COVID-19

PREVENTIVE MEASURES
Let’s stay safe together
For your safety and the safety of others,
please follow some basic rules

1.

SIGN THE HEALTH DECLARATION
before starting your class

กรอกข้อมูลด้านสุขภาพ
ก่อนเข้าห้องเรียน

2.

3.

STAY AT HOME | รักษาตัวอยู่ที่บ้าน

ALWAYS WEAR A FACE MASK

if you suffer from: fever,
dry cough and/or acute tiredness

สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

หากท่านมีอาการป่วย มีไข้ ไอ และ/หรือ หายใจลำ�บาก

5.

4.
36

1.5M

38
TEMPERATURE CHECK

KEEP YOUR DISTANCE

at the entrance

at all times

ตรวจวัดอุณหภูมิ ณ ประตูทางเข้า

6.

รักษาระยะห่างตลอดเวลา

7.

DISINFECT YOUR HANDS REGULARLY

4 PEOPLE MAX. IN THE ELEVATOR

ล้างมือบ่อยๆ

จำ�กัดผู้ใช้งานไม่เกิน 4 ท่านในลิฟต์

IN THE CLASS... ในห้องเรียน...
•
•
•
•
•

Tables are set up in compliance with the social distancing measures
Teachers will always wear a face shield during the class
Classrooms are cleaned and disinfected after each class
Students must wear a face mask or face shield at all time
Students must bring their own pens/pencils

• เราได้จัดโต๊ะเรียนให้เป็นไปตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม
• ครูผู้สอนทุกคนจะสวมใส่หน้ากากคลุมหน้าตลอดระยะเวลาการสอน
• เราจะทำ�ความสะอาดห้องเรียนทุกครั้งหลังเลิกเรียนแต่ละคลาส
• สวมใส่หน้ากากผ้า, หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากคลุมหน้า
     ตลอดเวลาที่อยู่ในคลาสเรียน
• นำ�อุปกรณ์ของใช้ส่วนตัว เช่น ปากกา หรือ ดินสอ มาด้วยตัวเอง

IN THE MEDIA LIBRARY... ในหอสมุด...

Children are always under the responsibility of
the parents and must be supervised at all times.

•
•
•
•

Always wear a face mask
Respect the social distancing measures
Use hand sanitizers
Books are decontaminated for 4 days

•
•
•
•

ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดการเข้าใช้บริการ
ต้องรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลอยู่เสมอ
ท่านสามารถใช้เจลล้างมือตรงทางเข้าหอสมุด
หนังสือที่นำ�มาคืนจะผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อเป็นระยะเวลา 4 วัน

เด็กที่เข้าใช้บริการในหอสมุดจะต้องอยู่ ภายใต้การดูแลของผู้ปกครองเสมอ

IN THE CINEMA... ในโรงภาพยนตร์...
Please enter the cinema in an orderly manner,
respecting the social distancing. Seats are limited
so we advise you to book in advance.
กรุณาเข้าโรงภาพยนตร์ด้วยความเป็นระเบียบ คอยรักษาระยะ
ห่างระหว่างกัน และเนื่องจากที่นั่งมีจำ�นวนจำ�กัด เราจึงแนะนำ�ให้
ท่านจองที่นั่งล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของเรา

For your safety, our building is regularly disinfected and cleaned
เพื่อความปลอดภัย เราจึงทำ�ความสะอาดและฆ่าเชื้อภายในตัวอาคารและบริเวณต่างๆ ดังนี้
The classrooms are cleaned after each lesson
ทำ�ความสะอาดห้องเรียนทั้งหมดทุกครั้งหลังเลิกแต่ละคลาส

The surfaces & door handles are cleaned
regularly
ทำ�ความสะอาดบริเวณพื้นผิวสัมผัสและที่จับประตู
อย่างสม่ำ�เสมอ

The toilets are cleaned every 2 hours
ทำ�ความสะอาดห้องน้ำ�ทุก 2 ชั่วโมง

The Media Library is cleaned every hour
ทำ�ความสะอาดหอสมุดทุกชั่วโมง

The filters are cleaned with a special
anti-COVID-19 product

ทำ�ความสะอาดแผ่นกรองอากาศด้วยผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ
โรคโควิด-19

It is also necessary to follow basic hygiene rules:

นอกจากนี้ เราขอความกรุณาให้ท่านปฏิบัติตามกฎรักษาความสะอาด ดังนี้

•
•
•
•
•

Do not touch your face with your hands
Cough and sneeze in the crook of your arm
Do not touch and shake hands
Do not share your personal work materials and items
Minimize contact with frequently used surfaces (door handles...)

•
•
•
•
•

ไม่ใช้มือสัมผัสใบหน้าของท่าน
ไอหรือจามใส่ข้อศอก
หลีกเลี่ยงการสัมผัสและการจับมือ
ไม่ใช้อุปกรณ์หรือของส่วนตัวร่วมกัน
ลดการสัมผัสในบริเวณที่เป็นพื้นที่เสี่ยง (ที่จับประตู...)

Thank you for your help and support!

