Saturday 16th October 2021

Ref.No. 233/2021

Parent COVID-19 Briefing Note and School News
Dear Parents/Guardians,

COVID-19 summary:
• COVID-19 infection rates in Songkhla are as shown in the following table:
Date
06-Sep
13-Sep
20-Sep
27-Sep
04-Oct
11-Oct

Mon
263
301
334
466
484
505

Tues
200
272
267
281
468
467

Wed
369
327
453
517
666
475

Thurs
374
470
388
566
596
594

Fri
285
312
555
451
444
605

Sat
473
370
401
434
504
621

Sun
396
444
409
353
563

Average
337
357
351
438
532

• Infection rates have been high per day. Highest ever was last Friday – 605.
• Curfew will be 11 p.m. – 3.00 a.m. of the following day between 16th and 31st October.
• Activities of more than 50 attendees are forbidden in the maximum and restrict controlled
area (including Songkhla)

• No quarantine needed for arrivals from Nov 1st from 10 countries, in December are 67
countries, and then January no country
• Under this policy it is vital that every adult be vaccinated- so we personally urge you
to make sure you are fully vaccinated- if people are vaccinated, they may still get sick
but they are 90% less likely to die.
School News:
Students’ vaccination
• On 8th and 15th October our students aged 12-17 had already had vaccination at Rajyindee
hospital and Khlong Hoi Khong hospital.

New Chinese teacher
• Bloomsbury is pleased to inform you that Ms Rungrawee Thitiprakarn will start her
Chinese teaching in Term1b. She earned a Bachelor of Arts (Chinese major) from
Chulalongkorn University and Master’s degree from Tsinghua University, Beijing,
China. She has over 10 years of experience in teaching Chinese that can
effectively fulfil the Chinese teaching at BISH. We also wish Kru Khing luck of his
new business.
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Reopening Plans
• We have already received a permission of reopening by Songkhla Provicial Public
Health Office. We could open today- we are planning to open on Tuesday 26th
October- if something changes, then we will open on the 1st November.
• We have updated our Risk Assessment to take into account all the new plans.
• We will share a document with parents as the attached. The main parts of that arethere are many more elements but these are the parts that may be useful to
parents and staff. We will send out the full risk assessment for you all to read over
the holidays and we will hold another briefing on Monday 25th October at
12.00 to answer any questions you may have.
Reopening requirements
• We ask that all students have taken a recent lateral flow test before coming back
to school. We would like to make sure that we have checked everyone’s lateral
flow test results on the first day of the reopening.
• We ask that secondary students start on Tuesday 26th October, then primary the
day later (Wednesday 27th October)
• According to the MOE’s guidance, we will request parents for your kind cooperation
in having your child(ren) take lateral flow test. This will randomly conduct with 20%
of students in every week.

We thank you for your understanding and kind cooperation at this difficult and uncertain time.

Yours Sincerely,

John Calvert
Principal

Asst. Prof. Dr Kantarin Rugsakorn
Thai Director and School Manager

What to do if…
My child has Covid-19 symptoms:
• HIGH TEMPERATURE – this
means they feel hot to touch
on chest or back
• A NEW CONTINUOUS
COUGH – this means
coughing a lot for more than
an hour or 3 or more
coughing episodes in 24hrs
• A LOSS OR CHANGE TO
YOUR SENSE OF SMELL OR
TASTE – this means they’ve
noticed they cannot smell or
taste anything.
My child tests positive for Covid19

My child tests negative

My child is ill with symptoms not
linked to Covid-19
Someone in my household has
Covid-19 symptoms

Someone in my household tests
positive for Covid-19
NHS test & trace has identified
my child has been in close
contact of someone with a
confirmed case of Covid-19
We/my child has travelled and
has to self-isolate as part of a
period of quarantine

We have received medical advice
that my child must resume
shielding

My child’s bubble is closed due to
a confirmed case of Covid-19 in
school.

Covid-19 related staff/pupil absence
A quick reference guide for parents/staff
Action needed
DO NOT COME TO SCHOOL
Contact school to inform us.
Self-isolate the WHOLE household while
getting the symptomatic person tested.
Get a test.
INFORM SCHOOL OF THE TEST RESULT

DO NOT COME TO SCHOOL
Contact school to inform us.
Quarantine the household for 14 days and
the patient for a minimum of ten days.

CONTACT THE SCHOOL
Discuss when your child can come back to
school (same day/next day).
FOLLOW USUAL SCHOOL ABSENCE POLICY
PROCEDURE
DO NOT COME TO SCHOOL
Contact school.
Self-isolate the whole household until
person with symptoms tests negative.
DO NOT COME TO SCHOOL
Contact school.
Pupil isolates at home for 14 days.
DO NOT COME TO SCHOOL
Contact school.
Pupil isolates at home for 14 days.
Please do not travel if quarantine
requirements will mean a child missing
school as an unauthorised absence.
Pupil isolates for 14 days from return date.
Unauthorised absence fine may be issued.
DO NOT COME TO SCHOOL
Contact school.
Shield until you are informed that
restrictions are lifted and shielding is
paused again.
Liaise with school re. home learning.
DO NOT COME TO SCHOOL
Support your child at home with remote
learning for 14 days.
Siblings can come to school if their bubbles
remains open. Family members do not
need to isolate.

Return to school when…
The test comes back negative and if
the fever is gone.
Children can return with a cough
after a negative test as this can last
for some time.

Ten days has passed and they feel
better but as household has to
quarantine for 14 days they possibly
can’t return until someone is able to
bring them.
Can return with a cough after
minimum of 10 days as this
symptom can last for several weeks.
The test comes back negative.

For sickness/diarrhoea MUST be
clear for 48 hours before returning
to school.
When person with symptom gets a
negative test.

The child has completed 14 days
isolation at home.
The child has completed 14 days
isolation at home.

The quarantine period of 14 days has
been completed.

You are informed that shielding
advice has been lifted and your child
can return to school

School will inform you when the
bubble will be reopened.

โรงเรียนนานาชาติบลูมสเบอรี่ - หาดใหญ
๒๑๑๙ หมูที่๖ ถนนสนามบิน - ลพบุรีราเมศวร
ตําบลควนลัง อําเภอหาดใหญ
จังหวัดสงขลา ๙๐๑๑๐

ที่ บร.(BISH)๒๓๓/๒๕๖๔

๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง ขอมูลการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และรายงานขาวสารของโรงเรียนฯ
เรียน ทานผูปกครอง
ขอมูลการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
อัตราผูติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในจังหวัดสงขลา มีดังตอไปนี้
วันที่
๖ ก.ย.
๑๓ ก.ย.
๒๐ ก.ย.
๒๗ ก.ย.
๔ ต.ค.
๑๑ ต.ค.

จ.
๒๖๓
๓๐๑
๓๓๔
๔๖๖
๔๘๔
๕๐๕

อ.
๒๐๐
๒๗๒
๒๖๗
๒๘๑
๔๖๘
๔๖๗

พ.
๓๖๙
๓๒๗
๔๕๓
๕๑๗
๖๖๖
๔๗๕

พฤ.
๓๗๔
๔๗๐
๓๘๘
๕๖๖
๕๙๖
๕๙๔

ศ.
๒๘๕
๓๑๒
๕๕๕
๔๕๑
๔๔๔
๖๐๕

ส.
๔๗๓
๓๗๐
๔๐๑
๔๓๔
๕๐๔
๖๒๑

อา.
๓๙๖
๔๔๔
๔๐๙
๒๕๓
๕๖๓

คาเฉลี่ย
๓๓๗
๓๕๗
๓๕๑
๔๓๘
๕๓๒

๑. อัตราการติดเชื้อรายวันในจังหวัดสงขลายังคงอยูในระดับสูง โดยจังหวัดฯ มีผูติดเชื้อสูงสุดในสัปดาห
นี้ จํานวน ๖๒๑ ราย
๒. รัฐบาลปรับเวลาการงดออกนอกเคหสถานตั้งแตเวลา ๒๓.๐๐ น. ถึง เวลา ๓.๐๐ น. ของวันถัดไปใน
ระหวางวันที่ ๑๖ ถึง ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔
๓. ทางราชการไมอนุญาตใหจัดกิจกรรมที่ผูเขารวมเกิน ๕๐ คน ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเขมงวด ซึ่ง
รวมถึงจังหวัดสงขลา
๔. รัฐบาลกําหนดใหผูทเี่ ดินทางเขามาในประเทศไทยจาก ๑๐ ประเทศไมจําเปนตองกักตัวตั้งแตวันที่ ๑
พฤศจิกายน เปนตนไปและในเดือนธันวาเพิ่มเปน ๖๗ ประเทศ และในเดือนมกราคมจะไมมีขอจํากัด
สําหรับประเทศใด ๆ
๕. ภายใตนโยบายที่สําคัญ คือผูใหญทุกคนควรไดรับการฉีดวัคซีน ดังนั้นโรงเรียนฯ จึงขอใหทานมั่นใจวา
ทานไดรับวัคซีนเรียบรอยแลว แมวาการไดรับวัคซีนแลวอาจจะยังคงติดเชื้อได แตเปนลดความเสี่ยงตอ
การเสียชีวิตไดมากกวารอยละ ๙๐

๒
การรายงานความคืบหนาของโรงเรียนฯ
๑. การรับวัคซีนของนักเรียน
ในวันที่ ๘ และ ๑๕ ตุลาคม นักเรียนของโรงเรียนฯ ที่มีอายุระหวาง ๑๒ – ๑๗ ปไดรับการฉีด
วัคซีนที่โรงพยาบาลราษฏรยินดีและโรงพยาบาลคลองหอยโขงเรียบรอยแลว
๒. ครูสอนภาษาจีนคนใหม
โรงเรียนฯ มีความยินดีที่จะแจงใหทานทราบวา ในเทอม 1b คุณครูรุงระวี ธิติปราการ จะเริ่มสอน
รายวิชาภาษาจีน ซึ่งคุณครูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีดานภาษาจีนจากคณะอักษรศาสตร
จุ ฬาลงกรณ มหาวิ ท ยาลั ย และระดับ ปริ ญ ญาโทจากมหาวิท ยาลั ย ซิ งหวา นครปกกิ่ ง ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน และมีประสบการณในการสอนภาษาจีนมากกวา ๑๐ ป ซึ่งจะสามารถ
ดํ า เนิ น การสอนภาษาจี น ของโรงเรี ย นฯ ได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ อี ก ทั้ ง โรงเรี ย นฯ ขอมอบ
ความปรารถนาดีสําหรับครูขิงใหประสบความสําเร็จในการประกอบธุรกิจใหม
แผนการเปดเรียนตามปกติ
๑. โรงเรียนฯไดรับแจงจากสาธารณสุขจังหวัดสงขลาวา โรงเรียนฯ ไดรับอนุญาตใหเปดการเรียนตาม
ปกติในโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนฯ สามารถเปดเรียนไดทันที ดังนั้นโรงเรียนฯ จึงมีกําหนดการเปดเรียนใน
วันอังคารที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ หากมีเหตุการณที่ทําใหมีเปลี่ยนแปลง โรงเรียนฯ จะเลื่อนการเปด
เรียนตามปกติไปเปนวันที่ ๑ พฤศจิกายน
๒. โรงเรียนฯ ยังคงทบทวนและปรับแผนการประเมินความเสี่ยงใหเปนปจจุบัน
๓. โรงเรียนฯ ไดแนบเอกสารขอแนะนํามาพรอมจดหมายนี้ สวนสําคัญ คือ องคประกอบตาง ๆ ที่
อาจจะเปนประโยชนสําหรับบุคลากรและทานผูปกครอง และโรงเรียนฯ จะสงแผนการประเมิน
ความเสี่ยงฉบับเต็มเพื่อใหทานศึกษาในชวงสัปดหหนาและจะจัดประชุมผูปกครองในวันจันทร
ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๐๐ น. เพื่อตอบคําถามของทาน
ขอกําหนดในการเปดโรงเรียนตามปกติ
๑. โรงเรียนฯ ขอใหนักเรียนทุกคนตรวจหาเชื้อ (LFT) กอนที่จะกลับมาเรียนตามปกติ ทั้งนี้ โรงเรียนฯ
ตองการความมั่นใจวา โรงเรียนฯ จะไดรับผลการตรวจหาเชื้อของนักเรียนทุกคนในวันเปดเรียนวันแรก
๒. โรงเรียนกําหนดใหนักเรียนระดับมัธยมศึกษามาเรียนตามปกติ ในวันอังคารที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔
สวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาจะกลับมาเรียนในวันถัดไป (วันพุธ ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔)
๓. ในทุกสัปดาหโรงเรียนฯ จะขอความรวมมือในการสุมตรวจหาเชื้อจากนักเรียนจํานวนรอยละ ๒๐
ตามมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอขอบพระคุณในความรวมมือมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

(นายจอหน คาลเวิรท)
ครูใหญ

(ผูชวยศาสตราจารย ดร. กันทริน รักษสาคร)
ผูอํานวยการและผูจัดการ

การหยุดเรียนของนักเรียนเกี่ยวกับการติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 : ขอแนะนําสําหรับผูปกครองและพนักงาน
จะทําอยางไรถาเกิดกรณีตอไปนี้

ขอควรปฏิบัติ

นักเรียนกลับมาเรียนตามปกติเมื่อ....

บุตรหลานของขาพเจามีอาการ ดังนี้
1. มีไข ซึ่งหมายถึง รูสึกรอนเมื่อสัมผัสที่หนาอกและหลัง
2. มีอาการไออยางตอเนื่อง หมายถึง มีอาการไอ 1 ชั่วโมง
ถึง 3 ชั่วโมงหรือมากกวาอยางตอเนื่องเปนเวลา 24 ชั่วโมง
3. สูญเสียประสาทสัมผัสของการไดกลิ่นหรือลิ้มรสซึ่งจะ
สังเกตุไดวา ไมสามารถไดกลิ่นหรือลิ้มรสใด ๆ ได
บุตรหลานของขาพเจามีผลการทดสอบโควิด 19 เปนบวก

1. งดการไปโรงเรียน
2. แจงใหโรงเรียนทราบ
3. กักตัวอยูที่บานโดยเตรียมอุปกรณการทดสอบการหาเชื้อ
4. ทดสอบหาเชื้อ
5. แจงผลทดสอบไปยังโรงเรียน

1. เมื่อผลการตรวจสอบเปนลบและไมมีไข
2. นักเรียนสามารถกลับมาโรงเรียนไดแมวาจะมีอาการไอ
หลังจากทดสอบเปนลบ

1. งดการไปโรงเรียน
2. แจงใหโรงเรียนทราบ
3. กักตัวอยูที่บาน 14 วันหรือที่ โรงพยาบาลอยางนอย 10 วัน

บุตรหลานของขาพเจามีผลการทดสอบโควิดเปนลบ

แจงและปรึกษากับโรงเรียนวาบุตรหลานของทานสามารถ
กลับมาที่โรงเรียนไดหรือไม
ปฏิบัติตามขั้นตอนนโยบายการขาดเรียนตามปกติ

1. เมื่อเวลาผานไป 10 วันและรูสึกดีขึ้น แตอยางนอยตอง
กักตัวเปนเวลา 14 วันเพื่อไมใหนําเชื้อมาแพรใหผูอื่น
2. สามารถกลับมาที่โรงเรียนไดแมวาจะมีอาการไอหลังจาก
การกักตัวแลวอยางนอย 10 วัน เนื่องจากอาการ
ดังกลาวสามารถปรากฏไดเปนเวลา 2 – 3 สัปดาห
เมื่อผลการตรวจสอบเปนลบ

บุตรหลานของทานมีอาการปวยแตไมเชื่อมโยงกับการติดเชื้อ
โควิด 19
บุคคลภายในบานมีอาการปวยเนื่องจากการติดเชื้อโควิด 19

1. งดการไปโรงเรียน
2. แจงใหโรงเรียนทราบ
3. กักตัวที่บานจนกวาจะมีผลการทดสอบเปนลบ

เจ็บปวยหรือทองเสียตองหายภายใน 48 ชั่วโมงกอนกลับมา
โรงเรียน
เมื่อผูมีอาการมีผลการทดสอบเปนลบ
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จะทําอยางไรถาเกิดกรณีตอไปนี้

ขอควรปฏิบัติ

นักเรียนกลับมาเรียนตามปกติเมื่อ....

บุคคลภายในบานมีผลการทดสอบโควิดเปนบวก

เมื่อผลการตรวจสอบเปนลบ นักเรียนตองกักตัวอยูที่บานเปน
บุตรหลานของทานไดกักตัวครบแลว 14 วัน
เวลา 14 วัน
ผลการตรวจและติดตามของทางราชการพบวา บุตรหลานของ 1. งดการไปโรงเรียน
บุตรหลานของทานไดกักตัวครบแลว 14 วัน
ทานมีความเสี่ยงในการสัมผัสใกลชิดบุคคลที่ยืนยันวาเปน
2. แจงใหโรงเรียนทราบ
ผูปวยติดเชื้อโควิด 19
3. นักเรียนตองกักตัวอยูที่บานเปนเวลา 14 วัน
ขาพเจาหรือบุตรหลานของขาพเจาไดเดินทางและกักตัวซึ่งถือ 1. โปรดงดเดินทางหากสถานที่ไปมีการกําหนดใหมีการกักตัว
การกักตัวครบกําหนดเวลา 14 วัน
เปนสวนหนึ่งของระยะการกักตัว
เพราะจะทําใหบุตรหลานของทานขาดเรียน
2. นักเรียนจะตองกักตัวอยางนอย 14 วันหลังจากการเดินทางกลับมา
3. การขาดเรียนโดยไมมีเหตุผลอันสมควรจะเปนปญหา
ขาพเจาไดรับคําแนะนําทางการแพทยใหบุตรหลานของ
ขาพเจายังอยูในภาวะการปองกันตนเอง

1. ไมควรมาโรงเรียน
ทานไดรับการแจงใหยกเลิกการปองกันตัวและสามารถ
2. ติดตอโรงเรียน
กลับมาที่โรงเรียนได
3. จะตองอยูในการปองกันตนเองจนกวาจะไดรับการแจงยกเลิก
ขอกําหนด
4. ขอคําปรึกษาโรงเรียนเกี่ยวกับการเรียนที่บาน

กลุม bubble ของบุตรหลานของขาพเจาใกลชิดผูปวยโควิด
19 ยืนยันในโรงเรียน

1. ไมควรมาโรงเรียน
2. ชวยเหลือใหบุตรหลานของทานเรียนแบบทางไกลที่บาน
เปนเวลา 14 วัน
3. พี่นองของนักเรียนสามารถมาโรงเรียนไดหากกลุม bubble
ยังเปดอยู
4. สมาชิกในครอบครัวไมจําเปนตองกักตัว

โรงเรียนจะแจงใหทานทราบเมื่อกลุม bubble จะเปดไดอีก
ครั้ง

