Mensagem do Presidente Sean Kennedy:
Como o Niagara College oferece um ambiente de
aprendizado seguro com a retomada de algumas
atividades no campus
No mês passado, a visão de um retorno gradual às atividades no campus tornou-se mais clara. No início de
junho anunciamos um plano para o período do outono de 2020 que equilibrava saúde, segurança, qualidade
acadêmica e sucesso do aluno, com entrega totalmente on-line em alguns programas e entrega híbrida
(mistura de aprendizado on-line com limitado no campus) em programas que não poderiam ser totalmente
concluída remotamente. Recentemente, o governo de Ontário divulgou uma estrutura abrangente para as
atividades no campus neste verão para estudantes em programas essenciais e que precisavam concluir o
trabalho prático do curso pessoalmente para se formar.
Embora o acesso ao campus deva ser muito limitado durante o verão e em setembro, funcionários essenciais
e aqueles que estão se preparando para oferecer programas acadêmicos que não poderão ser concluídos
remotamente serão permitidos no campus - dependendo de aprovação e exames de saúde necessários
previamente. Nossa equipe de gerenciamento continuará a exercer discrição e fornecerá aprovações para
outras atividades que possam ser necessárias no campus de tempos em tempos. Os funcionários que não são
obrigatórios no campus continuarão trabalhando remotamente, e o college continuará a prestar serviços para
ajudar os alunos a se adaptarem e terem sucesso em um ambiente de entrega on-line ou alternativo. Quando a
presença no campus for necessária, várias precauções deverão ser tomadas.
Trabalhamos em estreita colaboração com as partes interessadas e a saúde pública para finalizar as medidas
que serão implementadas à medida que essas atividades no campus forem retomadas - de acordo com a
estrutura do governo. Todos nós - estudantes, funcionários e visitantes - compartilhamos a responsabilidade de
criar um ambiente de aprendizagem e de trabalho seguros, desde seguir as diretrizes de higiene das mãos e
distanciamento físico, até não colocar outras pessoas em risco se estivermos apresentando sintomas.
Enquanto algumas logísticas e protocolos ainda estão sendo finalizados, gostaria de compartilhar as principais
etapas que o Niagara College levará adiante.
Começando pelo caminho certo
Construir um entendimento comum das etapas que todos devemos tomar para manter nossa comunidade
universitária segura é fundamental. Estamos desenvolvendo programas de orientação e treinamento que
incluirão informações importantes relacionadas ao acesso às instalações do campus, medidas adequadas de
higiene e proteção enquanto estiverem no campus, além de informações importantes sobre os sintomas e
fatores de risco do COVID-19.
Fique atento a informações adicionais sobre esses programas durante as próximas semanas.
Triagem on-line de saúde
Os alunos e funcionários que frequentam o campus deverão concluir uma triagem de saúde on-line
diariamente, que perguntará sobre quaisquer sintomas ou viagens recentes que possam colocar outras pessoas
em risco. Essa triagem diária de saúde será vinculada a cartões individuais de estudante ou funcionário, que
serão digitalizados nos pontos de acesso restritos do campus. Aqueles que não concluíram a triagem de saúde
ou cujos resultados indicam risco não terão permissão para entrar no campus e serão direcionados a entrar em
contato com a Saúde Pública da região de Niagara.

Acesso ao campus
O atual procedimento de acesso ao campus será substituído em breve por um novo e eficiente processo online.
Antes de chegar ao campus, os funcionários devem obter permissão do respectivo reitor ou diretor por meio de
um formulário de solicitação de acesso on-line. Os pedidos de acesso podem ser concedidos diariamente ou
por um período de até uma semana. Os funcionários serão solicitados a fornecer detalhes da visita, incluindo
o motivo da solicitação, a quais salas eles precisarão de acesso e quais equipamentos, se houver, pretendem
usar. Esta informação ajudará na limpeza.
Os alunos terão acesso ao campus com base em seus horários de aula e na conclusão da triagem de saúde online.
Esse processo de acesso restrito será estabelecido a tempo de retomar as atividades no campus, com o
primeiro grupo de estudantes autorizado a concluir a parte prática de seus programas retornando ao Welland
Campus em 6 de julho. Mais informações serão compartilhadas uma vez finalizado.
Requisitos de distanciamento físico e medidas de proteção
Especialistas em saúde pública concordam que o distanciamento físico de dois metros é uma medida eficaz
para impedir a propagação do COVID-19. Todos os alunos e funcionários devem praticar o distanciamento
físico no campus, sempre que possível. Laboratórios, salas de aula e áreas comuns serão modificadas sempre
que necessário. Em casos ou áreas em que o distanciamento físico possa ser desafiador, devem ser usadas
máscaras faciais de pano. Sinalização direcional e instrucional adicional será instalada em toda a faculdade.
Máscaras / equipamentos de proteção individual (EPI)
Os planos estão em andamento para que todos os alunos e funcionários que estiverem no campus recebam
duas máscaras faciais reutilizáveis. Isso dará suporte ao uso esperado de máscaras quando o distanciamento
físico não for possível. Como parte da orientação e das atividades educacionais em andamento, será fornecido
treinamento sobre quando e como usar e cuidar com segurança de máscaras e outros equipamentos de
proteção. O equipamento de proteção individual será fornecido conforme necessário para a atividade ou
trabalho em laboratório.
Limpeza aprimorada
A limpeza e higienização aprimoradas das áreas de alto ponto de contato continuarão e os laboratórios serão
equipados com desinfetante e toalhetes para limpeza regular. Na primavera passada, estações adicionais de
higienização das mãos foram instaladas em todas as instalações da faculdade.
Forneceremos mais informações sobre essas etapas importantes nas próximas semanas, à medida que nos
aproximamos da retomada de algumas atividades no campus.
Gostaria de agradecer a todos os alunos e funcionários por sua paciência e compreensão contínuas enquanto
nos preparamos para dar nossos primeiros passos em direção ao retorno ao campus.
Tenha certeza de que a saúde e a segurança de nossos alunos e funcionários continuam sendo a principal
prioridade do Niagara College. À medida que avançamos nas próximas semanas e meses, não se pode exagerar
em como cada um de nós terá papel vital na proteção de nossa comunidade universitária - como indivíduos e
como equipe.
Estou confiante em nossa capacidade de superar esse tremendo desafio, à medida que continuamos a navegar
nesses tempos extraordinários #NCTogether.

