
 
Ref.No. 174/2021                                                    Friday 3nd September 2021 

Parent COVID-19 Briefing Note and School News 

Dear Parents/Guardians, 

COVID-19 summary: 

• COVID-19 infection rates in Songkhla are as shown in the following table: 

      Date Mon Tues Wed Thurs Fri Sat Sun Average 
    02-Aug 318 204 353 236 264 251 365 284 
    09-Aug 160 174 272 312 388 278 276 266 
    16-Aug 306 182 230 221 322 242 240 249 
    23-Aug 272 173 197 285 333 187 350 212 
   30-Aug 330 273 290      

• Lockdown relief was announced on 28 August 2021 to ease certain lockdown measures, 
effective 1 September 2021. Curfew is between 9:00 pm. – 04:00 a.m. of the following day and 
masks remain compulsory. 

• The maximum number of attendants in activities held in the dark-red zone (as Songkhla) is 
adjusted as maximum attendants are capped at 25 persons. 

• Schools and all types of educational institutes can carry out their teaching, examination, training 
or activities with high attendance. They will be supervised by the representatives of the Ministry 
of Education, or the representatives of concerned agencies in cooperation with the provincial 
communicable disease committee.  

• Food and drinks, except alcoholic drinks, can be consumed onsite at their outlets/shops but not 
beyond 8.00 p.m. and with the limit of client number according to the official announcement. This 
measure is applicable to shops in shopping centres, department stores, or similar business. 

• Transport from Airport operates from 1st September 2021, and the airlines will examine the 
documents to ensure that they are in line with entry and exit policy of the city destination. 

• The number of public transport passengers will be limited to 75% of the full capacity. 

School News:  
Staff 

• Our new staff have begun and they can adapt to the school context well.  
• We have had to move one or two members of staff around to ensure that they are deployed in 

the most effective way.  
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• There is a “Meet the Teacher” meeting on Monday 6th September at 6.00 p.m. and Tuesday 7th 
September at 3 p.m.– this is a chance for parents to ask questions and discuss with the class 
teachers and for teachers to explain their expectations.  
 
Reopening Plans 

• We remain on line – there have been no definite dates set for our reopening. 
• There was an announcement from the government saying that schools can open from September 1st.   
• There was an announcement from Songkhla province for educational institutes being able to 

open under the permission of the Education and Health Authorities.  The procedures may take 
2–3 weeks or more. 

• What is clear is that we are gearing up to come back into school soon.  We think our guess of 
15th September still seems about right, maybe 21st September, but under the official permission.   

• There will be two days of staff training just before we reopen to ensure all staff have prepared 
and practiced our expectations to keep your children safe – during those training days your 
child will be set online work as normal.   

• We want our youngest students to return first, but we will not break the law to do so.  
 
Reopening requirements 

• The current plan is that only vaccinated 12+ can come into school – but we await clarification on 
this. 

• Rajyindee Hospital has sent us the form to get all our students’ vaccines 12–18 years old first. 
The school has already sent the form back to the hospital for further action. 

• Many of our teachers are going for their second round of jabs on 10th September and all new 
foreign hired staff are all fully vaccinated. 

• Our Risk Assessment is very clear – we have a whole host of arrangements to keep your 
children safe which we will share with you before we reopen. 

• We got a grading of “excellent” level last time we were inspected, and we expect the same 
again. So we are ready to come back into school.  

• Once we open we will stop online learning, because we cannot do both at the same time. 
 
Other news 

• Learning packs have already sent. 
• New member of staff, Miss Shamima has started for Nursery class. 
• We will not rush into anything until we know we have minimised the risk to pupils. 
• We will not open until we have held a meeting with parents to explain what we are doing to 

keep your children safe.   
 
     We thank parents for your kind compliments and encouragement for arranging the best teaching 

and management system of the school that you sent to Thai Director. We also thank      you for your 
understanding and kind cooperation at this difficult and uncertain time. 

Yours Sincerely,   

 
 

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



     

 

 

ท่ี บร.(BISH)๑๗๔/๒๕๖๔            โรงเรียนนานาชาติบลูมสเบอรี่ - หาดใหญ 

            ๒๑๑๙ หมูท่ี๖ ถนนสนามบิน - ลพบุรีราเมศวร 

 ตําบลควนลัง อําเภอหาดใหญ  

 จังหวัดสงขลา ๙๐๑๑๐   

   

๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรื่อง   ขอมูลการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และการรายงานความคืบหนาของโรงเรียนฯ 

เรียน  ทานผูปกครอง  

ขอมูลการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

๑. อัตราผูติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในจังหวัดสงขลา มีดังตอไปน้ี 

วันท่ี จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา. คาเฉล่ีย 

๒ ส.ค. ๓๑๘ ๒๐๔ ๓๕๓ ๒๓๖ ๒๖๔ ๒๕๑ ๓๖๕ ๒๘๔ 

๙ ส.ค. ๑๖๐ ๑๗๔ ๒๗๒ ๓๑๒ ๓๘๘ ๒๗๘ ๒๗๖ ๒๖๖ 

๑๖ ส.ค. ๓๐๖ ๑๘๒ ๒๓๐ ๒๒๑ ๓๒๒ ๒๓๒ ๒๔๐ ๒๔๙ 

๒๓ ส.ค. ๒๗๒ ๑๗๓ ๑๙๗ ๒๘๕ ๓๓๓ ๑๘๗ ๓๕๐ ๒๑๒ 

๓๐ ส.ค. ๓๓๐ ๒๗๓ ๒๙๐ 

     
๒. รัฐบาลมีประกาศการคลายล็อคดาวนในวันท่ี ๒๘ สิงหาคม ซึ่งมีผลบังคับใชต้ังแตวันท่ี ๑ กันยายน โดยมีการ

ขยายเวลางดออกนอกเคหสถานระหวางเวลา ๒๑:๐๐ – ๐๔:๐๐ น. ของวันถัดไปและบังคับใหสวมหนากาก

อนามัยตลอดเวลาขณะออกนอกเคหสถาน 

๓. พื้นท่ีควบคุมสูงสุดและเขมงวดเชนจังหวัดสงขลามีมาตรการหามจัดกิจกรรมท่ีมกีารรวมกลุมกันจํานวนเกิน ๒๕ คน 

๔. โรงเรียนและสถานศึกษาทุกประเภทสามารถเปดทําการเรียนการสอน จัดสอบ ฝกอบรมหรือจัดกิจกรรมท่ีมี

ผูเขารวมในจํานวนมากได ภายใตการพิจารณาและความเห็นชอบของผูแทนของกระทรวงศึกษาธิการหรือผูท่ี

เกี่ยวของและคณะกรรมการโรคติดตอของจังหวัด 

๕. รานจําหนายอาหารและเครื่องด่ืมยกเวนเครื่องแอลกอฮอล สามารถเปดบริการใหลูกคาบรโิภคในรานในจํานวน

ท่ีจํากัดตามประกาศของทางราชการไมเกินเวลา ๒๐.๐๐ น.  ท้ังน้ีมาตรการดังกลาวมีผลบังคับใฃกับรานอาหาร

และเครื่องด่ืมในศูนยการคา หางสรรพสินคา และธุรกิจท่ีคลายคลึงกัน 

๖. การเดินทางทางอากาศเปดทําการต้ังแตวันท่ี ๑ กันยายน ซึ่งสายการบินจะตรวจสอบเอกสารท่ีสอดคลองกับ

ขอกําหนดการเขา-ออกของแตละจังหวัดปลายทาง 

๗. การเดินทางโดยขนสงสาธารณะยังคงจํากัดผูโดยสาร จํานวนรอยละ ๗๕ ของท่ีน่ังของยานพาหนะ 

งานธุรการ 
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การรายงานความคืบหนาของโรงเรียนฯ 

บุคลากร 

๑. บุคลากรผูสอนรายใหมสามารถเริ่มตนทําการสอนและปรับตัวเขากับบริบทการสอนของโรงเรียนไดดี 

๒. โรงเรียนฯ มีการปรับเปล่ียนครูผูสอนจํานวน ๒ ราย เพื่อความเหมาะสมและประสิทธิภาพการสอนอยาง

สูงสุด 

๓. โรงเรียนจะจัดประชุม “Meet the Teacher” จํานวน ๒ ครั้ง คือ ครั้งท่ี ๑ ในวันจันทร ท่ี ๖ กันยายน เวลา 

๑๘.๐๐ น. และครั้งท่ี ๒ ในวันอังคารท่ี ๗ กันยายน เวลา ๑๕.๐๐ น. เพื่อเปดโอกาสใหทานผูปกครอง

สอบถามขอสงสัยและปรึกษาหารือกับคุณครูประจําช้ัน พรอมกับคุณครูอธิบายถึงความคาดหวังในการสอน

ของคณุครู 

 

แผนการเปดภาคเรียนปกติ 

๔. โรงเรียนฯ ยังคงทําการสอนแบบออนไลนซึ่งยังไมมีกําหนดการเปดเรียนในชั้นเรียนปกติท่ีแนนอน 

๕. ทางราชการมีประกาศอนุญาตใหโรงเรียนเปดทําการสอนในชั้นปกติ ต้ังแตวันท่ี ๑ กันยายน เปนตนไป  

๖. จังหวัดสงขลาประกาศใหสถาบันการศึกษาทุกระดับสามารถเปดสอนในชั้นเรียนตามปกติไดภายใต       

ความเห็นชอบและการพิจารณาอนุญาตจากผูท่ีไดรับมอบอํานาจจากกระทรวงศึกษาธิการและสาธารณสุข

จังหวัด ซึ่งขั้นตอนดังกลาวอาจจะใชเวลา ๒–๓ สัปาหหรือนานกวา 

๗. โรงเรียนฯ มีแผนการเปดสอนในช้ันเรียนปกติอยางชัดเจน ซึ่งโรงเรียนฯ คาดวา จะทําการเปดเรียนในวันท่ี 

๑๕ หรือ ๒๑ กันยายนศกน้ี ท้ังน้ีโรงเรียนฯ ตองไดรับการอนุญาตจากทางราชการกอน 

๘. หากโรงเรียนฯ ไดรับอนุญาตใหเปดภาคเรียนปกติ โรงเรียนฯ จะจัดประชุมเพื่อเตรียมความพรอมของคุณครู

เปนเวลา ๒ วัน เพื่อใหมั่นใจวา นักเรียนจะมีความปลอดภัย ท้ังน้ีในชวงเวลาดังกลาว โรงเรียนฯ ยังคง

ดําเนินการเรียนการสอนแบบออนไลนดังเชนปกติ 

๙. โรงเรียนฯ คาดหวังใหนักเรียนชั้นเด็กเล็กกลับมาเรียนในชั้นเรียนกอนเปนกลุมแรก หากโรงเรียนฯ ไดรับ

อนุญาตใหเปดสอนในชั้นเรียนปกติ โดยไมละเมิดคําส่ังทางราชการ 

 

เงื่อนไขการเปดการเรียนการสอนในช้ันเรียนปกติ 

๑๐. ขณะน้ี โรงเรียนฯ มีแผนท่ีจะใหนักเรียนท่ีมีอายุต้ังแต ๑๒ ปขึ้นไปไดรับการฉีดวัคซีนโคโรนา ๑๙ กลับมา

เรียนในชั้นเรียนปกติ แตโรงเรียนฯ ยังคงรอขาวจากทางราชการ 

๑๑. โรงพยาบาลราษฎรยินดีไดสงแบบสํารวจการรับวัคซีนของนักเรียนกลุมท่ีมีอายุระหวาง ๑๒–๑๘ ปมายัง

โรงเรียนฯ และโรงเรียนฯ ไดทําการสํารวจและสงแบบสํารวจกลับไปยังโรงพยาบาลฯ เพื่อดําเนินการตอไป 

๑๒. คุณครูหลายทานจะไปรับการฉีดวัคซีนเข็มท่ี ๒ ในวันท่ี ๑๐ กันยายนน้ี ในขณะท่ีคุณครูรายใหมทุกทานไดรับ

วัคซีนครบแลว 

๑๓. โรงเรียนฯ มีการประเมินผลความเส่ียงท่ีชัดเจน โดยมุงเนนถึงความปลอดภัยของนักเรียนเปนสําคัญ ซึ่ง

โรงเรียนฯ จะเรียนใหทานทราบกอนการเปดเรียน 
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๑๔. ในครั้งท่ีผานมา โรงเรียนฯ ไดผานการรับการตรวจประเมินความพรอมในการเปดการเรียนการสอนในช้ัน

เรียนปกติโดยคณะกรรมการของจังหวัดในระดับดีเย่ียม และคาดวาโรงเรียนฯ ยังคงสามารถผานการตรวจ

ประเมินครั้งตอไปดชนกัน เน่ืองจากโรงเรียนฯ มีความพรอมในการเปดเรียนในช้ันเรียนปกติแลว 

 

ขาวอื่น ๆ  

๑๕.  โรงเรียนฯ จัดสงเอกสารและตําราไปยังนักเรียนในรอบท่ี ๒ แลว 

๑๖.  คุณครูชารมิซึ่งเปนคุณครูคนใหมเริ่มทําการสอนนักเรียนช้ันเนอสเซอรี ่

๑๗.  โรงเรียนฯ จะไมรีบเรงเปดการเรียนในชั้นเรียนปกติจนกวาจะมั่นใจวา โรงเรียนฯ ลดความเส่ียงใหนอยท่ีสุด 

๑๘.  โรงเรียนฯ จะไมเปดการเรียนการสอนจนกวาจะมีการประชุมกับผูปกครองเพื่อชี้แจงถึงแนวปฏิบัติตาง ๆ   

 เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน 

๑๙.  โรงเรียนฯ ขอขอบพระคุณผูปกครองท่ีกรุณาสงขอความท่ีเปนกําลังใจในการปฏิบัติงานของโรงเรียนฯ ผาน  

 ทางผูอํานวยการ 

 จึงเรียนมาเพื่อขอบพระคุณในความรวมมือมา ณ โอกาสน้ี 

   ขอแสดงความนับถือ 

 

        

         

(ผูชวยศาสตราจารย ดร. กันทริน รักษสาคร) 

   ผูอํานวยการและผูจัดการโรงเรียนนานาชาติบลูมสเบอรี ่- หาดใหญ 

งานธุรการ 

โทร(๐๗๔) ๒๕๑๒๕๕-๖ ตอ ๑๑๑ 


