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Thursday, February 10, 2022
Dear parents and guardians,

We would like to update you on our school’s ongoing COVID-19 situation. Last week, we
quarantined G6 Bates homeroom class due to receiving a positive COVID-19 confirmation from
a student in the class. Students in the classroom were classified as high-risk and required to
self-quarantine for 7 days to monitor symptoms, as the student who originally tested positive
began displaying symptoms while at school. The 7-day quarantine has ended and all G6
students who have continuously tested negative and have submitted ATK test results to the
school are now allowed back on campus. We were happy to see them this morning. Those who
have tested positive are continuing to seek medical treatment and will be allowed back on
campus once their local hospital confirms that they are testing negative.

To review, each time our administration is informed of a positive case of COVID-19 within our
community, whether from a student, parent, or staff member, the following steps are taken:

1. We identify all community members who are high risk
2. According to government guidelines, those who are identified as high-risk are instructed

to self-quarantine for 7 days, monitor symptoms for an additional 3 days, and to report to
their local hospital immediately if symptoms arise or an at-home ATK test result becomes
positive.

3. If the original individual who tested positive for COVID-19 is a student, then the class is
shut down for 3 days for a deep clean and all students are identified as high-risk. The
classroom is then reopened and students are allowed back on campus with a negative
ATK test result after 3 days.

4. Furthermore, we consult with our local hospital, with whom we have an MOU, to confirm
that our action plan follows the latest guidelines and is in the best interest and safety of
our community.

5. Lastly, we report our current situation to the Ministry of Education every week.

If you have any further questions regarding our school’s COVID-19 policies and procedures,
please contact our administration office at 052-135069 to speak with our School Director and
head of our COVID-19 Safety Committee, Mrs. La Buarawong.

Thank you so much for your support of our educational program and safety measures to keep
our community safe and our school open.

Sincerely,
ACIS Administration Team
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วนัพฤหสับดทีี� 10 กมุภาพันธ ์2565
เรยีน ผูป้กครองทกุทา่น

ทางโรงเรยีนนานาชาตอิเมรกิาน่า ไชนสี ขอเรยีนแจง้ใหท้กุทา่นทราบเกี�ยวกบัขอ้มลู
ขา่วสารลา่สดุของสถานการณก์ารแพรร่ะบาดโรคตดิเชื�อ COVID-19 ในสปัดาหท์ี�ผา่นมา โรงเรยีน
ไดใ้หนั้กเรยีน ครผููส้อน และครผููช้ว่ยของระดบัชั �นเกรด 6 (G6) กกัตวัเพื�อสงัเกตอาการ
(quarantine) เป็นระยะเวลา 7 วนั เนื�องจากมกีารตรวจพบผูป่้วยยนืยนัที�มผีลตรวจเป็นบวก และ
นักเรยีนในระดบัชั �นเรยีนดงักลา่วถอืเป็นผูส้มัผัสเสี�ยงสงู ในขณะนี�นักเรยีน ครผููส้อน และครผููช้ว่ย
ของระดบัชั �นเกรด 6 (G6) ไดก้กัตวัเพื�อสงัเกตอาการครบ 7 วนัแลว้ และไดส้ง่ผลตรวจ ATK ที�มคีา่
เป็นลบใหก้บัทางโรงเรยีน ซึ�งทางโรงเรยีนมคีวามรูส้กึยนิดเีป็นอยา่งยิ�งที�วนันี�นักเรยีนในระดบัชั �น
เรยีนดงักลา่วกลบัมาเรยีนไดต้ามปกติ (onsite) สําหรับนักเรยีนที�มผีลตรวจเป็นบวกจะยงัคงรับการ
รักษาตอ่ไปจนกวา่จะหายเป็นปกติ และสามารถกลบัมาเรยีนตามปกตไิด ้ (onsite) พรอ้มแสดงผล
ตรวจยนืยนัที�มคีา่เป็นลบจากทางโรงพยาบาล

ทกุครั �งที�ฝ่ายบรหิารของโรงเรยีนตรวจพบผูป่้วยยนืยนัที�ตดิเชื�อ COVID-19 ซึ�งรวมถงึ
นักเรยีน ผูป้กครอง หรอืบคุลากร โรงเรยีนไดม้กีารปฏบิตัติามมาตรการดงัตอ่ไปนี�:

1. ดําเนนิการสอบสวนโรคเพื�อระบผุูต้ดิเชื�อทั �งหมดและระบผุูส้มัผัสใกลช้ดิเสี�ยงสงู
2. เพื�อเป็นการปฏบิตัติามแนวปฏบิตัป้ิองกนัการแพรร่ะบาดของคณะกรรมการโรคตดิตอ่จังหวดั

เชยีงใหม่ ผูส้มัผัสเสี�ยงสงูตอ้งแยกกกัตวัในที�พักอาศยั (Home Quarantine) เป็นระยะเวลา
7 วนั สงัเกตอาการตนเองอกี 3 วนั กรณีมอีาการใหต้รวจ ATK ทนัที หากผลเป็นบวก ใหไ้ป
โรงพยาบาลเพื�อทําการตรวจซํ�าเพื�อยนืยนัผลโดยทนัที

3. หากนักเรยีนมผีลตรวจหาเชื�อเป็นบวก โรงเรยีนจะปิดหอ้งเรยีนของนักเรยีนคนดงักลา่วเพื�อ
ทําความสะอาดฆา่เชื�อเป็นเวลา 3 วนั และนักเรยีนในระดบัชั �นเรยีนนั�นถอืวา่เป็นผูส้มัผัส
เสี�ยงสงู นักเรยีนสามารถกลบัมาเรยีนตามปกตไิด ้ (onsite) พรอ้มผลตรวจ ATK ที�มคีา่เป็น
ลบภายหลงัจากการกกัตวั

4. นอกจากนี�แลว้ โรงเรยีนไดม้กีารรายงานและปรกึษากบัโรงพยาบาลคูส่ญัญา(โรงพยาบาล
สง่เสรมิสขุภาพตําบลบา้นหนองผึ�ง) เพื�อตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่การดําเนนิการตามแผนเผชญิ
เหตขุองโรงเรยีนถกูตอ้งและเป็นไปตามมาตรการป้องกนัการแพรร่ะบาดของโรคโควดิ 19
ในสถานศกึษาของกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ เพื�อความปลอดภยัของทกุคนใน
โรงเรยีน

5. สดุทา้ยโรงเรยีนไดร้ายงานการตดิตามการเเปิดเรยีนแบบ On Site ของสถานศกึษาและ
รายงานสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคโควดิ 19 ของโรงเรยีนตอ่สํานักงานศกึษาธกิาร
จังหวดัเชยีงใหมท่กุๆอาทติย์

หากทา่นผูป้กครองมคํีาถามหรอืขอ้สงสยัใดๆ เกี�ยวกบันโยบายหรอืมาตรการป้องกนัโรคตดิ
เชื�อ COVID-19 ทา่นสามารถตดิตอ่ฝ่ายบรหิารของทางโรงเรยีนไดท้ี�เบอรโ์ทรศพัท์ 052-135069
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เพื�อพดูคยุหรอืสอบถามกบัอาจารยส์มคดิ บวัระวงค์ (ครหูลา้) ผูอํ้านวยการโรงเรยีน และหวัหนา้
คณะกรรมการป้องกนัโรคตดิเชื�อ COVID-19 ของโรงเรยีน

จงึเรยีนมาเพื�อโปรดทราบ

โรงเรียนนานาชาติอเมริกาน่า ไชนีส ขอขอบคุณสาํหรับความร่วมมือของทา่นผูป้กครองในการปฏิบัติ
ตามมาตรการป้องกันโรคติดเช้ือ COVID-19 และขอบพระคุณท่ีไวว้างใจให้ทางโรงเรียนดูแลบุตรหลานของ
ทา่น

ดว้ยความเคารพอยา่งสงู
ฝ่ายบรหิารโรงเรยีนนานาชาตอิเมรกิาน่า ไชนสี
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星期四，2月10日，2022年

尊敬的家长及监护人：

我们想向您更新一下目前我们学校的新冠肺炎状况。上周，G6 Bates 班级发现了一例新冠肺炎阳
性的同学，该班级进行了隔离。由于这位检测阳性的同学在学校已经出现症状，班级里的同学被

归为高风险接触者，需要在家进行7天隔离，并观察自己的身体状况。目前，7天隔离已经结束，所
有六年级同学如果一直检测阴性并且已经提交给了学校ATK阴性检测结果，均可返回校园上课。
今天早上我们非常开心可以见到这些同学们。对于另外一部分检测阳性并且需要医疗治疗的同

学，一旦当地医院可以确定他们的检测结果是阴性时，这些同学也可返回校园上课。

无论是学生，家长或者学校工作人员，ACIS行政团队每次收到新冠阳性的通知，都会采取以下措
施。

1 划分出学校社区内的高风险人员；
2 根据政府指令，被划分为高风险的人员需要进行7天的自我隔离，并且接下来再继续进行3天的
自我健康监测。如果症状越发严重或者ATK检测呈阳性，则需立即通知到当地医院；
3 如果最初的检测阳性的是学生，班级需要停课三天进行清洁消毒并且所有该班同学被归为高风
险人员。三天后，班级重新开课，ATK检测阴性的同学可返回学校上课；
4 另外，我们联系了同我们有MOU的当地医院，已确认我们所采取的措施符合政府防疫的最新指
令，对我们的学校社区安全是最有益的。

5 我们每周均向教育局汇报学校状况。

关于学校采取的新冠政策及行动措施，如果您有进一步的疑问，请拨打电话052-135069来联系学
校的行政团队办公室，可跟学校总监同时为新冠肺炎防疫安全委员会领导的La Buarawong 女士
进行直接沟通。

感谢您支持学校的教育以及安全措施，以确保学校社区的安全和学校可以保持开学！

此致敬礼

ACIS行政团队

mailto:info@acis.ac.th

