วันพุธที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2563
เรื่ อง: อัพเดตมาตรการป้องกันโรค COVID-19 และแจง้ การเปลี่ยนแปลงเวลาเรี ยน
เรี ยน ทา่ นผูป
้ กครอง นักเรี ยน และบุคลากรโรงเรี ยนสาธิตคริ สเตียนวิทยาทุกทา่ น
โรงเรี ยนสาธิตคริ สเตียนวิทยาขอขอบพระคุณสมาชิกทุกทา่ นที่ไดใ้ ห้ความร่วมมือในมาตรการป้องกันโรคติดตอ่ COVID-19 มา
โดยตลอดภายใตส
้ ภาวการณ์ท่ีอาจกอ
่ ให้เกิดอันตรายในสั งคมปัจจุบันนี้ จากการประเมินสถานการณ์และการวางแผนทางวิชาการ ฝ่ายบริ หาร
้
ไดท
้ องกันโรคของโรงเรี ยนให้เป็ นไปดังนี้
้ าํ การปรับเปลี่ยนมาตรการบางสว่ น และขอแจง้ ขันตอนการตรวจสอบและป
การกักตัวเฝ้าระวังอาการของโรค
●

ให้นักเรี ยนและผูป
้ กครองที่มีประวัติการเดินทางหรื อไดท
้ าํ การเปลี่ยนเครื่ องที่ประเทศจีน ฝรั่งเศส เยอรมัน ฮอ่ งกง อิหร่าน อิตาลี
่
ญีป่ ุน มาเก๊า มาเลเซีย สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ไตห
้ วัน เวียตนาม และสเปน ระหวา่ งวันที่ 1 มีนาคม ถึง 15 มีนาคม ทาํ การกักตัวเฝ้า
ระวังอาการเป็ นเวลา 14 วันตามเงื่อนไขของกรมควบคุมโรค กอ
่ นกลับเขา้ โรงเรี ยนตามปกติ

การยืนยันตนดว้ ยหนังสือเดินทางและแบบฟอร์มรับรองสถานะ
●
●

ให้นักเรี ยนนําหนังสือเดินทาง (ของตนเองหรื อผูป
้ กครอง) มาแสดงตอ่ เจา้ หน้าที่ของโรงเรี ยนเพื่อเป็ นหลักฐานยืนยันถึงประวัติการ
่
เดินทางในวันเปิ ดเรี ยน จันทร์ที 16 มีนาคม
้
บาล 1 ถึงประถมศึกษาปี ที่ 5 ทาํ การกรอกและลงชื่อในแบบฟอร์มรับรองสถานะสาํ หรับบุตร
ให้ผูป
้ กครองนักเรี ยนระดับชั นอนุ
้
กษาปี ที่ 6 ถึงมัธยมศึกษาปี
หลานของทา่ น พร้อมนําแบบฟอร์มมายังโรงเรี ยนในวันเปิ ดเรี ยนดว้ ย สาํ หรับนักเรี ยนระดับชั นประถมศึ
่
่
ที 6 สามารถลงชือดว้ ยตนเองได้

Week Commencing Monday 16th March
Since March 1st, I confirm that my child and my family (Mae Baan, Nanny, and
Driver) have not traveled to or through Vietnam, Malaysia, China, Hong Kong,
Japan, Macau, South Korea, Singapore, Taiwan, Italy, Iran, Germany,
France, and Spain. I affirm we have not had close contact with relatives or
friends who have traveled to or through these countries.
้ ว่ ั นที่ 1 มีนาคม เป็ นตน
ตังแต
้ มา ขา้ พเขา้ ขอยืนยันวา่ บุตรหลานและสมาชิกในครอบครัวของขา้ พเจา้ (รวมถึงแมบ
่ า้ น พี่เลี้ยง และคน
่
ุ
ป
น
ขับรถ) ไมม
้ วัน อิตาลี อิหร่าน
่ ีประวัติการเดินทางผา่ นหรื อไปยัง ประเทศเวียตนาม มาเลเซีย จีน ฮอ่ งกง ญี ่ มาเก๊า เกาหลีใต้ ไตห
เยอรมัน ฝรั่งเศส และสเปน และขอยืนยันวา่ ไมไ่ ดม
้ ีการติดตอ่ ใกลช้ ิดกับญาติ คนรู้ จัก หรื อมิตรสหายอื่นใดที่ไดเ้ ดินทางไปยัง
ประเทศขา้ งตน
้
Child’s name:__________________________________
Class/Homeroom:__________________Date:_________________
Parent’s/ Student’s signature:______________________________
Staff’s signature:_________________________________
การแสดงใบรับรองแพทย ์

●

ให้ผูป
้ กครองแสดงใบรับรองแพทยต
์ อ่ ทางโรงเรี ยนทุกครัง้ ที่นักเรี ยนแจง้ ลาป่วยหรื อมีอาการป่วย โดยการตัดสินใจให้เขา้ เรี ยนจะ
อยูใ่ นดุลพินิจของผูบ
้ ริ หารและพยาบาลโรงเรี ยน นอกจากนี้ เพื่อเป็ นการเสริ มสร้างความปลอดภัยให้แกส
่ ั งคมโรงเรี ยน ฝ่ายบริ หาร
กครองสามารถตรวจสอบ
อาจร้องขอใบรับรองแพทยจ์ ากนักเรี ยนในบางกรณี ผูป
นโยบายด
า
นการเจ็
บ
ป
่ วยของโรงเรี ยนได้ (หรื อ
้
้
่
ตรวจสอบผา่ นลิงคเ์ ฉพาะการของโรงเรี ยนเกี่ยวกับ COVID-19 ไดท
้ ี gesthailand.com/pace)

การจาํ กัดการเขา้ ถึงบริ เวณโรงเรี ยน
●

●

้ ว่ ั นที่ 16 มีนาคมเป็ นตน
ตังแต
้ ไป (หลังการตรวจหนังสือเดินทาง) โรงเรี ยนสาธิตคริ สเตียนวิทยาจะจาํ กัดการเขา้ ถึงเขตโรงเรี ยน
้ ้ นโยบายพิเศษนี้ จะถูก
เพื่อเป็ นการลดความหนาแน่นของบุคคลในบริ เวณโรงเรี ยนและลดความเสี่ยงในการติดตอ่ ของโรค ทังนี
พิจารณาถึงความจาํ เป็ นอีกครัง้ ในวันที่ 10 เมษายน 2563
้ เ่ วลา 7.00น. ถึง 17.00น. ผูป
เปิ ดพื้นที่ให้เฉพาะนักเรี ยนและบุคลากรของโรงเรี ยนสาธิตคริ สเตียนวิทยา ตังแต
้ กครองและบุคคล
ภายนอกตอ
้ าํ นวยการกอ
้ งไดร้ ั บการอนุ ญาตจากฝ่ายบริ หารหรื อผูอ
้ งผา่ นการตรวจวัดไขแ
้ ละมาตรการ
่ นเขา้ บริ เวณโรงเรี ยน โดยตอ
ดา้ นความปลอดภัยตามปกติ

การเปลี่ยนแปลงเวลาเรี ยนและกาํ หนดการในปฏิฑินโรงเรี ยน
กิจกรรมของโรงเรี ยนบางอยา่ งไดถ
้ ูกยกเลิกหรื อเลื่อนออกไปเพื่อเปิ ดโอกาสให้ครู และนักเรี ยนไดม
้ ีเวลาสาํ หรับการเรี ยนการสอน
่
่
้
้
้
้
มากขึน ตังแตว่ ั นที 16 มีนาคมเป็ นตน
้ ไป สาํ หรับนักเรี ยนชั นอนุ บาลถึงชั นประถมศึกษาปี ที 5 โรงเรี ยนสาธิตคริ สเตียนวิทยาจะขยายเวลาเลิก
้
กษาปี ที่ 6 เป็ นตน
เรี ยนเป็ นเวลา 15 นาทีจากกาํ หนดการปกติ และสาํ หรับนักเรี ยนชั นประถมศึ
้ ไป จะมีชว่ งเวลาแนะแนวการศึกษา ระหวา่ ง
เวลา 14.40น. ถึง 15.00น. กาํ หนดการเลิกเรี ยนจะเป็ นไปดังนี้
อ.1-3 เวลา 15.00น.
ป.1-5 เวลา 15.10น.
ป.6-ม.6 เวลา 14.40น.
กิจกรรม

กาํ หนดการเดิม

กาํ หนดการใหม่

Wacky Wednesday

วันพุธที่ 11 มีนาคม

ยกเลิกสาํ หรับเดือนมีนาคม

ประชุมผูป
้ กครอง ป.6-ม.6

วันพฤหัสบดีท่ี 19 มีนาคม

วันศุกร์ท่ี 20 มีนาคม

ประชุมผูป
้ กครอง ป.1-5

วันศุกร์ท่ี 20 มีนาคม

วันศุกร์ท่ี 27 มีนาคม

ประชุมผูป
้ กครอง อ.1-3

วันจันทร์ท่ี 23 มีนาคม และ
วันอังคารที่ 24 มีนาคม

วันพฤหัสบดีท่ี 2 เมษายน (อ.1-2) และ
วันศุกร์ท่ี 3 เมษายน (อ.3)

เลิกเรี ยนกอ
่ นเวลา

วันศุกร์ท่ี 27 มีนาคม

ยกเลิก - เรี ยนเต็มวัน

กิจกรรมสงกรานต์

วันพฤหัสบดีท่ี 9 เมษายน

ยกเลิก

หยุดเรี ยนวันวิสาขบูชา

วันพุธที่ 6 พฤษภาคม

ยกเลิก - เรี ยนเต็มวัน

เลิกเรี ยนกอ
่ นเวลา

วันพฤหัสบดีท่ี 7 พฤษภาคม

ยกเลิก - เรี ยนเต็มวัน

หยุดเรี ยนวันพัฒนาบุคลากร

วันศุกร์ท่ี 15 พฤษภาคม

เรี ยนครึ่ งวัน เลิกเรี ยนเวลา 12.00น.
(อ.1-3, ป.6-ม.6) และ 12.30น. (ป.1-5)

ดว้ ยความเคารพ,
ฝ่ายบริ หารโรงเรี ยนสาธิตคริ สเตียนวิทยา

