
 
 
27 January 2021 
 
Dear RISR Families, 
 
I am happy to inform you that we will resume on-campus learning this Monday, February 
1st, here at RISR.  This decision is based upon a directive from the Thai Ministry of Education, 
directing that all public and private education schools, with the exception of those in Samut 
Sakhon, reopen for face to face learning Monday, February 1st.  
 
Please note that the decision of whether or not to send children to school is at the discretion of 
parents. 
 
As we prepare to reopen the campus on Monday, please note that we must remain mindful of 
our commitment to the health and safety of all in our community and ask that you strictly follow 
the procedures, per regulations, directives, and recommendations of the Ministry of Public 
Health and the Office of Private Education Committee, including sharing truthful information 
on declaration forms regarding any recent travel or exposure to those from high-risk 
areas and sharing a timeline of places you have visited within the last 14 days. 
 
Steps that we are undertaking to ensure the health and safety of everyone in our community 
include the following; 
 

I. Prior to Opening 
 

All members of RISR community must complete a Health Declaration prior to campus 
entry. 

 
All spaces at RISR will be arranged in order to ensure physical distancing of not less 
than 1m between each individual. Classrooms will have desks/tables partitioned with 
acrylic screens, and students will be seated apart in assigned zoning during staggered 
lunch periods. One-way systems will operate in the hallway and walkways where 
possible and there will be separate entrances and exits. Clear signage and floor markers 
will be evident around the school. 

 
Prior to each day, cleaners will disinfect all spaces and surfaces, including learning 
resources and equipment. Deep cleaning and fogging will take place on the weekends. 
Disinfectant products used will follow the US CDC guidelines. Electronic devices and 
school supplies will be sanitized with disinfectant wipes after every use in accordance 
with our cleaning protocols. 

 

 



 
 
Any individuals arriving at RISR will have their temperature taken. Alcohol-based hand 
gel will be available at the school entrance(s), in every classroom, restroom, activity 
area, and in all buildings/spaces around the school. 

 
RISR will provide all students with basic information about COVID-19.  Child-friendly 
posters about COVID-19 will be placed around the school. 

 
II. Before leaving home, we request that parents; 

 
Check their child’s temperature. If the child displays a temperature on or above 37.5 
degrees Celsius, he/she may not come to school. 

 
Check for signs of respiratory symptoms such as cough, sneezing or runny nose. If there 
are any such symptoms, the child may not come to school. 

 
Make sure that their child wears a mask that fully covers the child's mouth and nose. 

 
If your child has specific needs for a certain type of hand sanitizer, please kindly prepare 
it from home and notify the School Office, via Khun Rochana. 

 
III. At School 

 
Per government regulation, all faculty, staff, parents and visitors are required to scan the 
Thai Chana QR code to check-in or manually record entry with the guard at RISR North 
Gate or West Gate entrances. 

 
Anyone entering the school campus will be screened for fever at the entrance. Any 
individual with a temperature of 37.5 degrees Celsius or more and/or displaying signs of 
respiratory symptoms such as cough, sneezing, or runny nose will not be permitted to 
enter the school. RISR is required to submit a visitor s report to the Thai authority. 

  
 Click here for Drop Off- Pick up Schedule 
 

Everyone must wear a face mask while on campus. 
 

RISR will ensure good ventilation and circulation of air in learning spaces. Air purifiers 
will be placed in all classrooms. 

 
All students and adults will take shoes off before entering the classroom, except those
spaces (gym, art, science lab) where safety and cleanliness are a factor. 

 

https://docs.google.com/document/d/1yRU4eNiqoY_7LPUU8oM8cvGIjWTAdFkqdDvrYortSec/edit?usp=drive_web
https://docs.google.com/document/d/1yRU4eNiqoY_7LPUU8oM8cvGIjWTAdFkqdDvrYortSec/edit?usp=drive_web


 
 

At the end of every day, classrooms, public areas (i.e. classrooms, toilets, playground, 
gyms, Learning Zone) and all school equipment/resources/toys (sports, music, science) 
will be cleaned and disinfected. Any intimately shared resources such as school 
supplies, books, iPad, Chromebook, will be cleaned before and after use. 

 
RISR will ensure that food preparation and food safety are maintained at a high 
standard. The school will provide safe drinking water dispensers. Students and staff 
must have their own water bottle. 

 
Social/ physical distancing is required in all classes and during all activities. 

 
RISR will not hold any meetings or activities that involve ‘a large number of people’. 

 
Only sports and activities that do not involve close contact of participants may take 
place.  

 
Teachers will remind students to wash their hands at the end of every lesson or activity. 
Hand sanitizing gel will be present in all learning spaces, at the school entrance, in 
restrooms, and in public areas around the campus. 

 
Should a confirmed case of COVID-19 be reported in school, RISR will isolate the 
individual immediately and will notify a public health official for further disease 
investigation, quarantine and treatment. 

 
IV. End of School Day 
RISR will ensure that all students are picked up immediately at the end of the school 
day. It will not be permissible for children to play on the playgrounds and they must leave 
the campus right away. We will be assessing our EDP program after next week and 
resume when appropriate. 

 
Upon leaving campus, all faculty, staff, parents and visitors are required to scan the Thai 
Chana QR code to check out or manually record the exit with the guard at RISR Main 
Gate. 

 
The RISR COVID-19 committee that was formed last Spring will continue to evaluate the 
school’s preventive measures on a daily basis and will report daily to the school 
administrators. 

 
 
 

 



 
 
Please note that all RISR devices (iPads & Chromebooks), power adapters/cables as well as 
bags (if any) must be returned on Monday to their respective classrooms so that devices may be 
cleaned and students can get back to use technology during their learning in the classrooms. 
 
We look forward to being back on campus together as a community this Monday! 
 
Dr. Josh and Ms. Sue 
 
 
  

 



 
 
27 มกราคม 2563 
 
เรียน ทา่นผูป้กครองท่ีเคารพ 
 
ทางโรงเรียนขอเรียนแจง้ให้ทา่นทราบวา่โรงเรียนจะเปิดการเรียนการสอนตามปกติท่ีโรงเรียนตัง้แตวั่นจันทร์ท่ี 1 
กุมภาพันธน้ี์เป็นตน้ไป  ทัง้น้ีตามมติของกระทรวงศกึษาธิการอนุญาติให้สถานศกึษาในสังกัดและภายใตก้ารกาํกับของ
กระทรวงศกึษา เปิดการเรียนการสอนตามปกติได ้ยกเวน้พ้ืนท่ีควบคุมสูงสุดในเขตสมุทรสาคร 
 
ทางโรงเรียนขอนําเรียนวา่ การตัดสนิใจการให้บุตรหลานของทา่นมาโรงเรียนนัน้ข้ึนอยูกั่บดุลยพินิจของผูป้กครอง หาก
ทา่นมีความกังวลใดๆ กใ็ห้ติดตอ่กับเราโดยตรง  
 
เพ่ือรับรองความพร้อมของโรงเรียนในวันจันทร์ท่ี 1 กุมภาพันธน้ี์ สมาชิกชุมชุน RISR ทุกคนตอ้งทาํตาม มาตรการรักษา
ความปลอดภัยป้องกันโควดิ 19 อยา่งเคร่งครัดตามขอ้กาํหนดและขอ้เสนอแนะของกระทรวงสาธารณสุขและสาํนักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการศกึษาเอกชน  รวมทัง้ตอ้งช้ีแจงอยา่งซ่ือสัตยบ์นแบบฟอร์มยืนยันการเดินทางไปยังพ้ืนท่ีเสี่ยงสูง 
หรือ การสัมผัสกับผูติ้ดเช้ือ ทัง้น้ีโรงเรียนอาจขอให้ทา่นแชร์ไทมไ์ลน์หากทา่นเดินทางไปยังพ้ืนท่ีเสี่ยงสูงภายใน 14 วัน
ผา่นมา 
 
มาตรการเตรียมความพร้อมเพ่ือรับรองสุขภาพและความปลอดภัยของทุกคนในชุมชนของเรามีดังตอ่ไปน้ี 
 

1. กอ่นวันเปิดทาํการ 
 
สมาชิกชุมชน RISR ทุกทา่นตอ้งกรอกแบบฟอร์มยืนยันสุขภาพและการเดินทาง กอ่นเขา้พ้ืนท่ีโรงเรียน  
และเพ่ือรักษาการเวน้ระยะหา่งท่ีปลอดภัยของทุกคนท่ีของโรงเรียน ชัน้เรียนและสาํนักงานจะตอ้งรักษามาตรการเวน้ระยะ
หา่ง 1 เมตรตามขอ้กาํหนด 
 
ทัง้เร่ืองเรียน จะจัดโต๊ะเรียนเวน้ระยะและแบง่กัน้โต๊ะเรียนโดยการใชแ้ผน่อะคริลิคแบง่กัน และนักเรียนตอ้งน่ังหา่งกันตาม
พ้ืนท่ีท่ีไดก้าํหนดไวใ้นชว่งพักทานขา้ว นอกจากน้ีเราจะใชร้ะบบการเดินแบบทางเดียวในทางเดินทัง้หมด และจะมีทางเขา้
และออกแยกกันในท่ีๆทาํไดโ้ดยมีป้ายช้ีทางอยา่งชัดเจนตลอดจนมีเคร่ืองหมายบอกท่ีเหน็ไดชั้ดท่ัวโรงเรียน  
 
กอ่นโรงเรียนเร่ิมทุกวัน ทางพนักงานทาํความสะอาดจะฆา่เช้ือทุกพ้ืนผิว รวมถึงอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเรียนการการสอน 
ทาํความสะอาดอยา่งลํา้ลึกและการพน่ควันฆา่เช้ือทุกสุดสัปดาห ์ผลิตภัณฑฆ์า่เช้ือท่ีใชจ้ะเป็นไปตามมาตรฐานแนวทางของ 
US CDC อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกสแ์ละอุปกรณ์การเรียนการสอนจะไดรั้บการทาํความสะอาดดว้ยนํา้ยาฆา่เช้ือทุกครัง้หลัง
การใชง้านตามระเบียบของ US CDC 
 
อน่ึงทุกคนท่ีประสงคจ์ะมาในพ้ืนท่ีโรงเรียน จะตอ้งวัดไข ้ลา้งมือดว้ยแอลกอฮอล ์ซ่ึงจะมีจุดบริการไวอ้ยูท่ั่วโรงเรียน 
นอกจากน้ีทางโรงเรียนจะแนะนําให้นักเรียนทุกคนรู้จักขอ้มูลพ้ืนฐานเก่ียวกับโควดิ 19 และจะมีป้ายเตือนเก่ียวกับการพึง
ระวังและการป้องการโรคน้ีท่ัวโรงเรียน 
 

2. กอ่นออกจากบา้น ทางโรงเรียนใคร่ขอความกรุณาจากผูป้กครอง 
 

 



 
- ตรวจวัดอุณหภูมิของบุตรหลานของทา่น หากมีวัดอุณหภูมิไดห้รือเกิน 37.5 องศาเซลเซียส นักเรียนไมค่วรมา

โรงเรียน 
 

- เชค็อาการทางเดินหายใจ อาทเิชน่ไอ จาม หรือมีนํา้มูก ทางนักเรียนมีอาการดังกลา่วขอความกรุณาอยา่งให้เดก็มา
เรียน 

- กรุณาให้นักเรียนสวมใสห่น้ากากอนามัยซ่ึงคลุมทัง้ปากและจมูก หากบุตรหลานของทา่นมีความ จาํเป็นท่ีตอ้งใชเ้จ
ลลา้งมือแบบเฉพาะ  กรุณานํามาจากบา้นและแจง้ให้ทางโรงเรียนทราบผา่นคุณรจนา 

 
3. ในขณะท่ีอยูโ่รงเรียน 

 
ตามมาตรการของทางรัฐบาล ครู เจา้หน้าท่ี ผูป้กครอง และบุคคลท่ีมาติดตอ่โรงเรียนทุกทา่นตอ้งสแกน QR Code ของ
ไทยชนะเพ่ือเขา้ในพ้ืนท่ี หากทา่นไมมี่ไทยชนะทา่นสามารถกรอกระเอียดกับทางรปภ.ท่ีทางเขา้ดา้นหน้า (North Gate) 
และดา้นขา้ง (West Gate) ของทางโรงเรียน ทุกทา่นท่ีเขา้มาในพ้ืนท่ีโรงเรียนจะตอ้งไดรั้บการตรวจวัดอุณหภูมิ บุคคลใด
ท่ีมีอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส หรือแสดงอาการไอ จาม หรือมีนํา้มูกจะไมอ่นุญาติให้เขา้มาในพ้ืนท่ีโรงเรียน ทัง้น้ี
ทางโรงเรียนจะตอ้งสง่รายงานของบุคคลท่ีเขา้มาในพ้ืนท่ีโรงเรียนในกับหน่วยงานภาครัฐ 
 
Click here for Drop Off- Pick up Schedule 
 
เม่ืออยูใ่นโรงเรียนทุกคนจะตอ้งสวมใสห่น้ากากอนามัยตลอดเวลา และเพ่ือให้มีอากาศถา่ยเทไหลเวียนอยา่งท่ัวถึง ทาง
โรงเรียนจะเปิดเคร่ืองฟอกอากาศในทุกพ้ืนท่ีของการเรียนการสอน 
 
นักเรียนและครูทุกทา่นจะตอ้งถอดรองเทา้กอ่นเขา้ห้องเรียน ยกเวน้บางพ้ืนท่ีอาทเิชน่ห้องยมิ ห้องนํา้ ห้องศลิปะ และห้อง
ปฏิบัติการวทิยาศาสตร์ 
 
ทางโรงเรียนจะทาํความสะอาดทุกพ้ืนผิวหลังเลิกเรียน อาทเิชน่ห้องเรียน ห้องสุขา สนามเดก็เลน่ โรงยมิโซนการเรียนรู้ 
และอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส ์ของเลน่ เคร่ืองกีฬา เคร่ืองดนตรี และ อุปกรณ์วทิยาศาสตร์ ทัง้หมด ตลอดจนฆา่เช้ืออุปกรณ์ท่ี
ใชร่้วมกันอยา่งใกลชิ้ด ทัง้น้ี iPad และ Chromebook จะไดรั้บการทาํความสะอาดกอ่นและหลังการใชง้านอยา่งเคร่งครัด 
 
ทางโรงเรียนขอให้ทุกทา่นม่ันใจวา่การเตรียมอาหารจะไดรั้บการดูแลให้เป็นอยา่งดีภายใตค้วามควบคุมของคุณ Remo 
โดยยึดมาตรฐานความปลอดภัยอยา่งสูง นอกจากน้ีโรงเรียนจะจัดหาตูนํ้า้ด่ืมไวใ้ห้ ดังนัน้นักเรียนและเจา้หน้าท่ีตอ้งมีขวด
นํา้ด่ืมเป็นของตัวเองเพ่ือความปลอดภัย  
 
มาตรการเม่ืออยูใ่นโรงเรียน 
 

- การเวน้ระยะหา่งทางสังคมเป็นสิง่ท่ีสาํคัญและจาํเป็นในทุกชัน้เรียนและในระหวา่งทาํกิจกรรมทัง้หมด 
 

- ทางโรงเรียนจะไมจั่ดการประชุมหรือทาํกิจกรรมใด ๆ ท่ีให้มีคนรวมกลุม่เป็นจาํนวนมาก 
 

- ทางโรงเรียนจะอนุญาติให้ทาํกิจกรรมกีฬาเฉพาะท่ีหลีกเล่ียงการสัมผัสกับผูอ่ื้น 
 

 

https://docs.google.com/document/d/1yRU4eNiqoY_7LPUU8oM8cvGIjWTAdFkqdDvrYortSec/edit?usp=drive_web


 
- ครูจะตอ้งเตือนให้นักเรียนลา้งมือเม่ือจบการเรียนหรือทุกกิจกรรมเจลลา้งมือจะมีอยูใ่นทุกพ้ืนท่ีท่ัวโรงเรียน ทาง

เขา้โรงเรียน ในห้องนํา้และพ้ืนท่ีสาธารณะรอบ ๆ โรงเรียน 
 

- หากมีการรายงานผูป่้วย COVID-19 ท่ีไดรั้บการยืนยันในชุมชน ทางโรงเรียนจะแยกบุคคลออกทันทีและ นําไป
พักห้องแยกเดียว (Isolation Room) และจะแจง้เจา้หน้าท่ีสาธารณสุขดาํเนินการตอ่ไป 

 
4. หลังเลิกเรียน 

 
RISR ขอความกรุณาให้ผูป้กครองมารับบุตรหลานของทา่นหลังเลิกเรียนโดยทันที และไมอ่นุญาตให้นักเรียนเลน่ในสนาม
เดก็เลน่ ทางโรงเรียนจะประเมินสถานการณ์สาํหรับโปรแกรม EDP ในสัปดาหห์น้าและแจง้ให้ผูป้กครองทราบวา่เราจะ
เรียนตอ่วันไหน ทัง้น้ีตามความเหมาะสมโดยยึดท่ีความปลอดภัยสูงสุด 

 
กอ่นออกจากโรงเรียน คณะครู เจา้หน้าท่ี ผูป้กครองและผูม้าเย่ียมชมทุกทา่นจะตอ้งสแกนรหัส QR ของไทยชนะเพ่ือเชค็
เอาตห์รือบันทึกทางออกดว้ยตนเองกับเจา้หน้าท่ีรปภ.ท่ีประตูทางเขา้สองจุดของโรงเรียน 
 
คณะจัดทาํงาน RISR COVID-19 ซ่ึงตัง้ข้ึนเม่ือปีท่ีแลว้จะยังคงประเมินมาตรการป้องกันของโรงเรียนในแตล่ะวันและจะ
รายงานสถานการณ์ทุกวันตอ่ผูบ้ริหารโรงเรียน 
 
โปรดทราบวา่อุปกรณ์ RISR ทัง้หมด (iPads & Chromebooks) อะแดปเตอร์ไฟ / สายเคเบลิรวมถึงกระเป๋า (ถา้มี) 
จะตอ้งถูกสง่คืนโรงเรียนไปในวันจันทร์ท่ี 1 กุมภาพันธเ์พ่ือใชใ้นการเรียนการสอนตามลาํดับ และ เพ่ือทาํความสะอาด
อุปกรณ์กอ่นนักเรียนจะใชใ้นชัน้เรียน 
 
สุดทา้ยน้ีทางโรงเรียนขอความร่วมมือจากผูป้กครองทุกทา่นให้ความร่วมมือในมาตรการดังกลา่ว และ เราทุกคนดีใจท่ีจะได้
พบทุกทา่นในวันจันทร์น้ี 
 
ขอแสดงความนับถือ 
 
 
ดร.จอซ และ คุณสุดารัตน์ 

 


