
 Berkeley International School 2021-2022 Reopening Plan 

 Rationale / Reason for Reopening: 

 At Berkeley International School we are focused on providing the best academic and 
 social-emotional education we can to our students. We believe students learn best when 
 studying in person at school, and wish to reopen to allow our students to experience a more 
 normal learning environment. This request is strongly supported by our community, with 
 more than 75% of parents indicating in a recent survey that they support reopening school. 

 Bubble and Seal Procedures: 

 Access Zones: 
 School must be divided into areas of differing control and access: 

 ●  Red area: Zone 1 Screening 
 ○  Open to public 
 ○  Front parking lot, traffic circle, and walkways around traffic circle 

 ●  Yellow area: Zone 2 Quarantine 
 ○  Quarantine zone for anyone who doesn’t pass entry protocols or for cases of 

 concern 
 ○  Separate area within atrium 

 ●  Green area: Zone 3 Safety Zone 
 ○  Safe zone - only students and staff allowed during school day 
 ○  Access to non-students and staff outside of school day by appointment only 

 and strictly controlled 
 ○  All areas within the turnstiles 



 School Bubbles: 
 The goal for the school ‘bubbles’ is to both keep students from mingling with kids outside of 
 their immediate classrooms as much as possible, and also to make tracking and isolating 
 potentially exposed students as easy and accurate as possible. Please see the guidelines 
 below on how this will be achieved.  These new protocols will be in addition to our 
 existing Covid safety measures. 

 Assigned/Fixed seating 

 All classes will have a fixed seating chart, meaning students will sit in the same seat and 
 location within the classroom for all of their classes. These fixed seating charts will also be 
 used in their specialist subjects where appropriate. The aim is for students to mix with other 
 students as little as possible, which will aid our contact tracing process. The seating charts 
 will be displayed within all respective classrooms, as well as the administration having digital 
 copies for their reference. 

 * PreK-K3 classes will not adhere to this requirement given the age and characteristics of 
 those groups. 

 Lunch and Snacks 

 Lunch and snack will be staggered among grades and divisions to avoid crossing bubbles, 
 and students will eat in a well-ventilated area and observe spacing guidelines. 

 Group Activities 

 ○  Schoolwide: 
 ■  Only outdoors cross-division activities allowed 
 ■  Outdoor areas will have limited capacity for activities 

 Student Responsibilities During Recess and PE 

 ●  Keep your mask on unless instructed otherwise by a teacher 
 ●  Maintain 2m physical distancing with others, especially during periods of inactivity 
 ●  Remember to bring your own labeled water bottle 
 ●  Wash or sanitize hands before entering the locker room or another facility 
 ●  Avoid team huddles, high fives, handshakes, fist bumps, and hugs 
 ●  Do not participate if you are unwell and/or report to the nurse with any signs of illness 

 Learning Resources 

 ●  Students should limit items they bring to school to what is absolutely necessary for 
 learning 

 ●  Learning resources such as pens, laptops, iPads, etc. may not be shared 



 ●  Each teacher will oversee the classroom environment and liaise with facility 
 managers with respect to essential cleaning and disinfecting of shared learning 
 resources 

 ●  Students may not bring toys to school 

 Arrivals 

 ●  Primary students may enter the school from 7:30am onwards 
 ●  All students should go directly to their homeroom or first block class 

 Departures 

 ●  Physical distancing measures will be in place at the respective pick up points 
 ●  Kindergarten students can be picked up from the Kinder atrium 
 ●  Elementary students can be picked up from the Main atrium 

 Covid Testing Procedures, Vaccination Considerations, and Location 
 Reporting: 

 The government requires at least 85% of school faculty and staff be vaccinated before 
 reopening. Students are not currently required to vaccinate, but the government has 
 indicated this may change in the near future, particularly for students aged 12 and above. 
 Currently, Berkeley’s staff have a 100% vaccination rate. 

 Covid Testing Procedure: 
 ●  After reopening, screening tests using ATKs will be required for all students and staff 

 twice weekly on Mondays and Thursdays. 
 ○  Staff and students must complete an ATK on these days and submit a 

 negative result (including photo of negative test) using our ATK reporting form 
 before they return to school 

 ○  If a student tests positive using an ATK, please contact your child’s 
 division principal immediately so the school may begin contact tracing 

 ○  Families may source their own tests, or may purchase tests from the school 
 ●  ATK tests are only used as a screening measure. Any students or staff who test 

 positive using an ATK test will be asked to take an RT-PCR test at a hospital or clinic 
 to confirm the ATK results. 

 ○  If parents declines an RT-PCR test when requested by the school, a 
 positive test result will be assumed and the school will respond 
 according to positive test protocols 

 Location Reporting Procedure: 
 ●  Students and parents will be asked to sign up for Thai Save Thai app instead of filling 

 out school risk assessment sheet 
 ●  Teachers and staff will be asked to download the Thai Save Thai app and log their 

 location with the app 
 ●  All students and staff must complete a 3 risk assessment per week on the Thai Save 

 Thai App 



 Covid Contingency Plan: 

 INDIVIDUAL COVID RESPONSE MATRIX: 

 Covid Positive  High Risk  Medium Risk  Low Risk 

 Definition  Someone who has 
 tested positive for 
 Covid using an ATK 
 or PCR test. 

 A person who has 
 spent an extended 
 amount of time 
 (>10 minutes) in 
 close contact (≤1.5 
 meters) with 
 someone who has 
 tested positive for 
 Covid-19 while 
 either party was 
 unmasked. 

 Anyone living in the 
 same household as 
 someone who has 
 tested 
 Covid-positive, 
 regardless of living 
 conditions. 

 Anyone living in the 
 same household as 
 a high-risk person, 
 regardless of living 
 conditions. 

 A person who has 
 had some exposure 
 to a person who 
 has tested positive 
 for Covid-19, but 
 does not meet the 
 criteria for high risk. 

 A person who has 
 had exposure to a 
 high risk person, 
 but has not had 
 direct contact with 
 someone who has 
 tested positive for 
 Covid-19 and does 
 not meet the 
 criteria for medium 
 risk. 

 High-risk 
 individuals who 
 have been 
 vaccinated and 
 have 
 been previously 
 infected in the 
 past thirty days 
 (from first 
 verifiable evidence, 
 whether 
 ATK or RT-PCR) 

 Quarantine 
 Requirements 

 10 days quarantine  7 days quarantine  No quarantine 

 Daily ATK tests 
 required for 5 days 

 None 

 Return 
 Requirements 

 Completed 10-day 
 quarantine period 
 and 

 48 hours free from 
 Covid-related 
 symptoms 

 Completed 
 quarantine period 
 and 

 Negative ATK test 

 Routine ATK testing 
 Mondays and 
 Thursdays 

 Routine ATK 
 testing Mondays 
 and Thursdays 

 ●  High risk, medium risk, and low risk students will be identified using contact tracing, which 
 includes the use of seating charts, interviews with students, and review of security camera 
 footage. 

 ●  In the case of a Covid-positive person, Day 1 of the count will be the day they tested positive. 
 ●  In the case of high- or medium-risk contacts, Day 1 of the count will be the last day they had 

 contact with the Covid-positive person. 



 SCHOOL COVID RESPONSE MATRIX: 

 Grade Level  Condition and Response 

 Pre K - G5  ●  If a student tests positive on an ATK test, the student will follow the 
 protocol outlined in the Individual Covid Response Matrix. 

 ●  If there are multiple cases within the same classroom over a 5-day 
 period, and there is concern there might be in-class transmission, 
 the class will close and move to online learning for three days. 

 ●  In all cases contact tracing at school will occur, and any contacts 
 identified by the school as high-risk will be asked to follow the 
 steps outlined in the Individual Covid Response Matrix. 

 Grades 6-12  ●  If a student tests positive on an ATK test, the student will follow the 
 protocol outlined in the Individual Covid Response Matrix. 

 ●  If there are multiple cases within the same grade level or division 
 over a 5-day period, and there is concern there might be in-school 
 transmission, the school leadership team will meet to discuss 
 further measures, up to and including partial or complete grade 
 level or division closures. 

 ●  In all cases contact tracing at school will occur, and any contacts 
 identified by the school as high-risk will be asked to follow the 
 steps outlined in the Individual Covid Response Matrix. 



 แผนเตรยีมความพรอ้มเพื�อเปิดทาํการเรยีนการสอนของโรงเรยีน 
 นานาชาตเิบริค์ลยี ์ประจาํปีการศกึษา 2021-2022 

 วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุลของการเปิดทาํการเรยีนการสอนของโรงเรยีน: 

 โรงเรยีนนานาชาตเิบริค์ลยีม์เีป้าหมายคอืการมอบประสบการณท์างการศกึษาที�เป็นเลศิ และชว่ยให ้
 พัฒนาการของนักเรยีนในดา้นสงัคมและดา้นอารมณเ์ป็นไปไดอ้ยา่งเหมาะสม โรงเรยีนนานาชาตเิบริค์ลยี ์
 เชื�อมั�นวา่การเรยีนรว่มกนัภายในหอ้งเรยีนจะทําใหนั้กเรยีนไดรั้บประสบการณท์างการเรยีนที�ดแีละเหมาะ 
 สม และหวงัวา่การเปิดทําการเรยีนการสอนตามปกตจิะทําใหนั้กเรยีนของเราไดป้ระโยชนท์างการศกึษา 
 สงูสดุภายในสภาพแวดลอ้มของหอ้งเรยีนและโรงเรยีน การยื�นคําขอใหเ้ปิดทําการเรยีนการสอนในครั�งนี� 
 ไดร้วบรวมเหตผุลสนับสนุนจากทา่นผูป้กครองของนักเรยีนโรงเรยีนนานาชาตเิบริค์ลยีท์ี�เขา้รว่มกรอก 
 แบบสอบถาม โดยกวา่ 75% มคีวามเห็นพอ้งตอ้งกนัและยนิดสีนับสนุนใหม้กีารเปิดทําการเรยีนการสอน 
 ตามปกต ิ

 ข ั�นตอนการดาํเนนิงานและแผนงาน Bubble and Seal: 

 โซนพื�นที�ท ี�สามารถเขา้ถงึไดข้องโรงเรยีน: 
 โรงเรยีนไดทํ้าการแบง่พื�นควบคมุการเขา้ออก และพื�นที�ที�สามารถเขา้ถงึไดอ้อกเป็น 3 สว่น ดงันี�: 

 ●  โซนพื�นที�สแีดง: โซนที� 1 โซนคดักรอง 
 ○  พื�นที�สาธารณะ โดยปฏบิตัติามมาตรการ DMHTT 
 ○  บรเิวณลานจอดรถหนา้โรงเรยีน, วงเวยีนหนา้หอนาฬกิา และพื�นที�ทางเดนิโดย 

 รอบบรเิวณวงเวยีนหนา้หอนาฬกิา 
 ●  โซนพื�นที�สเีหลอืง: โซนที� 2 โซนควบคมุ 

 ○  พื�นที�ควบคมุสําหรับผูท้ี�ไมผ่า่นมาตรการคดักรองหรอืผูม้คีวามเสี�ยง 
 ○  พื�นที�ท ี�กาํหนดไวภ้ายในบรเิวณหอ้งโถงกลาง 

 ●  โซนพื�นที�สเีขยีว: โซนที� 3 โซนปลอดภยั 
 ○  พื�นที�ที�มคีวามปลอดภยั ในวนัที�มกีารเปิดการเรยีนการสอนจะอนุญาตใหเ้ฉพาะนักเรยีน 

 และบคุลากรของโรงเรยีนเขา้ไดเ้ทา่นั�น 
 ○  บคุคลที�ไมใ่ชนั่กเรยีนหรอืบคุลากรของโรงเรยีนที�ตอ้งการเขา้สูพ่ื�นที�ในวนัที�ไมม่กีารเปิด 

 การเรยีนการสอน จะตอ้งทําการนัดหมายลว่งหนา้เทา่นั�นและจะตอ้งปฏบิตัติามมาตรการ 
 ควบคมุที�เขม้งวดของโรงเรยีน 

 ○  ทกุพื�นที�ท ี�อยูภ่ายในบรเิวณประตกู ั�นอตัโินมตั ิ



 มาตรการจดัโซนพื�นที� Bubble ภายในพื�นที�ของโรงเรยีน: 
 เป้าหมายของมาตรการจัดโซนพื�นที� Bubble ภายในพื�นที�ของโรงเรยีน เพื�อหลกีเลี�ยงไมใ่หนั้กเรยีน 
 พบปะกบันักเรยีนตา่งหอ้งเรยีนใหม้ากที�สดุ และเพื�อใหม้กีารตดิตามและการคดักรองเพื�อแยกนักเรยีนที�ม ี
 ความเสี�ยงเป็นไปไดโ้ดยงา่ยและมปีระสทิธภิาพมากที�สดุ  มาตรการใหมน่ี�จะบงัคบัใชเ้พิ�มเตมิจาก 
 มาตรการป้องกนัการแพรร่ะบาดของเชื�อไวรสัโคโรนาของโรงเรยีนที�มอียูใ่นปจัจบุนั  รายละเอยีด 
 คูม่อืการจัดการของมาตรการจัดโซนพื�นที� Bubble มดีงันี� 

 การกําหนดที�นั�งเรยีน 
 ในแตล่ะหอ้งเรยีนของนกัเรยีนจะมกีารกาํหนดที�น ั�งเรยีนแบบตายตวั ซึ�งหมายถงึนกัเรยีนจะน ั�ง 
 ประจาํในที�น ั�งเดมิและบรเิวณเดมิทกุคาบเรยีนในวชิาหลกั การกาํหนดที�น ั�งของนกัเรยีนแบบ 
 ตายตวันี�จะถกูปรบัใชใ้นวชิาที�สอนโดยคณุครผููเ้ชี�ยวชาญพเิศษตามความเหมาะสม จดุประสงค ์
 ของการกาํหนดที�น ั�งเรยีนแบบตายตวัเพื�อใหม้กีารแยกนกัเรยีนแตล่ะคนออกจากกนัใหม้าก 
 ที�สดุ และยงัชว่ยทางโรงเรยีนในกระบวนการตดิตามบคุคลที�สมัผสักบัผูต้ดิเชื�อ โดยจะมกีารตดิ 
 ประกาศแผนผงัที�น ั�งของนกัเรยีนไวท้กุหอ้งเรยีน และฝ่ายบรหิารของโรงเรยีนจะมไีฟลแ์ผนผงั 
 ที�น ั�งของนกัเรยีนเก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน 

 * การกาํหนดที�น ั�งเรยีนของนกัเรยีนในหอ้งเรยีนระดบัช ั�น PreK-K3 จะไมเ่ป็นไปตามขอ้กาํหนด 
 ขา้งตน้ เนื�องจากอายขุองนกัเรยีนและลกัษณะเฉพาะของชว่งวยั 

 การจัดเตรยีมอาหารกลางวนัและอาหารวา่ง 
 นกัเรยีนจะรบัประทานอาหารวา่งและอาหารกลางวนั โดยเวลารบัประทานอาหารของนกัเรยีนจะ 
 ถกูจดัใหเ้หลื�อมเวลากนัเพื�อใหม้กีารพบปะกบันกัเรยีนในระดบัช ั�นอื�นๆ ใหน้อ้ยที�สดุ  การจดั 
 ตาํแหนง่ที�น ั�งจะกระจายเป็นกลุม่ไปท ั�วบรเิวณที�มกีารระบายอากาศที�ด ีเวน้ระยะหา่งที�ปลอดภยั 
 และปฏบิตัติามมาตรการรกัษาระยะหา่งอยา่งเครง่ครดั 

 การจัดกจิกรรมแบบกลุม่ 

 ○  กจิกรรมทั �งโรงเรยีน: 
 ■  การจัดกจิกรรมแบบกลุม่ระหวา่งชั �นเรยีนจะตอ้งจัดภายนอกอาคารที�มอีากาศ 

 ถา่ยเทสะดวกเทา่นั�น 
 ■  พื�นที�กลางแจง้จะมกีารจํากดัจํานวนผูใ้ชใ้หเ้หมาะสมกบักจิกรรม 

 ขอ้ปฏบิตัทิ ี�นกัเรยีนตอ้งปฏบิตัติามในระหวา่งเวลาพกัและการเรยีนวชิาพละ 

 • สวมหนา้กากอนามยัตลอดเวลาจนกวา่จะไดร้บัคาํส ั�งจากคณุคร ู
 • รกัษาระยะหา่ง 2 เมตรจากบคุคลอื�น โดยเฉพาะเวลาที�นกัเรยีนไมไ่ดม้กีารขยบัรา่งกายทาํ 
 กจิกรรม 
 • นกัเรยีนจะตอ้งพกกระบอกนํ�าสว่นตวัและเขยีนชื�อของตนเองตดิไวใ้หเ้รยีบรอ้ย 
 • ลา้งมอืดว้บนํ �าสบูห่รอืใชเ้จลแอลกอฮอลก์อ่นเขา้สูห่อ้งเปลี�ยนเสื�อผา้หรอืหอ้งตา่งๆ ของ 
 โรงเรยีน 
 • หลกีเลี�ยงการจบักลุม่, การแปะมอื, การจบัมอื, ชนหมดั หรอืการกอด 



 • หากรูส้กึมอีาการไมส่บาย ใหแ้ยกตวัออกมาจากบคุคลอื�น และ/หรอื รายงานอาการป่วยใหก้บั 
 พยาบาลไดร้บัทราบโดยทนัท ี

 อปุกรณก์ารเรยีน 

 • ทางโรงเรยีนขอความรว่มมอืนกัเรยีนใหเ้ตรยีมอปุกรณก์ารเรยีนที�จาํเป็นและสาํคญักบัการ 
 เรยีนมาโรงเรยีนเทา่น ั�น 
 • จะไมม่กีารใชอ้ปุกรณก์ารเรยีน เชน่ ปากกา, คอมพวิเตอร ์หรอื iPads รว่มกนั 
 • คณุครแูตล่ะทา่นจะชว่ยดแูลสภาพแวดลอ้มภายในหอ้งเรยีน และจะประสานงานกบัผูจ้ดัการ 
 ฝ่ายสถานที�เพื�อใหแ้มบ่า้นเขา้มาทาํความสะอาดและฆา่เชื�ออปุกรณืการเรยีนรูท้ ี�นกัเรยีนใชร้ว่ม 
 กนั 
 • ทางโรงเรยีนไมอ่นญุาตนกัเรยีนนําของเลน่มาโรงเรยีน 

 การมาโรงเรยีน 
 • นกัเรยีนในระดบัประถมศกึษาสามารถเขา้สูบ่รเิวณโรงเรยีนไดต้ ั�งแตเ่วลา 7.30 น. เป็นตน้ไป 
 • นกัเรยีนทกุคนเมื�อเขา้สูบ่รเิวณโรงเรยีนแลว้จะตอ้งไปที�หอ้งเรยีนของตนเองโดยทนัท ี

 การกลบับา้น 
 • บรเิวณจดุสง่นกัเรยีนจะมกีารบงัคบัใชม้าตารการเวน้ระยะหา่งอยา่งเครง่ครดั 
 • สามารถมารบันกัเรยีนในระดบัอนบุาลไดท้ี�หอ้งโถงอนบุาล 
 • สามารถมารบันกัเรยีนในระดบัประถมศกึษาไดท้ี�หอ้งโถงกลาง 

 กระบวนการตรวจคดักรองเชื�อไวรสัโคโรนา, ขอ้พจิารณาในการฉดีวคัซนีป้องกนั 
 Covid-19  และ การรายงานพื�นที�การเดนิทาง: 
 รัฐบาลไทยไดอ้อกขอ้กําหนดใหค้ณุครแูละบคุลากรของโรงเรยีนอยา่งนอ้ย 85% เขา้รับการฉีดวคัซนี 
 ป้องกนั Covid-19 กอ่นการกลบัมาเปิดสถานศกึษา ในขณะนี�นักเรยีนยงัไมจํ่าเป็นตอ้งเขา้รับการฉีด 
 วคัซนี แตรั่ฐบาลไทยมกีารวางแผนในอนาคตเพื�อฉีดวคัซนีใหก้บันักเรยีนอาย ุ12 ปีเป็นตน้ไป  ซึ�งขณะนี� 
 100% ของบคุลากรของโรงเรยีนนานาชาตเิบริค์ลยีไ์ดร้บัวคัซนีป้องกนัเชื�อไวรสัโคโรนา 
 เรยีบรอ้ยแลว้ 

 กระบวนการตรวจคดักรองเชื�อไวรัสโคโรนา: 
 ●  หลงัจากโรงเรยีนเปิดทําการเรยีนการสอนตามปกต ินักเรยีนและบคุลากรของโรงเรยีนทกุคนจะ 

 ตอ้งตรวจคดักรองเชื�อไวรัสโคโรนาดว้ยชดุตรวจแบบ Antigen Test Kit (ATK) อาทติยล์ะสอง 
 ครั�งในวนัจันทรแ์ละวนัพฤหสับด ีตามตารางดงันี� 

 ○  นักเรยีนและบคุลากรของโรงเรยีนจะตอ้งทําการตรวจคดักรองเชื�อไวรัสโคโรนาดว้ยชดุ 
 ตรวจแบบ Antigen Test Kit (ATK) ในวนัที�กําหนดไวต้ามตารางขา้งตน้ และสง่ผลการ 
 ตรวจเชื�อ (แนบรปูภาพผลตรวจที�เป็นลบ) กลบัมาใหท้างโรงเรยีน โดยการกรอกแบบ 
 ฟอรม์รายงานผลกอ่นการกลบัเขา้มาภายในบรเิวณโรงเรยีน 

 ○  หากนกัเรยีนมผีลการตรวจเป็นบวก ขอใหท้า่นผูป้กครองตดิตอ่คณุครหูวัหนา้ 
 ระดบัช ั�นโดยทนัท ีเพื�อทางโรงเรยีนจะไดเ้ร ิ�มกระบวนการตดิตามบคุคลที�สมัผสั 
 กบัผูต้ดิเชื�อโดยเร็วที�สดุ 

 ○  ทา่นผูป้กครองสามารถซื�อชดุตรวจไดด้ว้ยตนเอง หรอืสามารถซื�อชดุตรวจจากทาง 
 โรงเรยีนไดเ้ชน่เดยีวกนั 



 ●  การตรวจหาเชื�อไวรัสโคโรนาแบบ ATK ใชสํ้าหรับกระบวนการตรวจคดักรองเทา่นั�น หากทา่นใด 
 มผีลการตรวจ ATK เป็นบวก จะตอ้งเขา้พบแพทยท์ี�โรงพยาบาลหรอืคลนิกิเพื�อตรวจหาเชื�อแบบ 
 RT-PCR เพื�อยนืยนัผลตรวจใหช้ดัเจนอกีครั �งหนึ�ง 

 ○  หากทา่นผูป้กครองปฏเิสธเขา้รบัการตรวจ RT-PCR ตามที�ทางโรงเรยีนรอ้งขอ 
 ทางโรงเรยีนถอืวา่มผีลการตรวจเป็นบวก และจะมกีารบงัคบัใชม้าตรการเชน่ 
 เดยีวกบัเคสผูป่้วยยนืยนัทนัท ี

 กระบวนการรายงานพื�นที�การเดนิทาง  : 
 ●  นักเรยีนและทา่นผูป้กครองจะตอ้งลงทะเบยีนและทําแบบประเมนิในแอปพลเิคชั�น Thai Save 

 Thai แทนการกรอกแบบคดักรองความเสี�ยงของทางโรงเรยีน 
 ●  คณุครแูละบคุลากรของโรงเรยีนจะตอ้งลงทะเบยีนและระบสุถานที�ของตนลงในแอปพลเิคชั�น 

 Thai Save Thai 
 ●  นักเรยีนและบคุลากรของโรงเรยีนทกุคนจะตอ้งทําแบบประเมนิในแอปพลเิคชั�น Thai Save 

 Thai 3 ครั�งตอ่สปัดาห ์

 แผนการรบัมอืการระบาดของเชื�อไวรสัโคโรนา: 

 ตารางจาํแนกประเภทผูส้มัผสัและขอ้กาํหนดตา่งๆ ของโรงเรยีน 

 ผูป่้วยยนืยนัผล 
 เป็นบวก 

 ผูม้คีวามเสี�ยงสงู  ผูม้คีวามเสี�ยง 
 ปานกลาง 

 ผูม้คีวามเสี�ยง 
 ตํ�า 

 คาํจาํกดัความ  ผูท้ี�เขา้รับการตรวจหา 
 เชื�อดว้ยวธิ ีATK หรอื 
 PCR แลว้มผีลเป็น 
 บวก 

 บคุคลที�สมัผัสใกลช้ดิ 
 กบับคุคลที�มผีลการ 
 ตรวจคดักรองเชื�อ 
 ไวรัสโคโรนาเป็นบวก 
 ในระยะหา่งนอ้ยกวา่ 
 หรอืเทา่กบั 1.5 เมตร 
 เป็นระยะเวลามากกวา่ 
 10 นาท ีโดยที�ฝ่ายใด 
 ฝ่ายหนึ�งไมไ่ดส้วม 
 หนา้กากอนามยั 

 บคุคลใดกต็ามที�อาศยั 
 อยูภ่ายในบา้นหลงั 
 เดยีวกบับคุคลที�มผีล 
 การตรวจคดักรองเชื�อ 
 ไวรัสโคโรนาเป็นบวก 

 บคุคลใดกต็ามที�อาศยั 
 อยูภ่ายในบา้นหลงั 
 เดยีวกบับคุคลที�ถกู 
 ระบวุา่เป็นผูท้ี�มคีวาม 
 เสี�ยงสงู 

 บคุคลใดกต็ามที�ได ้
 สมัผัสกบับคุคลที�มผีล 
 การตรวจคดักรองเชื�อ 
 ไวรัสโคโรนาเป็นบวก 
 แตไ่มต่รงตามเงื�อนไข 
 ของผูท้ี�มคีวามเสี�ยง 
 สงู 

 บคุคลใดกต็ามที�ได ้
 สมัผัสกบัผูท้ี�มคีวาม 
 เสี�ยงสงู แตไ่มไ่ด ้
 สมัผัสโดยตรงกบั 
 บคุคลที�มผีลการตรวจ 
 คดักรองเชื�อไวรัส 
 โคโรนาเป็นบวก แต ่
 ไมอ่ยูใ่นกลุม่ผูม้คีวาม 
 เสี�ยงปานกลาง 

 ผูม้คีวามเสี�ยงสงู 
 ที�ไดรั้บวคัซนีครบแลว้ 
 และมกีารตดิเชื�อไวรัส 
 โคโรนาในชว่ง 30 
 วนักอ่นหนา้ (ใชผ้ล 
 ตรวจจากวธิ ีATK 
 หรอื RT-PCR กไ็ด)้ 

 ระยะเวลาในกา 
 รกกัตวั 

 กกัตวั 10 วนั  กกัตวั 7 วนั  ไมต่อ้งกกัตวั แตต่อ้ง 
 ตรวจหาเชื�อดว้ยวธิ ี
 ATK เป็นเวลา 5 วนั 

 ไมต่อ้งกกัตวั 

 ขอ้กาํหนดใน 
 การกลบัเขา้มา 

 มกีารกกัตวัครบ 10 
 วนัและไมม่อีาการที� 
 เกี�ยวขอ้ง  กบัการตดิ 

 มกีารกกัตวัครบตาม 
 ระยะเวลาที�กําหนด 
 และมผีลตรวจ ATK 

 สง่ผลตรวจ ATK ตาม 
 รอบปกตใินวนัจันทร ์
 และวนัพฤหสับด ี

 สง่ผลตรวจ ATK ตาม 
 รอบปกตใินวนัจันทร ์
 และวนัพฤหสับด ี



 เรยีน  เชื�อ Covid  หลง 
 เหลอือยู ่

 เป็นลบ 

 ●  จะมกีารคดักรองนักเรยีนวา่เป็นผูท้ี�มคีวามเสี�ยงสงู ผูท้ี�มคีวามเสี�ยงปานกลางและผูท้ี�มคีวามเสี�ยง 
 ตํ�า โดยการดแูผงผังที�นั�งเรยีน การสมัภาษณผ์ูต้ดิเชื�อรว่มกบัการตดิตามกลอ้งวงจรปิดภายใน 
 โรงเรยีน 

 ●  หากพบวา่เป็นผูป่้วยยนืยนัผลเป็นบวก จะเริ�มนับวนัแรกของการกกัตวัคอืวนัที�ตรวจพบเชื�อ 
 ●  ในกลุม่ผูท้ี�มคีวามเสี�ยงสงูหรอืผูท้ี�มคีวามเสี�ยงปานกลาง จะเริ�มนับวนัแรกของการกกัตวัคอืวนั 

 สมัผัสใกลช้ดิกบัผูป่้วยยนืยนัผลเป็นบวก 

 แผนการรบัมอืกบัสถานการเ์มื�อพบนกัเรยีนที�มผีลการตรวจเชื�อไวรสัโคโรนาเป็นบวก: 

 ระดบัช ั�น  เง ื�อนไขและวธิกีารรบัมอืกบัสถานการณ ์

 Pre K - G5  ●  หากพบนักเรยีนที�มผีลการตรวจ ATK คดักรองเชื�อไวรัสโคโรนาเป็นบวก 
 นักเรยีนจะตอ้งปฏบิตัติามขอ้กําหนดในตารางจําแนกประเภทผูส้มัผัสของ 
 โรงเรยีน 

 ●  ในชว่งเวลา 5 วนั หากมกีารพบนักเรยีนที�มผีลการตรวจคดักรองเชื�อไวรัส 
 โคโรนาเป็นบวกในหอ้งเรยีนเดยีวกนัเพิ�มขึ�นหลายเคส อาจอนุมานไดว้า่ม ี
 การแพรร่ะบาดภายในโรงเรยีน  จะมกีารปิดหอ้งเรยีนเป็นระยะเวลา 3 วนั 
 และเปลี�ยนไปเรยีนผา่นชอ่งทางออนไลนแ์ทน 

 ●  เมื�อพบผูป่้วยยนืยนัผลเป็นบวก ทางโรงเรยีนจะมกีารคดักรองผูม้คีวามเสี�ยง 
 ทนัท ีหากนักเรยีนคนใดถกูระบวุา่เป็นผูม้คีวามเสี�ยงสงูจะตอ้งปฏบิตัติามขอ้ 
 กําหนดในตารางจําแนกประเภทผูส้มัผัสของโรงเรยีน 

 Grades 6-12  ●  หากพบนักเรยีนที�มผีลการตรวจ ATK คดักรองเชื�อไวรัสโคโรนาเป็นบวก 
 นักเรยีนจะตอ้งปฏบิตัติามขอ้กําหนดในตารางจําแนกประเภทผูส้มัผัส 

 ●  ในชว่งเวลา 5 วนั หากมกีารพบนักเรยีนที�มผีลการตรวจคดักรองเชื�อไวรัส 
 โคโรนาเป็นบวกในชว่งชั �นหรอืระดบัชั �นเพิ�มขึ�นหลายเคส อาจอนุมานไดว้า่ 
 มกีารแพรร่ะบาดภายในโรงเรยีน คณะผูบ้รหิารจะทําการประชมุดนัเพื�อ 
 กําหนดมาตรการรับมอื วา่จะปิดหอ้งเรยีนบางสว่น หรอืปิดทั �งระดบัชั �น 

 ●  เมื�อพบผูป่้วยยนืยนัผลเป็นบวก ทางโรงเรยีนจะมกีารคดักรองผูม้คีวามเสี�ยง 
 ทนัท ีหากนักเรยีนคนใดถกูระบวุา่เป็นผูม้คีวามเสี�ยงสงูจะตอ้งปฏบิตัติามขอ้ 
 กําหนดในตารางจําแนกประเภทผูส้มัผัสของโรงเรยีน 


