สารสัมพันธ์ฉบับพิ เศษที่ 23/2560 วันที่ 29 มิ ถนุ ายน 2560
เรือ่ ง
เรียน

การหยุดเรียนเพื่อป้ องกันการแพร่ระบาดของโรคมือ เท้า ปาก
ผูป้ กครองนักเรียนระดับเตรียมอนุบาล ถึงระดับชัน้ อนุบาลศึกษาปี ที่ 3 ทุกท่าน

2560

เนื่องจากขณะนี้โรงเรียนฯ พบว่ามีการแพร่ระบาดของโรคมือ เท้า ปาก ของนักเรียนระดับชัน้ อนุ บาลกระจายอยู่ต่างห้อง
ต่างระดับชัน้ ซึ่งโรคดังกล่าวเป็ นโรคติดต่อ และสามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว ดังนัน้ เพื่อให้เป็ นไปตามประกาศของกรม
ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ซึง่ กาหนดให้โรงเรียนดาเนินการตามมาตรการเฝ้าระวัง โรคมือ เท้า ปาก อย่างเคร่งครัด โรงเรียนฯ
จึงขอแจ้งปิ ดการเรียนการสอนในระดับชัน้ เตรียมอนุบาล ถึงระดับชัน้ อนุบาลศึกษาปี ที่ 3 ตัง้ แต่วนั ศุกร์ที่ 30 มิ ถนุ ายน วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 และกาหนดเปิ ดการเรียนการสอนในระดับดังกล่าวตามปกติ อีกครัง้ ในวันอังคารที่ 11
กรกฎาคม 2560
ในการนี้ โรงเรียนเลิ ศหล้าถนนกาญจนาภิ เษก ขอเลื่อนการทดสอบ Oral Test จากวันพุธที่ 12 ถึง วันศุกร์ที่ 17
กรกฎาคม 2560 เป็ นวันจันทร์ที่ 17 ถึง วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560
โรงเรียนขอเรียนย้าให้ผู้ปกครองทราบอีกครัง้ ว่า โรงเรียนได้ดาเนินการตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังของกระทรวง
สาธารณสุขอย่างเข้มงวด และได้ประสานความร่วมมือกับศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข เขตบางบอน มาอย่างต่อเนื่อง
เกีย่ วกับสถานการณ์โรคมือเท้าปาก การตรวจเช็คการแพร่ระบาดภายในโรงเรียน รวมถึงมาตรการการคัดกรอง การป้องกัน และ
การเฝ้าระวังทีโ่ รงเรียนกาหนด ซึง่ พบว่าโรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษกมีมาตรการป้องกันทีส่ งู กว่ามาตรฐานทีก่ าหนดไว้ อาทิ
1. การตรวจคัดกรองนักเรียนก่อนเข้าชัน้ เรียนโดยพยาบาลวิ ชาชีพ ถ้าพบว่านักเรียนมีอาการป่วยหรือ สงสัยว่ามีไข้
ทางโรงเรียนจะแยกเด็กปว่ ยมาอยู่ทห่ี อ้ งพยาบาลเพื่อทาการตรวจอย่างละเอียด หากพบว่าเด็ก ป่วยจะติดต่อให้ผปู้ กครองพากลับ
บ้าน และพบแพทย์โดยทันที
2. การจัดเตรียมแอลกอฮอล์สาหรับทาความสะอาดมือตามจุดต่างๆ เช่น จุดตรวจคัดกรอง ห้องเรียนและห้องน้า
3. จัดให้มีการ Big Cleaning เป็ นประจาทุกสัปดาห์ Big Cleaning Day ถือเป็ นอีกมาตรการในการป้องกัน และเฝ้า
ระวังการแพร่กระจายของเชือ้ โรคต่างๆ โดยคุณครูจะทาความสะอาดและฆ่าเชือ้ โรค วัสดุอุปกรณ์ สือ่ การสอนทุกประเภททีน่ ักเรียน
สัมผัสทัง้ ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ตลอดจนทาความสะอาดพืน้ ห้องเรียน เป็ นประจาทุกวัน
4. การประสานผูป้ กครองเป็ นระยะ เพื่อติดตามและเฝ้าระวังสาหรับเด็กๆทีม่ อี าการปว่ ย
5. กาหนดมาตรการเข้มข้น เพื่อเฝ้ าระวังโรคติ ดต่อตามฤดูกาล เนื่องด้วยสถานศึกษาเป็ นสถานที่ท่มี ีเด็กๆ อยู่
รวมกันเป็ นจานวนมาก จึงมีความเสีย่ งที่อาจพบการระบาดของโรคติดต่อที่สาคัญในเด็กนัก เรียน โรงเรียนจึงจาเป็ นต้องออก
มาตรการเฝ้าระวังโรคติดต่อตามฤดูกาลต่างๆ ขึน้
ในช่วงเวลาที่นักเรียนหยุดเรียนนี้ โรงเรียนฯ ขอความร่วมมือจากท่านผูป้ กครองงดการนานักเรียนไปสถานที่ที่มี
ความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคสูง งดการเล่นเครื่องเล่นและการใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่นโดยเด็ดขาด และหากพบว่า
นักเรียนมีอาการดังต่อไปนี้ เช่น มีไข้ ปวดศีรษะ คลื่นไส้ ปวดเมื่อย มีตุ่มพองเล็กๆ เกิดขึน้ ทีผ่ วิ หนังบริเวณฝ่ามือ ฝ่าเท้า และใน
ปาก มักพบบริเวณเพดานลิน้ กระพุง้ แก้ม เหงือก ให้ผปู้ กครองรีบพานักเรียนไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจและรักษาทันที
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอขอบคุณผูป้ กครองทุกท่านทีใ่ ห้ความร่วมมือด้วยดีมาโดยตลอด
ด้วยรักและผูกพัน
โรงเรียนเลิ ศหล้าถนนกาญจนาภิ เษก
หมายเหตุ 1.งดกิ จกรรมการเรียนการสอนพิ เศษวันเสาร์ (Saturday Class) ในวันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2560 เนื่ องจากวันหยุด
ต่อเนื่ องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา
2.จากการสอบถามผูป้ กครองที่มีบุตรหลานป่ วยในช่วงนี้ จะมีสาเหตุหลักมาจากการไปเที่ยวในแหล่ง
ชุมชน อาทิ ห้างสรรพสิ นค้า ซึ่งทาให้มีโอกาสติ ดเชื้อโรคที่กาลังระบาดในขณะนี้ ได้ง่าย จึงขอความ
ร่วมมือจากผูป้ กครองไม่พานักเรียนไปในสถานที่ดงั กล่าว เพื่อเป็ นการหลีกเลี่ยง และป้ องกันปัญหา
ที่ต้นเหตุ ซึ่งดีกว่าที่จะมาแก้ไข และรักษาโรคในภายหลัง
ใบตอบรับสารสัมพันธ์ฉบับพิ เศษที่ 23/2560
เรือ่ ง การหยุดเรียนเพื่อป้ องกันการแพร่ระบาดของโรคมือ เท้า ปาก
(กรุณาส่งใบตอบรับภายในวันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2560)
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)............................................ ผูป้ กครอง(ด.ช/ด.ญ)..............................................................................
ชื่อเล่น................ชัน้ ................ ได้รบั สารสัมพันธ์ฉบับพิเศษที่ 23/2560 เรื่องการหยุดเรียนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคมือ เท้า ปาก
มี ข้ อ เสนอแนะดั ง นี้ ………….……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ ……………………………………………. ผูป้ กครอง

Newsletter Special Edition 23/2017 June 29, 2017.
School closed due to Herpangina break out.
Dear Parents/Guardian of students in Kindergarten
Lertlah School Kanchanapisek Road had implemented strict protection scheme to surveillance contagious
diseases. According to the Ministry of Public Health, Lertlah School Kanchanapisek Road's policy on containing
diseases is at a higher standard than required by the Ministry. The following are our screening and prevention
methods.
1. We screen students through examining every student prior to entering the building. We have nurses on duty
everyday to screen every student. If any student has a high chance of being infected with any contagious
diseases, that student will be sent home immediately. Furthermore, a doctor's note will be required before
being allowed back to school.
2. Hand cleaning liquid can be found throughout the school.
3. Big Cleaning Day every week. Other than daily cleaning, we disinfect all classroom materials, and any other
objects that students regularly touch.
4. Teacher-parent communication on a regular basis to follow up on sick children.
5. Concentrated measurements during highly contagious seasons. Especially rainy season where contagious
diseases are extremely active.
In order to avoid any further infections, Lertlah School Kanchanapisek Road will be closed from 30th of June,
2017, and will reopen on the 11th of July, 2017. This measurement taken was suggested by the rules and regulations of
the Ministry of Public Health.
During time off from school, we would like to ask for your cooperation to NOT bring your children to crowded areas
such as department stores and cinemas as those places are concentrated with children that might be a carrier of
Herpangina and other contagious diseases. If you find that your children are high in fever and/or with lumps in their
mouths and/or hands and feet, please take them to see a doctor immediately.
Sincerely,
Lertlah School Kanchanapisek Road
Note:
1. There will be no Saturday classes on Saturday 8th of July, 2017, due to Asalaha Bucha day and Buddhist Day.
2. Oral test will be moved from Wednesday the 12th - Friday the 14th of July, 2017, to Monday the 17th - Friday the
21th of July, 2017.
3. After askingparents with infected students a majority of them recently took their children to a department store,
which is where they caught Herpangina. We can not stress this enough please do NOT bring your children to
any department store, until this epidemic had subsided.
Reply Form of Newsletter Special Edition 23/2017
School closed due to Herpangina break out.
(Please return this application form by July 11th, 2017.)
I, ……………………………………………………..…, parent/guardian of …………………………………………………………...
nickname ………………………., grade level …………, have received this Newsletter Special Edition 23/2017.
Comments:………………………………………………………………………………………………………………………………….
………..……………………………………………………………………………………………………………………………………...
Parent/Guardian Signature …………………………………………

