Ref.No. 235/2021

Thursday 21st October 2021
School Term1b Reopening

Dear Parents/Guardians,
We are writing to you to let you know some important news. Songkhla Public Health
Office has approved our application to open the school. This is very good news. We
were the only school for academic purpose in Songkhla province that has been
awarded this status.
We are allowed to open to all students immediately. Therefore, on Tuesday 26th
October we wish invite our Secondary students to school. Primary will remain online
for this day to allow us to organise and support the Secondary Students with our new
rules. On Wednesday 27th October, we invite our Primary students to school. All
students will need to provide a negative ATK Covid19 test and Travelling History
Form (the link and Word file are attached) before being allowed onto the school site.
We have prepared a detailed risk assessment to reduce the likelihood of catching or
spreading Covid19. This is attached to this letter. Students drop off will be in designated
zones (please see attached map) and students will have their temperature taken when
still inside the car then walk directly to class. Mask wearing, hand washing, and social
distancing will all be strictly enforced throughout the day.
We would also request every parent to complete Save Thai for International Parents
via the attached link and submit by Monday 25th October 2021.
We know that this is a lot of information to process, so we wish to invite you all to a
Parent Meeting on Monday 25th October at 12 noon to go over our expectations in
greater detail. This is the day before we open. The zoom code is: 334 734 6332.
We wish you all a restful half-term and look forward to seeing you all next term.
We would like to take this opportunity to say thank for your patience during this
difficult time. The students have done an incredible job during this term, as have the
teachers. All of this has been facilitated by your superb parental support.
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Lastly, we know that coming back to school will take a little getting used to so we
have plans to do this slowly and carefully to maximize our students well-being.

Yours Sincerely,

John Calvert
Principal

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

Covid 19 School Reopening Risk Assessment October 2021
The following measures are in place to mitigate the risk factors when pupils return to school. The
main risk factor for transmitting corona virus is close contact between numerous pupils. Therefore,
our risk assessment works on a “pod” and “bubble” basis.A pod is a group of classes, a bubble is
the class group. By using pods and bubbles wereduce the cross infection probability.
1.

Dropping students by parents/guardians
Each morning the students will arrive between 7.45 am and 8.10am – there will be noflag
assembly. The flag will still be raised at 8.00am.
On the first morning only, the school requires students to arrive at the school between 8:00 –
9.00am. This will allow every student to have their lateral flow test result checked before
they return to school. We will do this to make sure that no student enters school with
Covid19. We plan to randomly do this every week according to Ministry of Education plans.
Schedule for student’s starting onsite learning of Term 1b
Years
Year 12
Year 11
Year 10
Year 9
Year 8
Year 7
Year 5 – 6
Year 3 – 4
Year 1 – 2
Reception
Nursery

26th October
√
√
√
√
√
√

27th October
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

1.1 When dropping off students in the morning, parents must drive into the school by using only
the front gate to enter and the side gate to exit. They should leave child(ren) at the
designated marked year group drop zones. Parents/guardians/ drivers must not get out of
their car. In the car parents/guardians/drivers must wearmasks in line with the law. The
school will arrange staff and TAs to look after the students once they arrive. All staff will
wear face masks on school site, at all timesuntil further notice.
1.2 Parents/guardians to drop students at 3 drop zones. A staff member will direct traffic to
building and parking spots:
1.2.1 England Building (3 staff will be on duty): Years 7 –12. There are spaces for 3cars.
1.2.2 Wales Building (3 staff will be on duty): Years 2 – 6. There are spaces for 2cars.
1.2.3 Scotland Building (3 staff will be on duty): Nursery, Reception &Year 1. There are
spacesfor 3 cars.
1.2.4 Parents with more than one child and different classes, should drop off students in
order at the different drop zones.
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1.2.5 For students who travel by school van, the teacher in the van will check the
temperature and record on the form before allowing students to get into the van. In
the first morning, the teacher in the van will also ensure that these children have a
LateralFlow test result before allowing students onto the bus.
1.2.6 All staff who check temperatures will wear latex gloves, to reduce inerttransmission.
1.2.7 If a student is sent home with a high temperature that staff member will be relieved
of duty and sent to wash hands, arms and change clothes and mask.
1.3 Students come to check temperature at the screening point with nurses and staff recording
the temperature on the recording form. Moreover, staff will check travelling history form and
Thai Save Thai form that the school sent to parents/guardians during the preparation period
before reopening. Students passing the screening point will walk directly into the school at
the specified point and go directly into their classroom, with TAs taking the younger
students to the classroom.
1.4 The route to each classroom has been designed so as no “Pod’ will cross another pod.
1.5 If a student or staff member has a temperature higher than 37.5, they will not be allowed
to come onto school premises. This applies to every person; staff, pupils, parents and
visitors. Should this occur staff will notify parents/guardians and sendstudents back
home for a test in line with Thai directives. The student or staff member needs to present
a negative test result before returning to school.
2. Attending classes
2.1 Students of all classes will stay in their home room or classroom as specified by the
school. Secondary and specialist teachers will go to their students.
2.2 Students will study following the specified class schedules/timetables in those rooms
except for art, science and music. After each lesson these rooms will be sanitised,
before the child leaves the room, they will put their chairs on the desks to indicate where
they were sitting. The cleaner will replace the chairs on the floor once the place has
been cleaned. For lessons in these specialist areas each teacher will be required to
complete and file a seating plan.
2.3 There will be 3 pods which are:
2.3.1 Years Nursery, Reception, Y1 and Year 2
2.3.2 Years 3 – 6
2.3.3 Years 7 – 12
These pods will reduce contact with each other. Moreover, staff do not normally cross
unless they are one of the 3 specialist teachers.
2.4 There will be no whole school assemblies and no ECAs until further notice.
2.5 There will be a strictly enforced hand washing policy when entering or leaving a room. All
rooms have hand sanitising stations outside. Staff and pupils will wear amask at all times.
2.6 Pupils will be educated in how to stay safe during heightened Covid19 cases times.
Rules and expectations will be set out on a pupil’s first day.
2.7 After pupils use a room, A/C will be turned off, windows will be opened, chairs, doors
and tables will be disinfected by cleaning staff, who will wear aprons and gloves.
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2.8 The school applies the guidelines for Covid-19 prevention ‘Sandbox Safety Zone in
School.’ Students, teachers and staff must follow six major measures: Distancing Mask
wearing, Hand washing, Testing, Reducing and Cleaning as well as other 6
supplementary measures: Self-care ,Using personal belongings, Healthy eating,
Applying Thai Chana, Check and Quarantine.
3.

There will be zoned break areas and staggered lunch times
3.1 Break times
There will be 3 different zones at break time:
Group 1: EFYS/KS 1 Play area
Group 2: School football field side of the playground KS2
Group 3: School basketball court side of the play ground Secondary
*There will be no ball games or equipment. The KS1 climbing frame area will be closed.
3.2 At lunch, when students have finished eating, the tables and chairs will be disinfected
by the cleaners using a hygienic disinfectant. Each student will have a specified lunch
seat on their own table.
3.3 Lunch times at the canteen:
- EYFS/KS1: 11:30 – 12:00
- Years 3 – 6: 12:00 – 12:30
- Years 7 – 12: 12:30– 13:00
* Students must prepare a bottle of water to bring to school, they will not use shared cups.
** The catering staff will wash food trays, spoons, and utensils with hot water before use.
***Tea Room will be closed.
****Different tables will be used at different sittings, pupils will only sit with othersfrom
their bubble, not their pod.
*****Teacher must eat with their students.

4.

Students can be collected as follows:
4.1 The school only allows parents to drive in to the school by using the front gate for entry
and the side gate to exit. The school does not allow parents/guardians to get out of
their car and they must wear masks. The school will arrange staff and TAs to take care
of students after the school as follows:
- All classes will finish at 14:55. Teachers will lead the students to a designatedpoint
to wait for their parents to pick up. Pods and bubbles will not mix at thispoint.
- The gate will open at 15:05. Parents must drive into school and pick up their
child(ren) at the point specified by the school in accordance with item 1.3.
4.2 Parents with more than 1 child, students will be picked up one point at a time by
picking up Secondary students first.
4.3 Parents must show their parents' ID card every time they come to pick up students
without opening windows by putting against the front window glass. A member of staff
who will direct traffic, will alert the student’s teacher who will be under the archway so
that the student can be ready for a smooth pick up. A member of the staff will be
available to direct traffic at the exit. If parents assign someone else to pick up their
child(ren), parents must call to inform the school reception beforehand and must
specifythe recipient's ID card number in advance at 074 251 255.
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5.

The school requests parents’ kind cooperation as follows:
5.1 Parents/guardians must check with the pupils everyday before coming to school that
they in no way feel unwell. If their child says they feel unwell, they should not come
to school that day, regardless of why they feel unwell.
5.2 Parents must ensure that their child(ren) take a lateral flow test if they are in the
queue of 20 % ATK random testing in line, with Thai MOE guidance.
5.3 If parents discover their child(ren) have any one or more of the following symptoms,
they must self-isolate for 10 days and inform the school: a high temperature, shivering
or the chills, a continuous cough, vomiting or diarrhea, loss of smell or taste (to be
physically checked each morning beforecoming to school.)
5.4 Parents/guardians must complete the travelling history information during the past 14
days and have students submit with their passports on the first day of school arrival.
5.5 Parents/guardians must prepare a mask and a bottle of water for their child(ren) tobring
to school.
5.6 Parents/guardians must wear a mask when entering the school.
5.7 Parents are not allowed to enter the school building unnecessarily. If there is ameeting
or communicating, it will meet via ZOOM.

6.

Others
6.1 Planned maintenance work will only be undertaken when there are no students inthe
school area.
6.2 The school shall review this risk assessment weekly to make sure it is working and
being adhered to.
6.3 Online learning will cease when school reopens.
6.4 Parents who do not bring their students to school will receive homework only.
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Wales Building

Waiting area for
students only

PICK UP POINT 2
Year 3 – Year 6

3 Staff
- Ms Sunny
- Ms Sao
- Ms Adeelah

Temperature check
2m

Travel history check
Temperature Record

2m
2m

Waiting
area for
students
only

2m
2m

Scotland Building

Temperature check
Travel history check
Temperature Record

1 Staff

PICK UP POINT 1
Year 7 – Year 11

- Mr Praphan

3 Staff
- Ms Maprang
- Ms Meena
- Ms Mam

F
O
O
T

2m
2m
2m

QR Code
Thaichana
1 Staff
1 Staff
Mr Darm (looks after traffic)

QR Code
Thaichana
1 Staff
- Mr Guy
(temperature
check for staff)

F
R
O
N
T

PICK UP POINT 3
Year 1 – Year 2

Waiting
area for
students
only

Guard
House

England Building

- Ms Pla
SIDE GATE

B
A
L
L

B
A
S
K
E
T
B
A
L
L

Temperature check
Travel history check
Temperature Record

3 Staff
- Ms Mali
- Ms Puy
- Ms Noi

1 Staff
- Ms Pang

G
A
T
E

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

ที่ บร.(BISH)๒๓๕/๒๕๖๔

๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง การเปดภาคเรียนตามปกติประจําเทอม 1b ปการศึกษา ๒๕๖๔/๒๕๖๕
เรียน ทานผูปกครอง
โรงเรียนนานาชาติบลูมสเบอรี่หาดใหญ มีความประสงคที่จะแจงขาวใหทานทราบวา สาธารณสุขจังหวัด
สงขลาไดอนุมัติใหโรงเรียนฯ เปดทําการสอนไดอยางปกติ ซึ่งโรงเรียนฯ เปนโรงเรียนที่สอนดานวิชาการแหงเดียวที่
ไดรับอนุญาตใหเปดเรียนตามปกติได
ดังนั้น ในวันอังคารที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนฯ จึงกําหนดใหนักเรียนระดับมัธยมศึกษากลับมาเรียน
ตามปกติเพื่อใหโรงเรียนฯ สามารถบริหารและจัดการปฐมนิเทศใหกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษากอน ซึ่งในวัน
ดังกล าวนั กเรี ยนระดั บ ประถมศึกษายั งคงเรีย นแบบออนไลน และในวัน พุธ ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ โรงเรีย นฯ
กําหนดใหนักเรียนระดับประถมศึกษากลับมาเรียนตามปกติ นักเรียนทุกคนจะตองนําสงเอกสารเพื่อแสดงผลการ
ตรวจหาเชื้อโควิด๑๙ (ATK) ที่เปนผลลบและแบบฟอรมประวัติการเดินทางกอน (ดาวนโหลดจากลิงกท่ีแนบ)
กอนที่จะไดรับอนุญาตเขามาเรียนในโรงเรียนฯ นอกจากนี้ โรงเรียนฯ ขอความรวมมือทานผูปกครองทุกทานใน
ครอบครัวกรอกแบบประเมิน Save Thai for Thai Parents (ตามลิงกที่แนบทาย)
โรงเรียนฯ ไดขอใหทานผูปกครองศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงเพื่อปองกันการไดรับหรือ
แพรเชื้อโควิด๑๙ ที่แนบมาพรอมจดหมายนี้แลว โรงเรียนฯ ขอใหทานผูปกครองสงนักเรียนตามจุดที่โรงเรียนฯ
กําหนด (โปรดศึกษาแผนที่) และนักเรียนจะตองไดรับการวัดอุณหภูมิในขณะที่นั่งอยูในรถและหลังจากนั้นจะเดิน
ตรงไปยังหองเรียน ในแตละวัน นักเรียนจะตองสวมหนากาก ลางมือ และเวนระยะหางทางสังคมอยางเครงครัด
ดังที่ทราบวา กระบวนการดังกลาวขางตนมีรายละเอียดเปนจํานวนมาก ดังนั้นโรงเรียนฯ จึงขอเชิญทาน
ผูปกครองทุกทานเขารวมประชุมในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๐๐ น. ซึ่งเปนวันกอนการเปดเทอม เพื่อ
ทบทวนรายละเอียดดังกลาวพรอมถามคําถาม โดยผานรหัสซูม คือ ๓๓๔ ๗๓๔ ๖๓๓๒
ในโอกาสนี้โรงเรียนฯ ขอขอบพระคุณทุกทานในชวงเวลาที่ยากลําบาก นักเรียนทุกคนไดทําหนาที่อยางดี
ยิ่งในช ว งเทอมที่ ผ า นมา รวมถึ งคุ ณครู เ ชน กัน สิ่งที่เกิดขึ้น เหลานี้เกิดจากการสนับ สนุนอยางดีเยี่ย มของทาน
ผูปกครอง

๒
ทายที่สุดนี้ โรงเรียนฯ ทราบดีวา การกลับมาที่สมาชิกของโรงเรียนอาจตองการการสรางความคุนเคย
ดังนั้นโรงเรียนฯ จึงมีแผนการปฏิบัติงานอยางคอยเปนคอยไปและอยางระมัดระวังเพื่อใหนักเรียนมีสุขอนามัยที่ดี
อยางสูงสุด
ขอแสดงความนับถือ

(นายจอหน คาลเวิรท)
ครูใหญ

(ผูชวยศาสตราจารย ดร. กันทริน รักษสาคร)
ผูอํานวยการและผูจัดการ

การประเมินความเสี่ยงในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
เพื่อการเปดภาคเรียนตามปกติ เดือนตุลาคม ๒๕๖๔
โรงเรียนนานาชาติบลูมสเบอรี่ หาดใหญ
มาตรการตอไปนี้จัดทําขึ้นเพื่อลดปจจัยความเสี่ยงเมื่อนักเรียนกลับมาเรียนตามปกติในโรงเรียน ปจจัยหลักของความเสี่ยงในการติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คือ การสัมผัสอยางใกลชิดของนักเรียนจํานวนมาก ดังนั้นการจัดการดานความเสี่ยงจึงใชระบบ “Pod”และ
“Bubble” เปนหลักสําคัญ “Pod” คือกลุมของชั้นเรียนและ “Bubble” คือกลุมในหองเรียน การจัดกลุม Pod และ Bubbles จะชวย
ลดความเปนไปไดของการติดเชื้อขามกลุม
1. การสงนักเรียนของผูปกครอง
ในชวงเชาของทุกวัน นักเรียนจะมาถึงโรงเรียนเวลา 07.45 น. และ 08.10 น. โดยไมมีการเขาแถวเคารพธงชาติ เจาหนาที่จะ
เชิญธงขึ้นเสาในเวลา 08.00 น.
ในเชาของวันแรกที่นักเรียนเริ่มมาโรงเรียน โรงเรียนฯ กําหนดใหนักเรียนมาถึงโรงเรียนเวลา 08.00 – 09.00 น. โรงเรียนฯ
จะขอตรวจหลักฐานใบรับรองผลการตรวจหาเชื้อ (LFT) ของนักเรียนแตละคนที่เปนลบกอนการเขาชั้นเรียนและตรวจประวัติการ
เดินทาง เพื่อใหโรงเรียนฯ มั่นใจวา ไมมีนักเรียนคนใดเปนผูติดเชื้อโควิด19 ดังนั้นโรงเรียนฯ จะไมอนุญาตใหนักเรียนที่ไมสงหลักฐาน
ดัง กล า วเขา มาในโรงเรี ยนโดยเด็ ด ขาด และโรงเรี ย นฯ จะดํา เนิน การตรวจแบบสุ มร อ ยละ 20 ทุก ๆ สั ปดาห ต ามมาตรการของ
กระทรวงศึกษาธิการขอใหนักเรียนแตละชั้นเริ่มมาเรียนตามปกติ ดังนี้
กําหนดการเปดเรียน ประจําเทอม 1b
นักเรียนชัน้ ป
ตั้งแตวันที่ 26 ตุลาคม ตั้งแตวันที่ 27 ตุลาคม
Year 12
Year 11
Year 10
Year 9
Year 8
Year 7
Year 5 – 6
Year 3 – 4
Year 1 – 2
Nursery
Reception
1.1 ในการสงนักเรียนในภาคเชา โรงเรียนฯ อนุญาตใหผูปกครองขับรถเขามาสงนักเรียน ณ จุดที่โรงเรียนกําหนดไว ทาง
ประตูห นา และออกทางประตู ดา นข างเท านั้ น โดยโรงเรีย นไมอ นุญ าตใหผู ปกครองลงจากรถ และขอความรว มมื อ
ผูปกครองสวมหนากาก โรงเรียนฯ จะจัดเจาหนาที่และครูพี่เลี้ยงคอยดูแลเรื่องการรับนักเรียน เจาหนาที่ทุกคนจะสวม
หนากากตลอดเวลาในระหวางที่ปฏิบัติงานอยูในโรงเรียนจนกวาจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลง
1.2 สําหรับการสงนักเรียน โรงเรียนฯ จัดใหผูปกครองสงนักเรียน ณ จุดสงที่โรงเรียนกําหนดใหเปน 3 จุด เจาหนาที่จํานวน 1
คน จะทําหนาที่อํานวยความสะดวกดานจราจรเพื่อใหผูปกครองนําสงนักเรียนไปตามจุดตาง ๆ ดังนี้
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1.2.1 อาคาร England สําหรับนักเรียนชั้น Year 7-Year 10 มีเจาหนาที่ประจํา 3 คนและมีพื้นที่สําหรับจอดรถ 3 คัน
1.2.2 อาคาร Wales สําหรับนักเรียนชั้น Year 2 – Year 6 มีเจาหนาที่ประจํา 3 คนและมีพื้นที่จอดรถ 2 คัน
1.2.3 อาคาร Scotland สําหรับนักเรียนชั้นเนอรสเซอรี่ รีเซฟชั่น Year1 และ Year2 มีเจาหนาที่ประจํา 3 คนและ มี
พื้นที่จอดรถ 3 คัน
1.2.4 ผูปกครองที่มีบุตรมากกวา 1 คน และตางชั้นเรียนใหแยกสงนักเรียนตามจุดที่โรงเรียนกําหนดไว
1.2.5 สวนนักเรียนที่เดินทางโดยรถรับ-สงของโรงเรียน คุณครูประจํารถจะเปนผูวัดอุณหภูมิและบันทึกในแบบฟอรมกอน
อนุญาตใหนักเรียนขึ้นรถในเชาวันแรกของการเปดเรียนคุณครูประจํารถจะตรวจผล
การทดสอบหาเชื้อ
(LFT) กอนที่จะอนุญาตใหนักเรียนขึ้นรถ
1.2.6 เจาหนาที่ทุกคนที่ทําหนาวัดอุณหภูมิจะสวมถุงมือยางเพื่อปองกันการติดเชื้อ
1.2.7 หากนักเรียนมีอุณหภูมิสูงจะตองถูกสงกลับบาน เจาหนาที่ที่ทําการตรวจวัดอุณหภูมิจะตองยุติการปฏิบัติงานและ
ไปชําระลางรางกาย เปลี่ยนเสื้อผาและหนากาก
1.3 ในทุกวัน นักเรียนรับการวัดอุณหภูมิ ณ จุดคัดกรองที่โรงเรียนฯ กําหนดไว โดยพยาบาลและเจาหนาที่ลงบันทึกอุณหภูมิใน
แบบฟอรมบันทึก และขอความรวมมือผูปกครองกรอกแบบฟอรม Save Thai ตามลิงกท่ีโรงเรียนฯ จะนําสงไปยังผูปกครอง
ในชวงการเตรียมความพรอม นักเรียนผานจุดคัดกรองจะเดินเขาหองเรียนตามจุดที่กําหนดโดยตรงและคุณครูผูชวยจะนําสง
นักเรียนชั้นเด็กเล็กไปยังหองเรียน
1.4 เสนทางที่นักเรียนเดินไปยังหองเรียนจะถูกกําหนดไวเพื่อไมใหมีการขามกลุม (Pod) ไปยังกลุมอื่น
1.5 หากนักเรียนหรือบุคลากรมีอุณหภูมิสูงกวา 37.5 ถือวา ไมผานการคัดกรอง มาตรการดังกลาวมีผลบังคับใชกับทุกคน คือ
บุคลากร นักเรียน ผูปวยและแขก เจาหนาที่จะแจงผูปกครองและสงนักเรียนกลับไปขึ้นรถเพื่อกลับบานตามมาตรการ
ของรัฐบาล ดังนั้นนักเรียนหรือบุคลากรจะตองแสดงผลการตรวจเปนลบกอนกลับมาในโรงเรียน
2. การเขาชั้นเรียน
2.1 นักเรียนทุกชั้นเรียนจะเขาเรียนตามหองที่โรงเรียนกําหนด และสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจะอยูประจําหองที่
หัวหนาฝายฯ กําหนด คุณครูจะเปนผูเขาสอนตามหองเรียน
2.2 นักเรียนจะเรียนตามตารางเรียนที่กําหนดในหองเรียนยกเวนรายวิชาพิเศษ เชน รายวิชาศิลปะ วิทยาศาสตร และดนตรี
หลังจากการสิ้นสุดบทเรียนในแตละหอง กอนที่นักเรียนจะออกจากหองเรียน นักเรียนจะตองยกเกาอี้วางไวบนโตะเรียน
เพื่อแสดงตําแหนงที่ตนเองนั่ง พนักงานทําความสะอาดจะเขาทําความสะอาดและยกเกาอี้กลับไปวางที่เดิมเพื่อแสดงวาได
ทําความสะอาดเรียบรอยแลว สําหรับรายวิชาพิเศษ คุณครูผูสอนจะเปนผูกําหนดผังที่นั่งเรียนเอง
2.3 โรงเรียนจะแบงกลุม นักเรียนเปน 3 กลุม คือ
2.3.1 กลุมที่ 1 นักเรียนชั้น เนอรสเซอรี่ รีเซฟชั่น Year 1 และ Year 2
2.3.2 กลุมที่ 2 นักเรียนชั้น Year 3 – Year 6
2.3.3 กลุมที่ 3 นักเรียนชั้น Year 7 –Year 12
* นักเรียนในแตละกลุมจะลดการติดตอกัน ไมมีการเลน พูดคุยขามกลุม รวมทั้งคุณครู คุณครูผูชวยก็จะอยูประจํากลุม
นั้น โดยไมปะปนกับผูด ูแลนักเรียนกลุมอื่น ๆ รวมถึงคุณครูที่สอนวิชารายพิเศษดวย
2.4 โรงเรียนฯ จะไมจดั ประชุมหรือการชุมนุมใด ๆ รวมทั้งกิจกรรมเสริมหลักสูตรในคาบชมรมจนกวาจะมีคําสั่งเปลีย่ นแปลง
2.5 นักเรียนจะตองปฏิบัติอยางเขมงวดในการลางมือเมื่อเขา – ออกหองเรียน ทุกหองจะมีจุดวางน้ํายาทําความสะอาดมือ ครู
และนักเรียนจะตองสวมหนากากตลอดเวลา
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2.6 นักเรียนจะไดรับการปฐมนิเทศเกีย่ วกับเรือ่ งการอยูอยางปลอดภัยในสถานการณที่มีการติดเชื้ออยางสูงของผูปวยโควิด19
โรงเรียนฯ จะกําหนดและชี้แจงกฏระเบียบและความคาดหวังใหนักเรียนปฏิบัติตาม
2.7 ในวันแรกในระหวางเวลาที่นักเรียนพักเรียน คุณครูจะปดเครื่องปรับการอากาศ เปดหนาตางและแมบา นแตละอาคารจะ
สวมผากันเปอนและถุงมือทําความสะอาดหองเรียนเกาอี้ โตะ และประตูดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค
2.8 โรงเรียนฯ บูรณาการแนวทางการปองกันโควิด 19 “Sand Box Safety Zone in School” นักเรียน คุณครู และพนักงาน
ทุกคนจะตองปฏิบัตติ ามมาตรการหลัก 6 ขอ คือ การเวนระยะหางทางสังคม การสวมหนากาก การลางมือ การตรวจ การลด
การทําความสะอาด รวมกับมาตรการเสริมอีก 6 ขอ คือ การดูแลตนเอง การใชของสวนตัว การรับประทานอาหารที่ถูก
สุขลักษณะ การใชแอพพลิเคชั่นไทยชนะ การตรวจสอบ และการกักตัว
3. การสลับเวลาพักและการรับประทานอาหารกลางวัน
3.1 เวลาการพักของนักเรียน ดังนี้
- กลุมที่ 1 นักเรียนชั้นเนอรสเซอรี่ รีเซฟชั่น Year 1 และ Year 2 พักบริเวณสนามเด็กเล็ก
- กลุม ที่ 2 นักเรียนชั้น Year 3–Year 6 พักสนามฟุตบอล
- กลุมที่ 3 นักเรียนชั้น Year 7–Year 12 พักบริเวณสนามบาสเกตบอล
* จะไมมีการเลนกีฬาที่ใชลูกบอลหรืออุปกรณ และงดใชอุปกรณปนปายสําหรับเด็กเล็ก
3.2 ในแตละรอบที่นักเรียนรับประทานอาหารกลางวันเรียบรอยแลว แมบานประจําโรงอาหารจะทําความสะอาดโตะ เกาอี้
ดวยน้ํายาฆาเชื้อ ในทุก ๆ การเปลี่ยนรอบการพักของแตละกลุม นักเรียนแตละคนจะถูกนั่งในเกาอี้ที่กําหนดไวแลว
3.3 ในการจัดรอบรับประทานอาหารที่โรงอาหาร
- นักเรียนชั้นนเนอรสเซอรี่ รีเซฟชั่น Year 1, Year 2 พักรับประทานอาหารกลางวันเวลา 11.30-12.00 น.
- นักเรียนชั้น Year 3–Year 6 พักรับประทานอาหารกลางวันเวลา 12.00-12.30 น.
- นักเรียนชั้น Year 7–Year 12 พักรับประทานอาหารกลางวันเวลา 12.30-13.00 น.
*นักเรียนตองนําขวดน้ําดืม่ มาเองและไมมีการใชแกวน้ํารวมกับผูอื่น
**ฝายครัวจะทําความสะอาดถาดอาหาร ชอนและอุปกรณครัวดวยน้ํารอนกอนใชงาน
***หองกาแฟจะปดทําการ
****โรงเรียนฯ กําหนดใหนักเรียนนั่งในโตะที่แตกตางกัน นักเรียนจากกลุม bubble เดียวกันจะนั่งดวยกัน โดยไมมีการ
ขามกลุม
*****คุณครูจะรับประทานอาหารในกลุมเดียวกันกับนักเรียน
4. การรับนักเรียนกลับบาน
4.1 โรงเรียนฯ อนุญาตใหผูปกครองขับรถเขามารับนักเรียนทางประตูหนาและออกทางประตูดานขางเทานั้น โดยโรงเรียนฯ
ไมอนุญาตใหผูปกครองลงจากรถ และขอความรวมมือผูปกครองสวมหนากาก โรงเรียนฯ จะจัดเจาหนาที่และคุณครูผูชวย
คอยดูแลเรื่องการรับสงนักเรียนตามกําหนด ดังนี้
- นักเรียนจะเลิกเรียนทุกชั้นเรียน เวลา 14.55 น. และคุณครูจะนํานักเรียนไปประจําจุดเพื่อรอผูป กครองมาตามจุดที่
กําหนดไว
- ประตูโรงเรียนจะเปดเวลา 15.05 น. ผูปกครองจะตองเขามารับบุตรหลานตามจุดที่โรงเรียนกําหนดไวตามขอ 1.3
4.2 กรณีทผี่ ูปกครองมารับนักเรียนมากกวา 1 คน ใหทยอยรับนักเรียนทีละจุดโดยรับบุตรที่เรียนในชั้นมัธยมศึกษากอน
4.3 ผูปกครองตองแสดงบัตรประจําตัวผูปกครองทุกครั้งที่มารับนักเรียน และหากมอบหมายใหบุคคลอื่นมารับแทน ผูปกครอง
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ตองโทรแจงฝายประชาสัมพันธ และตองระบุเลขที่บัตรประชาชนของผูมารับลวงหนา ที่หมายเลข 074 251 255

5. ความรวมมือของผูปกครอง
5.1 ผูปกครองตองวัดอุณหภูมิของนักเรียนทุกวันกอนที่จะมาโรงเรียนฯ เพื่อใหมั่นใจวานักเรียนไมปวย หากนักเรียนรูส ึกปวย
ไมวาจะเปนกรณีใด ๆ ผูปกครองจะตองไมอนุญาตใหมาโรงเรียนฯ
5.2 ผูปกครองตองมั่นใจวาบุตรหลานของทานไดรับการตรวจหาเชื้อ(LFT) เมื่อถึงกําหนดตรวจตามคิวที่โรงเรียนฯ สุม ตรวจ
รอยละ 20 ของสมาชิกของโรงเรียนฯ ในทุกสัปดาหตามมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการ
5.3 หากผูปกครองพบวา บุตรหลานของทานมีอาการดังตอไปนี้ คือ อุณหภูมิสูง หนาวสั่น ไออยางตอเนื่อง อาเจียนหรือ
ทองเสีย สูญเสียการดมกลิ่นหรือการลิ้มรส (ใหตรวจสอบทางกายภาพในทุกเชากอนมาโรงเรียนฯ) ขอใหนักเรียนกักตัว
เปนเวลา 10 วัน และแจงมายังทางโรงเรียนฯ
5.4 ผูปกครองกรอกแบบสํารวจประวัติการเดินทางในชวง 14 วันผานมาและใหนักเรียนนําสงในวันแรกของการกลับมา
โรงเรียนฯ
5.5 ขอใหผูปกครองเตรียมหนากาก และภาชนะใสน้ําดืม่ ใหนักเรียนเพื่อนํามาโรงเรียน
5.6 ผูปกครองตองสวมหนากากทุกครัง้ ที่เขามาในโรงเรียนฯ
5.7 โรงเรียนฯ ไมอนุญาตใหผูปกครองเขามาในโรงเรียนฯ โดยไมจําเปนหากมีการประชุมหรือสื่อสารจะใชการประชุมผานซูม
เปนหลัก
6. อื่นๆ
6.1 โรงเรียนฯ จะดําเนินงานซอมบํารุงตาง ๆ ในเวลาที่ไมมีนักเรียนอยูใ นบริเวณโรงเรียน หรือทําชวงวันหยุดสุดสัปดาห
เทานั้น
6.2 โรงเรียนฯ จะทบทวนการประเมินความเสีย่ งทุกสัปดาหเพื่อใหมั่นใจวาโรงเรียนฯ สามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตองและ
ประสิทธิภาพ
6.3 การเรียนออนไลนจะสิ้นสุดลงเมื่อโรงเรียนเปด
6.4 ผูปกครองที่ไมอนุญาตใหบตุ รหลานกลับมาเรียนตามปกติที่โรงเรียนฯ จะไดรับเฉพาะการบานเทานั้น
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