Ref. No. 027/2020

DATE: March 1st 2020

Dear Parent/Guardian

NEW UPDATE FROM THE MINISTRY OF PUBLIC HEALTH
Sunday 1 March 2020
Bloomsbury International School Hatyai has just received notification from the Ministry of Public
Health that MALAYSIA and VIETNAM have been removed from the list of ‘High Risk’ countries. This
means STAFF and STUDENTS who had travelled or transferred to those countries and have been at
home on ‘Self Quarantine’ may now RETURN to school on Monday, 2 March 2020.

THE SCHOOL WILL BE OPEN ON MONDAY, 2 MARCH 2020
However, we have decided to cancel ALL ECAs, School Assemblies and Seminars being held on
campus for the next 2 weeks. Please collect your children (pick up) at 3:10, in order for us to
‘disinfect’ the classrooms, play areas, canteen and office on a ‘daily basis’.
The School Leadership Team (SLT) is monitoring the COVID-19 situation daily and we will continue to
communicate with parents via LINE, email, Facebook and the Parents Portal as necessary. Please
take the time to check our messages via these outlets.
Anyone that has travelled to a ‘High Risk’ country, including SOUTH KOREA, JAPAN, TAIWAN and
SINGAPORE is now subject to 14 day at ‘Home Quarantine’ upon arrival back in Thailand.
Additionally, anyone that has had close contact with anyone who has travelled from these countries
in the last 2 weeks is also subject to a 14 day at ‘Home Quarantine’ from the point when the close
contact occurred.
Please note: Homework will be given out via ‘Class Dojo’. For Primary students, please contact the
Head of Primary Mr. Mullin for additional information regarding class work. For Secondary
students, please contact the Head of Secondary Mr. Windsor for information regarding class work.
For Academic matters contact the correct person listed above. Please respect Senior Management
decisions on these matters.
Kindest regards,

Andrew Strubelt
Acting Principal

Asst. Prof. Dr. Kantarin Rugsakorn
Director and School Manager

- คำแปล เลขที่ ๐๒๗/๒๕๖๓

วันอาทิตย์ ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ข้อมูลปั จจุบนั เกี่ยวกับป้ องกันการแพร่กระจายโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID - 19)
เรียน ท่านผูป้ กครอง/ผูด้ แู ลนักเรียน
ประกำศล่ำสุดของกระทรวงสำธำรณสุข
วันอาทิตย์ ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๓
ตามที่โรงเรียนนานาชาติบลูมส์เบอรี่-หาดใหญ่ เพิง่ ได้รบั แจ้งจากกระทรวงสาธาณสุข ให้ถอด
ถอนประเทศมาเลเซียและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจากรายชื่อประเทศที่มคี วามเสี่ยงสูงของโรค
ติดเชือ้ ไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID - 19) โรงเรียนฯ จึงขอให้บุคลากรและนักเรียนทีเ่ ดินทางหรือรอการ
เปลีย่ นเทีย่ วบินในทัง้ 2 ประเทศข้างต้นทีพ่ กั เฝ้ าดูอาการในทีพ่ กั ในก่อนหน้านี้ กลับมาปฏิบตั หิ น้าทีห่ รือ
เรียนตามปกติในวันจันทร์ ที่ ๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓
โรงเรียนเปิ ดกำรเรียนกำรสอนตำมปกติ ในวันจันทร์ ที่ ๒ มีนำคม พ.ศ.๒๕๖๓
โรงเรียนขอแจ้งให้ทราบว่า โรงเรียนฯ จะเปิ ดการเรียนการสอนตามปกติใ นวันจันทร์ ที่ ๒
มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ แม้กระนัน้ โรงเรียนฯ เห็นสมควรทีจ่ ะขอยกเลิกการเรียนการสอนในรายวิชา ECAs
การประชุมของโรงเรียนฯ ในช่วงเช้า (School Assemblies) รวมถึงเลื่อนการจัดโครงการสัมมนาเกี่ยวกับ
การแนะแนวการศึกษาต่อในหลักสูตรนานาชาติ ระดับอุดมศึกษา ไปอีก ๒ สัปดาห์ข้างหน้ า อีกทัง้
โรงเรียนฯ ขอควำมร่วมมือจำกท่ ำนผู้ปกครองรับบุตรหลำนของท่ ำนเวลำ ๑๕.๑๐ น. เพื่อ ให้
โรงเรียนฯ สามารถ “ทาความสะอาดเพือ่ ฆ่าเชือ้ โรค” ในทุกพืน้ ทีข่ องโรงเรียนฯ เช่น ห้องเรียน สนามเด็ก
เล่น โรงอาหาร และบริเวณสานักงาน
คณะผูบ้ ริหารของโรงเรียนฯ ยังคงติดตามสถานการณ์การแพร่กระจายโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ า
๒๐๑๙ (COVID - 19) อย่างใกล้ชดิ และจะรายงานข้อมูลทีเ่ ป็ นปั จจุบนั ให้ท่านผูป้ กครอง/ผูด้ ูแลนักเรียน
ทราบอย่างต่อเนื่อ ง รวมถึงติดต่อสื่อสารกับท่านผ่ านทางไลน์ จดหมายอิเล็ค ทรอนิกส์ เฟสบุ๊ค และ
Parents Portal โรงเรียนฯ ขอความร่ว มมือ จากท่านผู้ปกครองติดตามสถานการณ์ และข่าวสารของ
โรงเรียนฯ ผ่านช่องทางดังกล่าว
กรณีท่คี รู บุคลากร ท่านผู้ปกครอง รวมถึงทุกคนในครอบครัวที่อยู่ในครัวเรือนเดียวกัน หรือ
นักเรียนคนใด ได้เดินทางไปยังประเทศที่เป็ น 'ประเทศกลุ่มเสีย่ งสูง' ได้แก่ เกำหลีใต้ ญี่ปุ่น ไต้หวัน

-๒และสิ งคโปร์ โรงเรียนฯ ขอความร่วมมือให้ท่านหยุดปฏิบตั งิ านหรือหยุดเรียน พักอยู่ในที่พกั เพื่อเฝ้ า
ระวังอาการเป็ นเวลา ๑๔ วัน นับตัง้ แต่วนั ที่เดินทางมาถึงประเทศไทย นอกจากนี้ หากบุคคลใดมีการ
ติดต่อกับบุคคลอื่นทีเ่ ดินทางมาจากประเทศทีเ่ ป็ น “ประเทศกลุ่มเสีย่ งสูง” ดังกล่าว ในช่วง ๒ สัปดาห์ท่ี
ผ่านมา ควรอยู่ในทีพ่ กั เพือ่ เฝ้ าระวังอาการเป็ นเวลา ๑๔ วันเช่นกัน
โปรดทราบว่า โรงเรียนฯ ได้จดั เตรียมการบ้านสาหรับนักเรียนที่ไม่ได้มาโรงเรียนผ่าน 'คลาส
โดโจ' (Class Dojo) หากท่านผูป้ กครองของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาท่านใดมีขอ้ สงสัยประการใด โปรด
ติดต่อสอบถามนายเจมส์ มัลลิน หัวหน้าฝ่ ายประถมศึกษา และสาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา กรุณา
ติดต่อนายไรอัน วินด์เซอร์ หัวหน้าฝ่ ายมัธยมศึกษา
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดทราบ และขอขอบพระคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
แอนดรู สตรูเบลท์
รักษาการครูใหญ่

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. กันทริน รักษ์สาคร
ผูอ้ านวยการ/ผูจ้ ดั การ

