
 WIS COVID-19 Readiness and Response Policy 

 It is the priority of WIS to provide the best education possible for our students while 
 providing for their safety as well as the safety of their families, our staff, and our 
 communities. With this in mind, WIS has created and regularly updates the WIS COVID-19 
 Readiness and Response Policy. The current version of this document seeks to create a 
 sustainable balance between safety and reasonable educational expectations as COVID-19 
 moves into the “endemic” stages. We appreciate your understanding and cooperation as 
 we seek to honor the desires of all parties involved namely government restrictions, student 
 needs, and WIS abilities. 

 READINESS: 

 In the pursuit of the prevention of COVID-19 in the WIS community, WIS will 

 ●  require temperature checks of all staff, students, and visitors. 
 ●  provide alcohol gel stations throughout campus. 
 ●  provide specially marked biohazard trash bins. 
 ●  require regular cleaning of all high traffic/high contact areas. 
 ●  regularly ventilate classrooms. 
 ●  strongly encourage all staff to receive vaccinations. 

 In the pursuit of the prevention of COVID-19 in the WIS community, WIS asks that student 
 families 

 ●  continue to send at least one masks with each student every day. 
 ●  do not pass the pick-up gate without explicit permission to do so. 
 ●  keep any student with fever or other COVID-19 symptoms home from school. 

 Continued on the next page 
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 RESPONSE: 

 Scenario 1:  If a student/staff tests positive for  COVID-19,  that person is not allowed on 
 campus until ALL of the following criteria are met: 

 ●  At least 5 days from the initial positive test result have passed. 
 ●  The student/staff submits a negative home ATK. 

 Once on campus, the student/staff is required to submit to the following until Day 
 10 is complete. 

 ●  Wear their mask at all times*. 
 ●  Social distance whenever possible. 
 ●  Observe their symptoms. 

 Scenario 2:  If a student/staff has contact with someone  who tests positive for COVID-19 
 within 24 hours of their contact  , they will be allowed  back on campus but are required to: 

 ●  Wear their mask at all times*. 
 ●  Social distance whenever possible. 
 ●  Submit a home ATK on Day 3. 
 ●  Complete home ATK Day 5 (no need to submit). 

 Scenario 3:  If a student or staff shares a household  with someone who has tested positive 
 for COVID-19  , the student or staff will be allowed  on campus but are expected to: 

 ●  Wear their mask at all times*. 
 ●  Social distance whenever possible. 
 ●  Submit a home ATK on Day 3. 
 ●  Take an ATK every other day after Day 3 until the infected party has 

 recovered. 

 If there is a positive case in a WIS classroom, the families with students in that classroom will 
 be notified and the classroom will be disinfected as quickly as possible, but the class will 
 continue on campus. 

 Due to these changes in policy, under normal circumstances classes will no longer be 
 closed due to COVID-19. Anyone who misses class due to COVID-19 will receive work from 
 the teacher, but will not be able to participate in online classes. 

 * Masks are to be worn at all times when students or staff are not eating, drinking, playing a 
 musical instrument, or engaging in athletic activities. 
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 นโยบายและแนวทางการปฏบิตัเิกี�ยวกบัโควดิ - 19 ของ WIS 

 การจัดลําดบัความสําคญัของ WIS คอืการใหก้ารศกึษาที�ดทีี�สดุกบันักเรยีน  รวมทั �งความปลอดภยัของ 
 นักเรยีน ครอบครัว และบคุลากรของเราเชน่เดยีวกนั ดว้ยเหตนุี� WIS จงึไดส้รา้งและปรับปรงุนโยบาย 
 ความพรอ้มและการตอบสนองของ WIS Covid-19 อยา่งสมํ�าเสมอ  ขอ้มลูฉบบัปัจจบุนันี� เราพยายามที� 
 จะสรา้งเพื�อใหเ้ป็นประโยชนใ์นระยะยาว ระหวา่งความปลอดภยัและความคาดหวงัทางดา้นการศกึษาที� 
 เหมาะสม เมื�อโควดิ-19  ไดก้ลายเป็น”โรคเฉพาะถิ�น” เราขอขอบคณุสําหรับความเขา้ใจและการใหค้วาม 
 รว่มมอืของทา่นเป็นอยา่งยิ�ง  เราเคารพในความตอ้งการของทกุฝ่ายที�เกี�ยวขอ้ง กลา่วคอืขอ้กําหนดของ 
 รัฐบาล ความตอ้งการของนักเรยีน รวมทั �งความสามารถของ WIS 

 การเตรยีมความพรอ้ม: 

 การตดิตามและการป้องกนัโควดิ-19 ของ WIS จะปฏบิตัดิงัตอ่ไปนี� 

 ●  ตรวจวดัอณุหภมูขิองพนักงาน นักเรยีน และแขกผูม้าเยี�ยมโรงเรยีน 
 ●  จัดวางเจลแอลลก์อลฮอลอยูท่ั�วบรเิวณโรงเรยีน 
 ●  จัดใหม้ถีงัขยะแยกขยะอนัตรายโดยการทําเครื�องหมายพเิศษไว ้
 ●  ทําความสะอาดในพื�นที�แออดัและพื�นที�เสี�ยงสมัผัสสงูเป็นประจํา 
 ●  ระบายอากาศในหอ้งเรยีนอยา่งสมํ�าเสมอ 
 ●  สง่เสรมิใหบ้คุลากรทกุทา่นไดรั้บวคัฉีน 

 การตดิตามการป้องกนัโควดิ-19 ของ WIS ขอใหค้รอบครัวของนักเรยีนปฏบิตัดิงัตอ่ไปนี� 

 ●  สวมหนา้กากอนามยั 
 ●  หา้มผา่นเขา้มาในประตโูรงเรยีนกอ่นไดรั้บอนุญาต 
 ●  หากเด็กนักเรยีนมไีขห้รอืวา่มอีาการอื�น ๆ ที�เสี�ยงตอ่การตดิเชื�อโควดิ-19 ใหนั้กเรยีนอยูท่ี�บา้น 

 เพื�อเฝ้าดอูาการ 
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 แนวทางการปฏบิตั:ิ 

 สถานการณท์ี� 1:  หากนักเรยีน/บคุลากรตดิเชื�อโควดิ  จะ  ไมไ่ดรั้บอนุญาตใหม้าโรงเรยีนจนกวา่จะบรรล ุ
 เงื�อนไขตอ่ไปนี� 

 ●  กกัตวั 5 วนันับตั �งแตว่นัที�ไดรั้บผลเป็นบวก 
 ●  นักเรยีน/บคุลากรจะตอ้งสง่ผลตรวจ ATK จากที�บา้น 

 การปฏบิตัตินที�โรงเรยีนสําหรับนักเรยีน/บคุลากร จะตอ้งปฏบิตัติามเงื�อนไขตอ่ไปนี�จนกวา่จะครบ 
 วนัที� 10 

 ●  ใสห่นา้กากอนามยัตลอดเวลา 
 ●  รักษาระยะหา่งทางสงัคม 
 ●  สงัเกตอาการของตนเอง 

 สถานการณท์ี� 2:  หากนักเรยีน/บคุลากรใกลช้ดิกบัผูท้ี�  ตดิเชื�อโควดิใน 24 ชั�วโมง  นักเรยีน/บคุลากร 
 สามารถมาที�โรงเรยีนได ้แตจ่ะตอ้งปฏบิตัดิงัตอ่ไปนี� 

 ●  ใสห่นา้กากอนามยัตลอดเวลา 
 ●  รักษาระยะหา่งทางสงัคม 
 ●  สง่ผลตรวจ ATK ที�บา้นในวนัที� 3 ของการสมัผัสกบัผูต้ดิเชื�อ 
 ●  ตรวจ ATK ในวนัที� 5 ของการสมัผัสกบัผูต้ดิเชื�อ (ไมต่อ้งสง่ผลตรวจ) 

 สถานการณท์ี� 3:  หากนักเรยีนหรอืบคุลากรอาศยัอยูใ่นบา้น  หลงัเดยีวกนักบัผูท้ี�ตดิเชื�อ  นักเรยีนหรอื 
 บคุลากรจะสามารถมาโรงเรยีนได ้แตต่อ้งปฏบิตัตินดงัตอ่ไปนี� 

 ●  สวมใสห่นา้กากอนามยัตลอดเวลา 
 ●  รักษาระยะหา่งทางสงัคม 
 ●  สง่ผลตรวจ ATK ในวนัที� 3 ของการสมัผัสกบัผูท้ี�ตดิเชื�อ 
 ●  ตรวจ ATK วนัเวน้วนัหลงัจากวนัที� 3 ของการสมัผัสกบัผูต้ดิเชื�อ จนกวา่ผูท้ี�ตดิเชื�อจะม ี

 ผลตรวจเป็นลบ 

 หากมผีูต้ดิเชื�อในหอ้งเรยีนของ WIS ผูป้กครองของนักเรยีนในชั �นดงักลา่วจะไดรั้บแจง้จากคร ูและจะม ี
 การทําความสะอาดหอ้งเรยีนในทนัท ีแตก่ารเรยีนการสอนจะดําเนนิตามปกต ิ

 เนื�องดว้ยการเปลี�ยนแปลงนโยบายเหลา่นี� ชั �นเรยีนที�มกีารตดิเชื�อจะไมปิ่ดทําการเรยีนการสอน นักเรยีนที� 
 ไมส่ามารถมาเรยีนไดจ้ะไดรั้บงานจากครผููส้อน แตจ่ะไมม่กีารเรยีนการสอนออนไลน ์

 *นักเรยีนหรอืบคุลากรจะตอ้งสวมใสห่นา้กากอนามยัตลอดเวลาในขณะที�ไมไ่ดรั้บประทานอาหาร ดื�มนํ�า 
 เลน่ดนตร ีหรอืเขา้รว่มกจิกรรมทางดา้นกฬีา 
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