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Monday February 7, 2022
Dear parents and guardians,

ACIS would like to update you on the ongoing COVID-19 situation in our Middle School. On
Thursday morning, one of our G6 homeroom students tested positive for COVID-19. As the
student has a sibling in G5, both classrooms were shut down immediately for deep cleaning,
UVC Ozone cleaning and more, while the school waited on verified test results from a local
hospital. Students from both G5 and G6 continued learning online from home on Friday while
we waited on appropriate confirmation.

Throughout the weekend, we have confirmed 4 cases of COVID-19 among our G6 homeroom
class, with the G5 sibling of the first case also tested positive. As the sibling has not been on our
campus since Wednesday and tested positive Saturday, G5 students have been allowed to
return to campus, with a negative ATK test result beginning today Monday February 7th.

G6 students will remain at home, learning online, until Thursday February 10th and may return
to campus Thursday with a negative ATK test result as long as they are not showing symptoms.
All students who have been deemed high - risk, and contacted privately by the school, or who
have tested positive for COVID-19 must quarantine from school for 7 days and may learn
online.

Whenever ACIS must shut down a classroom for suspected or confirmed positive cases of
COVID-19, the following steps must be taken according to our COVID-19 safety guidelines:

1. All materials in the classroom are cleaned thoroughly with Dettol cleaning solution.
2. All classrooms are disinfected by means of  additional UVC ozoning and deep cleaned.
3. The windows are left open and air conditioners are turned off to promote healthy air flow.

As we receive updated information, we will let you know. Thank you so much for your support of
our educational program.

Sincerely,
ACIS Administration Team
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วนัจันทรท์ี� 7 กมุภาพันธ ์2565
เรยีน ผูป้กครองทกุทา่น

ทางโรงเรยีนนานาชาตอิเมรกิาน่า ไชนสี ขอเรยีนแจง้ใหท้กุทา่นทราบเกี�ยวกบัขอ้มลู
ขา่วสารการแพรร่ะบาดของโรคตดิเชื�อ COVID-19 ซึ�งชว่งเชา้ของวนัพฤหสับดทีี�ผา่นมา โรงเรยีน
พบวา่มนัีกเรยีนในระดบัชั �นเกรด 6 (G6) มผีลตรวจหาเชื�อเป็นบวก และนักเรยีนคนดงักลา่วมนีอ้งที�
เรยีนอยูใ่นระดบัชั �นเกรด 5 (G5) ดว้ยเหตนุี�ทางโรงเรยีนจงึไดง้ดทําการเรยีนการสอนในรปูแบบปกติ
(onsite) สําหรับชั �นเรยีนในระดบัเกรด 5 (G5) และเกรด 6 (G6) และมกีารทําความสะอาดจดุสมัผัส
ในหอ้งเรยีน รวมทั �งการอบโอโซนเพื�อฆา่เชื�อดว้ยแสง UVC ระหวา่งที�รอผลตรวจยนืยนัจากโรง
พยาบาล โรงเรยีนไดจั้ดการเรยีนการสอนผา่นระบบออนไลน ์(online) ในวนัศกุร์

ในชว่งวนัหยดุสดุสปัดาหท์ี�ผา่นมา โรงเรยีนตรวจพบผูป่้วยยนืยนัที�ตดิเชื�อ COVID-19
ทั �งหมด 4 ราย ในระดบัชั �นเรยีนเกรด 6 (G6) ทั �งนี�เนื�องจากนักเรยีนในระดบัชั �นเรยีนเกรด 5 (G5) ที�
มพีี�เป็นผูป่้วยยนืยนั ไมไ่ดม้าเรยีนตั �งแตว่นัพธุที�ผา่นมา และมผีลตรวจหาเชื�อเป็นบวกเมื�อวนัเสาร์
ทางโรงเรยีนจงึสามารถจัดการเรยีนการสอนในรปูแบบปกติ (onsite) สําหรับระดบัชั �นเรยีนเกรด 5
(G5) ในวนันี� โดยที�นักเรยีนทกุคนไดส้ง่ผลตรวจ ATK ที�มคีา่เป็นลบกอ่นมาเรยีน

ทางโรงเรยีนมกีารจัดการเรยีนการสอนในรปูแบบออนไลน์ (online) สําหรับนักเรยีนในระดบั
ชั �นเรยีนเกรด 6 (G6) จนถงึวนัพฤหสับดทีี� 10 กมุภาพันธ์ 2565 ซึ�งนักเรยีนตอ้งสง่ผลตรวจ ATK ที�
มคีา่เป็นลบหรอืจนกวา่จะหายเป็นปกตกิอ่นกลบัมาเรยีนตามปกตไิด ้ (onsite) สําหรับนักเรยีนที�เป็น
ผูส้มัผัสเสี�ยงสงู และไดรั้บการตดิตอ่จากโรงเรยีนเป็นการสว่นตวัหรอืมผีลตรวจหาเชื�อเป็นบวก มคี
วามจําเป็นตอ้งกกัตวัตอ่ไปอกี 7 วนั (quarantine)  และทําการเรยีนผา่นระบบออนไลน ์(online)

โรงเรยีนมกีารปฏบิตัติามมาตรการความปลอดภยัเพื�อป้องกนัโรคตดิเชื�อ COVID-19 ดงัตอ่
ไปนี� ในชว่งที�ปิดหอ้งเรยีนเมื�อตรวจพบผูส้งสยัตดิเชื�อหรอืผูป่้วยยนืยนั

1. อปุกรณก์ารเรยีนทกุชนดิในหอ้งเรยีนจะถกูทําความสะอาด และฆา่เชื�อดว้ยนํ�ายา
ทําความสะอาด Dettol

2. จะมกีารใชเ้ครื�องฆา่เชื�อโรคดว้ยแสง UVC ในหอ้งเรยีน และทําความสะอาด
จดุสมัผัสทกุจดุ

3. จะมกีารเปิดหนา้ตา่งในหอ้งเรยีน และปิดเครื�องปรับอากาศเพื�อใหอ้ากาศถา่ยเทได ้
อยา่งสะดวก

ทางโรงเรยีนจะแจง้ใหท้า่นผูป้กครองรับทราบ หากมขีอ้มลูขา่วสารเพิ�มเตมิใดๆ
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จงึเรยีนมาเพื�อโปรดทราบ

โรงเรียนนานาชาติอเมริกาน่า ไชนีส ขอขอบพระคุณทา่นผูป้กครองท่ีไวว้างใจให้ทางโรงเรียนดูแลบุตร
หลานของทา่น

ดว้ยความเคารพอยา่งสงู
ฝ่ายบรหิารโรงเรยีนนานาชาตอิเมรกิาน่า ไชนสี
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2022 年 2 月 7 日星期一

尊敬的父母及监护人:

ACIS 现向您通报我校高年级 COVI-19的情况。 上星期四早上，我校 G6班的一名学
生 COVID-19 检测呈阳性。 由于该学生是一个 G5 孩子的哥哥，因此两个教室都立即关闭
并进行了深度清洁、UVC 臭氧清洁等，同时学校则等待当地医院的验证测试结果。 G5和
G6 的学生周五继续在家在线学习并且等待适当的确认。

周末期间，我们的G6 班级中又确认了 4 例 COVID-19 病例，第一例的 G5 妹妹也被
检测出阳性。 由于兄妹二人自周三以来就没有在我们的校园里，且妹妹是周六测试才呈阳

性，因此 从今天 2 月 7 日（星期一）开始，ATK 测试结果为阴性的学生已被允许返回校园。
G6 学生将继续留在家里，在线学习，直到 2 月 10日（星期四），只要他们没有出现症

状且ATK测试结果为阴性，他们可能会在星期四返回校园。所有被认为是高风险并由学校
私下联系的学生，或COVID-19 检测呈阳性的学生必须在家隔离 7 天，进行在线学习。
当 ACIS 因 COVID-19 疑似或确诊阳性病例而必须关闭教室时，我们将根据COVID-19

安全指南采取以下步骤：

1. 使用滴露清洁液彻底清洁教室所有材料。
2. 所有教室都通过额外的 UVC 臭氧消毒和深度清洁。
3. 保持窗户打开，关闭空调，以促进健康的空气流通。

当我们收到更新信息时，我们会第一时间通知您。 非常感谢您对我们教育计划的支

持。

真挚地，

ACIS 管理团队
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