Tuesday, November 9th, 2021

RE: FREQUENCY OF ANTIGEN TESTING FOR ON-SITE LEARNING
Dear Parents and Guardians,
Due to the most recent government announcements, our school administration has decided to
● Require student and staff antigen testing only once a week (Sunday afternoons)
● Conduct weekly randomized testing (for all grade divisions, teachers, and staff)
We will continue with the following health and safety measures:
-

Temperature scanning
Hand washing
Mask wearing
Social Distancing

-

Running air purifiers in classrooms
Disinfectant fogging of common areas
Ventilating rooms daily
Cleaning resources between uses

Students who will attend the On-Site Learning option must bring their own lunches. Food must be
clearly labeled with student nickname, last name and homeroom class (example: Eve Kaewvimol G4B). If
delivery services are used, then the food and drivers must be prepaid and instructed to leave the food
with school staff.
Now that antigen testing will be only once a week, if you would like to change your commitment, then
please inform your child’s principal of your updated choice.
Elementary (G1-G5): Mrs. Tricia Flagler patricia.flagler@gesthailand.com
Secondary (G6-G12): Mrs. Angi Ektrakul angela.ektrakul@gesthailand.com

We are looking forward to welcoming back some of our students to campus learning!
Sincerely,
GES Administration

วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564

ึ ษา
เรือ
่ ง จำนวนครงในการตรวจแอนติ
ั้
เจนสำหร ับการเรียนในสถานศก
เรียน ท่านผู ้ปกครองทุกท่าน
จากการประกาศล่าสุดของรัฐบาล โรงเรียนจำเป็ นต ้องมีข ้อปฏิบต
ั ต
ิ าม ดังนี้
ั ดาห์ (ตรวจชว่ งบ่ายของวัน
● นักเรียนและบุคลากรจะทำการตรวจเเอนติเจนจำนวน 1 ครัง้ ต่อสป
อาทิตย์)
่ ตรวจหาเชอ
ื้ โควิดของนักเรียนและบุคลากรเป็ นรายสป
ั ดาห์ (ในทุกระดับชน
ั้ )
● สุม
โรงเรียนยังคงดำเนินการตามมาตรการด ้านสาธารณสุข ดังนี้
-

ตรวจวัดอุณหภูม ิ
มีการล ้างมือ
มีการสวมหน ้ากากอนามัย
เว ้นระยะห่างทางสงั คม

-

มีเครือ
่ งฟอกอากาศในห ้องเรียน
ื้ บริเวณโรงเรียน
พ่นฆ่าเชอ
ระบายอากาศในห ้องเรียนรายวัน
ทำความสะอาดอุปกรณ์การเรียนใน
้
ระหว่างการใชงาน

ึ ษาจะต้องนำอาหารกลางว ันมาด้วยตนเอง
น ักเรียนทีเ่ ลือกการเรียนในสถานศก
ื่ เล่น นามสกุล และชน
ั ้ ของนักเรียนบนกล่องข ้าวให ้ชด
ั เจน (ตัวอย่าง: อีฟ แก ้ววิมล G4B)
โดยจะต ้องเขียนชอ
้ การการจัดสง่ อาหารแบบเดลิเวอรี่ จะต ้องมีการชำระเงินล่วงหน ้า และระบุชอ
ื่ นักเรียนและชน
ั ้ บน
หากใชบริ
ั เจน ฝากไว ้กับเจ ้าหน ้าทีข
กล่องข ้าวให ้ชด
่ องโรงเรียน

ั ดาห์ ถ ้าหากท่านผู ้ปกครองต ้องการ
ตามประกาศลดการตรวจแอนติเจนเป็ นจำนวน 1 ครัง้ ต่อสป
ั ้ ของบุตร
เปลีย
่ นแปลงรูปแบบการเรียนของนักเรียน โปรดแจ ้งความประสงค์แก่ผู ้บริหารประจำระดับชน
่ งทางดังนี้
หลานของท่าน ผ่านชอ
ึ ษา (G1-G5): คุณ ทริเชย
ี แฟลเกลอร์ patricia.flagler@gesthailand.com
ระดับประถมศก
ึ ษา (G6-G12): คุณ แองจี้ เอกตระกูล angela.ektrakul@gesthailand.com
ระดับมัธยมศก

ขอแสดงความนับถือ

คณะผู ้บริหารโรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยา

