Các thủ tục ra vào campus mới được áp
dụng tại Niagara College
Để ưu tiên an toàn sức khỏe cho mọi người tại Niagara College, trường sẽ bắt đầu tăng cường các biện
pháp phòng dịch tại Welland Campus và Niagara-on-the-Lake Campus từ Thứ Ba, ngày 17 tháng Ba
Dù các lớp học đã bị hoãn, và các nhân viên đã đang làm việc tại nhà, những biện pháp nêu trên được
áp dụng để phòng dịch cho những trường hợp ngoại lệ cần đến các campus.
Dịch vụ đỗ xe sẽ được giới hạn: Chỉ nhân viên và sinh viên tại trường mới được phép sử dụng, và chỉ
được phép vào trường khi đã xuất trình thẻ Niagara College ID (vd: Student ID card).
Nếu bạn không có thẻ ID, vui lòng truy cập www.niagaracollege.ca/idcards để nhận thêm hướng
dẫn, và tạm thời (để vào trong campus), bên bảo vệ sẽ kiểm tra ID của bạn trên kho dữ liệu online của
trường. Nếu bạn cần in lại thẻ ID, vui lòng liên hệ registrar@niagararcollege.ca.

Giới hạn các cửa ra vào tại các campus
• T ại Welland Campus, chỉ cửa ra vào tại Applied Health Institute được mở. Và bạn sẽ được phép đỗ xe
tại Lot A.
• N
 OTL sẽ có 2 cửa ra vào được mở: cửa chính (main entrance - phía Taylor Road), và Marotta Family
Innovation Complex.
Tất cả các tòa nhà khác sẽ được đóng cửa.

Thủ tục check-in
Để vào trong campus, bạn sẽ cần xuất trình College ID. Vui lòng chuẩn bị trước College ID của bạn khi
tới campus.

Thủ tục vệ sinh tay
Sau khi check-in, bạn sẽ phải dùng nước rửa tay khô (hand sanitizer) tại các trạm cung cấp đã được lắp
đặt tại các cửa ra vào.
Cảm ơn bạn vì đã hợp tác. Vì dịch bệnh diễn biến phức tạp, vui lòng cập nhật thường xuyên những
thông tin liên quan tới các phương thức phòng dịch tại trường.

