
Ref.No. 091/2020 Wednesday 28th October 2020 

Hand, Foot, and Mouth Disease (HFMD) 

Dear Parents/Guardians 

We have received a notification from parents that 1 student from Reception Class 
has contracted the HFMD virus: an infection that is passed on through touch: please 
see the link following for more information https://cchealth.org/enterovirus/pdf/hfmd-
school-childcare-guidance.pdf . 

HFMD mainly affects children under the age of 5; however, to prevent this infection 
from spreading, we would like to ask all parents to be vigilant over the symptoms. 
Main symptoms include a red rash on a child's hands, feet or inside a child's mouth, 
high fever and sore throat. If your child(ren) shows any of the above symptoms, 
please let your child(ren) stay at home. In addition, if such infection is found from 
family members in the same household, please separate the bedroom, avoid joint 
activities and avoid sharing personal items. 

To prevent the spread of the disease, the school has already carried out a deep 
clean. All surfaces, equipment, handles and floors have been washed and 
disinfected. We will continue doing this until the situation is resolved. 

The nurse will be checking students’ hands and mouths for rashes in the morning as 
well as their temperatures. Any student with a fever will need to be collected, as this 
is when the virus is most contagious. 

All teachers will be ensuring that children in their classes are washing and sanitising 
their hands at multiple times throughout the day. 
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Remark: 

1. Tomorrow, on Thursday 29th October 2020, the school will be opened as 
usual for all classes (including Reception students). 

2. In the case of a classroom where two or more students are infected, the 
school will let the students go home and will not allow the students to come 
for 3 days. 

3. If 2 or more other classes are infected, the school will be closed divided into 
Primary and Secondary sections for 3 days. 

We thank you in advance for your assistance with ensuring the health and safety of 
all our students. 

Thank you for your kind cooperation and support. 

 
Kindest regards, 

 
 
 

Andrew Strubelt      
     Principal                          
 



- คําแปล -

เลขท่ี ๐๙๑/๒๕๖๓       วันพุธ ท่ี ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง โรคมือ เทา ปาก 

เรียน ทานผูปกครอง/ผูดูแลนักเรียน 

โรงเรียนนานาชาติบลูมสเบอรี่ หาดใหญ ไ- ดรับแจงจากทาน ผูปกครองของนักเรียนชั้นรีเซฟชั่น   

วา มีนักเรียน ๑ คนไดรับการวินิจฉัยจากแพทยทางโรงพยาบาลวา นักเรียนรายดังกลาว เปนโรคมือ เทา ปาก  

ซ่ึงในขณะนี้ไดหยุดพักการเรียนเพ่ือรักษาตัวจนกวาจะหายเปนปกติ เนื่องจากโรคนี้เปนโรคท่ีสามารถแพรเชื้อ

โดยการสัมผัส  มักพบและ สงผลกระทบตอเด็กอายุต่ํากวา ๕ ป โรงเรียนฯ จึงใครขอความรวมมือไปยัง ทาน

ผูปกครอง/ผูดูแลนักเรียนใหเฝาระวังอาการขอ งบุตรหลานของทาน  เพ่ือปองกันการติดเชื้อจากโรคนี้ โดยอาการ

หลักของโรคมือ เทา ปาก  คือ มีผื่นแดงตามมือ เทา หรือบริเวณปากและดานในชองปาก รวมถึงมีไขสูงและมี

อาการเจ็บคอ หากบุตรหลานของทานแสดงอาการดังกลาวขางตน โปรดใหบุตรหลานของทานพักรักษาตัวอยู

ท่ีบาน อีกท้ังหากพบเชื้อดังกลาวจากสมาชิกในครัวเรือนเดียวกัน โปรดแยกหองนอน งดทํากิจกรรมรวมกัน 

และงดใชสิ่งของเครื่องใชรวมกัน 

เพ่ือปองกันการแพรกระจายของโรคดังกลาว  โรงเรียนฯ ไดดําเนินการทําความสะอาดบริเวณตาง ๆ 

ของโรงเรียนฯ ท่ีมีความเสี่ยงดวยน้ํายาฆาเชื้อ เช็ดลางอุปกรณท่ีนักเรียนและคุณครูมักจะสัมผัสหรือจับตอง 

อาทิ บริเวณประตู ลูกบิด ฝาผนัง เครื่องเลน ของเลน และอุปกรณการเรียน รวมถึงบริเวณโรงอาหาร หองน้ํา 

ภาชนะใสอาหารและน้ําดื่มโดยการฆาเชื้อดวยความรอนและน้ํายาฆาเชื้อโรค (ข้ึนอยูกับสภาพของอุปกรณและ

การใชงาน)  โรงเรียนฯ จะปฏิบัติ การเรื่องสุขอนามัยเพ่ือปองกันโรคดังกลาว จนกวาสถานการณดังกลาวจะ

คลี่คลาย 

อีกท้ัง โรงเรียนฯ ไดดําเนินการจัดเตรียมพยาบาลไวสําหรับการตรวจสุขภาพของนักเรียนทุกคนในทุกเชา 

เม่ือนักเรียนเดินทางมาถึงบริเวณโรงเรียนฯ โดยจะตรวจตามบริเวณฝามือ ปากและชองปาก เพ่ือสังเกตผื่น รวมท้ัง

การตรวจวัดอุณหภูมิของรางกาย หากตรวจพบวา  นักเรียนคนใดมีไข หรือเขาขาย กลุมเสี่ยง  โรงเรียนฯ 

จําเปนตองสงนักเรียนกลับบานโดยทันทีเพ่ือ เปนการปองกันความปลอดภัยของเพ่ือนรวมชั้นท่ีอาจ ไดรับ  

ความเสี่ยงจากการไดรับการติดเชื้อ 

เนื่องจากในชวงเวลานี้เปนชวงเวลาท่ีเชื้อไวรัสจะสามารถแพรระบาดไดดีและรวดเร็วท่ีสุด คุณครู

ประจําชั้นจะกําชับนักเรียนทุกคนท่ีอยูในการดูแล ลางมือใหสะอาดดวยสบูหรือแอลกอฮอลอยางสมํ่าเสมอ 
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หมายเหตุ: 

๑. ในวันพรุงนี้ วันพฤหัสบดีท่ี ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนฯ จะเปดทําการและจัดการเรียนการสอน

ตามปกติใหกับนักเรียนทุกระดับชั้น (รวมถึงนักเรียนชั้นรีเซฟชั่น) 

๒. กรณีในหองเรียนท่ี นักเรียน ติดเชื้อตั้งแต ๒ คนข้ึนไป โรงเรียนฯ จะใหนักเรียนกลับบานและสั่ง ปด 

ชั้นเรียนนั้น เปนเวลา ๓ วัน 

๓. หากมีหองเรียนชั้นอ่ืน ไดรับเชื้อ ตั้งแต ๒ หองข้ึนไป โรงเรียนฯ จะแบงปดเปนชวงชั้นคือชวงชั้น

ประถมศึกษา หรือชวงชั้นมัธยมศึกษาเปนเวลา ๓ วัน 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขอขอบพระคุณเปนอยางยิ่งสําหรับการใหความรวมมือ มา ณ โอกาสนี้ 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

              แอนดรู สตรูเบลท            

                                  ครูใหญ           


