห้ยดุเรยีนไปตั �งแตว่นัองัคารชว่งเชา้เมื�อสปัดาหท์ี�แลว้

4) กรณีนกัเรยีนช ั�นเตรยีมอนบุาล 1 จาํนวน 2 คนมสีมัผสัใกลช้ดิกบัผูต้ดิโควดิซึ�งพกัอาศยัอยูใ่นบา้นเดยีวกนั
ซึ�งโรงเรยีนฯ ไดรั้บแจง้ชว่งกลางสปัดาหท์ี�ผา่นมา อยา่งไรกต็าม กรณีของนักเรยีน 2 คนนี�มไิดเ้กี�ยวขอ้งกบักรณีใน
ขอ้ที� 3 แตอ่ยา่งใด นักเรยีนทั �ง 2 คน จะกลบัมาเรยีนที�โรงเรยีนฯ เมื�อจบกระบวนการกกัตวัแลว้

5) กรณีนกัเรยีนเกรด 4 มสีมัผสัใกลช้ดิกบัผูต้ดิโควดิซึ�งพกัอาศยัอยูใ่นบา้นเดยีวกนั ซึ�งโรงเรยีนฯ ไดรั้บแจง้
เมื�อวนัที� 26 เมษายน ซึ�งนักเรยีนคนดงักลา่วไดต้รวจพบเชื�อโควดิในเวลาตอ่มา จงึไดพั้กรักษาตวัอยูท่ี�บา้นและจะ
กลบัมาเรยีนที�โรงเรยีนฯ เมื�อตรวจไมพ่บเชื�อและไมม่อีาการป่วยแลว้

6) กรณีนกัเรยีนเกรด 2 ตรวจพบเชื�อโควดิ ซึ�งโรงเรยีนฯ ไดรั้บแจง้เมื�อวนัที� 26 เมษายน โดยนักเรยีนคนดงักลา่ว
ไมไ่ดเ้ขา้ภายในบรเิวณโรงเรยีนฯ ตั �งแตว่นัที� 25 เมษายน นักเรยีนไดพั้กรักษาตวัอยูท่ี�บา้นและจะกลบัมาเรยีนที�
โรงเรยีนฯ เมื�อตรวจไมพ่บเชื�อและไมม่อีาการป่วยแลว้ ทั �งนี�เพื�อปฏบิตัติามมาตรการการเฝ้าระวงั นักเรยีนคนอื�นๆ ใน
หอ้งไดต้รวจ ATK เพิ�มเตมิชว่งเย็นของวนัองัคารที�ผา่นมา

https://drive.google.com/file/d/1-maitEi9vv3ILxvUIakbLgtA1Fza9FMl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nf2VSmKhIDiSONT_OZdsCqJ444uxROJA/view?usp=sharing
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7) กรณีนกัเรยีนเกรด 5 มสีมัผสัใกลช้ดิกบัผูต้ดิโควดิซึ�งพกัอาศยัอยูใ่นบา้นเดยีวกนั ซึ�งโรงเรยีนฯ ไดรั้บแจง้
เมื�อวนัที� 28 เมษายน นักเรยีนจะกลบัมาเรยีนที�โรงเรยีนฯ เมื�อจบกระบวนการกกัตวัแลว้ โดยขณะนี�ยงัมผีลตรวจเป็น
ลบ

8) กรณีนกัเรยีนเกรด 6 ตรวจพบเชื�อโควดิ ซึ�งโรงเรยีนฯ ไดรั้บแจง้เมื�อวนัที� 24 เมษายน นักเรยีนไดพั้กรักษาตวั
อยูท่ี�บา้นและจะกลบัมาเรยีนที�โรงเรยีนฯ เมื�อตรวจไมพ่บเชื�อและไมม่อีาการป่วยแลว้ ทั �งนี�นักเรยีนเกรด 6 ทั �งหอ้งได ้
เปลี�ยนเป็นเรยีนออนไลนใ์นชว่งวนัที� 25-27 เมษายนเนื�องจากพบหลายกรณีในหอ้งเรยีน

9) กรณีนกัเรยีนเกรด 9 ตรวจพบเชื�อโควดิ ซึ�งโรงเรยีนฯ ไดรั้บแจง้เมื�อวนัที� 25 เมษายน นักเรยีนไดพั้กรักษาตวั
อยูท่ี�บา้นและจะกลบัมาเรยีนที�โรงเรยีนฯ เมื�อตรวจไมพ่บเชื�อและไมม่อีาการป่วยแลว้ ทั �งนี�นักเรยีนคนดงักลา่วไมไ่ด ้
เขา้ภายในบรเิวณโรงเรยีนฯ เลยในสปัดาหท์ี�ผา่นมา

10) กรณีนกัเรยีนเกรด 7 ตรวจพบเชื�อโควดิ ซึ�งโรงเรยีนฯ ไดรั้บแจง้เมื�อวนัที� 26 เมษายน นักเรยีนไดพั้กรักษาตวัอยู่
ที�บา้นและจะกลบัมาเรยีนที�โรงเรยีนฯ เมื�อตรวจไมพ่บเชื�อและไมม่อีาการป่วยแลว้ ทั �งนี�นักเรยีนเกรด 7 ทั �งชั �นได ้
เปลี�ยนเป็นเรยีนออนไลนใ์นชว่งวนัที� 27-29 เมษายนเนื�องจากพบหลายกรณีในระดบัชั �น

11) กรณีนกัเรยีนเกรด 10 ตรวจพบเชื�อโควดิ ซึ�งโรงเรยีนฯ ไดรั้บแจง้เมื�อวนัที� 28 เมษายน นักเรยีนไดพั้กรักษาตวั
อยูท่ี�บา้นและจะกลบัมาเรยีนที�โรงเรยีนฯ เมื�อตรวจไมพ่บเชื�อและไมม่อีาการป่วยแลว้ ทั �งนี�นักเรยีนคนดงักลา่วไดเ้ขา้
มาภายในบรเิวณโรงเรยีนฯ วนัสดุทา้ยเมื�อวนัที� 25 เมษายนที�ผา่นมา

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

