จดหมายพิเศษฉบับที่ 44/2562
15 สิงหาคม 2562
เรื่อง แจ้ งหยุดเรียนเพื่อป้องกันการแพร่ ระบาดของโรคติดต่ อตามฤดูกาล
เรียน ผู้ปกครอง
เนื่องด้ วยสภาพอากาศในระยะนี ้มีการเปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอดเวลา

การแพร่ระบาดของเชื ้อโรคและพาหะนา

โรคติดต่อตามฤดูกาลเป็ นไปได้ งา่ ยกว่าช่วงอื่นๆ ในสัปดาห์ที่ผา่ นมา โรงเรี ยนได้ รับแจ้ งจากผู้ปกครองหลายท่าน ว่ามี
นักเรี ยนระดับอนุบาลป่ วยเป็ นโรคมือเท้ าปากและโรค เฮอร์ แปงไจน่า กระจายอยูต่ า่ งห้ องต่างระดับชันหลายคน
้
และ
เนื่องจากโรคดังกล่าวสามารถติดต่อและแพร่กระจายได้ อย่างรวดเร็ ว ดังนัน้ เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนโรงเรี ยนจึง
จาเป็ นจะต้ องดาเนินการตามมาตรการเฝ้ าระวังในลาดับต่อไปโดยขอทาการปิ ดชันเรี
้ ยนระดับปฐมวัย

(อนุบาล)

ทุก

ห้ องเรี ยนตัง้ แต่ วันศุกร์ ท่ ี 16 สิงหาคมถึงวันศุกร์ ท่ ี 23 สิงหาคม 2562 เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื ้อโรค และจะ
เปิ ดชัน้ เรียนอีกครัง้ ในวันจันทร์ ท่ ี 26 สิงหาคม 2562 ในการนี ้โรงเรี ยนขอความร่วมมือผู้ปกครองกรุณาปฏิบตั ิตาม
แนวทางของโรงเรี ยนอีกครัง้ ดังนี ้ค่ะ
1. ระหว่างหยุดเรี ยนหากพบว่านักเรี ยนมีอาการป่ วยโปรดนานักเรี ยนไปพบแพทย์ทนั ทีและแจ้ งผลการวินิจฉัยให้
คุณครูประจาชันทราบโดยเร็
้
วที่สดุ
2. สาหรับนักเรี ยนที่ได้ รับการวินิจฉัยจากแพทย์วา่ ป่ วยเป็ นโรคเฮอร์ แปงไจน่า เมื่อครบกาหนดการปิ ดชันเรี
้ ยนของ
โรงเรี ยนแล้ วขอความกรุณาผู้ปกครองให้ นกั เรี ยนหยุดเรี ยนต่อเนื่องอีก 5 - 7 วัน เพราะโรคนี ้เป็ นโรคที่อาการเกิดในส่วนลึก
ของลาคอและจะหายช้ ากว่าโรคมือเท้ าปากประมาณหนึง่ สัปดาห์หากนักเรี ยนมาโรงเรี ยนทังที
้ ่ยงั ไม่หายขาดอาจส่งผลให้
นักเรี ยนป่ วยสามหรื อทาให้ นกั เรียนคนอื่นได้ รับเชื ้อได้ คะ่
3. สาหรับนักเรี ยนระดับปฐมวัย (อนุบาล) ทีเ่ ข้ าร่วมกิจกรรม Saturday classes โรงเรียนจะงดการเรียน
กิจกรรมในวันเสาร์ ท่ ี 17 สิงหาคม 2552 และจะเริ่มเรียนตามปกติอีกครัง้ ในวันเสาร์ ท่ ี 24 สิงหาคม 2562 ค่ ะ
โรงเรี ยนขอเน้ นย ้าอีกครัง้ ให้ ผ้ ปู กครองกรุณาดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ ชิด และปฏิบตั ิตามแนวทางดังกล่าวอย่าง
เคร่งครัด งดการพานักเรี ยนออกไปยังที่สาธารณะต่างๆ รวมทังงดให้
้
นกั เรี ยนใช้ สงิ่ ของร่วมกับผู้อื่นหรื ออยูใ่ กล้ ชิดกับผู้ป่วย
โดยเด็ดขาด
จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอขอบคุณท่านผู้ปกครองในการช่วยรณรงค์ให้ โรงเรี ยนปราศจากโรคติดต่อและเป็ น
สถานที่ปลอดภัยสาหรับนักเรียนทุกคนมา ณ โอกาสนี ้ค่ะ

ด้ วยรักและผูกพัน
โรงเรียนเลิศหล้ า

Special Newsletter No.44/2019
August 15,2019
Subject: Canceling Kindergarten Level classes to prevent the spread of seasonal communicable diseases
Dear parents,
Due to the current fluctuating weather condition, seasonal communicable diseases and their carriers are spreading
rather easier than other times of the year. In the past week, The School have received notice from several parents
stating that their children, mostly in the kindergarten level’s different grades and classes, have been diagnosed with
contracting hand foot mouth disease and Herpangina disease. Accordingly, following our strict safety measure to
control the spread of seasonal communicable diseases, the school will be canceling all kindergarten classes from
Friday, August 16 to Friday, August 23, 2019. Classes are scheduled to resume on Monday, August 26, 2019. Please
kindly review and strictly follow our safety measure below.
1. During this period, if students shows any symptoms, please take them to see a doctor immediately and notify the
school of the diagnosis as soon as possible.
2. For students who have been diagnosed with contracting Herpangina disease, after the end of this class canceling
period, please let students continue to stay home for another 5 to 7 days because this disease affects more internally
within the body and will take a longer time for students to completely heal. Should they come to school before the end
of 12 - 14 days, they may be exposed to the disease again and may also cause the disease to spread once more.
3. Saturday classes are also canceled on Saturday, August 17, 2019 and will resume on Saturday, August 24, 2019.
School would like to emphasize again the importance of following our safety measure strictly. Please refrain from
taking students to public places during this time and make sure that students do not share personal items with others
or be in close proximity of a sick person.
Lertlah School would like to thank parents for your cooperation in keeping the school disease-free and be a safe place
for every student.
With warmest regards,
Lertlah School

