Niagara College implementa novas medidas
de acesso ao campus
Com a saúde e a segurança de nossa comunidade como principal prioridade, o Niagara College
está implementando medidas adicionais que afetam o acesso aos nossos campi em Welland e
Niagara-on-the-Lake, a partir de terça-feira, 17 de março.
Embora as aulas tenham sido suspensas e os funcionários estejam trabalhando remotamente, as
medidas estão sendo tomadas para ajudar a proteger funcionários e estudantes que excepcionalmente estarão no campus.
A patrulhamento do estacionamento foi suspenso nos dois campi no momento. Somente funcionários do Niagara College, estudantes e funcionários terceirizados serão permitidos no campus
e serão solicitados a mostrar seus cartões de identificação do Niagara College.
Se você não possui um cartão de identificação, siga as instruções em www.niagaracollege.ca/idcards e, nesse meio tempo, a segurança confirmará sua identidade, consultando o diretório on-line
da instituição. Os alunos que precisam reemitir o cartão podem entrar em contato com registrar@
niagaracollege.ca.

Pontos de entrada restritos ao campus
O Niagara College está restringindo os pontos de entrada em seus campi em Welland e Niagara-onthe-Lake.
•N
 o campus de Welland, haverá um ponto de entrada: a entrada do Applied Health Institute.
Observe que agora o estacionamento será permitido no lote A.
•N
 o NOTL, haverá dois pontos de entrada: a entrada principal (Taylor Road) e o Marotta Family
Innovation Complex.
Todos os outros edifícios serão fechados.

Check-ins obrigatórios
Para entrar nos prédios do campus, funcionários e terceirizados devem apresentar o ID da instituição. Tenha seu ID da instituição em mãos antes de chegar ao campus.

Higienização das mãos obrigatória
Na entrada, após o check-in, funcionários e alunos devem usar álcool gel para as mãos. O álcool
gel para as mãos estará disponível na entrada para uso.
Agradecemos a sua colaboração. Continue a verificar se há atualizações, pois esta é uma situação
em rápida evolução e os protocolos podem mudar em pouco tempo.

