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致:甲洞三校的家长/监护人 
 

谨此通知，本校于 24.4.2021 早上接获某位家长通知其三位孩子，就读 3廉、6廉及 6孝班确诊新冠

肺炎病症，同时本校已采取教育局标准作业程序并第一时间通知教育局与卫生局。校方按照教育局的

指示，这三班师生将于 24.4.2021 至 02.5.2021进行居家授课与学习。 
 

2. 校方自 10/4，21/4至 24/4 都安排了不同的消毒公司进行全面性消毒，也有一些是不愿透露姓名

的家长亲自赞助及进行消毒工作。除此，校方也安排校工每天放学使用电子消毒器为每间课室进行消

毒。 
 

3. 卫生局将安排有关师生进行筛检以及审核学校是否因为出现感染群而关闭学校，再由教育局发出

公函指令方能成效，而不是由校方或家长自行决定是否停校。据卫生局的审核标准为倘若某班级师生

同时有几个以上确诊方归纳为感染风险症兆。 
 

4. 教育局长强调各报章报导有关副教育部长提呈如有新冠病例可以宣布停校两天的事项还未获得国

家安全理事会批准，因此校方无法宣布停校。 
 

5. 家长如有疑问，欢迎拨电 03-62735790 向校方询问。 

   休息时间：星期一至四(1:00pm-2:00pm), 星期五 (12:00pm -2:45pm） 

 

Kepada ibu bapa / penjaga， 

Untuk makluman tuan/puan,  pihak sekolah telah menerima pengesahan bahawa seorang pelajar 3 Lian, 6 Lian dan 6 

Xiao dari keluarga yang sama telah dijangkiti penyakit Covid-19. Pihak sekolah telah memaklumkan pihak KPM dan 

mengambil tindakan susulan iaitu semua murid dan guru dari tiga kelas ini akan menjalani pengajaran dan 

pembelajaran di rumah ( PdPR ) dari 24.4.2021 hingga 02.5.2021.  

2.  Mulai dari 10/4, 21/4 hingga 24/4, sekolah telah mengatur syarikat pembasmian kuman yang berbeza untuk 

pembasmian kuman secara komprehensif, terdapat seorang ibu bapa yang tidak ingin memaklumkan nama beliau telah  

menyumbangkan servis pembasmian kuman secara peribadi. Di samping itu, staf kebersihan sekolah telah juga 

menggunakan pensteril elektronik pembasmian kuman untuk mensterilkan setiap kelas selepas persekolahan setiap hari. 

3.   PKD akan mengatur agar guru dan pelajar berkenaan menjalani Swab Test dan mengkaji sama ada sekolah perlu 

ditutup berdasarkan keadaan yang dijangkiti, dan kemudian KPM akan mengeluarkan perintah surat rasmi penutupan 

sekolah, jelas dinyatakan bahawa keputusan penutupan sekolah bukan tertakluk kepada kuasa pihak sekolah atau ibu 

bapa sendiri. Menurut standard audit Biro Kesihatan, sekiranya terdapat guru dan pelajar yang dijangkiti  berasal dari 

kelas yang sama baru dapat diringkaskan sebagai gejala risiko jangkitan. 

4.  Pengarah Pendidikan menekankan bahawa media melaporkan bahawa Timbalan Menteri Pendidikan 

mengemukakan bahawa jika ada kes baru, sekolah boleh ditutup selama dua hari adalah belum mendapat persetujuan 

rasmi daripada KKM, maka pihak sekolah tidak boleh membuat sebarang pengumuman berkenaan penutupan sekolah. 

5. Sekiranya ibu bapa mempunyai sebarang pertanyaan, hubungi 03-62735790 untuk bertanya kepada pihak 

sekolah. Waktu rehat: Isnin hingga Khamis (1:00 pm-2:00pm), Jumaat (12:00 pm -2: 45pm) 

Harap maklum. Sekian,  terima kasih.  
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