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27 May 2020 

 

Dear Parents  

 

Following on from my letter at the end of last week, and in anticipation of permission to open 

the school from the Ministry of Education at the start of June, I would like to inform you of 

the protocols that the school will be putting in place to ensure maximum safety for members 

of our school community. 

 Parents of all children will need to agree to follow school guidelines on preventative 

measures for Covid-19, prior to their child coming into school. A survey will be sent 

out shortly. 

 Parents should check their child(ren)’s temperature each morning and not send their 

child(ren) to school for a temperature over 37.5 C. 

 Access to the school buildings will be restricted. Parents/Guardians will not be 

permitted to enter the building with their child(ren) in the morning, nor when picking 

them up in the afternoon. We encourage all parents who need to enter the school, for 

business or educational purposes, to make an appointment in advance. 

 Early Years and Primary students will enter through the main entrance at Building 1. 

All Secondary students will enter through the entrance at Building 3. Finish times will 

be staggered to avoid undue congestion. 

 All students will exit from the main entrance in Building 1, in the afternoon. 

 Everyone entering the school buildings must wear a mask. 

 Masks must be worn all day apart from eating and drinking, and when involved in 

strenuous exercise in PE lessons. 

 Everyone entering the school buildings will have their temperature checked, by a 

Thermo scanner in Building 1, and by handheld devices in Building 3. 

 Everyone entering the school buildings will have to clean their shoes by walking on a 

special disinfecting mat. 

 Everyone entering and leaving the school buildings should clean their hands with 

sanitiser gel. 

 Perspex screens have been put up in front of some of our key administration staff for 

added protection. 



 

 

 

 Social distancing will be maintained throughout the day. There will be markings 

around school where appropriate, and desks and tables will be appropriately spaced in 

classrooms and the canteen. 

 Lunch will be staggered to help with any congestion. 

 The school will be cleaned to a high level, as appropriate, throughout the day. 

 Rooms will be fumigated regularly. 

 Student will be directed to wash their hands regularly, throughout the day.  

 Ozone generators will be used in classrooms, as an extra precaution, in the evenings. 

 There will be no after-school activities for the rest of the academic year. 

 No physical contact will be allowed between students. 

 Only non-contact sports will take place on campus. 

 All students and staff should bring their own personal water bottles, which can be 

refilled. 

 Where appropriate we will be moving the teacher around the school, not the students 

If the Ministry of Education confirms opening, then the school will be open for all years from 

KG up to Year 6, and Years 11 and 12, on Monday 1 June.  

Years 7 – 10 are engaged in online examinations, and it is felt that these examinations should 

finish before the students attend school in person, and so these students will rejoin school on 

Thursday 4 June.  

Wednesday 3 June is the Queen’s birthday, and the school is closed. 

More details regarding the first day, Monday 1 June, will be sent out tomorrow. 

I hope you agree that the news regarding the opening of St. Stephen’s and some other 

international schools is a welcome step on the road to normalcy, and a privilege for us. I hope 

that, together, we can make the opening a success. 

Thank you for your continued support 

Yours sincerely 

 

 

John Rolfe 

Principal 

 



 

 

 

 

 

SISB/SO/238/20 

 

       วนัพธุท่ี 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

เรียน ท่านผู้ปกครอง 

 

ด้วยจดหมายท่ีโรงเ รียนนานาชาติ เซนต์สตีเ ฟ่นส์ ได้ส่งถึงผู้ ปกครองเ ม่ือช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้ว  โรงเ รียนฯ คาดว่าทาง

กระทรวงศกึษาธิการจะอนญุาตใิห้เปิดสถานศกึษาโดยให้นกัเรียนกลบัมาเรียนท่ีโรงเรียนได้ตัง้แตต้่นเดอืนมิถนุายนนัน้ ทางโรงเรียนฯ จึงใคร่ขอเรียน

แจ้งให้ผู้ปกครองทราบถึงแนวทางการปฏิบตัเิพื่อความปลอดภยัสงูสดุของนกัเรียนและผู้ เก่ียวข้องกับโรงเรียนทกุฝ่ายดงัตอ่ไปนี  ้

 

●  ผู้ปกครองทุกท่านจะต้องยอมรับแนวทางการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันโรคติดเชือ้โควิด-19 ก่อนท่ีบตุรหลานของท่านจะ

เข้ามาเรียนท่ีโรงเรียน โดยโรงเรียนฯ จะสง่แบบสอบถามให้ท่านกรอกในเร็วๆนี ้

●  ผู้ปกครองควรตรวจวดัอณุหภูมิร่างกายของบตุรหลานของท่านทุกเช้าก่อนมาโรงเรียน โดยท่านต้องไม่ให้บตุรหลานมาเรียน

หากบตุรหลานของท่านมีอณุหภมิูร่างกายสงูกว่า 37.5 องศาเซลเซียส 

●  โรงเรียนจะมีกฎระเบียบท่ีเข้มงวดในการเข้าออกอาคารเรียน โดยท่านผู้ปกครองจะไม่สามารถเข้ามาในอาคารเรียนพร้อมกับ

บตุรหลานของท่านได้ทัง้ในเวลาท่ีมาสง่นกัเรียนตอนเช้า รวมทัง้มารับนักเรียนในเวลาหลงัเลกิเรียน ซึ่งหากผู้ปกครองมีความ

จ าเป็นต้องเข้ามาในอาคารเรียนไม่ว่าจะด้วยเร่ืองธุระต่างๆหรือเร่ืองเรียนของบุตรหลาน ขอให้ท่ านกรุณาท านัดดงักล่าว

ลว่งหน้าด้วย 

●  ทัง้นักเรียนระดบัชัน้ปฐมวัยและระดบัชัน้ประถมศกึษาสามารถเข้าอาคารเรียนโดยใช้ทางเข้าหลกัของอาคาร 1 ได้ ส่วน

นักเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาสามารถเข้ามายงัอาคารเรียนผ่านประตทูางเข้าของอาคาร 3 ได้ ทัง้นีโ้รงเรียนจะจดัเวลาเลิก

เรียนให้เหลือ่มกนัเพื่อหลกีเลีย่งการแออดัเบียดเสยีดกนั 

●  นกัเรียนทกุคนจะต้องใช้ทางออกเดยีวกนัซึง่เป็นประตทูางเข้าออกหลกัของอาคาร 1 

●  ทกุคนที่เข้ามาในโรงเรียนจะต้องสวมใสห่น้ากากอนามยั 

●  ทกุคนจะต้องสวมใสห่น้ากากอนามยัตลอดทัง้วนัยกเว้นในเวลารับประทานอาหารและดืม่น า้รวมทั ง้ในเวลาท่ีต้องออกก าลงั

กายอย่างหนกัในช่วงวิชาพลศกึษา 

●  ทกุคนที่จะเข้ามาภายในอาคารเรียนจะต้องผ่านการตรวจวดัอณุหภูมิร่างกายก่อน โดยเคร่ืองสแกนอณุหภูมิร่างกายหากเข้า

มาทางอาคาร 1 และโดยเคร่ืองวดัอณุหภมิูร่างกายแบบมือถือหากเข้ามาทางอาคาร 3 

●  ทกุคนที่เข้าหรือออกอาคารเรียน จะต้องเดนิไปบนพรมเช็ดเท้าชนิดพิเศษเพือ่ฆ่าเชือ้ก่อน 

●  ทกุคนจะต้องใช้เจลล้างมือท าความสะอาดมือก่อนเข้าหรือออกจากอาคารเรียนทกุครัง้ 

●  ทางโรงเรียนได้ตดิตัง้ฉากกัน้แบบใสในสว่นตดิตอ่เจ้าหน้าท่ีแอดมนิหลกัๆเพื่อความปลอดภยัของทกุฝ่าย 

 



 

 

 

 

●  เราจะจดัให้มีการรักษาระยะห่างทางสงัคมในโรงเรียนตลอดทัง้วนั โดยจะติดเคร่ืองหมายตามจดุตา่งๆ อีกทัง้จะจดัโต๊ะเก้าอี ้

ทัง้ในห้องเรียนและในโรงอาหารให้เว้นระยะห่างกนัในระดบท่ีเหมาะสม 

●  เวลาพกักลางวนัจะเหลือ่มกนัเพือ่หลกีเลีย่งความแออดัเบยีดเสยีดกนั 

●  จะมีการท าความสะอาดภายในโรงเรียนอย่างเหมาะสมตลอดทัง้วนั 

●  จะมีการพ่นยาฆา่เชือ้ในห้องตา่งๆอย่างสม ่าเสมอ 

●  คณุครูจะดแูลให้นกัเรียนล้างมืออยา่งสม า่เสมอตลอดทัง้วนั 

●  จะมีการใช้เคร่ืองผลติโอโซนในห้องเรียนด้วยความระมดัระวงัเป็นพิเศษในตอนเย็นเพือ่ความปลอดภยั 

●  โรงเรียนจะงดการจดักิจกรรมหลงัเลกิเรียนทัง้หมดตลอดระยะเวลาท่ีเหลอืในปีการศกึษานี  ้

●  นกัเรียนจะไมไ่ด้รับอนญุาตให้โดนตวัหรือสมัผสักนั 

●  กีฬาท่ีมใีนโรงเรียนจะเป็นกีฬาชนิดท่ีไมมี่การสมัผสัตวักนั 

●  นกัเรียนและบคุลากรทกุคนควรน าขวดน า้สว่นตวัเพื่อมาเตมิน า้ดืม่ไว้ใช้เป็นการสว่นบคุคล 

●  โรงเรียนจะพยายามลดการย้ายห้องเรียนของนักเรียน โดยจะพยายามให้ครูเป็นฝ่ายเดินมาหานักเรียนท่ี ห้องเรียนเองตาม

ความเหมาะสม 

 โรงเรียนนานาชาติ เซนต์สตเีฟ่นส์จะเปิดให้นักเรียนระดบัชัน้ KG ถึงเยียร์ 6 รวมทัง้เยียร์ 11 และเยียร์ 12 เข้ามาเรียนท่ีโรงเรียนในวนั

จนัทร์ท่ี 1 มิถนุายน 2563 ได้ หากกระทรวงศกึษาฯ ยืนยนัการอนญุาตให้เปิดเรียนในวนัดงักลา่วได้ 

 ทัง้นี ้นกัเรียนระดบัชัน้เยียร์ 7 - 10 จะยงัคงต้องท าการสอบออนไลน์อยู่ ซึง่จะกลบัมาเรียนได้ในวนัพฤหสัฯ ท่ี 4 มิถนุายน เน่ืองจากวนัพธุ

ท่ี 3 มิถนุายน เป็นวนัเฉลมิพรรษา พระราชินี ซึง่เป็นวนัหยดุราชการท่ีโรงเรียนเองก็ปิดท าการด้วย 

 อนึ่ง ในวนัรุ่งขึน้ทางโรงเรียนฯ จะสง่รายละเอียดเพิม่เตมิให้ผู้ปกครอง เก่ียวกบัวนัแรกของการเปิดเรียนหรือวนัจนัทร์ท่ี 1 มิถนุายน 2563 

 โรงเรียนฯ หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ปกครองจะเห็นว่าการเปิดเรียนของโรงเรียนนานาชาติ เซนต์สตีเฟ่นส์ เป็นสญัญาณของการค่อยๆ

กลบัสู่สภาวะปกติแล้ว ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งท่ีน่ายินดีอย่างยิ่ง ทัง้นีเ้ราหวงัว่าทุกฝ่ายจะให้ความร่วมมือกันด้วยดีเพื่อให้การกลบัมาเปิดเรียนในครัง้นี ้

เป็นไปด้วยด ี

 สดุท้ายนี ้ขอขอบคณุในการให้การสนบัสนนุด้วยดมีาโดยตลอด 

     

       ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 

         คณุจอห์น โรลฟ 

              ครูใหญ่ 

 


