Thông báo khẩn cho sinh viên Niagara College
Ngày 22 Tháng Ba, 2020
Với các chương trình học online bắt đầu từ ngày mai, chúng tôi khuyến khich các sinh viên làm theo các
phương pháp và chỉ định đã và đang được áp dụng tại Niagara College nhằm đảm bảo an toàn và sức
khỏe cho mọi sinh viên, nhân viên và cộng đồng trường. Để phòng bệnh hiệu quả, các cá nhân trong
cộng đồng trường vui lòng tuân thủ những điều sau:
Đừng đến trường nếu không nhất thiết:
Sinh viên Niagara College sẽ chỉ được vào trường trong trường hợp đặc biệt. Do yêu cầu “social distancing” (giữ khoảng khách ở nơi công cộng) từ “Public Health” (Bộ Sức khỏe Cộng đồng), việc ra vào
trường sẽ được giới hạn nghiêm ngặt. Các phòng máy tính sẽ chỉ hoạt động từ 10am đến 3pm, và các
sinh viên có thể sẽ phải đợi đến lượt để sử dụng máy với thời lượng có giới hạn.
Sẽ không có dịch vụ thực phẩm và dịch vụ “in-person” (gặp mặt trực tiếp) tại trường, vì các nhân
viên đều sẽ làm việc tại nhà. Để có thêm thông tin về các dịch vụ hỗ trợ sinh viên từ xa, vui lòng truy
cập đường link này.
Trong vòng 14 ngày gần nhất, nếu có đi lại ngoài Canada – bao gồm Mỹ (“United States”), bạn sẽ
phải tự cách ly 14 ngày, và bạn sẽ không được phép vào trường dưới mọi hình thức:
Chính phủ Canada đã ban bố chỉ định yêu cầu mọi cá nhân quay lại Canada từ nước ngoài – bao gồm
bất kể hình thức đi lại nào tại Mỹ – sẽ phải tự cách ly 14 ngày kể cả khi bạn không có triệu chứng. Để
tìm đọc thông tin liên quan đến việc đi lại (“travel”), vui lòng truy cập đường link này. Các khuyến nghị,
hướng dẫn tự cách ly, tự giám sát có thể được tìm đọc tại menu phía bên phải trang chuyên dụng cho
COVID-19 của trường. Nếu cần hỏi thêm thông tin liên quan đến đi lại, vui lòng liên lạc với notifyHWAS@
niagaracollege.ca.
Giữ khoảng cách ở nơi công cộng (“Social distancing”):
Ở bất kỳ nơi nào, một trong những biện pháp phòng chống lay nhiễm quan trọng nhất chính là “social
distancing”. Tất cả các sinh viên cần đến trường (trong hoàn cảnh đặc biệt) bắt buộc phải giữ khoảng
cách ở nơi công cộng dưới sự giám sát chặt chẽ. “Social distancing” bao gồm:
·

Vô cùng hạn chế tiếp xúc trực tiếp;

·

Giữ khoảng cách với người xung quanh, ít nhất 1 sải tay – nếu bạn có thể với tay đến người bên
cạnh, nghĩa là 2 người đang ở quá gần nhau;

·

Vẫy tay chào thay vì bắt tay hoặc ôm.

Cập nhật thông tin thường xuyên
Vì tình hình dịch bệnh diễn biễn khó lường, các phương pháp phòng chống lây nhiễm tăng cường luôn
được chuẩn bị sẵn sàng để được áp dụng ngay khi cần. Vui lòng truy cập Blackboard và trang web của
Niagara College thường xuyên để nhận được các thông báo liên quan.

