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จดหมายพิเศษฉบับที่ 80/2562
7 มกราคม 2563
เรื่อง แจง้ สถานการณ์โรคทางเดินหายใจชนิดใหม่
เรียน ผูป
้ กครอง
โรงเรียนเลิศหล้า มีความตระหนักและให้ความสำคัญต่อการดูแลสุขภาพของนักเรียนทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแล
และป้องกันนักเรียนให้ปลอดภัยจากโรคติดต่อตาง
่ ๆ ทั้งนี้ โรงเรียนได้ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังอย่างเคร่งครัด อาทิ
การทำความสะอาดหองเรี
ยน สือ่ อุปกรณก์ ารเรียนการสอน ของใชส้ วนรวมและส
วนตั
้ ยน หองประกอบการเรี
้
่
่ วของนักเรียนทุกวัน
รวมทัง้ ตรวจคัดกรองสุขภาพของนักเรียนเป็นประจำอยางต
่ อเนื
่ ่อง
ขณะนี้ มีการเผยแพร่ข่าวสารการแพร่ระบาดของโรคทางเดินหายใจชนิดใหม่ ซึ่งผู้ที่ได้รับเชื้อจะมีกลุ่มอาการ
ใกล้เคียงกับโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง หรือ โรคซาร์ส (SARS : Severe Acute Respiratory Syndrome) โดย
สันนิษฐานว่าอาจมีจุดเริ่มต้นของการแพร่ระบาดจากเมืองอู่ฮัน มณฑลเหอเป่ย ของประเทศจีน และจากการซักประวัติ
ของผูป่้ วย พบวาอาจได
รั้ บเชือ้ โรคจากการสัมผัส อาหารหรือสัตว์มชี วี ติ บางประเภทจากตลาดสดในพืน้ ทีด่ งั กลาว
ตามยัง
่
่ อยางไรก็
่
ไมมี่ การสรุปสาเหตุทแ่ี นชั่ ด และยังไมพบผู
่ ป่้ วยภายในประเทศไทย
โรงเรียนจึงเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล สร้างความตระหนัก และเพิ่มความระมัดระวังในการรักษาสุขภาพทั้งของ
ตัวท่านเอง และนักเรียนอย่างใกล้ชิด และหากพบว่าตัวท่านหรือบุคคลใกล้ชิด มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ น้ำมูกไหล หายใจติดขัด
หรือเหนื่อยหอบ ร่วมกับมีประวัติ การเดินทางจากประเทศจีนภายใน 14 วัน โปรดรีบไปพบแพทย์ พร้อมทั้งแจ้งใหทางโรงเรี
ยน
้
ทราบโดยด่วนค่ะและขอความกรุณาติดตามความเคลื่อนไหวของโรคชนิดนี้ ผ่านสื่อต่าง ๆ โดยใช้วิจารณญาน และหากท่านมี
ขอมู
ะ่ กรุณาติดตามความเคลือ่ นไหวของโรคชนิดนี้ ผานสื
้ ลใด ๆ เพิม่ เติม กรุณาแจงให
้ โรงเรี
้ ยนทราบ เพือ่ ประชาสัมพันธ์ตอไปค
่
่ อ่
ตาง
ะ่
่ ๆ โดยใชวิ้ จารณญาน และหากทานมี
่ ขอมู
้ ลเพิม่ เติมกรุณาแจงให
้ โรงเรี
้ ยนทราบ เพื่อประชาสัมพันธต์ อไปค
่
โรงเรียนขอขอบคุณทุกทานสำหรั
บความรวมมื
์ใหโรงเรี
่
่ อในการชวยรณรงค
่
้ ยนปราศจากโรคติดตอ่ และเป็นสถานทีป่ ลอดภัย
สำหรับนักเรียนทุกคนมา ณ โอกาสนี้ค่ะ
ดว้ ยรักและผูกพัน
โรงเรียนเลิศหล้า
ใบตอบรับ
จดหมายพิเศษฉบับที่ 80/2562
ขาพเจ
าผู
ด.ช. / ด.ญ. ................................................................................................................... ชั้น ...................
้
้ ปกครอง
้
ไดรั้ บจดหมายเรื่อง “แจ้งสถานการณ์โรคทางเดินหายใจชนิดใหม่” เรียบรอยแล
ว้
้
ขอเสนอแนะ:
.....................................................................................................................................................................
้
..........................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.......................................................ผูปกครอง
้
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Lertlah School
Phetkasem

Special Newsletter No.80/2019
January 7, 2020

Subject : New Respiratory Virus
Dear Parents,
Lertlah School puts an emphasis on student’s health, especially how to protect them from 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’ items, etc. and establishing health checkpoints at school everyday, multiple
times a day.
Recently, there has been news regarding a new viral respiratory disease, with symptoms similar to Severe
Acute Respiratory Syndrome (SARS); and believed to spread from Wuhan Province in China. From patients
questioning, it is thought that they may have contracted the disease from food or live stocks at a local market. However,
the actual cause of the disease has not been confirmed; and there has been no report of a patient in Thailand.
Nonetheless, the school would like to inform you and raise health awareness, both of yourself and your students. If
you or your student have one or more of following symptoms: fever, cough, sore throat, runny nose and shortness of
breath after traveling from China within 14 days. Please see a doctor and inform the school immediately.
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.80/2019

I, Parent of _______________________________________________________________ Class _____________
have received the letter “New Respiratory Virus”
Comments: _________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Signed ______________________ Parent

