COVID-19 Safety Protocols
Para garantir uma reabertura segura das operações do campus, estabelecemos os seguintes protocolos para
proteger nossa comunidade escolar e reduzir o risco de transmissão do vírus COVID-19. Esses protocolos foram
estabelecidos de acordo com as diretrizes Worksafe BC e PHO (Ordem Provincial de Saúde):

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Todas as pessoas estão sujeitas ao controle de temperatura na chegada e devem desinfetar e lavar as
mãos com água e sabão por pelo menos 20 segundos após o check-in, e cada vez que retornam ao
campus (por exemplo, se forem para intervalo).
Não será permitido sua permanencia se tiver qualquer sintomas de doença.
Se não estiver se sentindo bem, é melhor ficar em casa, você não será penalizado.
Por favor, usar uma máscara facial o tempo todo em que estiver no campus. Traga suas próprias máscaras
de tecido descartáveis ou reutilizáveis. Se você esquecer, podemos fornecer um descartável a um custo
de CAD $ 1. (O uso adequado da máscara inclui colocá-lo e tirá-lo pelos elasticos dos ouvidos e não
colocá-lo sobre a mesa quando você comer ou beber. (Por favor, traga uma sacola zip) para colocar a
máscara).
Enquanto que no campus, você deve se proteger e proteger as outras pessoas lavando as mãos com
frequência, usando alcool para as mãos e limpando as superfícies após o uso.
Deve manter sempre a regra de 2 metros (6 pés) de distanciamento social entre você e outras pessoas
(funcionários e alunos).
Haverá sinalização para que você possa seguir apenas uma direcao na escola.
Há um limite de ocupação para estudantes e funcionários quando eles usam o banheiro. Somente duas
pessoas ao mesmo tempo em que estão no banheiro.
Cada sala de aula também tem seu próprio limite de ocupação, você deve respeitar o limite.
A área da cozinha, o microondas e os refrigeradores de água não estarão disponíveis para uso. Todos os
resíduos orgânicos (sobras de comida, recipientes de comida) devem ser levados para casa. As latas de
lixo da sala de aula estão disponíveis apenas lenços e papel.
O prédio também possui uma regra: ao entrar no prédio, verifique se há apenas 4 pessoas na área do
saguão perto dos elevadores e 2 pessoas ao entrar no elevador. Se houver problemas para chegar a
tempo devido às condições do elevador, você não será penalizado.
Qualquer pessoa que tenha apresentado sintomas de COVID-19 nos últimos 10 dias deve se auto-isolar
em casa; Os sintomas incluem febre, calafrios, tosse nova ou agravada, falta de ar, dor de garganta e
novas dores musculares ou dores de cabeça e não ir ao campus até que você confirme com um médico
que é seguro fazê-lo.
Qualquer pessoa que veio de fora do Canadá ou que é um contato para um caso confirmado de COVID-19
deve se isolar por 14 dias e controlar os sintomas.
Não podemos executar um cronograma regular de atividades durante esse período; portanto, as
atividades virtuais continuarão com alguns ajustes para que os alunos tenham tempo de voltar para casa
para participar.
A escola será fechada logo após a escola, portanto os alunos devem ir para casa às 3:30.

O iTTTi Vancouver fará sua parte certificando-se de que desinfetamos frequentemente áreas de alto contato e
desinfetamos todas as mesas todos os dias. Haverá várias estações de desinfecção. Todos esperamos que essas
medidas adicionais sejam temporárias, mas agora é a hora de estar atento e aprender algumas habilidades para a
prevenção de doenças, como:
A maneira certa de espirrar e tossir: vire a cabeça para um lado, longe dos outros, e espirre ou tosse no cotovelo.
Lave as mãos após limpar o nariz com lenços descartáveis. (sempre com sabão e pelo menos 20 segundos)
Não toque nos olhos, rosto ou boca.
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Além disso, enquanto entendemos e apreciamos que algumas culturas se cumprimentam abraçando ou se
beijando na bochecha, você não deve fazê-lo neste momento. Não aperte as mãos, colidam com os cinco, nem
abrace colegas ou instrutores.
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