จดหมายพิเศษฉบับที่ 14/2563
25 สิงหาคม 2563
เรื่อง บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ - บาดทะยัก - โปลิโอ
เรียน ผูปกครองนั
กเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1, P.1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 , P.6
้
โรงเรียนเลิศหล้าร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 48 (นาควัชระอุทิศ) เขตหนองแขม กรุงเทพฯ กำหนดให้บริการ
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ - บาดทะยัก - โปลิโอ ให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1, P.1 (หากนักเรียนยัง
ไม่ได้รับวัคซีนครบ 5 ครั้ง) และวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ - บาดทะยัก ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 , P.6 โดยไม่
ตองเสี
ๆ ในวันศุกร์ที่ 11กันยายน 2563 วัคซีนชนิดนี้เป็นวัคซีนพื้นฐานสำคัญ เพื่อป้องกันโรคติดตอทั
้ ยคาใช
่ จ้ ายใด
่
่ ้ง 3 ชนิด
ซึง่ โรคคอตีบสามารถติดตอกั
ำลายเสมหะ หรือน้ำมูกของผูป่้ วย และผานระบบทางเดิ
นหายใจ ในขณะทีเ่ ชือ้ บาดทะยัก
่ นไดผ้ านทางน้
่
่
นัน้ มีอยูทั่ ว่ ไปในสิง่ แวดลอม
ยจากโรคดังกลาว
้ นักเรียนจึงควรมีภูมิคมกั
ุ้ นโรคเพื่อป้องกันตนเองใหปลอดภั
้
่
จึงเรียนมาเพือ่ ทราบและขอความรวมมื
(ในกรณีทท่ี านอนุ
ญาตใหนั้ กเรียนฉีดวัคซีนฯ) ใหนั้ กเรียนนำ
่ อจากทานผู
่ ปกครอง
้
่
สมุดคูมื่ อการฉีดวัคซีนประจำตัวนักเรียน หรือถายสำเนาสมุ
ดวัคซีนสงให
ตกิ ารรับ
่
่ คุ้ ณครูประจำชัน้ เพือ่ ใหเจ
้ าหน
้ าที
้ ไ่ ดตรวจสอบประวั
้
วัคซีนดังกล่าวภายในวันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2563 ในกรณีที่ผู้ปกครองอนุญาตให้นักเรียนฉีดวัคซีนดังกล่าว แต่นักเรียนไม่
สามารถมาโรงเรียนได้ในวันนัดหมาย ขอให้ท่านกรุณานำนักเรียนไปรับบริการฉีดวัคซีนดังกล่าวได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 48
(นาควัชระอุทิศ) เขตหนองแขม กรุงเทพฯโดยไมเสี
่ ยคาใช
่ จ้ าย
่
โรงเรียนเลิศหล้า ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านในการร่วมรณรงค์ให้โรงเรียนปราศจากโรคติดต่อและเป็นสถานที่
ปลอดภัยสำหรับทุกคนมา ณ โอกาสนี้คะ่
ดวยรั
้ กและผูกพัน
โรงเรียนเลิศหลา้

ใบตอบรับ
จดหมายพิเศษฉบับที่ 14/2563
ขาพเจ
าผู
ด.ญ. / ด.ช. ............................................................................................................ชั้น ...........................
้
้ ปกครอง
้
ไดรั้ บจดหมาย “บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ - บาดทะยัก - โปลิโอ” เรียบรอยแล
ว้ และมีความประสงคด์ ังนี้
้
อนุญาตใหนั้ กเรียนฉีดวัคซีนฯ ในวันศุกร์ท่ี 11 กันยายน 2563 และจะนำประวัตกิ ารฉีดวัคซีนประจำตัวนักเรียนมอบใหคุ้ ณครู
ประจำชั้นภายในวันศุกรท
์ ี่ 4 กันยายน 2563
ไมอนุ
่ ญาตนักเรียนใหฉี้ ดวัคซีน เนื่องจาก.......................................................................................................................
ข้อเสนอแนะ ......................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.......................................................ผูปกครอง
้

Special Newsletter No.14/2020
August 25, 2020

Subject: DTP Vaccination
Dear Parent(s) of P.1 & P.6 ( English Program & International Program ) Students
Please be advised that the staff of Narkwatchara – Uthit Public Health Center (No.48),
Nongkhaem , Bangkok will be at Lertlah School on Friday 11, 2020 to administer the DTP
(Diphtheria, Tetanus and Pertussis) Vaccination to all P.1 & P.6 students free of charge.
Lertlah School would like to ask for your cooperation to allow your child to have the vaccination.
If he/she has not received the complete dosage. We would like to ask you to send back with
your child copy of his/her vaccination record and give it to your child’s homeroom teacher
before August 4, 2020.
Lertlah School would like to thank parents for your help and cooperation in keeping the school
free of communication diseases and be a safe place for all.
With warmest regards,
Lertlah School

Reply Form
Special Newsletter No.14/2020
I, parent of ___________________________________________________ Class _________________
Have received the letter entitled “DTP Vaccination” and:
I would like my child to be vaccinated. I will give the vaccination record to my child’s
homeroom teacher by September 4, 2020.
I do not want my child to be vaccinated, because _________________________________
Comments: _________________________________________________________________________
Signed ______________________ Parent

