
 
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.  

 
โรงเรียนนานาชาติบลูมสเบอรี-่หาดใหญ 

BLOOMSBURY INTERNATIONAL SCHOOL HATYAI 
2119 MOO 6, AIRPORT-LOPBURIRAMES ROAD, KUANLUNG, HATYAI, SONGKHLA 90110 THAILAND 

TEL: +66(0)7425 1255 to 6 FAX: +66(0)74251254EMAIL: admin@bloomsbury.ac.th 
www.bloomsbury.ac.th 

School license: Sor. Khor. 2.2/2557 
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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                                     Asst. Prof. Dr Kantarin Rugsakorn 
Principal                                           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 we reduce 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 no flag 

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 26th October 27th October 
  Year 12    √    √ 
Year 11     √    √ 
Year 10    √    √ 
Year 9    √    √ 
Year 8    √    √ 
Year 7    √    √ 
Year 5 – 6     √ 
Year 3 – 4     √ 
Year 1 – 2     √ 
Reception     √ 
Nursery                 √ 

 
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 wear masks 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 times until 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 3 cars. 
1.2.2 Wales Building (3 staff will be on duty): Years 2 – 6. There are spaces for 2 cars. 
1.2.3 Scotland Building (3 staff will be on duty): Nursery, Reception &Year 1. There    are 
 spaces for 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 
Lateral Flow test result before allowing students onto the bus. 

1.2.6 All staff who check temperatures will wear latex gloves, to reduce inert  transmission. 
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 send students 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 a mask 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: 
 

 - 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 others from    

                           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 designated point  
to wait for their parents to pick up. Pods and bubbles will not mix at this point. 

- 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 
specify the recipient's ID card number in advance at 074 251 255. 

 

 - EYFS/KS1: 11:30 – 12:00 
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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 before coming 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) to bring 
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 a meeting 

or communicating, it will meet via ZOOM. 
 

6. Others 
6.1 Planned maintenance work will only be undertaken when there are no students in the 

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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3 Staff 
- Ms Maprang 
- Ms Meena 
- Ms Mam 
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Mr Darm (looks after traffic) 
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- Ms Pla 
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- Mr Praphan 

3 Staff 
- Ms Sunny 
- Ms Sao 
- Ms Adeelah 
 

1 Staff 
- Ms Pang 

3 Staff 
- Ms Mali 
- Ms Puy 
- Ms Noi 
 

1 Staff 
- Mr Guy 
(temperature  
check for staff)  



                                                       

 

              

 

 

           ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรื่อง   การเปดภาคเรยีนตามปกติประจําเทอม 1b ปการศึกษา ๒๕๖๔/๒๕๖๕ 

เรียน  ทานผูปกครอง  

 โรงเรียนนานาชาติบลูมสเบอรี่หาดใหญ มีความประสงคท่ีจะแจงขาวใหทานทราบวา สาธารณสุขจังหวัด

สงขลาไดอนุมัติใหโรงเรียนฯ เปดทําการสอนไดอยางปกติ ซ่ึงโรงเรียนฯ เปนโรงเรียนท่ีสอนดานวิชาการแหงเดียวท่ี

ไดรับอนุญาตใหเปดเรียนตามปกติได 

 ดังนั้น ในวันอังคารท่ี ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนฯ จึงกําหนดใหนักเรียนระดับมัธยมศึกษากลับมาเรียน

ตามปกติเพ่ือใหโรงเรียนฯ สามารถบริหารและจัดการปฐมนิเทศใหกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษากอน ซ่ึงในวัน

ดังกลาวนักเรียนระดับประถมศึกษายังคงเรียนแบบออนไลน และในวันพุธท่ี ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนฯ 

กําหนดใหนักเรียนระดับประถมศึกษากลับมาเรียนตามปกติ นักเรียนทุกคนจะตองนําสงเอกสารเพ่ือแสดงผลการ

ตรวจหาเชื้อโควิด๑๙ (ATK) ท่ีเปนผลลบและแบบฟอรมประวัติการเดินทางกอน (ดาวนโหลดจากลิงกท่ีแนบ) 

กอนท่ีจะไดรับอนุญาตเขามาเรียนในโรงเรียนฯ นอกจากนี้ โรงเรียนฯ ขอความรวมมือทานผูปกครองทุกทานใน

ครอบครัวกรอกแบบประเมิน Save Thai for Thai Parents (ตามลิงกท่ีแนบทาย) 

 โรงเรียนฯ ไดขอใหทานผูปกครองศึกษาเอกสารเก่ียวกับการประเมินความเสี่ยงเพ่ือปองกันการไดรับหรือ

แพรเชื้อโควิด๑๙ ท่ีแนบมาพรอมจดหมายนี้แลว โรงเรียนฯ ขอใหทานผูปกครองสงนักเรียนตามจุดท่ีโรงเรียนฯ 

กําหนด (โปรดศึกษาแผนท่ี) และนักเรียนจะตองไดรับการวัดอุณหภูมิในขณะท่ีนั่งอยูในรถและหลังจากนั้นจะเดิน

ตรงไปยังหองเรียน ในแตละวัน นักเรียนจะตองสวมหนากาก ลางมือ และเวนระยะหางทางสังคมอยางเครงครัด  

 ดังท่ีทราบวา กระบวนการดังกลาวขางตนมีรายละเอียดเปนจํานวนมาก ดังนั้นโรงเรียนฯ จึงขอเชิญทาน

ผูปกครองทุกทานเขารวมประชุมในวันท่ี ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๐๐ น. ซ่ึงเปนวันกอนการเปดเทอม เพ่ือ

ทบทวนรายละเอียดดังกลาวพรอมถามคําถาม โดยผานรหัสซูม คือ ๓๓๔ ๗๓๔ ๖๓๓๒ 

           ในโอกาสนี้โรงเรียนฯ ขอขอบพระคุณทุกทานในชวงเวลาท่ียากลําบาก นักเรียนทุกคนไดทําหนาท่ีอยางดี

ยิ่งในชวงเทอมท่ีผานมา รวมถึงคุณครูเชนกัน สิ่งท่ีเกิดข้ึนเหลานี้เกิดจากการสนับสนุนอยางดีเยี่ยมของทาน

ผูปกครอง 

  

ท่ี บร.(BISH)๒๓๕/๒๕๖๔ โรงเรียนนานาชาติบลูมสเบอรี่ - หาดใหญ              

๒๑๑๙ หมูท่ี๖ ถนนสนามบิน - ลพบุรีราเมศวร 

ตําบลควนลัง อําเภอหาดใหญ  

จังหวัดสงขลา ๙๐๑๑๐ 



 

                                                              ๒ 

  ทายท่ีสุดนี้ โรงเรียนฯ ทราบดีวา การกลับมาท่ีสมาชิกของโรงเรียนอาจตองการการสรางความคุนเคย 

ดังนั้นโรงเรียนฯ จึงมีแผนการปฏิบัติงานอยางคอยเปนคอยไปและอยางระมัดระวังเพ่ือใหนักเรียนมีสุขอนามัยท่ีดี

อยางสูงสุด 

 

      ขอแสดงความนับถือ 

  

                                     (นายจอหน คาลเวิรท)           (ผูชวยศาสตราจารย ดร. กันทริน รักษสาคร) 

ครใูหญ                                ผูอํานวยการและผูจัดการ 



 
 

การประเมินความเสี่ยงในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙    

เพ่ือการเปดภาคเรียนตามปกติ เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ 

โรงเรียนนานาชาติบลูมสเบอร่ี หาดใหญ  

     มาตรการตอไปน้ีจัดทําข้ึนเพ่ือลดปจจัยความเสี่ยงเมื่อนักเรียนกลับมาเรียนตามปกติในโรงเรียน  ปจจัยหลักของความเสี่ยงในการติด

เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 คือ การสัมผัสอยางใกลชิดของนักเรียนจํานวนมาก  ดังน้ันการจัดการดานความเสี่ยงจึงใชระบบ “Pod”และ 

“Bubble” เปนหลักสําคัญ  “Pod” คือกลุมของช้ันเรียนและ “Bubble” คือกลุมในหองเรียน การจัดกลุม Pod และ Bubbles จะชวย

ลดความเปนไปไดของการติดเช้ือขามกลุม 

1. การสงนักเรียนของผูปกครอง 

ในชวงเชาของทุกวัน นักเรียนจะมาถึงโรงเรียนเวลา 07.45 น. และ 08.10 น. โดยไมมีการเขาแถวเคารพธงชาติ  เจาหนาท่ีจะ

เชิญธงข้ึนเสาในเวลา 08.00 น.  

ในเชาของวันแรกท่ีนักเรียนเริ่มมาโรงเรียน  โรงเรียนฯ กําหนดใหนักเรียนมาถึงโรงเรียนเวลา 08.00 – 09.00 น. โรงเรียนฯ 

จะขอตรวจหลักฐานใบรับรองผลการตรวจหาเช้ือ (LFT) ของนักเรียนแตละคนท่ีเปนลบกอนการเขาช้ันเรียนและตรวจประวัติการ

เดินทาง เพ่ือใหโรงเรียนฯ มั่นใจวา ไมมีนักเรียนคนใดเปนผูติดเช้ือโควิด19 ดังน้ันโรงเรียนฯ จะไมอนุญาตใหนักเรียนท่ีไมสงหลักฐาน

ดังกลาวเขามาในโรงเรียนโดยเด็ดขาด และโรงเรียนฯ จะดําเนินการตรวจแบบสุมรอยละ 20 ทุก ๆ สัปดาหตามมาตรการของ

กระทรวงศึกษาธิการขอใหนักเรียนแตละช้ันเริ่มมาเรียนตามปกติ ดังน้ี 

                                        กําหนดการเปดเรียน ประจําเทอม 1b 

นักเรียนชัน้ป ต้ังแตวันท่ี 26 ตุลาคม ต้ังแตวันท่ี 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 จุดท่ีโรงเรียนกําหนดไว ทาง

ประตูหนาและออกทางประตูดานขางเทาน้ัน โดยโรงเรียนไมอนุญาตใหผูปกครองลงจากรถ และขอความรวมมือ

ผูปกครองสวมหนากาก โรงเรียนฯ จะจัดเจาหนาท่ีและครูพ่ีเลี้ยงคอยดูแลเรื่องการรับนักเรียน เจาหนาท่ีทุกคนจะสวม

หนากากตลอดเวลาในระหวางท่ีปฏิบัติงานอยูในโรงเรียนจนกวาจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลง 

1.2 สําหรับการสงนักเรียน โรงเรียนฯ จัดใหผูปกครองสงนักเรียน ณ จุดสงท่ีโรงเรียนกําหนดใหเปน 3 จุด เจาหนาท่ีจํานวน 1 

คน จะทําหนาท่ีอํานวยความสะดวกดานจราจรเพ่ือใหผูปกครองนําสงนักเรียนไปตามจุดตาง ๆ ดังน้ี 
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1.2.1 อาคาร England สําหรับนักเรียนช้ัน Year 7-Year 10 มีเจาหนาท่ีประจํา 3 คนและมีพ้ืนท่ีสําหรับจอดรถ 3 คัน  

1.2.2 อาคาร Wales สําหรับนักเรียนช้ัน Year 2 – Year 6 มีเจาหนาท่ีประจํา 3 คนและมีพ้ืนท่ีจอดรถ 2 คัน 

1.2.3 อาคาร Scotland สําหรับนักเรียนช้ันเนอรสเซอรี่ รีเซฟช่ัน Year1 และ Year2 มีเจาหนาท่ีประจํา 3 คนและ   มี

พ้ืนท่ีจอดรถ 3 คัน 

1.2.4 ผูปกครองท่ีมีบุตรมากกวา 1 คน และตางช้ันเรียนใหแยกสงนักเรียนตามจุดท่ีโรงเรียนกําหนดไว  

1.2.5 สวนนักเรียนท่ีเดินทางโดยรถรับ-สงของโรงเรียน คุณครูประจํารถจะเปนผูวัดอุณหภูมิและบันทึกในแบบฟอรมกอน

อนุญาตใหนักเรียนข้ึนรถในเชาวันแรกของการเปดเรียนคุณครูประจํารถจะตรวจผล         การทดสอบหาเช้ือ 

(LFT) กอนท่ีจะอนุญาตใหนักเรียนข้ึนรถ 

1.2.6 เจาหนาท่ีทุกคนท่ีทําหนาวัดอุณหภูมิจะสวมถุงมือยางเพ่ือปองกันการติดเช้ือ 

1.2.7 หากนักเรียนมีอุณหภูมิสูงจะตองถูกสงกลับบาน เจาหนาท่ีท่ีทําการตรวจวัดอุณหภูมิจะตองยุติการปฏิบัติงานและ

ไปชําระลางรางกาย เปลี่ยนเสื้อผาและหนากาก 

1.3 ในทุกวัน นักเรียนรับการวัดอุณหภูมิ ณ จุดคัดกรองท่ีโรงเรียนฯ กําหนดไว โดยพยาบาลและเจาหนาท่ีลงบันทึกอุณหภูมิใน

แบบฟอรมบันทึก และขอความรวมมือผูปกครองกรอกแบบฟอรม Save Thai ตามลิงกท่ีโรงเรียนฯ จะนําสงไปยังผูปกครอง

ในชวงการเตรียมความพรอม นักเรียนผานจุดคัดกรองจะเดินเขาหองเรียนตามจุดท่ีกําหนดโดยตรงและคุณครูผูชวยจะนําสง

นักเรียนช้ันเด็กเล็กไปยังหองเรียน 

1.4 เสนทางท่ีนักเรียนเดินไปยังหองเรียนจะถูกกําหนดไวเพ่ือไมใหมีการขามกลุม (Pod) ไปยังกลุมอ่ืน 

1.5 หากนักเรียนหรือบุคลากรมีอุณหภูมิสูงกวา 37.5 ถือวา ไมผานการคัดกรอง มาตรการดังกลาวมีผลบังคับใชกับทุกคน คือ 

บุคลากร  นักเรียน ผูปวยและแขก เจาหนาท่ีจะแจงผูปกครองและสงนักเรียนกลับไปข้ึนรถเพ่ือกลับบานตามมาตรการ

ของรัฐบาล ดังน้ันนักเรียนหรือบุคลากรจะตองแสดงผลการตรวจเปนลบกอนกลับมาในโรงเรียน 

 

2. การเขาชั้นเรียน 

2.1 นักเรียนทุกช้ันเรียนจะเขาเรียนตามหองท่ีโรงเรียนกําหนด และสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจะอยูประจําหองท่ี

หัวหนาฝายฯ กําหนด คุณครูจะเปนผูเขาสอนตามหองเรียน 

2.2 นักเรียนจะเรียนตามตารางเรียนท่ีกําหนดในหองเรียนยกเวนรายวิชาพิเศษ เชน รายวิชาศิลปะ วิทยาศาสตร และดนตร ี

หลังจากการสิ้นสุดบทเรียนในแตละหอง กอนท่ีนักเรียนจะออกจากหองเรียน นักเรียนจะตองยกเกาอ้ีวางไวบนโตะเรียน

เพ่ือแสดงตําแหนงท่ีตนเองน่ัง พนักงานทําความสะอาดจะเขาทําความสะอาดและยกเกาอ้ีกลับไปวางท่ีเดิมเพ่ือแสดงวาได

ทําความสะอาดเรียบรอยแลว สําหรับรายวิชาพิเศษ คุณครูผูสอนจะเปนผูกําหนดผังท่ีน่ังเรียนเอง 

2.3 โรงเรียนจะแบงกลุมนักเรยีนเปน 3 กลุม คือ  

2.3.1 กลุมท่ี 1 นักเรียนช้ัน เนอรสเซอรี่ รีเซฟช่ัน Year 1 และ Year 2 

2.3.2 กลุมท่ี 2 นักเรียนช้ัน Year 3 – Year 6 

2.3.3 กลุมท่ี 3 นักเรียนช้ัน Year 7 –Year 12 

* นักเรียนในแตละกลุมจะลดการติดตอกัน ไมมีการเลน พูดคุยขามกลุม รวมท้ังคณุครู คณุครผููชวยก็จะอยูประจํากลุม

น้ัน   โดยไมปะปนกับผูดูแลนักเรยีนกลุมอ่ืน ๆ รวมถึงคุณครูท่ีสอนวิชารายพิเศษดวย 

2.4 โรงเรียนฯ จะไมจดัประชุมหรือการชุมนุมใด ๆ รวมท้ังกิจกรรมเสริมหลักสตูรในคาบชมรมจนกวาจะมคีําสั่งเปลีย่นแปลง 

2.5 นักเรียนจะตองปฏิบัติอยางเขมงวดในการลางมือเมื่อเขา – ออกหองเรียน ทุกหองจะมีจุดวางนํ้ายาทําความสะอาดมือ ครู

และนักเรียนจะตองสวมหนากากตลอดเวลา 
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2.6 นักเรียนจะไดรับการปฐมนิเทศเก่ียวกับเรือ่งการอยูอยางปลอดภยัในสถานการณท่ีมีการติดเช้ืออยางสูงของผูปวยโควิด19 

โรงเรียนฯ จะกําหนดและช้ีแจงกฏระเบียบและความคาดหวังใหนักเรียนปฏบัิติตาม  

2.7 ในวันแรกในระหวางเวลาท่ีนักเรียนพักเรียน คุณครูจะปดเครื่องปรับการอากาศ เปดหนาตางและแมบานแตละอาคารจะ

สวมผากันเปอนและถุงมือทําความสะอาดหองเรียนเกาอ้ี โตะ และประตดูวยนํ้ายาฆาเช้ือโรค 

2.8 โรงเรียนฯ บูรณาการแนวทางการปองกันโควิด 19 “Sand Box Safety Zone in School” นักเรียน คุณคร ูและพนักงาน 

ทุกคนจะตองปฏิบัตติามมาตรการหลัก 6 ขอ คือ การเวนระยะหางทางสังคม การสวมหนากาก การลางมือ การตรวจ การลด 

การทําความสะอาด รวมกับมาตรการเสริมอีก 6 ขอ คือ การดูแลตนเอง การใชของสวนตัว การรับประทานอาหารท่ีถูก

สุขลักษณะ การใชแอพพลิเคช่ันไทยชนะ การตรวจสอบ และการกักตัว 

 

3. การสลับเวลาพักและการรับประทานอาหารกลางวัน 

3.1 เวลาการพักของนักเรยีน ดังน้ี 

- กลุมท่ี 1  นักเรียนช้ันเนอรสเซอรี่ รีเซฟช่ัน Year 1 และ Year 2 พักบริเวณสนามเด็กเล็ก 

- กลุมท่ี 2  นักเรียนช้ัน Year 3–Year 6 พักสนามฟุตบอล 

- กลุมท่ี 3  นักเรียนช้ัน Year 7–Year 12 พักบริเวณสนามบาสเกตบอล 

* จะไมมีการเลนกีฬาท่ีใชลูกบอลหรืออุปกรณ และงดใชอุปกรณปนปายสําหรับเด็กเล็ก 

3.2 ในแตละรอบท่ีนักเรียนรับประทานอาหารกลางวันเรียบรอยแลว แมบานประจําโรงอาหารจะทําความสะอาดโตะ เกาอ้ี

ดวยนํ้ายาฆาเช้ือ ในทุก ๆ การเปลี่ยนรอบการพักของแตละกลุม นักเรียนแตละคนจะถูกน่ังในเกาอ้ีท่ีกําหนดไวแลว 

3.3 ในการจัดรอบรับประทานอาหารท่ีโรงอาหาร 

- นักเรียนช้ันนเนอรสเซอรี่ รีเซฟช่ัน Year 1, Year 2 พักรับประทานอาหารกลางวันเวลา 11.30-12.00 น. 

- นักเรียนช้ัน Year 3–Year 6 พักรับประทานอาหารกลางวันเวลา 12.00-12.30 น. 

     -  นักเรียนช้ัน Year 7–Year 12 พักรับประทานอาหารกลางวันเวลา 12.30-13.00 น. 

*นักเรียนตองนําขวดนํ้าดืม่มาเองและไมมีการใชแกวนํ้ารวมกับผูอ่ืน 

**ฝายครัวจะทําความสะอาดถาดอาหาร ชอนและอุปกรณครัวดวยนํ้ารอนกอนใชงาน 

***หองกาแฟจะปดทําการ 

****โรงเรียนฯ กําหนดใหนักเรียนน่ังในโตะท่ีแตกตางกัน นักเรยีนจากกลุม bubble เดียวกันจะน่ังดวยกัน โดยไมมีการ 

         ขามกลุม 

*****คุณครูจะรับประทานอาหารในกลุมเดยีวกันกับนักเรียน 

4. การรับนักเรียนกลับบาน 

4.1 โรงเรียนฯ อนุญาตใหผูปกครองขับรถเขามารับนักเรยีนทางประตูหนาและออกทางประตูดานขางเทาน้ัน โดยโรงเรียนฯ   

ไมอนุญาตใหผูปกครองลงจากรถ และขอความรวมมือผูปกครองสวมหนากาก โรงเรียนฯ จะจัดเจาหนาท่ีและคณุครผููชวย

คอยดูแลเรื่องการรับสงนักเรยีนตามกําหนด ดังน้ี 

       - นักเรียนจะเลิกเรียนทุกช้ันเรียน เวลา 14.55 น. และคุณครูจะนํานักเรียนไปประจําจดุเพ่ือรอผูปกครองมาตามจุดท่ี  

         กําหนดไว 

       - ประตโูรงเรียนจะเปดเวลา 15.05 น. ผูปกครองจะตองเขามารับบุตรหลานตามจดุท่ีโรงเรียนกําหนดไวตามขอ 1.3 

4.2  กรณีท่ีผูปกครองมารับนักเรยีนมากกวา 1 คน ใหทยอยรับนักเรยีนทีละจดุโดยรับบุตรท่ีเรยีนในช้ันมัธยมศึกษากอน 

4.3  ผูปกครองตองแสดงบัตรประจําตัวผูปกครองทุกครั้งท่ีมารับนักเรียน และหากมอบหมายใหบุคคลอ่ืนมารับแทน ผูปกครอง   
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      ตองโทรแจงฝายประชาสมัพันธ และตองระบุเลขท่ีบัตรประชาชนของผูมารับลวงหนา ท่ีหมายเลข 074 251 255  

 

 

5. ความรวมมือของผูปกครอง 

5.1 ผูปกครองตองวัดอุณหภูมิของนักเรียนทุกวันกอนท่ีจะมาโรงเรียนฯ เพ่ือใหมั่นใจวานักเรียนไมปวย หากนักเรียนรูสึกปวย

ไมวาจะเปนกรณีใด ๆ ผูปกครองจะตองไมอนุญาตใหมาโรงเรียนฯ  

5.2 ผูปกครองตองมั่นใจวาบุตรหลานของทานไดรับการตรวจหาเช้ือ(LFT) เม ื่อถึงกําหนดตรวจตามคิวท่ีโรงเรียนฯ สุมตรวจ    

รอยละ 20 ของสมาชิกของโรงเรียนฯ ในทุกสัปดาหตามมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการ 

5.3 หากผูปกครองพบวา บุตรหลานของทานมีอาการดังตอไปน้ี คือ อุณหภูมิสูง หนาวสั่น ไออยางตอเน่ือง อาเจียนหรือ

ทองเสีย สูญเสียการดมกลิ่นหรือการลิ้มรส (ใหตรวจสอบทางกายภาพในทุกเชากอนมาโรงเรียนฯ) ขอใหนักเรียนกักตัว

เปนเวลา 10 วัน และแจงมายังทางโรงเรียนฯ  

5.4 ผูปกครองกรอกแบบสํารวจประวัติการเดินทางในชวง 14 วันผานมาและใหนักเรียนนําสงในวันแรกของการกลับมา

โรงเรียนฯ  

5.5 ขอใหผูปกครองเตรียมหนากาก และภาชนะใสนํ้าดืม่ใหนักเรยีนเพ่ือนํามาโรงเรียน 

5.6 ผูปกครองตองสวมหนากากทุกครัง้ท่ีเขามาในโรงเรยีนฯ  

5.7 โรงเรียนฯ ไมอนุญาตใหผูปกครองเขามาในโรงเรียนฯ โดยไมจําเปนหากมีการประชุมหรือสื่อสารจะใชการประชุมผานซมู

เปนหลัก 

6. อ่ืนๆ 

6.1 โรงเรียนฯ จะดําเนินงานซอมบํารงุตาง ๆ ในเวลาท่ีไมมีนักเรยีนอยูในบริเวณโรงเรียน หรือทําชวงวันหยุดสดุสัปดาห

เทาน้ัน 

6.2 โรงเรียนฯ จะทบทวนการประเมินความเสีย่งทุกสัปดาหเพ่ือใหมั่นใจวาโรงเรยีนฯ สามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตองและ

ประสิทธิภาพ 

6.3 การเรยีนออนไลนจะสิ้นสุดลงเมื่อโรงเรียนเปด 

6.4 ผูปกครองท่ีไมอนุญาตใหบุตรหลานกลับมาเรียนตามปกติท่ีโรงเรยีนฯ จะไดรับเฉพาะการบานเทาน้ัน 
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Travel history check  

Temperature Record 

England Building 
Wales Building 

PICK UP POINT 1 

Year 7 – Year 11 

2 m 

2 m 

2 m 

Waiting 

area for 

students 

only 

PICK UP POINT 2 

Year 3 – Year 6 

2 m 
2 m 

Waiting area for 

students only 

 

Temperature check 

Travel history check  

Temperature Record 

 

Scotland Building 

PICK UP POINT 3 

Year 1 – Year 2 

2 m 

2 m 

2 m 

Waiting 

area for 

students 

only 

Temperature check 

Travel history check  

Temperature Record 
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T 

 

B 

A 

L 
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QR Code  
Thaichana 

QR Code  
Thaichana 

3 Staff 
- Ms Maprang 
- Ms Meena 
- Ms Mam 
 

1 Staff 
Mr Darm (looks after traffic) 
 

1 Staff 
- Ms Pla 

1 Staff 
- Mr Praphan 

3 Staff 
- Ms Sunny 
- Ms Sao 
- Ms Adeelah 
 

1 Staff 
- Ms Pang 

3 Staff 
- Ms Mali 
- Ms Puy 
- Ms Noi 
 

1 Staff 
- Mr Guy 
(temperature  
check for staff)  
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