KPIS INTERNATIONAL SCHOOL

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
ว ันที่ 2 พฤษภาคม 2565
เรียนท่านผูป
้ กครอง
ทางโรงเรียนฯ ขอเรียนให ้ท่านได ้รับทราบถึงความคืบหน ้าประจำสัปดาห์ กรณีทม
ี่ ผ
ี ู ้พบผลโควิด-19 เป็ นบวกภายในสังคม
ของเรา ดังต่อไปนี:้
1)

้ โควิด ซึง่ โรงเรียนฯ ได ้รับแจ ้งเมือ
ั้
กรณีบค
ุ ลากรชนเนอเซอรี
่ ตรวจพบเชือ
่ วันที่ 25 เมษายน บุคลากรคนดังกล่าว
้ และไม่มอ
ได ้พักรักษาตัวอยูท
่ บ
ี่ ้านและจะกลับมาทำงานทีโ่ รงเรียนฯ เมือ
่ ตรวจไม่พบเชือ
ี าการป่ วยแล ้ว บุคลากรท่าน
นีไ
้ ม่ได ้เข ้าภายในบริเวณโรงเรียนฯ ในช่วงสัปดาห์ทผ
ี่ า่ นมา

2)

ั้
ั ัสใกล้ชด
ั
ิ ก ับผูต
กรณีบค
ุ ลากรและน ักเรียนชนเนอเซอรี
ม
่ ส
ี มผ
้ ด
ิ โควิดซึง่ พ ักอาศยอยู
ใ่ นบ้านเดียวก ัน
ซึง่
้
เกีย
่ วข ้องกับกรณีในข ้อ 1 นักเรียนและบุคลากรคนดังกล่าวได ้ตรวจพบเชือโควิดในเวลาต่อมา จึงได ้พักรักษาตัวอยูท
่ ี่
้ และไม่มอ
บ ้านและจะกลับมาเรียนทีโ่ รงเรียนฯ เมือ
่ ตรวจไม่พบเชือ
ี าการป่ วยแล ้ว

3)

้ โควิด ซึง่ โรงเรียนฯ ได ้รับแจ ้งเมือ
ั้
กรณีน ักเรียนชนเตรี
ยมอนุบาล 1 ตรวจพบเชือ
่ วันที่ 26 เมษายน นักเรียนคน
ดังกล่าวได ้พักรักษาตัวอยูท
่ บ
ี่ ้านและจะกลับมาเรียนทีโ่ รงเรียนฯ ในวันจันทร์ท ี่ 2 พฤษภาคม ทัง้ นีเ้ พือ
่ ปฏิบต
ั ต
ิ าม
้ เตรียมอนุบาล 1 ทัง้ หมดได ้หยุดเรียนไปตัง้ แต่วน
มาตรการการเฝ้ าระวัง นักเรียนชัน
ั อังคารช่วงเช ้าเมือ
่ สัปดาห์ทแ
ี่ ล ้ว

4)

ั้
ั ัสใกล้ชด
ั
ิ ก ับผูต
กรณีน ักเรียนชนเตรี
ยมอนุบาล 1 จำนวน 2 คนมีสมผ
้ ด
ิ โควิดซึง่ พ ักอาศยอยู
ใ่ นบ้านเดียวก ัน
ซึง่ โรงเรียนฯ ได ้รับแจ ้งช่วงกลางสัปดาห์ทผ
ี่ า่ นมา อย่างไรก็ตาม กรณีของนักเรียน 2 คนนีม
้ ไิ ด ้เกีย
่ วข ้องกับกรณีใน
ข ้อที่ 3 แต่อย่างใด นักเรียนทัง้ 2 คน จะกลับมาเรียนทีโ่ รงเรียนฯ เมือ
่ จบกระบวนการกักตัวแล ้ว

5)

ั ัสใกล้ชด
ั
ิ ก ับผูต
กรณีน ักเรียนเกรด 4 มีสมผ
้ ด
ิ โควิดซึง่ พ ักอาศยอยู
ใ่ นบ้านเดียวก ัน ซึง่ โรงเรียนฯ ได ้รับแจ ้ง
่
้
เมือ
่ วันที่ 26 เมษายน ซึงนักเรียนคนดังกล่าวได ้ตรวจพบเชือโควิดในเวลาต่อมา จึงได ้พักรักษาตัวอยูท
่ บ
ี่ ้านและจะ
้ และไม่มอ
กลับมาเรียนทีโ่ รงเรียนฯ เมือ
่ ตรวจไม่พบเชือ
ี าการป่ วยแล ้ว

6)

้ โควิด ซึง่ โรงเรียนฯ ได ้รับแจ ้งเมือ
กรณีน ักเรียนเกรด 2 ตรวจพบเชือ
่ วันที่ 26 เมษายน โดยนักเรียนคนดังกล่าว
ไม่ได ้เข ้าภายในบริเวณโรงเรียนฯ ตัง้ แต่วน
ั ที่ 25 เมษายน นักเรียนได ้พักรักษาตัวอยูท
่ บ
ี่ ้านและจะกลับมาเรียนที่
้ และไม่มอ
โรงเรียนฯ เมือ
่ ตรวจไม่พบเชือ
ี าการป่ วยแล ้ว ทัง้ นีเ้ พือ
่ ปฏิบต
ั ต
ิ ามมาตรการการเฝ้ าระวัง นักเรียนคนอืน
่ ๆ ใน
ห ้องได ้ตรวจ ATK เพิม
่ เติมช่วงเย็นของวันอังคารทีผ
่ า่ นมา
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7)

ั ัสใกล้ชด
ั
ิ ก ับผูต
กรณีน ักเรียนเกรด 5 มีสมผ
้ ด
ิ โควิดซึง่ พ ักอาศยอยู
ใ่ นบ้านเดียวก ัน ซึง่ โรงเรียนฯ ได ้รับแจ ้ง
เมือ
่ วันที่ 28 เมษายน นักเรียนจะกลับมาเรียนทีโ่ รงเรียนฯ เมือ
่ จบกระบวนการกักตัวแล ้ว โดยขณะนีย
้ งั มีผลตรวจเป็ น
ลบ

8)

้ โควิด ซึง่ โรงเรียนฯ ได ้รับแจ ้งเมือ
กรณีน ักเรียนเกรด 6 ตรวจพบเชือ
่ วันที่ 24 เมษายน นักเรียนได ้พักรักษาตัว
้ และไม่มอ
อยูท
่ บ
ี่ ้านและจะกลับมาเรียนทีโ่ รงเรียนฯ เมือ
่ ตรวจไม่พบเชือ
ี าการป่ วยแล ้ว ทัง้ นีน
้ ักเรียนเกรด 6 ทัง้ ห ้องได ้
เปลีย
่ นเป็ นเรียนออนไลน์ในช่วงวันที่ 25-27 เมษายนเนือ
่ งจากพบหลายกรณีในห ้องเรียน

9)

้ โควิด ซึง่ โรงเรียนฯ ได ้รับแจ ้งเมือ
กรณีน ักเรียนเกรด 9 ตรวจพบเชือ
่ วันที่ 25 เมษายน นักเรียนได ้พักรักษาตัว
้ และไม่มอ
อยูท
่ บ
ี่ ้านและจะกลับมาเรียนทีโ่ รงเรียนฯ เมือ
่ ตรวจไม่พบเชือ
ี าการป่ วยแล ้ว ทัง้ นีน
้ ักเรียนคนดังกล่าวไม่ได ้
เข ้าภายในบริเวณโรงเรียนฯ เลยในสัปดาห์ทผ
ี่ า่ นมา

้ โควิด ซึง่ โรงเรียนฯ ได ้รับแจ ้งเมือ
่ วันที่ 26 เมษายน นักเรียนได ้พักรักษาตัวอยู่
10) กรณีน ักเรียนเกรด 7 ตรวจพบเชือ
้ และไม่มอ
้ ได ้
ทีบ
่ ้านและจะกลับมาเรียนทีโ่ รงเรียนฯ เมือ
่ ตรวจไม่พบเชือ
ี าการป่ วยแล ้ว ทัง้ นีน
้ ักเรียนเกรด 7 ทัง้ ชัน
้
เปลีย
่ นเป็ นเรียนออนไลน์ในช่วงวันที่ 27-29 เมษายนเนือ
่ งจากพบหลายกรณีในระดับชัน
11)

้ โควิด ซึง่ โรงเรียนฯ ได ้รับแจ ้งเมือ
กรณีน ักเรียนเกรด 10 ตรวจพบเชือ
่ วันที่ 28 เมษายน นักเรียนได ้พักรักษาตัว
้ และไม่มอ
อยูท
่ บ
ี่ ้านและจะกลับมาเรียนทีโ่ รงเรียนฯ เมือ
่ ตรวจไม่พบเชือ
ี าการป่ วยแล ้ว ทัง้ นีน
้ ักเรียนคนดังกล่าวได ้เข ้า
มาภายในบริเวณโรงเรียนฯ วันสุดท ้ายเมือ
่ วันที่ 25 เมษายนทีผ
่ า่ นมา

้ ได ้รับการติดต่อทางอีเมล
สำหรับกรณีทงั ้ หมดทีก
่ ล่าวมานี้
ผู ้ปกครองทีเ่ กีย
่ วข ้องของแต่ละระดับชัน
ทางไลน์หรือผ่าน
Seesaw จากโรงเรียนฯ โดยตรง เพือ
่ ให ้สามารถปฏิบต
ั ต
ิ ามมาตรการป้ องกันโควิดได ้อย่างเหมาะสมเป็ นทีเ่ รียบร ้อยแล ้ว
อนึง่ การติดต่อจากผู ้ปกครองและพนักงานทีเ่ กีย
่ วข ้องในการนีช
้ ว่ ยให ้พวกเราจัดการกรณีตา่ งๆ ได ้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให ้
่ งภายในโรงเรียนฯ อยูใ่ นระดับต่ำ
ระดับความเสีย
ั ผัสใกล ้ชิดฉบับล่าสุดได ้ทีน
กรุณาอ่านมาตรการในการรับมือกับกรณีเป็ นผู ้มีสม
่ ี่

Covid Flow Chart.pdf

/

Who Goes Home (Community Update).pdf
ทางโรงเรียนฯ ขอให ้ทุกท่านยังคงเฝ้ าสังเกตอาการและปฏิบต
ั ต
ิ ามมาตรการป้ องกันโควิดด ้วยการใส่หน ้ากากอนามัยและ
ล ้างมืออย่างสม่ำเสมอทัง้ เมือ
่ อยูใ่ นโรงเรียนฯ และนอกโรงเรียนฯ ต่อไป
ขอขอบพระคุณทุกท่านในความเข ้าใจและความร่วมมือด ้วยดีมาโดยตลอด
ขอแสดงความนับถือ
คณะผู ้บริหาร
โรงเรียนนานาชาติกรี พัฒน์

