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Dear Parents & Guardians 

At ACIS, we take the safety and wellbeing of our students, staff, and families seriously. Therefore, please 

read through the following information regarding informing the school of any recent traveling to risk 

provinces, as well as our school’s safety protocols regarding keeping our campus clean and protecting all 

our families.  

If you have visited the following provinces during the Christmas/New Year break, you are required to 

register with the Chiang Mai Thai Chana App, report yourself to the health control officers in your local 

area, encouraged to test the RT-PCR, as well as to remain at home to self-quarantine for 14 days 

beginning with the day you left that province.  If you have symptoms such as a fever, cough, runny nose, 

sore throat, loss of smell or taste, you should contact a healthcare professional immediately, for follow up. 

The 28 provinces currently needing to self-quarantine at home are as follows: 1. Tak 2. Nonthaburi 3. 

Pathum Thani 4. Ayutthaya 5. Saraburi 6. Lopburi 7. Singburi 8. Ang Thong 9. Nakhon 

Nayok 10. Kanchanaburi 11. Nakhon Pathom 12. Ratchaburi 13. Suphanburi 14. Prachuap 

Khiri Khan 15. Phetchaburi 16. Samut Songkhram 17. Samut Sakhon 18. Chachoengsao  

19. Chonburi 20. Prachinburi 21. Sakaeo 22. Rayong 23. Samut Prakan 24. Chanthaburi 

25. Trat 26. Chumphon 27. Ranong 28. Bangkok 

Additionally, we would like to remind everyone that wearing a face masks while on campus is required at 

all times with the exception of eating lunch, Physical Education class, and nap time for the Kindergarten 

students.  Anyone entering the school campus is required to have their temperature taken before being 

allowed into the school.  If you have a fever you will not be permitted on campus.  Frequent hand washing 

is encouraged throughout the day.   

Please note we will update if more provinces are added to the list.  At this time, if you have traveled to one 

of the 28 provinces, please notify us via E-mail with the student’s name, nickname, grade, and date of 

travel so we can update the teacher as to the student’s absence.  If you have any questions please contact 

info@acis.ac.th.   

In regards to ACIS campus, please be aware of the following measures put in to place for the safety and 

protection of our families: 

• Temperature checking: All students as well as parents/guardians, teachers and our staff will be checked 

before entering our campus. If any student has a fever, parents can collect their children immediately. If 

any student has a fever or is showing any signs of illness during the day, the student will be taken to the 

nurses’ office and the parents will be called to immediately collect their child. 

mailto:info@acis.ac.th
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• Masks: All students, parents/guardians and staff must wear either a surgical mask or a N95 mask for 

their protection.  

• Hand washing: Students must wash their hands as often as possible during the day. Before entering the 

buildings and classrooms they will be asked to wash and disinfect their hands with hand sanitizer. They 

should also do this before and after eating and using the restroom.  

• Classroom Disinfecting: All chairs, desks, tables and floors will be cleaned using a 95% alcohol-based 

disinfectant to clean and sterilize the entire surface area. Furthermore, all classrooms and common rooms 

(including the library, computer lab, STEM lab, and canteen) are disinfected with our UV Clean 

machinery. For more information, please visit our website, or click on the following link:                         

STAY SAFE AT ACIS | ACIS 

• Bathroom Disinfecting: All the bathrooms, toilets, basins, floors, door handles and walls are cleaned 

using a 95% alcohol-based disinfectant and choline to sterilize the entire surface area. This is done after 

each break and after school on a daily basis. 

Thank you so much for your trust in our Administrative Team and staff to provide a safe learning 

environment for your children. Happy Holidays! 

 

Sincerely, 

ACIS Administrative Team 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.acis.ac.th/stay-safe-at-acis
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尊敬的各位家长和监护人：  

         

美中国际学校非常重视学生、教职员工和每个家庭的健康安全与和谐幸福。请仔细阅读以下通知，有关最

近前往疫情高危地区省份的信息，以及有关学校保持校园洁净和保护所有家庭的学校安全规程。 

         如果您在圣诞节/新年假期期间曾到访以下省份，需要在Chiang Mai Thai Chana 

App程式登陆注册，并向您所在地区的卫生控制人员报告，同時鼓励进行RT-

PCR测试。从离开该省份的第一天开始，需要在家里隔离14天。如果您有发烧、咳嗽、流鼻涕、喉咙痛、

嗅觉或味觉减退等症状，应立即与医疗专业人员联系，以进行医疗跟进。目前需要在家进行自我隔离的28

个省如下： 

1. Tak  2. Nonthaburi  3. Pathum Thani     4. Ayutthaya     5. Saraburi      6. Lopburi     7. Singburi             

8. Ang Thong      9. Nakhon Nayok     10. Kanchanaburi     11. Nakhon Pathom     12. Ratchaburi          

13. Suphanburi    14. Prachuap Khiri Khan     15. Phetchaburi     16. Samut Songkhram     17. Samut Sakhon     

18. Chachoengsao     19. Chonburi     20. Prachinburi     21. Sakaeo     22. Rayong       23. Samut Prakan      

24. Chanthaburi     25. Trat      26. Chumphon     27. Ranong     28. Bangkok 

         

此外，我们想提醒大家，除了在学校的午餐時间、体育课和幼儿园学生午睡时间以外，任何时候都必须在

校园里戴上口罩。进入学校校园的任何人在进入学校之前都必须先进行体温测量。如果您发烧，将不允许

进入校园。同時我们鼓励大家经常洗手。 

         

请注意，如果更多省份被添加到列表中，我们将进行更新。目前，如果您去过28个地区中的任何一个，请

通过电子邮件告知我们学生的姓名、昵称、年级和旅行日期，以便我们及时通知老师有关学生缺席的信息

。如有任何疑问，请联系info@acis.ac.th 

        关于我们校园的安全措拖，请留意下面为保护家庭安全而采取的以下措施： 

•体温检测：进入校园之前，将对所有学生以及父母/监护人、老师和我们的员工进行体温检查。如果有学生

发烧，父母应立即接回孩子。如果白天有任何学生发烧或有任何疾病迹象，则该学生将被带到护士室，并

立即通知父母接回孩子。 
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•佩戴口罩：所有学生、父母/监护人和教职员工必须佩戴医用口罩或N95口罩以保护自己。 

•手部清洁与消毒：学生必须在白天勤洗手。在进入校园和教室之前，将要求他们使用清洁洗手液清洗和抗

菌清洁剂消毒双手，并在进食前和使用洗手间前后及时洗手。 

•教室消毒：学校已对校园及教室进行了整体清洁和消毒。我们已将所有的椅子、书桌、餐桌和地板都使用

95％酒精消毒剂进行清洁。此外，所有教室和休息室（包括图书馆、电脑室、STEM教室和食堂）都使用了

UV Clean机械（医用紫外线消毒设备）进行了消毒。 

    

•洗漱室消毒：我们对所有浴室设施、马桶、洗手盆、地板，门把手和墙壁均使用95％酒精类消毒剂和胆碱(

choline)清洁，并将整个可接处到的表面进行消毒。每次学生小息后和每天放学后都会进行对应消毒。有关

更多信息，请访问我们的网站，或单击以下链接：STAY SAFE AT ACIS | ACIS 

         

非常感谢您对我们的管理团队和工作人员的信任，学校将竭力为您的孩子提供一个安全的学习环境。假期

愉快！ 

 

此致 

美中国际学校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.acis.ac.th/stay-safe-at-acis
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เรียน ท่านผู้ปกครองทุกท่าน 

ทางโรงเรียนนานาชาติอเมริกาน่า ไชนีส ขอเรียนแจ้งให้ท่านผู้ปกครองทราบว่าทางโรงเรียนได้ตระหนักถึงความปลอดภัย
และสุขภาพพลานามัยของนักเรียน คณาจารย์ บุคลากร ผู้ปกครองและครอบครัวมาเป็นลำดับแรก ดังนั้นทางโรงเรียนจึงขอความ
ร่วมมือท่านผู้ปกครอง โปรดศึกษาทำความเข้าใจข้อมูลที่อยู่ในจดหมายฉบับนี้ ซึ่งจะะเกี่ยวข้องการแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับการ
เดินทางไปยังจังหวัดที่มีความเสี่ยง ตลอดจนมาตรการด้านความปลอดภัยของทางโรงเรียนเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดภายใน
บริเวณโรงเรียนและการป้องกันนักเรียน คณาจารย์ บุคลากร ผู้ปกครองและครอบครัวจากโรคติดเชื้อไวรัส covid-19 

หากท่านผู้ปกครองได้เดินทางไปยังจังหวัดดังต่อไปนี้ในช่วงวันหยุดเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ ขอความกรุณาท่าน
ผู้ปกครองลงทะเบียนในแอปพลิเคชั่น “ไทยชนะ” รายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรคในพื้นที่ที่ท่านอยู่อาศัย เข้ารับการ
ตรวจหาสารพันธุกรรมของไวรัส RT-PCR  พักอาศัยอยู่ที่บ้านเพื่อกักตัวท่านเองเป็นเวลา 14 วัน โดยเริ่มต้นจากวันที่ท่านเดินทาง
ออกจากภูมิลำเนา หากท่านผู้ปกครองพบว่ามีอาการเช่นมีไข้ ไอ น้ำมูกไหล เจ็บคอ สูญเสียความสามารถในการรับรู้กลิ่นหรือรส 
โปรดติดต่อบุคลากรทางการแพทย์โดยทันท ีเพื่อเข้ารับการตรวจวินิจฉัย หากท่านผู้ปกครองได้เดินทางไปยัง 28 จังหวัดดังต่อไปนี้ 
1. ตาก 2. นนทบุรี 3. ปทุมธานี 4. พระนครศรีอยุธยา 5. สระบุรี 6. ลพบุรี 7. สิงห์บุรี 8. อ่างทอง  9. นครนายก 10. 
กาญจนบุรี 11. นครปฐม 12. ราชบุรี 13. สุพรรณบุรี 14. ประจวบคีรีขันธ์ 15. เพชรบุรี 16. สมุทรสงคราม 17. สมุทรสาคร 
18. ฉะเชิงเทรา 19. ปราจีนบุรี 20. สระแก้ว 21. สมุทรปราการ 22. จันทบุรี 23. ชลบุรี 24. ตราด 25. ระยอง 26. ชุมพร 
27. ระนอง 28. กรุงเทพมหานคร ท่านจะต้องดำเนินการกักตัวท่านเองที่บ้านหรือท่ีพักอาศัยของท่าน 

นอกจากน้ีแล้วทางโรงเรียนขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองและบุตรหลานโปรดสวมใส่หน้ากากอนามัยในขณะที่อยู่ภายใน
บริเวณโรงเรียนตลอดเวลา ยกเว้นในขณะทีร่ับประทานอาหารกลางวัน คาบเรียนวิชาพละศึกษา และเวลานอนพักผ่อนในช่วงเวลา
กลางวันของนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล ทางโรงเรียนจะทำการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายสำหรับทุกท่านที่จะเดินทางเข้ามาภายใน
บริเวณโรงเรียน หากตรวจพบว่าท่านมีไข ้ท่านจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในบริเวณโรงเรียน ทั้งนี้ทางโรงเรียนขอแนะนำใหทุ้กท่าน
หมั่นล้างมือทำความสะอาดเป็นประจำตลอดทั้งวัน 

อนึ่งทางโรงเรียนจะเรียนแจ้งให้ท่านผู้ปกครองทราบ หากมีจังหวัดเสี่ยงใดๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้ ในสถานการณ์
ปัจจุบัน หากท่านได้เดินทางไปยัง 1 ใน 28 จังหวัดเสี่ยงดังกล่าว ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองโปรดส่งอีเมลมาแจ้งให้ทางโรงเรียน
รับทราบ พร้อมทั้งระบุชื่อจริงของนักเรียน ชื่อเล่น ระดับชั้นเรียน และวันที่เดินทาง เพื่อที่ทางโรงเรียนจะสามารถแจ้งไปยังครู
ประจำช้ันได้ว่ามีนักเรียนจำนวนท่ีคนที่จะขาดเรียน หากท่านผู้ปกครองมีคำถามหรือข้อสงสัยใดๆ ท่านสามารถติดต่อทางโรงเรียน
ได้ที่ info@acis.ac.th 

ทางโรงเรียนนานาชาติอเมริกาน่า ไชนีสจะมีการใช้มาตรการป้องกันโรคไวรัส covid-19ดังต่อไปนี้ เพื่อความปลอดภัย
ของนักเรียน คณาจารย์ บุคลากร ผู้ปกครองและครอบครัว 

• การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย: ก่อนที่จะได้รับอนุญาตเข้าไปภายในบริเวณของโรงเรียน จะมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของ
นักเรียนทุกคนตลอดจนผู้ปกครอง คณาจารย์ และบุคลากรของทางโรงเรียน หากนักเรียนคนใดมีไข้ ท่านผู้ปกครองสามารถเดินทาง
มารับบุตรหลานของท่านได้ทันที หรือหากนักเรียนคนใดมีอาการป่วย ทางครูประจำชั้นหรือครูผู้ช่วยจะพานักเรียนไปยังห้อง
พยาบาลและจะมีการโทรแจ้งผู้ปกครองให้มารับนักเรียนกลับบ้านโดยทันที 

• หน้ากากอนามัย: นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรของทางโรงเรียนทุกคนมีความจำเป็นต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากาก 
N95 เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส covid-19 
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• การล้างมือ: นักเรียนทุกคนจำเป็นต้องล้างมือเป็นประจำในระหว่างวัน ก่อนเข้าไปในอาคารเรียนและห้องเรียน นักเรียนทุกคน
จะต้องล้างมือและฆ่าเชื้อโรคด้วยเจลทำความสะอาด และต้องปฏิบัติเช่นนี้ทั้งก่อนและหลังรับประทานอาหาร รวมไปถึงการใช้
ห้องน้ำ 

• การฆ่าเชื้อโรคในห้องเรียน: เก้าอี้ โต๊ะทุกตัว และบริเวณพื้นทั้งหมดจะได้รับการทำความสะอาดโดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อที่มีส่วนผสม
ของแอลกอฮอล์ 95% เพื่อทำความสะอาดและฆ่าเชื้อบริเวณพื้นผิวสัมผัสทั้งหมด นอกจากนี้แล้วห้องเรียนและห้องประกอบ
ทั้งหมด (รวมถึงห้องสมุด ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องSTEM และโรงอาหาร) จะได้รับการฆ่าเชื้อด้วยเครื่องฆ่าเช้ือโรคด้วยแสง 
UV  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถเข้าไปยังเว็บไซต์ของทางโรงเรียนหรือคลิกที่ลิงค์ต่อไปนี้ STAY SAFE AT ACIS | ACIS 

• การฆ่าเชื้อโรคในห้องน้ำ: บริเวณห้องน้ำ อ่างล้างมือ พื้น มือจับประตู และผนังทั้งหมดจะได้รับการทำความสะอาดโดยใช้น้ำยาฆ่า
เชื้อที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ 95% และคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อบริเวณพื้นผิวสัมผัสทั้งหมด ซึ่งทางโรงเรียนจะดำเนินการทำความ
สะอาดภายหลังจากช่วงพักเบรกในแต่ละครั้ง และหลังจากเลิกเรียนเป็นประจำทุกวัน 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

ทางโรงเรียนนานาชาติอเมริกาน่า ไชนีส ขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในฝ่ายบริหารและบุคลากรของ
ทางโรงเรียนที่จะช่วยดำเนินการจัดการเรียนการสอนที่มีความปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัส covid-19  และทางโรงเรียนหวังเป็น
อย่างยิ่งว่าทุกท่านจะมีความสุขในช่วงเทศกาลวันหยุดปีใหม่นี้ 

 

 

ด้วยความเคารพอย่างสูง 

ฝ่ายบริหารโรงเรียนนานาชาติอเมริกาน่า ไชนีส 

https://www.acis.ac.th/stay-safe-at-acis

