Americana Chinese International School
227 Moo 2 Chiang Mai - Lampang Superhighway
Tambol Nong-Phueng, Amphur Sarapee
Chiang Mai, Thailand 50140
052-135069; info@acis.ac.th
Friday February 4, 2022
Dear parents and guardians,
We would like to inform you that we have received confirmation, via an RT-PCR test result, of a
positive COVID-19 case from one of our G6 students. We were informed yesterday of the
potential case and immediately quarantined the G6 homeroom class prior to school starting
while we waited on confirmation. Our administration team quickly consulted the latest
government regulations, and our own COVID-19 safety policies to confirm our next steps for the
safety of all our students and staff.
At this time, all students in G6 homeroom are now considered high-risk and will remain
quarantined at home until Thursday February 10th. Students will be allowed back on campus
Thursday with a negative ATK test result.
While the classroom is closed, the following actions will be taken according to our COVID-19
safety guidelines:
1. All materials in the classroom have been cleaned with Dettol cleaning solution.
2. All classrooms have been UVC ozoned and deep cleaned, and will receive further
cleaning through Saturday and Sunday.
3. The windows will remain open and air conditioners will remain turned off throughout the
weekend to promote healthy air flow.
If you have any further questions regarding our COVID-19 safety policies and cleaning
measures, contact us at info@acis.ac.th, or call our administration office at 052-135-069.
Thank you for your continued support of our educational program.
Sincerely,
ACIS Administration Team
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วันศุกร์ท ี่ 4 กุมภาพันธ์ 2565
เรียน ผู ้ปกครองทุกท่าน
ทางโรงเรียนนานาชาติอเมริกาน่า ไชนีส ขอเรียนแจ ้งให ้ทุกท่านทราบว่า จากการตรวจ
ื้ COVID-19 พบว่านักเรียนในระดับชน
ั ้ เรียนเกรด 6 (G6) มีผล
RT-PCR ทีโ่ รงพยาบาลเพือ
่ หาเชอ
ั ้ เรียนดังกล่าวกักตัวทันทีในขณะ
ตรวจยืนยันเป็ นบวก ซงึ่ เมือ
่ วานนีโ้ รงเรียนได ้ให ้นักเรียนในระดับชน
ทีร่ อผลตรวจจากทางโรงพยาบาล ทัง้ นีฝ
้ ่ ายบริหารของโรงเรียนได ้มีการประชุม และนำมาตรการ
ื้ COVID-19 ของหน่วยงานภาครัฐ และแนวปฏิบต
ป้ องกันโรคติดเชอ
ั ข
ิ องโรงเรียนมาประยุกต์ใช ้
เป็ นขัน
้ ตอนต่อไป เพือ
่ ป้ องกันการแพร่ระบาด และความปลอดภัยของทุกคนในโรงเรียน
ั ้ เกรด 6 (G6) เป็ นผู ้สม
ั ผัสเสย
ี่ งสูง และต ้องกักตัว
ในขณะนี้ นักเรียนในระดับชน
(quarantine) ทีบ
่ ้านต่อไปจนถึงวันพฤหัสบดีท ี่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ซงึ่ นักเรียนต ้องสง่ ผลตรวจ
ATK ทีม
่ ค
ี า่ เป็ นลบก่อนกลับมาเรียนตามปกติ (onsite) ในวันดังกล่าว
ื้ COVID-19 ดังต่อ
โรงเรียนมีการปฏิบต
ั ต
ิ ามมาตรการความปลอดภัยเพือ
่ ป้ องกันโรคติดเชอ
ั ้ เกรด 6 (G6):
ไปนี้ ในชว่ งทีป
่ ิ ดห ้องเรียนในระดับชน
ื้ ด ้วยน้ำยา
1. อุปกรณ์การเรียนทุกชนิดในห ้องเรียนจะถูกทำความสะอาด และฆ่าเชอ
ทำความสะอาด Dettol
้ อ
ื้ โรคด ้วยแสง UVC ในห ้องเรียน และทำความสะอาดห ้อง
2. จะมีการใชเครื
่ งฆ่าเชอ
เรียนตลอดทัง้ วันเสาร์ และวันอาทิตย์นี้
3. จะมีการเปิ ดหน ้าต่างในห ้องเรียน และปิ ดเครือ
่ งปรับอากาศเพือ
่ ให ้อากาศถ่ายเทได ้
่
ั
อย่างสะดวกในชวงสุดสปดาห์นี้

ั ใด ๆ เกีย
ื้ COVID-19
หากผู ้ปกครองมีคำถามหรือข ้อสงสย
่ วกับมาตรการป้ องกันโรคติดเชอ
ั ท์
และการทำความสะอาด ท่านสามารถติดต่อโรงเรียนได ้ทีอ
่ เี มล info@acis.ac.th หรือทางโทรศพ
ได ้ทีเ่ บอร์ 052-135-069
จึงเรียนมาเพือ
่ โปรดทราบ
โรงเรี ยนนานาชาติอเมริ กาน่า ไชนี ส ขอขอบพระคุณทา่ นผูป
้ กครองที่ไวว้ างใจให้ทางโรงเรี ยนดูแลบุตร
หลานของทา่ น

ด ้วยความเคารพอย่างสูง
ฝ่ ายบริหารโรงเรียนนานาชาติอเมริกาน่า ไชนีส
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2022 年 2 月 4 日星期五
尊敬的父母和监护人:
我们想通知您，我们已经收到来自我们 G6 学生之一的 COVID-19 阳性病例的确认。
我们昨天被告知可能存在病例，并在我们等待确认的同时，已经隔离了 G6 班主任和相关
班级。我们的管理团队迅速查阅了最新的政府法规和我们自己的 COVID-19 安全政策，以
确认我们为所有学生和教职员工的安全采取的下一步措施。
目前，G6 班的所有学生现在都被视为高危学生，将在家中隔离至 2 月 10 日，下个星
期四。 周四 ATK 测试结果为阴性的学生将被允许返回校园。
在教室关闭期间，将根据我们的 COVID-19 安全指南采取以下措施：
1.教室里的所有材料都用滴露清洗液清洗过。
2.所有教室都经过UVC臭氧和深度清洁，将进一步收到周六和周日打扫卫生。
3.窗户将保持打开状态，空调将在整个过程中保持关闭状态，周末促进健康的空气流通。

如果您对我们的 COVID-19 安全政策和清洁有任何疑问措施，请通过info@acis.ac.th
联系我们，或致电我们的行政办公室052-135-069。
感谢您一直以来对我们教育计划的支持。

