
 

 

 

 

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



- ค ำแปล - 
 

 

เลขที ่๐๒๗/๒๕๖๓    วนัอาทติย ์ที ่๑ มนีาคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง ขอ้มลูปัจจุบนัเกี่ยวกบัป้องกนัการแพร่กระจายโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID - 19)  

เรยีน ท่านผูป้กครอง/ผูด้แูลนกัเรยีน 

 ประกำศล่ำสุดของกระทรวงสำธำรณสุข  

วนัอาทติย ์ที ่๑ มนีาคม ๒๕๖๓ 

ตามที่โรงเรยีนนานาชาตบิลูมส์เบอรี่-หาดใหญ่ เพิง่ได้รบัแจ้งจากกระทรวงสาธาณสุขให้ถอด

ถอนประเทศมาเลเซียและสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนามจากรายชื่อประเทศที่มคีวามเสี่ยงสูงของโรค

ตดิเชือ้ไวรสัโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID - 19) โรงเรยีนฯ จงึขอใหบุ้คลากรและนกัเรยีนทีเ่ดนิทางหรอืรอการ

เปลีย่นเทีย่วบนิในทัง้ 2 ประเทศขา้งต้นทีพ่กัเฝ้าดอูาการในทีพ่กัในก่อนหน้านี้ กลบัมาปฏบิตัหิน้าทีห่รอื

เรยีนตามปกตใินวนัจนัทร ์ที ่๒ มนีาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 

โรงเรียนเปิดกำรเรียนกำรสอนตำมปกติในวนัจนัทร ์ท่ี ๒ มีนำคม พ.ศ.๒๕๖๓ 

 โรงเรียนขอแจ้งให้ทราบว่า โรงเรียนฯ จะเปิดการเรียนการสอนตามปกติในวันจันทร์ ที่ ๒ 

มนีาคม พ.ศ.๒๕๖๓ แมก้ระนัน้ โรงเรยีนฯ เหน็สมควรทีจ่ะขอยกเลกิการเรยีนการสอนในรายวชิา ECAs 

การประชุมของโรงเรยีนฯ ในช่วงเชา้ (School Assemblies) รวมถงึเลื่อนการจดัโครงการสมัมนาเกี่ยวกบั

การแนะแนวการศึกษาต่อในหลกัสูตรนานาชาติ ระดบัอุดมศึกษา ไปอีก ๒ สปัดาห์ข้างหน้า อีกทัง้      

โรงเรียนฯ ขอควำมร่วมมือจำกท่ำนผู้ปกครองรบับุตรหลำนของท่ำนเวลำ ๑๕.๑๐ น. เพื่อให้

โรงเรยีนฯ สามารถ “ท าความสะอาดเพือ่ฆา่เชือ้โรค” ในทุกพืน้ทีข่องโรงเรยีนฯ เช่น หอ้งเรยีน สนามเดก็

เล่น โรงอาหาร และบรเิวณส านกังาน 

 คณะผูบ้รหิารของโรงเรยีนฯ ยงัคงตดิตามสถานการณ์การแพร่กระจายโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรน่า 

๒๐๑๙ (COVID - 19) อย่างใกลช้ดิ และจะรายงานขอ้มูลทีเ่ป็นปัจจุบนัใหท้่านผูป้กครอง/ผูดู้แลนักเรยีน

ทราบอย่างต่อเนื่อง รวมถึงติดต่อสื่อสารกับท่านผ่านทางไลน์ จดหมายอิเล็คทรอนิกส์ เฟสบุ๊ค และ 

Parents Portal โรงเรียนฯ ขอความร่วมมือจากท่านผู้ปกครองติดตามสถานการณ์และข่าวสารของ

โรงเรยีนฯ ผ่านช่องทางดงักล่าว 

 กรณีที่ครู บุคลากร ท่านผู้ปกครอง รวมถึงทุกคนในครอบครวัที่อยู่ในครวัเรอืนเดียวกนั หรอื

นักเรยีนคนใด ได้เดนิทางไปยงัประเทศที่เป็น 'ประเทศกลุ่มเสีย่งสูง' ได้แก่ เกำหลีใต้ ญ่ีปุ่ น ไต้หวนั 
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และสิงคโปร ์โรงเรยีนฯ ขอความร่วมมอืให้ท่านหยุดปฏบิตังิานหรอืหยุดเรยีน พกัอยู่ในที่พกัเพื่อเฝ้า

ระวงัอาการเป็นเวลา ๑๔ วนั นับตัง้แต่วนัที่เดนิทางมาถึงประเทศไทย นอกจากนี้หากบุคคลใดมกีาร

ตดิต่อกบับุคคลอื่นทีเ่ดนิทางมาจากประเทศทีเ่ป็น “ประเทศกลุ่มเสีย่งสูง” ดงักล่าว ในช่วง ๒ สปัดาห์ที่

ผ่านมา ควรอยู่ในทีพ่กัเพือ่เฝ้าระวงัอาการเป็นเวลา ๑๔ วนัเช่นกนั 

 โปรดทราบว่า โรงเรยีนฯ ได้จดัเตรยีมการบ้านส าหรบันักเรยีนที่ไม่ได้มาโรงเรยีนผ่าน 'คลาส

โดโจ' (Class Dojo) หากท่านผูป้กครองของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาท่านใดมขีอ้สงสยัประการใด โปรด

ตดิต่อสอบถามนายเจมส ์มลัลนิ หวัหน้าฝ่ายประถมศกึษา และส าหรบันักเรยีนระดบัมธัยมศกึษา กรุณา

ตดิต่อนายไรอนั วนิดเ์ซอร ์หวัหน้าฝ่ายมธัยมศกึษา 

จงึเรยีนมาเพือ่โปรดทราบ และขอขอบพระคุณในความร่วมมอืมา ณ โอกาสนี้ 

 

ขอแสดงความนับถอื 
 

แอนดร ูสตรเูบลท ์ ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. กนัทรนิ รกัษ์สาคร 

    รกัษาการครใูหญ่            ผูอ้ านวยการ/ผูจ้ดัการ 
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