Revisão geral de viagem segura, chegada e preparação para quarentena da iTTTi
Vancouver
iTTTi Vancouver, como uma escola credenciada de Languages Canada, seguirá as
condições e protocolos abaixo. Observe que essas condições e protocolos são
recomendados e / ou exigidos pelos governos federal e provincial do Canadá.
1) Os alunos e agências são informados antes de viajar para o Canadá sobre os requisitos
e procedimentos e são obrigados a se comprometer a seguir as políticas e
procedimentos descritos abaixo:


Estão cientes da necessidade de cumprir a Lei de Quarentena do Governo do
Canadá (incluindo as penalidades por violação da Lei da Quarentena, que
incluem até 6 meses de prisão e / ou $ 750.000 em multas.



Ter concordado em ler o documento de Viagem / Chegada e Quarentena Segura
da iTTTi Vancouver que descreve o que preparar antes da viagem, como
providenciar acomodação de quarentena apropriada, o que fazer na chegada e o
que fazer na quarentena. Os alunos ou seus agente devem enviar seu plano para
a iTTTi Vancouver, antes de confirmar sua chegada ao Canadá.



Ter baixado e registrado através do aplicativo ArriveCAN (download gratuito) e
baixado o aplicativo BC COVID-19 https://www.canada.ca/en/publichealth/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection /latest-travel-healthadvice.html#a_arriveCAN https://www.thrive.health/bc-covid19-app, bem como
quaisquer formas de auto-isolamento recomendadas pelas autoridades
provinciais (por exemplo, o seguinte é recomendado na Colúmbia Britânica:
https://travelscreening.gov.bc.ca/



Você deve baixar e preencher as informações no App ArriveCAN antes de
embarcar em seu voo em seu país de origem. Na chegada, você deverá mostrar
que seu plano de quarentena foi registrado digitalmente através do
aplicativo.ATENÇÃO: Você deve baixar e preencher as informações no App
ArriveCAN antes de embarcar em seu voo em seu país de origem. Na chegada,
você deverá mostrar que seu plano de quarentena foi registrado digitalmente
através do aplicativo.Ter seguro médico adequado, em vigor a partir da data de
chegada dos alunos, que inclui cobertura para COVID-19 durante o período de
quarentena e durante o período de estudo ou até, se aplicável, eles se
inscreverem para BC MSP. . O Seguro Internacional Guard.me confirma que sua
apólice de seguro de estudante oferece cobertura médica completa contra
COVID-19, incluindo durante o período de quarentena. Além disso, Keep.me
SAFE oferecido Guard.me oferece acesso 24 horas por dia, 7 dias por semana, a
suporte de saúde mental. Se os alunos estiverem usando outro seguro médico,
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eles devem fornecer prova de que inclui cobertura para COVID-19.

Arranjos para quarentena
A iTTTi Vancouver confirmará com antecedência se a acomodação de quarentena dos alunos
atende aos requisitos federais e provinciais no local que está equipado para seguir os
procedimentos necessários para fornecer um período de quarentena COVID-19 de duas
semanas seguro, confortável e completo. Esta quarentena pode ser oferecida em uma
acomodação em casa de família, residência estudantil ou hotel, desde que as instalações
tenham estabelecido protocolos de quarentena COVID-19 abrangentes que estejam de acordo
com as diretrizes de quarentena da Agência de Saúde Pública do Canadá bem como
procedimentos em vigor para supervisão de alunos em quarentena.

Os alunos da iTTTi Vancouver que usam nosso serviço de homestay ficarão com famílias que
foram educadas nos procedimentos corretos e estão preparadas para atender às diretrizes de
quarentena. Além disso, os alunos que não ficarem em casa de família têm a opção de vários
hotéis que foram identificados como locais de quarentena do LC designados para estudantes
internacionais nas seguintes cidades: Toronto, Montreal, Vancouver, Calgary, Victoria,
Winnipeg e Halifax. Todos os locais de quarentena implementaram procedimentos operacionais
COVID-19 rigorosos de acordo com as práticas recomendadas da Associação de Hotéis do
Canadá para hóspedes em autoisolamento.
Esses hotéis estão equipados para fornecer um pacote de quarentena de serviço completo aos
alunos, incluindo:






Transporte privado e seguro do aeroporto ao hotel.
Entrega de três refeições diárias na sala dos alunos;
Um quarto preparado com artigos de higiene adequados, roupa de cama e outros
suprimentos para 14 dias;
Adesão de todos os funcionários a práticas rigorosas de higiene, limpeza e
distanciamento físico;
Serviços de monitoramento para garantir que os alunos não saiam de suas salas.

Os alunos terão acesso aos serviços de teste COVID-19 durante sua quarentena obrigatória de
14 dias na chegada ao Canadá, nas províncias que exigem isso (por exemplo, Ontário).
Em trânsito

Durante o trânsito para o porto de partida em seu país de origem, nos aeroportos e durante os
voos, os alunos deverão seguir todas as diretrizes de higiene pessoal e distanciamento físico
recomendadas de acordo com sua lista de verificação, incluindo:
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Usando máscara e luvas.
Lavar / higienizar as mãos com freqüência.
Observando o distanciamento físico apropriado.

Na chegada

iTTTi Vancouver garantirá que os alunos entendam as expectativas em torno de sua chegada ao
Canadá, incluindo:


Os alunos devem lavar / higienizar as mãos, usar uma máscara e luvas novas e respeitar
os requisitos de distanciamento físico enquanto estiverem no aeroporto de chegada.
• Ao passar pela alfândega canadense, os alunos deverão reconhecer que devem isolarse(quarentena) por 14 dias e deverão apresentar seu Plano de Quarentena
(https://travelscreening.gov.bc.ca/) para o Agente CBSA. Este é o plano que foi
registrado digitalmente no app ArriveCAN.



Os alunos encontrarão seu transporte seguro pré-agendado em uma área de coleta préagendada. O transporte seguro será fornecido pelo local de quarentena designado e
respeitará os requisitos de quarentena necessários (ou seja, apenas um passageiro por
vez; motorista e passageiro usando máscaras e luvas; o veículo é higienizado entre os
usuários).



Os alunos devem entrar em contato com o oficial de serviços estudantis da escola
anfitriã para confirmar sua chegada e coleta no transporte designado.



Os alunos serão transportados imediatamente e diretamente para o local designado de
quarentena.



Durante o check-in no local de quarentena, os alunos usarão máscara e luvas e
respeitarão todas as normas de higiene pessoal e distanciamento físico necessárias.



Imediatamente após o check-in, os alunos serão acompanhados até o quarto.



O provedor da quarentena entrará em contato com a iTTTi Vancouver para confirmar se
o (s) aluno (s) chegaram ao local da quarentena.



Após a chegada ao local de quarentena, você também deve confirmar por meio do
aplicativo ArriveCan se chegou ao local de quarentena ou isolamento e completar uma
autoavaliação diária dos sintomas COVID-19 durante o período de quarentena.
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Durante a quarentena

Como membro do LC, a iTTTi Vancouver permanece comprometida com a experiência
excepcional do aluno, incluindo a garantia de que o período de quarentena de 14 dias de todos
os alunos internacionais seja o mais produtivo e agradável possível, ao mesmo tempo que
segue os rígidos requisitos de isolamento.
A responsabilidade pela supervisão dos alunos em quarentena será compartilhada pelos
conselheiros da iTTTi Vancouver e pelo diretor da escola e pelo provedor de acomodação em
quarentena.
Os locais de quarentena designados:
•
•
•

Atender às necessidades imediatas dos alunos, como o fornecimento de três refeições
por dia, quaisquer produtos de higiene pessoal, roupa de cama, etc.
Certifique-se de que as medidas de higienização adequadas estão em vigor.
Fornecer serviços de monitoramento para garantir que os alunos não saiam de seus
quartos durante o período de quarentena de 14 dias.

iTTTi Vancouver:
•
•
•

Checar regularmente por telefone com os alunos para saber sobre sua saúde mental e
física.
Oferecer aos alunos a opção de participar de algumas aulas preparatórias de Inglês
virtualmente durante a quarentena.
Oferecer aos alunos atividades sociais virtuais, bem-estar e entretenimento opcionais.

Os alunos estao orientados a se automonitorar para sintomas de COVID-19, incluindo a
medição da temperatura diariamente.
De acordo com a ferramenta de autoavaliação, se um aluno apresentar quaisquer sintomas de
COVID-19 durante o período de quarentena, ele deve seguir as diretrizes do Health Agency of
Canada e notificar imediatamente o provedor de quarentena bem como a iTTTi Vancouver.
Qualquer aluno que tenha um caso suspeito ou confirmado de COVID-19 será obrigado a
permanecer no local de quarentena até que um médico tenha confirmado que eles estão livres
desses sintomas e / ou o aluno tenha testado negativo para COVID-19.
Post Quarantine
Antes de iniciar os estudos no campus, os conselheiros irão revisar o documento de protocolo no
campus Formulário de consentimento de segurança do campus que os alunos assinaram antes da
chegada. Este documento descreve os procedimentos da escola durante o COVID-19
: COVID-19 Safety Protocols
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