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จดหมายพิเศษฉบับที่ 32/2562
9 กรกฎาคม 2562
เรื่อง แจง้ สถานการณโ์ รคไขห
้ วัดใหญ่
เรียน ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น P.2/2
โรงเรียนเลิศหล้า มีความตระหนักและให้ความสำคัญต่อการดูแลสุขภาพของนักเรียนทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การดูแลและป้องกันนักเรียนใหปลอดภั
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ความสะอาดหองเรี
ยน สื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน ของใชส้ วนรวมและส
วนตั
้ ยน หองประกอบการเรี
้
่
่ วของนักเรียนทุกวัน
วันละหลายครัง้ รวมทัง้ ตรวจคัดกรองสุขภาพของนักเรียนเป็นประจำทุกวันอยางต
ปกครอง
่ อเนื
่ อ่ ง ขณะนีโ้ รงเรียนไดรั้ บแจงจากผู
้
้
ว่ามีนักเรียนระดับชั้น P.2/2 จำนวน 1 คน มีไข้สูง ผู้ปกครองจึงพาไปพบแพทย์ และได้รับการวินิจฉัยจากคุณหมอว่าเป็น
โรคไขหวั
้ ดใหญ่ โรงเรียนจึงได้ปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ โดยทันที ทั้งการตรวจคัดกรองใน
ช่วงเช้าในห้องเรียนการงดใช้ห้องประกอบต่างๆ เป็นเวลา 1 สัปดาห์ ตัง้ แต่วน
ั ที่ 9 - 15 กรกฎาคม 2562 เพือ่ ควบคุม
การติดต่อของโรค และหากพบว่ามีนักเรียนที่มีอาการของกลุ่มโรคไข้หวัดใหญ่ โรงเรียนจะขอความร่วมมือจาก
ผู้ปกครองนำนักเรียนไปพบแพทย์ทันทีค่ะ
ทั้งนี้โรงเรียน ขอความรวมมื
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่
นักเรียนป่วย ควรใหนั้ กเรียนไปพบแพทย์โดยเร็ว รวมทัง้ ใหนั้ กเรียนหยุดเรียนและปฏิบตั ติ ามคำแนะนำของแพทย์อยางเคร
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่
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้ โรงเรี
้ ยนทราบโดยทันที
โรงเรียนขอขอบคุณทุกท่านสำหรับความร่วมมือในการช่วยรณรงค์ให้โรงเรียนปราศจากโรคติดต่อ และเป็นสถานที่
ปลอดภัยสำหรับนักเรียนทุกคน มา ณ โอกาสนี้คะ่
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้
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Lertlah School
Phetkasem

Special Newsletter No. 32/2019
July 9, 2019
Subject: Influenza Virus
Dear parents of P.2/2 students
Lertlah School puts an emphasis on student’s health, especially how to protect them from seasonal communicable
diseases. We implement a strict measure to ensure a safe, clean and healthy environment for our students, including
cleaning the classrooms, class materials , students’s items, etc. and establishing health checkpoints at school
everyday, multiple times a day.
The school has been informed by a parent of a P.2/2 student that the student is ill, and after a doctor’s visit,
diagnosed with contracting Influenza Virus. Accordingly, the school will follow our strict safety measure by
implementing health check points every morning at every school’s entrance, performing classroom health checks,
canceling the use of special classrooms (computer lab, music room, etc.) for one week from July 9 – 15 ,2019 .
Should we find that another student shows any relating symptoms, we will immediately contact his/her parent and
ask that he/she be taken to a doctor; and also to have the student remain at home following doctor’s order, until
he/she is well enough to come back to school, in order to control the spreading of the disease.
The school kindly asks that parents monitor your children closely and carefully. Should you find that student shows
any symptoms of illness, please take to the doctor immediately and have him/her remain at home until he/she is
well enough. Also please notify the school, along with sending a copy of the doctor’s notes.
We sincerely thank you for your cooperation and support in helping to keep the school free of diseases and be a
safe place for every student.

With warmest regards,
Lertlah School

Reply Form
(Special Newsletter No. 32/2019)

I, Parent of __________________________________________________________ Class ____________
have received the letter regarding “Influenza Virus” and have comments:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Signed ________________________________ Parent

