Lembretes urgentes para estudantes
do Niagara College
Com aulas on-line e remotas a partir de amanhã, incentivamos os alunos a estarem cientes das
seguintes medidas e diretrizes que foram instituídas para proteger a saúde e a segurança de
todos os alunos, funcionários do Niagara College e nossa comunidade devido ao COVID-19. Para
que essas medidas sejam eficazes, é muito importante que todos os membros da comunidade do
Niagara College cumpram:
Não venha ao campus a menos que seja absolutamente necessário:
O acesso aos nossos campi é altamente restrito. Os estudantes do Niagara College somente serão
permitidos no campus em circunstâncias excepcionais. Devido aos requisitos de distanciamento
social, conforme recomendados pela Saúde Pública, o acesso aos computadores no campus é muito
limitado em comparação com a prática anterior e os alunos podem esperar tempos de espera e
limites de quanto tempo cada aluno terá acesso a um computador. O acesso ao computador será
apenas das 10h às 15h.
Não há serviço de alimentação disponível no campus, nem atendimentos pessoais estão disponíveis,
pois nossos funcionários trabalham remotamente. Para obter informações sobre como acessar
remotamente os serviços aos alunos ou os apoios disponíveis para os alunos, clique aqui.
Se você viajou para fora do Canadá nos últimos 14 dias - inclusive para os Estados Unidos, deve se
isolar por 14 dias e não pode vir ao campus por qualquer motivo:
O Governo do Canadá determinou que, a partir de 13 de março, qualquer pessoa que retorne ao
Canadá de outro país - incluindo qualquer viagem aos Estados Unidos - deverá se auto-isolar por
14 dias, independentemente de estar apresentando sintomas. Para mais informações relacionadas
a viagens, visite o site do Governo do Canadá aqui. Instruções para auto-isolamento e automonitoramento estão disponíveis no menu à direita da nossa página da web dedicada COVID-19.
Perguntas sobre os requisitos para quem viajou também podem ser encaminhadas por e-mail
para notifyHWAS@niagaracollege.ca.
Pratique o distanciamento social:
Uma das medidas mais importantes para conter a disseminação do COVID-19 é o distanciamento
social - onde quer que você esteja. Qualquer aluno que seja admitido no campus por uma
circunstância excepcional deve praticar o distanciamento social, e isso será rigorosamente
cumprido. Distanciamento social significa:
•

Limitar o contato com outras pessoas, tanto quanto possível;

•

Manter uma distância de pelo menos dois braços dos outros - se você puder alcançar e tocar
um ao outro, está muito perto;

•

Cumprimente com uma onda em vez de um aperto de mão ou abraço.

Mantenha-se informado
Como esse problema sem precedentes continua evoluindo muito rapidamente, podemos instituir
medidas ou alterações adicionais para proteger sua saúde e segurança. Mantenha-se informado e
visite o site da Blackboard e do Niagara College regularmente.

