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:

Definition

Covid Positive

High Risk

Medium Risk

Low Risk

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
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.

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

Quarantine
Requirements

10 days quarantine

Return
Requirements

Completed 10-day
quarantine period
and

Completed
quarantine period
and

48 hours free from
Covid-related
symptoms

Negative ATK test

●

●
●

7 days quarantine

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)

No quarantine

None

Daily ATK tests
required for 5 days
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
Pre K - G5

Condition and Response
●
●
●

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 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.
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.

แผนเตรียมความพร้อมเพือเปิ ดทําการเรียนการสอนของโรงเรียน
ึ ษา 2021-2022
นานาชาติเบิรค
์ ลีย ์ ประจําปี การศก
ว ัตถุประสงค์และเหตุผลของการเปิ ดทําการเรียนการสอนของโรงเรียน:
ึ ษาทีเป็ นเลิศ และชว่ ยให ้
โรงเรียนนานาชาติเบิรค
์ ลียม
์ เี ป้ าหมายคือการมอบประสบการณ์ทางการศก
ั
พัฒนาการของนักเรียนในด ้านสงคมและด ้านอารมณ์เป็ นไปได ้อย่างเหมาะสม โรงเรียนนานาชาติเบิรค
์ ลีย ์
ื นว่าการเรียนร่วมกันภายในห ้องเรียนจะทําให ้นักเรียนได ้รับประสบการณ์ทางการเรียนทีดีและเหมาะ
เชอมั
ึ ษา
สม และหวังว่าการเปิ ดทําการเรียนการสอนตามปกติจะทําให ้นักเรียนของเราได ้ประโยชน์ทางการศก
สูงสุดภายในสภาพแวดล ้อมของห ้องเรียนและโรงเรียน การยืนคําขอให ้เปิ ดทําการเรียนการสอนในครังนี
ได ้รวบรวมเหตุผลสนับสนุนจากท่านผู ้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนนานาชาติเบิรค
์ ลียท
์ เข
ี ้าร่วมกรอก
แบบสอบถาม โดยกว่า 75% มีความเห็นพ ้องต ้องกันและยินดีสนับสนุนให ้มีการเปิ ดทําการเรียนการสอน
ตามปกติ

ขนตอนการดํ
ั
าเนินงานและแผนงาน Bubble and Seal:
โซนพืนทีทีสามารถเข้าถึงได้ของโรงเรียน:
โรงเรียนได ้ทําการแบ่งพืนควบคุมการเข ้าออก และพืนทีทีสามารถเข ้าถึงได ้ออกเป็ น 3 สว่ น ดังนี:
ี ดง: โซนที 1 โซนคัดกรอง
● โซนพืนทีสแ
○ พืนทีสาธารณะ โดยปฏิบต
ั ต
ิ ามมาตรการ DMHTT
ิ และพืนทีทางเดินโดย
○ บริเวณลานจอดรถหน้าโรงเรียน, วงเวียนหน้าหอนาฬกา
ิ
รอบบริเวณวงเวียนหน้าหอนาฬกา
● โซนพืนทีสเี หลือง: โซนที 2 โซนควบคุม
ี
○ พืนทีควบคุมสําหรับผู ้ทีไม่ผา่ นมาตรการคัดกรองหรือผู ้มีความเสยง
○ พืนทีทีกําหนดไว้ภายในบริเวณห้องโถงกลาง
● โซนพืนทีสเี ขียว: โซนที 3 โซนปลอดภัย
○ พืนทีทีมีความปลอดภัย ในวันทีมีการเปิ ดการเรียนการสอนจะอนุญาตให ้เฉพาะนักเรียน
และบุคลากรของโรงเรียนเข ้าได ้เท่านัน
่ ักเรียนหรือบุคลากรของโรงเรียนทีต ้องการเข ้าสูพ
่ นที
○ บุคคลทีไม่ใชน
ื ในวันทีไม่มก
ี ารเปิ ด
การเรียนการสอน จะต ้องทําการนัดหมายล่วงหน ้าเท่านันและจะต ้องปฏิบต
ั ต
ิ ามมาตรการ
ควบคุมทีเข ้มงวดของโรงเรียน
○ ทุกพืนทีทีอยูภ
่ ายในบริเวณประตูกนอ
ั ัติโนม ัติ

มาตรการจ ัดโซนพืนที Bubble ภายในพืนทีของโรงเรียน:
เป้ าหมายของมาตรการจัดโซนพืนที Bubble ภายในพืนทีของโรงเรียน เพือหลีกเลียงไม่ให ้นักเรียน
พบปะกับนักเรียนต่างห ้องเรียนให ้มากทีสุด และเพือให ้มีการติดตามและการคัดกรองเพือแยกนักเรียนทีมี
ี
ิ ธิภาพมากทีสุด มาตรการใหม่นจะบ
ความเสยงเป็
นไปได ้โดยง่ายและมีประสท
ี
ังค ับใชเ้ พิมเติมจาก
ื
มาตรการป้องก ันการแพร่ระบาดของเชอไวร
ัสโคโรนาของโรงเรียนทีมีอยูใ่ นปัจจุบ ัน รายละเอียด
คูม
่ อ
ื การจัดการของมาตรการจัดโซนพืนที Bubble มีดงั นี

การกําหนดทีนังเรียน
ึ
ในแต่ละห้องเรียนของน ักเรียนจะมีการกําหนดทีนงเรี
ั ยนแบบตายต ัว ซงหมายถึ
งน ักเรียนจะนงั
ประจําในทีนงเดิ
ั มและบริเวณเดิมทุกคาบเรียนในวิชาหล ัก การกําหนดทีนงของน
ั
ักเรียนแบบ
ี
ตายต ัวนีจะถูกปร ับใชใ้ นวิชาทีสอนโดยคุณครูผเู ้ ชยวชาญพิ
เศษตามความเหมาะสม จุดประสงค์
ของการกําหนดทีนงเรี
ั ยนแบบตายต ัวเพือให้มก
ี ารแยกน ักเรียนแต่ละคนออกจากก ันให้มาก
ั ัสก ับผูต
่ ยทางโรงเรียนในกระบวนการติดตามบุคคลทีสมผ
ื โดยจะมีการติด
ทีสุด และย ังชว
้ ด
ิ เชอ
ประกาศแผนผ ังทีนงของน
ั
ักเรียนไว้ทก
ุ ห้องเรียน และฝ่ายบริหารของโรงเรียนจะมีไฟล์แผนผ ัง
ทีนงของน
ั
ักเรียนเก็บไว้เป็นหล ักฐาน

ั PreK-K3 จะไม่เป็นไปตามข้อกําหนด
* การกําหนดทีนงเรี
ั ยนของน ักเรียนในห้องเรียนระด ับชน
ข้างต้น เนืองจากอายุของน ักเรียนและล ักษณะเฉพาะของชว่ งว ัย

การจัดเตรียมอาหารกลางวันและอาหารว่าง
น ักเรียนจะร ับประทานอาหารว่างและอาหารกลางว ัน โดยเวลาร ับประทานอาหารของน ักเรียนจะ
ั นๆ ให้นอ
ถูกจ ัดให้เหลือมเวลาก ันเพือให้มก
ี ารพบปะก ับน ักเรียนในระด ับชนอื
้ ยทีสุด การจ ัด
ตําแหน่งทีนงจะกระจายเป
ั
็ นกลุม
่ ไปทวบริ
ั
เวณทีมีการระบายอากาศทีดี เว้นระยะห่างทีปลอดภ ัย
และปฏิบ ัติตามมาตรการร ักษาระยะห่างอย่างเคร่งคร ัด

การจัดกิจกรรมแบบกลุม
่
○

กิจกรรมทังโรงเรียน:
ั ยนจะต ้องจัดภายนอกอาคารทีมีอากาศ
■ การจัดกิจกรรมแบบกลุม
่ ระหว่างชนเรี
ถ่ายเทสะดวกเท่านัน
้ ้เหมาะสมกับกิจกรรม
■ พืนทีกลางแจ ้งจะมีการจํากัดจํานวนผู ้ใชให

ข้อปฏิบ ัติทน
ี ักเรียนต้องปฏิบ ัติตามในระหว่างเวลาพ ักและการเรียนวิชาพละ
ั
• สวมหน้ากากอนาม ัยตลอดเวลาจนกว่าจะได้ร ับคําสงจากคุ
ณครู
• ร ักษาระยะห่าง 2 เมตรจากบุคคลอืน โดยเฉพาะเวลาทีน ักเรียนไม่ได้มก
ี ารขย ับร่างกายทํา
กิจกรรม
่ นต ัวและเขียนชอของตนเองติ
ื
• น ักเรียนจะต้องพกกระบอกนําสว
ดไว้ให้เรียบร้อย
่ อ
ื าหรือห้องต่างๆ ของ
• ล้างมือด้วบนําสบูห
่ รือใชเ้ จลแอลกอฮอล์กอ
่ นเข้าสูห
้ งเปลียนเสอผ้
โรงเรียน
• หลีกเลียงการจ ับกลุม
่ , การแปะมือ, การจ ับมือ, ชนหม ัด หรือการกอด

ึ มีอาการไม่สบาย ให้แยกต ัวออกมาจากบุคคลอืน และ/หรือ รายงานอาการป่วยให้ก ับ
• หากรูส
้ ก
พยาบาลได้ร ับทราบโดยท ันที

อุปกรณ์การเรียน
ํ ค ัญก ับการ
• ทางโรงเรียนขอความร่วมมือน ักเรียนให้เตรียมอุปกรณ์การเรียนทีจําเป็นและสา
เรียนมาโรงเรียนเท่านน
ั
้
่ ปากกา, คอมพิวเตอร์ หรือ iPads ร่วมก ัน
• จะไม่มก
ี ารใชอป
ุ กรณ์การเรียน เชน
่ ยดูแลสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน และจะประสานงานก ับผูจ
• คุณครูแต่ละท่านจะชว
้ ัดการ
ื ปกรณืการเรียนรูท
ฝ่ายสถานทีเพือให้แม่บา้ นเข้ามาทําความสะอาดและฆ่าเชออุ
้ น
ี ักเรียนใชร้ ว่ ม
ก ัน
• ทางโรงเรียนไม่อนุญาตน ักเรียนนําของเล่นมาโรงเรียน

การมาโรงเรียน
ึ ษาสามารถเข้าสูบ
่ ริเวณโรงเรียนได้ตงแต่
• น ักเรียนในระด ับประถมศก
ั
เวลา 7.30 น. เป็นต้นไป
่ ริเวณโรงเรียนแล้วจะต้องไปทีห้องเรียนของตนเองโดยท ันที
• น ักเรียนทุกคนเมือเข้าสูบ

การกลับบ ้าน
้ าตารการเว้นระยะห่างอย่างเคร่งคร ัด
่ น ักเรียนจะมีการบ ังค ับใชม
• บริเวณจุดสง
• สามารถมาร ับน ักเรียนในระด ับอนุบาลได้ทห้
ี องโถงอนุบาล
ึ ษาได้ทห้
• สามารถมาร ับน ักเรียนในระด ับประถมศก
ี องโถงกลาง

ื
ี ป้องก ัน
กระบวนการตรวจค ัดกรองเชอไวร
ัสโคโรนา, ข้อพิจารณาในการฉีดว ัคซน
Covid-19 และ การรายงานพืนทีการเดินทาง:
ี
รัฐบาลไทยได ้ออกข ้อกําหนดให ้คุณครูและบุคลากรของโรงเรียนอย่างน ้อย 85% เข ้ารับการฉีดวัคซน
ึ ษา ในขณะนีนักเรียนยังไม่จําเป็ นต ้องเข ้ารับการฉีด
ป้ องกัน Covid-19 ก่อนการกลับมาเปิ ดสถานศก
ึ
ี แต่รัฐบาลไทยมีการวางแผนในอนาคตเพือฉีดวัคซน
ี ให ้กับนักเรียนอายุ 12 ปี เป็ นต ้นไป ซงขณะนี
วัคซน
ี ป้องก ันเชอไวร
ื
100% ของบุคลากรของโรงเรียนนานาชาติเบิรค
์ ลียไ์ ด้ร ับว ัคซน
ัสโคโรนา
เรียบร้อยแล้ว
ื
กระบวนการตรวจคัดกรองเชอไวรั
สโคโรนา:
● หลังจากโรงเรียนเปิ ดทําการเรียนการสอนตามปกติ นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนทุกคนจะ
ื
ต ้องตรวจคัดกรองเชอไวรั
สโคโรนาด ้วยชุดตรวจแบบ Antigen Test Kit (ATK) อาทิตย์ละสอง
ครังในวันจันทร์และวันพฤหัสบดี ตามตารางดังนี
ื
○ นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนจะต ้องทําการตรวจคัดกรองเชอไวรั
สโคโรนาด ้วยชุด
ตรวจแบบ Antigen Test Kit (ATK) ในวันทีกําหนดไว ้ตามตารางข ้างต ้น และสง่ ผลการ
ื (แนบรูปภาพผลตรวจทีเป็ นลบ) กลับมาให ้ทางโรงเรียน โดยการกรอกแบบ
ตรวจเชอ
ฟอร์มรายงานผลก่อนการกลับเข ้ามาภายในบริเวณโรงเรียน
○ หากน ักเรียนมีผลการตรวจเป็นบวก ขอให้ทา่ นผูป
้ กครองติดต่อคุณครูห ัวหน้า
ั
ั ัส
ระด ับชนโดยท ันที เพือทางโรงเรียนจะได้เริมกระบวนการติดตามบุคคลทีสมผ
ื
ก ับผูต
้ ด
ิ เชอโดยเร็
วทีสุด
ื ดตรวจได ้ด ้วยตนเอง หรือสามารถซอชุ
ื ดตรวจจากทาง
○ ท่านผู ้ปกครองสามารถซอชุ
่
โรงเรียนได ้เชนเดียวกัน

●

ื
การตรวจหาเชอไวรั
สโคโรนาแบบ ATK ใชส้ ําหรับกระบวนการตรวจคัดกรองเท่านัน หากท่านใด
ื
มีผลการตรวจ ATK เป็ นบวก จะต ้องเข ้าพบแพทย์ทโรงพยาบาลหรื
ี
อคลินก
ิ เพือตรวจหาเชอแบบ
ั เจนอีกครังหนึง
RT-PCR เพือยืนยันผลตรวจให ้ชด
○ หากท่านผูป
้ กครองปฏิเสธเข้าร ับการตรวจ RT-PCR ตามทีทางโรงเรียนร้องขอ
้ าตรการเชน
่
ทางโรงเรียนถือว่ามีผลการตรวจเป็นบวก และจะมีการบ ังค ับใชม
เดียวก ับเคสผูป
้ ่ วยยืนย ันท ันที

กระบวนการรายงานพืนทีการเดินทาง:
ั Thai Save
● นักเรียนและท่านผู ้ปกครองจะต ้องลงทะเบียนและทําแบบประเมินในแอปพลิเคชน
ี
Thai แทนการกรอกแบบคัดกรองความเสยงของทางโรงเรี
ยน
ั
● คุณครูและบุคลากรของโรงเรียนจะต ้องลงทะเบียนและระบุสถานทีของตนลงในแอปพลิเคชน
Thai Save Thai
ั Thai Save
● นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนทุกคนจะต ้องทําแบบประเมินในแอปพลิเคชน
ั ดาห์
Thai 3 ครังต่อสป

ื
แผนการร ับมือการระบาดของเชอไวร
ัสโคโรนา:
ั ัสและข้อกําหนดต่างๆ ของโรงเรียน
ตารางจําแนกประเภทผูส
้ มผ

คําจําก ัดความ

ผูป
้ ่ วยยืนย ันผล
เป็นบวก

ี
ผูม
้ ค
ี วามเสยงสู
ง

ี
ผูม
้ ค
ี วามเสยง
ปานกลาง

ี
ผูม
้ ค
ี วามเสยง
ตํา

ผู ้ทีเข ้ารับการตรวจหา
เชือด ้วยวิธ ี ATK หรือ
PCR แล ้วมีผลเป็ น
บวก

บุคคลทีสัมผัสใกล ้ชิด
กับบุคคลทีมีผลการ
ตรวจคัดกรองเชือ
ไวรัสโคโรนาเป็ นบวก
ในระยะห่างน ้อยกว่า
หรือเท่ากับ 1.5 เมตร
เป็ นระยะเวลามากกว่า
10 นาที โดยทีฝ่ ายใด
ฝ่ ายหนึงไม่ได ้สวม
หน ้ากากอนามัย

บุคคลใดก็ตามทีอาศัย
อยูภ
่ ายในบ ้านหลัง
เดียวกับบุคคลทีถูก
ระบุวา่ เป็ นผู ้ทีมีความ
เสียงสูง

บุคคลใดก็ตามทีได ้
สัมผัสกับบุคคลทีมีผล
การตรวจคัดกรองเชือ
ไวรัสโคโรนาเป็ นบวก
แต่ไม่ตรงตามเงือนไข
ของผู ้ทีมีความเสียง
สูง
บุคคลใดก็ตามทีได ้
สัมผัสกับผู ้ทีมีความ
เสียงสูง แต่ไม่ได ้
สัมผัสโดยตรงกับ
บุคคลทีมีผลการตรวจ
คัดกรองเชือไวรัส
โคโรนาเป็ นบวก แต่
ไม่อยูใ่ นกลุม
่ ผู ้มีความ
เสียงปานกลาง

บุคคลใดก็ตามทีอาศัย
อยูภ
่ ายในบ ้านหลัง
เดียวกับบุคคลทีมีผล
การตรวจคัดกรองเชือ
ไวรัสโคโรนาเป็ นบวก

ผู ้มีความเสียงสูง
ทีได ้รับวัคซีนครบแล ้ว
และมีการติดเชือไวรัส
โคโรนาในช่วง 30
วันก่อนหน ้า (ใช ้ผล
ตรวจจากวิธ ี ATK
หรือ RT-PCR ก็ได ้)

ระยะเวลาในกา
รก ักต ัว

กักตัว 10 วัน

กักตัว 7 วัน

ไม่ต ้องกักตัว แต่ต ้อง
ตรวจหาเชือด ้วยวิธ ี
ATK เป็ นเวลา 5 วัน

ไม่ต ้องกักตัว

ข้อกําหนดใน
การกล ับเข้ามา

มีการกักตัวครบ 10
วันและไม่มอ
ี าการที
เกียวข ้องกับการติด

มีการกักตัวครบตาม
ระยะเวลาทีกําหนด
และมีผลตรวจ ATK

ส่งผลตรวจ ATK ตาม
รอบปกติในวันจันทร์
และวันพฤหัสบดี

ส่งผลตรวจ ATK ตาม
รอบปกติในวันจันทร์
และวันพฤหัสบดี

เรียน

●

●
●

เชือ Covid หลง
เหลืออยู่

เป็ นลบ

ี
ี
ี
จะมีการคัดกรองนักเรียนว่าเป็ นผู ้ทีมีความเสยงสู
ง ผู ้ทีมีความเสยงปานกลางและผู
้ทีมีความเสยง
ั
ื
ตํา โดยการดูแผงผังทีนังเรียน การสมภาษณ์ผู ้ติดเชอร่วมกับการติดตามกล ้องวงจรปิ ดภายใน
โรงเรียน
ื
หากพบว่าเป็ นผู ้ป่ วยยืนยันผลเป็ นบวก จะเริมนับวันแรกของการกักตัวคือวันทีตรวจพบเชอ
ี
ี
ในกลุม
่ ผู ้ทีมีความเสยงสู
งหรือผู ้ทีมีความเสยงปานกลาง
จะเริมนับวันแรกของการกักตัวคือวัน
ั ผัสใกล ้ชด
ิ กับผู ้ป่ วยยืนยันผลเป็ นบวก
สม

ื
แผนการร ับมือก ับสถานการ์เมือพบน ักเรียนทีมีผลการตรวจเชอไวร
ัสโคโรนาเป็นบวก:
ั
ระด ับชน
Pre K - G5

Grades 6-12

เงือนไขและวิธก
ี ารร ับมือก ับสถานการณ์
●

ื
หากพบนักเรียนทีมีผลการตรวจ ATK คัดกรองเชอไวรั
สโคโรนาเป็ นบวก
ั ผัสของ
นักเรียนจะต ้องปฏิบต
ั ต
ิ ามข ้อกําหนดในตารางจําแนกประเภทผู ้สม
โรงเรียน

●

ื
ในชว่ งเวลา 5 วัน หากมีการพบนักเรียนทีมีผลการตรวจคัดกรองเชอไวรั
ส
โคโรนาเป็ นบวกในห ้องเรียนเดียวกันเพิมขึนหลายเคส อาจอนุมานได ้ว่ามี
การแพร่ระบาดภายในโรงเรียน จะมีการปิ ดห ้องเรียนเป็ นระยะเวลา 3 วัน
่ งทางออนไลน์แทน
และเปลียนไปเรียนผ่านชอ

●

ี
เมือพบผู ้ป่ วยยืนยันผลเป็ นบวก ทางโรงเรียนจะมีการคัดกรองผู ้มีความเสยง
ี
ทันที หากนักเรียนคนใดถูกระบุวา่ เป็ นผู ้มีความเสยงสู
งจะต ้องปฏิบต
ั ต
ิ ามข ้อ
ั ผัสของโรงเรียน
กําหนดในตารางจําแนกประเภทผู ้สม

●

ื
หากพบนักเรียนทีมีผลการตรวจ ATK คัดกรองเชอไวรั
สโคโรนาเป็ นบวก
ั ผัส
นักเรียนจะต ้องปฏิบต
ั ต
ิ ามข ้อกําหนดในตารางจําแนกประเภทผู ้สม

●

ื
ในชว่ งเวลา 5 วัน หากมีการพบนักเรียนทีมีผลการตรวจคัดกรองเชอไวรั
ส
ั
ั
โคโรนาเป็ นบวกในชว่ งชนหรื
อระดับชนเพิ
มขึนหลายเคส อาจอนุมานได ้ว่า
มีการแพร่ระบาดภายในโรงเรียน คณะผู ้บริหารจะทําการประชุมดันเพือ
ั
กําหนดมาตรการรับมือ ว่าจะปิ ดห ้องเรียนบางสว่ น หรือปิ ดทังระดับชน

●

ี
เมือพบผู ้ป่ วยยืนยันผลเป็ นบวก ทางโรงเรียนจะมีการคัดกรองผู ้มีความเสยง
ี
ทันที หากนักเรียนคนใดถูกระบุวา่ เป็ นผู ้มีความเสยงสู
งจะต ้องปฏิบต
ั ต
ิ ามข ้อ
ั ผัสของโรงเรียน
กําหนดในตารางจําแนกประเภทผู ้สม

