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จดหมายพิเศษฉบับที่ 54/2561
15 สิงหาคม 2561
เรื่อง
เรียน

ขอความรวมมื
กาล
่ อเพื่อป้องกันการแพรระบาดของโรคตามฤดู
่
ผูปกครองทุ
กทาน
้
่

ดวยสภาพอากาศในช
วงนี
วมีทง้ั อากาศรอนและเย็
นในบางวันมีฝนตก ซึง่ เป็นสาเหตุใหนั้ กเรียนมีอาการ
้
่ เ้ ปลีย่ นแปลงอยางรวดเร็
่
้
เจ็บป่วย โดยเฉพาะโรคไขหวั
้ ดสายพันธุ์ตางๆ
่ และโรคมือ เทา้ ปาก ปัจจุบันกลายเป็นโรคประจำฤดูกาลไปแลว้ โรงเรียนไดมี้ การเฝ้าระวัง
ป้องกันโรคโดยตรวจสุขภาพเพือ่ คัดกรองนักเรียนในตอนเชาก
้ อนเข
่ าเรี
้ ยน พรอมกั
้ บทำความสะอาดอุปกรณ์และเครือ่ งใชต้ างๆ
่ ดวยน้
้ ำยา
ฆ่าเชื้อโรคในห้องเรียนอย่างต่อเนื่องทุกวันก่อนที่จะมีการจัดการเรียนการสอน ซึ่งในการตรวจคัดกรองหรือพบนักเรียนมีอาการไม่สบาย
โรงเรียนมีมาตรการดังนี้
1. เมือ่ พบนักเรียนมีอาการเป็นไข้ มีนำ้ มูก จาม ไอ หรือพบแผลในชองปาก
โรงเรียนจะแจงให
่วมมือ
่
้ ผู้ ปกครองทราบและขอความร
้
ใหรั้ บนักเรียนกลับบานเพื
์ตรวจวินิจฉัยโรคตอไป
้ ่อไปพบแพทย์ ใหแพทย
้
่
2. เมื่อผู้ปกครองนำนักเรียนไปตรวจแล้ว แพทย์ระบุว่าเป็นโรคที่มีการแพร่กระจายได้ง่ายและรวดเร็ว อาทิ ไข้หวัดสายพันธุ์ A
โรคมือ เทา้ ปาก โรคเฮอแปงไจนา่ ขอความกรุณาทานผู
บรองจากแพทย์และสงให
่ ปกครองขอใบรั
้
่ ครู
้ ประจำชั้นทราบ เพื่อดำเนินการเฝ้า
ระวังในหองเรี
งกลาวข
้ ยนนั้นๆ ตอไป
่ ทั้งนี้เพื่อป้องกันการแพรกระจายของโรคดั
่
่ างต
้ น้
3. นักเรียนที่มีอาการป่วยขอใหพั้ กรักษาตัวตามที่แพทย์ระบุ หรือจนกวาจะหายเป็
นปกติ จึงมาเรียนได้ การใหนั้ กเรียนหยุดเรียน
่
เพื่อพักผอนจะช
วยให
พั้ กผอนอย
างเต็
่
่ นั้ กเรียนหายป่วยเร็วขึ้น เนื่องจากรางกายได
่
่
่ มที่
4. สำหรับหองเรี
ง้ าย
้ ยนทีม่ นี กั เรียนป่วยเป็นโรคทีม่ กี ารแพรกระจายได
่
่ จะกำหนดใหเป็
้ นหองเฝ้
้ าระวัง นักเรียนจะทำกิจกรรมตางๆ
่
ในหองเรี
างๆ
้ ยนงดใชห้ องประกอบต
้
่
จึงขอความรวมมื
งเกตอาการของบุตรหลานกอนนำนั
กเรียนมาสงที
่ อทานผู
่ ปกครองสั
้
่
่ โ่ รงเรียน และหลีกเลีย่ งการนำนักเรียนไปใน
แหลงชุ
กเรียนเป็นพิเศษ ใหนั้ กเรียนเขานอนแต
หั่ วค่ำ
่ มชนหรือสถานที่สาธารณะ รวมทั้งดูแลเรื่องความสะอาดเครื่องใชหรื
้ อของเลนของนั
่
้
รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ หมั่นออกกำลังกาย หากพบอาการผิดปกติใดๆ ควรให้นักเรียนหยุดเรียนและรีบนำนักเรียนไปพบแพทย์
ทันทีโดยแจ้งให้คุณครูประจำชั้นรับทราบอาการป่วยของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง นักเรียนคนใดที่จำเป็นต้องหยุดเรียนเนื่องด้วยมีอาการ
ไมสบายท
านผู
ต่ องกั
วน
่
่ ปกครองไม
้
้ งวลใจ คุณครูจะทบทวนบทเรียนใหกั้ บนักเรียนอยางครบถ
่
้ และประสานความรวมมื
่ อกับผูปกครองใน
้
การดูแลการทำการบานของนั
กเรียนอยางใกล
ชิ้ ดตอไป
้
่
่
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบคุณในความรวมมื
่ อดวยดี
้ มาโดยตลอด
ส่งคืนใบตอบรับภายในวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561

ดวยรั
้ กและผูกพัน
โรงเรียนเลิศหลา้

ใบตอบรับ
จดหมายพิเศษฉบับที่ 54 / 2561
ขาพเจ
ด.ญ/ ด.ช. .......................................................................................................................... ชั้น .........................
้ าผู
้ ปกครอง
้
ไดรั้ บจดหมาย แจงเรื
กาล
้ ่องขอความรวมมื
่ อเพื่อป้องกันการแพรระบาดของโรคตามฤดู
่
ลงชื่อ.......................................................ผูปกครอง
้
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Special Newsletter No. 54/2018
August 15, 2018
Subject: Be careful of seasonal diseases
Dear Parents,
The weather has been fluctuating recently. Weather like this brings lower temperatures and higher humidity, and also cold and flu viruses and your child may be at risk of becoming ill this season. They also might get
hand, foot, and mouth virus which is considered a seasonal disease. Lertlah School thinks highly of our students’
wellness, therefore every morning there are teachers to check students’ health and they clean all materials in the
classroom with disinfectant.
Also, let us remind you of our school’s health regulations as follows:
1. Daily health checks will be performed for all students at the school entrance. Students who are ill or if
they have blisters, fever or a runny nose will be asked to return home, see a doctor, and return once fully recovered.
2. Students must see a doctor and provide a doctor’s note to their homeroom teacher clarifying his/her illness.
3. Students must remain at home until they are fully recovered if they are sick or feeling ill.
4. Any class that has students who are sick with transmitted diseases will be quarantined.
Lertlah School would like to ask for your cooperation to check your child’s health each morning and not
to take your child to crowded areas. Please make sure your child gets enough sleep and a sufficient variety of
nutrients. Please take your child to see a doctor if they are sick and allow your child to rest at home until they are
healthy and strong again. Please kindly inform the school if your child is sick so we can prepare and protect
against transmission. When your child is fully recovered and able to come to school, teachers will help review the
lessons they missed.
Thank you for your continued support.

With best regards,
Lertlah School

Please send the reply form back no later than Friday, August 17, 2018

Reply Form
Special Newsletter No. 54/2018
Letter Dated August 15, 2018
I, Parent of _____________________________________________________________________ Class ________
have received the newsletter entitled “Be careful of seasonal diseases”
Signed __________________________ Parent

