Tuesday 23rd November 2021

Ref.No. 265/2021

Update on BISH Covid-19 Risk Assessment
Dear Parents/Guardians,
We would like to inform you of the following information:
1. Suspicion of Covid-19 infection/ symptoms
1.1 Please do not allow your child to come into school if you have any concerns, they
may have Covid19.
1.2 If your child has any symptoms including cough, high temperature, loss of smell or
taste or diarrhoea then they must remain at home that day and the next day.
1.3 Please inform the school why you are keeping your child off school, if you have
other children, please keep them off school too.
1.4 If symptoms persist take an ATK test and report the result to school when known.
1.5 If a negative test is received on the first day of symptoms, please keep your child
at home for one further day to check that symptoms have stopped. If the
symptoms persist it will be necessary to take a follow up ATK test. The child
should remain at home until they are symptom free.
1.6 If that follow up test is also negative and symptoms have stopped, but you have
concerns, please keep your child at home to monitor their well-being.
1.7 Once symptoms stop and your child has a negative ATK test, then we will
welcome them back.
2. Positive ATK Result
2.1 If you/your child(ren)’s ATK test results are positive, please inform the school
immediately. This applies to anyone in your home if their ATK test is positive.
2.2 The school will wait for the second ATK test result or PCR test result for full
confirmation, your child should not be in school at this time.
2.3 If the PCR test result is negative, or two follow up ATK tests are both negative
the student can come back to school, as long as they are well. The school and
parent will continue to monitor the child for symptoms.
2.4 If the second ATK or PCR test is positive, please inform the school immediately.
The school requests parents to take your child(ren) to take a PCR test for the
result to be confirmed if not already done so.
2.5 If the PCR test result is positive, please inform the school immediately for the
follow up process and management of the situation in the school.
2.6 The school will phone you back to establish contacts and a clear timeline, we
will also inform you of what you must do next. See below.
2.7 The school requests parents/students who are confirmed positive to give school
accurate and correct written information about the timeline and results of their
treatment process.
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3. Timeline for return to school for Covid-19 positive children
3.1 Parent informs school of their child’s positive result.
3.2 School investigates to see how many students have been exposed. The bubble,
pod or school may close for 2 weeks to reduce cross infection.
3.3 The positive child will either seek treatment in a hospital, facility or will remain at
home dependent upon the parents’ wishes and information from the local
authorities or health professionals. The positive child and household must not
have any contact with the public until given all clear by health professionals.
The positive child and siblings must not come into school until the protocols
below have been followed exactly.
3.4 When the child feels better, they will take an ATK test to confirm they are no
longer infectious. Children must then isolate for 14 days from the date they test
negative. Any siblings will use that date also as the last point of contact too and
quarantine for 14 days also.
3.5 14 days after a negative test the child will take a PCR test and if it is negative
they will be allowed back to school. (PCR is a more accurate test and important
to prove infected children are no longer infectious.)
4. Guideline for students travelling to and from other provinces- updated
guidance considering government rules and parental concerns
4.1 Before travelling, please inform the school.
4.2 If you and your child(ren) have travelled to a Dark Red or Red Zone, the
students must undertake a 5-day isolation and submit a negative ATK test result
on day 5, conducted in medical centre/hospital to the school before returning.
4.3 If you have travelled from provinces of a Yellow, Green or a Sandbox Zone,
your child must submit a negative ATK test result that was conducted in a
medical centre/hospital on the day before coming back to school. You do not
have to stay home for 5 days. The students must submit the second and third
ATK/saliva test results on third and fifth day after returning to school, these tests
may be taken at home or in a medical facility.
4.4 Government advice is currently that students need only take an ATK test of they
have travelled from out of province, and do not need to quarantine for five days.
We are asking your cooperation with this directive, as many parents have stated
they are anxious about allowing too much freedom of movement around the
country. We are strictly following all government guidelines on all other matters,
but on this element, we ask your kind cooperation to follow the school risk
assessment.
We thank you for your continued help and cooperation to allow us to open the school
safely.
Yours Sincerely,

John Calvert

(Asst. Prof. Dr Kantarin Rugsakorn)

Principal

Thai Director and School Manager
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ที่ บร.(BISH)๒๖๕/๒๕๖๔

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

๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง ความคืบหนาแผนการประเมินความเสี่ยงกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของโรงเรียนฯ
เรียน ทานผูปกครอง
โรงเรียนนานาชาติบลูมสเบอรี่ หาดใหญ ขอแจงขอมูลการปรับแผนประเมินความเสี่ยง ดังนี้
๑. กรณีที่สงสัยวาอาจจะติดเชื้อหรือมีอาการของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
๑.๑ โปรดงดใหบุตรหลานของทานมาโรงเรียน หากทานมีความกังวลวาอาจจะติดเชื้อโคโรนาไวรัส ๒๐๑๙
๑.๒ หากบุตรหลานของทานมีอาการดังตอไปนี้ เชน ไอ มีไข สูญเสียการไดกลิ่นหรือลิ้มรสหรือทองเสีย
นักเรียนควรพักอยูที่บานเปนเวลา ๑ – ๒ วัน
๑.๓ โปรดแจงใหโรงเรียนฯ ทราบถึงสาเหตุที่ทานไมอนุญาตใหบุตรหลานมาโรงเรียนฯ โปรดงดใหพี่นองที่
เปนนักเรียนของโรงเรียนฯ มาโรงเรียนเชนกัน
๑.๔ หากนักเรียนยังมีอาการอยางตอเนื่อง โปรดตรวจหาเชื้อฯ ดวยชุดตรวจ ATK และแจงมายังโรงเรียนฯ
เมื่อทราบผลการตรวจ
๑.๕ หากมีผลการตรวจหาเชื้อฯ เปนลบในวันแรกที่นักเรียนมีอาการ โปรดใหนักเรียนอยูบานอีก ๑ วัน
เพื่อมั่นใจวา นักเรียนไมมีอาการ แตถาหากอาการยังคงอยู ผูปกครองจําเปนตองตรวจหาเชื้อฯ ดวย
ชุดตรวจ ATK ซ้ําอีก ๑ ครั้ง
๑.๖ หากผลการตรวจหาเชื้อฯ เพื่อติดตามอาการมีผลเปนลบ แตทานยังคงมีความกังวล โปรดใหนักเรียน
หยุดอยูบานเพื่อรักษาสุขภาพใหกลับสูปกติ
๑.๗ เมื่อนักเรียนไมมีอาการและมีผลการตรวจหาเชื้อฯ ดวยชุดตรวจ ATK เปนลบ นักเรียนสามารถ
กลับมาเรียนไดตามปกติ
๒. ผลการตรวจหาเชื้อฯ เปนบวก
๒.๑ หากการตรวจหาเชื้อฯ ของทานและบุตรหลานของทานมีผลเปนบวก โปรดแจงโรงเรียนทันที และ
เชนเดียวกับกรณีที่มีสมาชิกในบานของทานมีผลการตรวจหาเชื้อฯ เปนบวก
๒.๒ โรงเรี ยนจะรอผลการตรวจดวยชุด ตรวจ ATK ครั้งที่ ๒ หรือผลการตรวจแบบ PCR จนไดรั บ
การยืนยัน ซึ่งในชวงเวลาดังกลาว ขอใหทานงดสงนักเรียนมาโรงเรียน
๒.๓ ถาผลการตรวจหาเชื้อฯ แบบ PCR เปนลบหรือผลการตรวจหาเชื้อฯ ดวยชุดตรวจ ATK ทั้ง ๒ ครั้ง
เปนลบและไมมีอาการปวย นักเรียนสามารถกลับมาเรียนไดปกติ โรงเรียนฯ และผูปกครองจะยังคง
ติดตามอาการของนักเรียนตอไป

๒
๒.๔ หากผลการตรวจหาเชื้อฯ แบบ ATK หรือ PCR มีผลเปนบวก โปรดแจงโรงเรียนฯ ทันที แตหาก
นักเรียนยังไมไดตรวจหาเชื้อแบบ PCR ขอใหทานผูปกครองนํานักเรียนไปตรวจเพื่อยืนยันผล
๒.๕ ถาผลการตรวจแบบ PCR เปนบวก โปรดแจงโรงเรียนฯ ทันที เพื่อใหโรงเรียนฯ สามารถติดตามผล
และจัดการกับสถานการณภายในโรงเรียนฯ ไดอยางรวดเร็วและถูกตอง
๒.๖ โรงเรียนฯ จะโทรศัพทติดตอขอขอมูลและลําดับเหตุการณการติดเชื้อ และจะแจงขอทีต่ องปฏิบัติ
(โปรดอานขอ ๓)
๒.๗ โรงเรียนฯ ขอความรวมมือทานผูปกครองและนักเรียนที่เปนผูปวยยืนยันใหขอมูลที่แมนยําและ
ถูกตองเปนลายลักษณอักษรเกี่ยวกับลําดับเหตุการณและผลจากกระบวนการรักษา
๓. ขั้นตอนการปฎิบัติสําหรับการกลับมาโรงเรียนฯ ของนักเรียนที่ติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
๓.๑ ผูปกครองแจงโรงเรียนฯ ถึงผลการตรวจหาเชื้อฯ ของบุตรหลานที่มีผลเปนบวก
๓.๒ โรงเรียนฯ สํารวจจํานวนนักเรียนที่ไดรับผลกระทบและจะปดชั้นเรียน ชั้นป หรือโรงเรียนฯ เปน
เวลา ๒ สัปดาหเพื่อที่จะลดการติดเชื้อฯ ขามกลุม
๓.๓ นักเรียนที่เปนผูปวยยืนยันอาจจะไปรับการรักษาในโรงพยาบาลหรือกักตัวรักษาอยูที่บานตาม
ความประสงคของผูปกครองและขึ้นอยูกับขอแนะนําของทางราชการหรือสาธารณสุข ผูปวยยืนยัน
หรื อบุ คคลภายในบ านจะต องไม ติ ด ต อกั บ บุ คคลอื่ น จนกว าจะได รั บ การยื น ยั น จากเจ าหน าที่
สาธารณสุ ขว า ไมมีการติดเชื้ อแลว นักเรีย นที่ เ ปน ผูป ว ยยื นยั น และพี่ นองจะตองไม มาโรงเรีย น
จนกวาจะปฏิบัติตามมาตรการในขอตอไปนี้อยางจริงจัง
๓.๔ เมื่อนักเรียนมีอาการดีขึ้น นักเรียนจะตองทําการตรวจหาเชื้อฯ ดวยชุดตรวจ ATK เพื่อยืนยันวาไมมี
เชื้ออีกตอไป นักเรียนจะตองกักตัวอยูบานตอไปอีก ๑๔ วันนับจากวันที่มีผลการตรวจหาเชื้อฯ ดวย
ชุดตรวจ ATK เปนลบ ซึ่งพี่นองในบานเดียวกันจะตองกักตัวเปนเวลา ๑๔ วันเชนกันโดยนับจากวัน
สุดทายมีการติดตอกับผูปวยยืนยัน
๓.๕ เมื่อนักเรียนกักตัวครบ ๑๔ วันหลังจากที่มีการตรวจหาเชื้อฯ ที่มผี ลเปนลบ และนักเรียนจะตอง
ตรวจหาเชื้อฯ แบบ PCR ที่มีผลเปนลบ จึงจะสามารถกลับเขามาโรงเรียนฯได (การตรวจแบบ PCR
จะใหผลทีแ่ มนยําและมีความสําคัญที่จะพิสูจนใหทราบวา ผูปวยที่ยืนยันไมมีการติดเชื้ออีกตอไป)
๔. แนวทางปฏิบัติสําหรับนักเรียนที่เดินทางไปและกลับจากจังหวัดอื่น– แนวทางที่บูรณาการระหวาง
ขอกําหนดของทางราชการและความกังวลของผูปกครอง
๔.๑ กอนการเดินทาง ขอใหทานผูปกครองโปรดแจงมายังโรงเรียนฯ ลวงหนา
๔.๒ หากทานและบุตรหลานของทานเดินทางไปยังพื้นที่ควบคุมและเขมงวด (พื้นที่สีแดงเขม) และ พื้นที่
ควบคุม (พื้นที่สีแดง) นักเรียนจะตองกักตัว ๕ วันและกอนกลับเขามายังโรงเรียนฯ นักเรียนจะตอง
สงผลการตรวจดวยชุดตรวจ ATK จากสถานพยาบาลที่เปนลบในวันที่ ๕ ของการกักตัว
๔.๓ ถาทานเดินทางจากจังหวัดที่มีพื้นที่สีเหลืองสีเขียวและ Sandbox Zone บุตรหลานของทานจะตอง
สงผลการตรวจหาเชื้อฯ ดวยชุดตรวจ ATK ที่มีผลเปนลบจากสถานพยาบาลกอนกลับมาที่โรงเรียนฯ
และนักเรียนจะตองสงผลการตรวจครั้งที่ ๒ และ ครั้งที่ ๓ ในวันที่ ๓ และ ๕ เมื่อกลับมาโรงเรียนฯ
ซึ่งสามารถทําการตรวจที่บานหรือจากสถานพยาบาล

๓
๔.๔ ปจจุบันทางราชการแนะนําวา นักเรียนจะตองตรวจหาเชื้อดวยชุด ATK เมื่อเดินทางมาจากพื้นที่นอก
จังหวัดและไมจําเปนตองกักตัวเปนเวลา ๕ วัน ซึ่งโรงเรียนฯ ขอความรวมมือใหทานปฏิบัติตามคําสั่ง
ของทางราชการในทุกกรณีอยางเครงครัด เวนแตกรณีนี้ เนื่องจากผูปกครองจํานวนมากมีความกังวล
ที่ทางราชการใหอิสระในการเคลื่อนยายของประชาชนไปยังในที่ตาง ๆ มากเกินไป ดังนั้นโรงเรียนฯ
ขอความรวมมือทานผูปกครองในกรณีดังกลาวใหเปนไปตามการประเมินความเสี่ยงของโรงเรียนฯ
โรงเรียนขอขอบพระคุณในความรวมมืออยางตอเนื่องที่ทําใหโรงเรียนฯ สามารถเปดการเรียนการสอน
ไดอยางปลอดภัย
ขอแสดงความนับถือ

(นายจอหน คาลเวิรท) (ผูชวยศาสตราจารย ดร. กันทริน รักษสาคร)
ครูใหญ
ผูอํานวยการและผูจัดการฯ

