Protocolo para Inverno e Primavera 2022
covid.risd.edu/wintersession-and-spring-protocol

Visão geral
Vacinação
A RISD exige que todos os estudantes sejam vacinados contra a COVID-19 para serem inscritos no
semestre de Inverno e Primavera de 2022. A RISD não exige a vacinação dos funcionários, mas
sim exige a divulgação dos funcionários se foram vacinados. Todos os funcionários sem
divulgação/não vacinados são obrigados a fazer testes semanais para manter o acesso ao campus.
Doses de Reforço
A RISD não exige doses de reforço dos estudantes ou funcionários, mas preconiza bastante as
doses de reforço a todos os integrantes da comunidade. No entanto, pode ser solicitado dos
estudantes que receberam a vacina da Johnson & Johnson, Sinopharm ou AstraZeneca que
recebam o reforço, até haver uma decisão do RIDOH (Departamento de Saúde de Rhode
Island).
•

Protecção facial
A RISD continuará a exigir o uso de protecção facial em locais fechados, excepto durante a
alimentação, porém pode ser retirada em ao ar livre. Os indivíduos que não foram vacinados
devem continuar a usar a protecção facial ao ar livre se não for possível a prática do
distanciamento físico.
Concessões
- Os estudantes podem retirar a protecção facial quando estiverem nas residências estudantis,
mesmo na presença de seus colegas de quarto.

- Os funcionários podem retirar a protecção facial ao trabalharem sozinhos em seus escritórios.
- Um integrante do corpo docente ou palestrante convidado vacinado pode retirar a sua protecção
facial durante as aulas, seminários ou eventos quando for capaz de manter uma distância social de
dois metros dos estudantes ou dos integrantes do público. Se um docente ou palestrante
convidado não conseguir manter esta distância, deve continuar a usar máscara.
Os protocolos de protecção facial da RISD seguem as directrizes correntes do CDC para uma área
com Alta Transmissão. Se as taxas de transmissão local - ou as directrizes do CDC - mudarem
antes do início da sessão de Inverno ou Primavera, a RISD revisará suas exigências de protecção
facial.

Distanciamento físico
Pede-se encarecidamente aos indivíduos que não foram vacinados que continuem a se distanciar
fisicamente, no mínimo 2 metros, dos outros.
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Reuniões e Eventos
Eventos públicos (em ambientes fechados e ao ar livre) agora serão permitidos, sem limite de
convidados de fora. Continuará a inexistir limites gerais de capacidade para eventos
académicos, co-curriculares e comunitários, porém todos os participantes devem usar
protecção facial enquanto estiverem em ambientes fechados.
Os visitantes continuarão a ser permitidos em todas as dependências da RISD, inclusive nas
residências estudantis, porém devem usar protecção facial quando estiverem em ambientes
fechados.
Os palestrantes de eventos podem retirar a protecção facial ao falar, desde que consigam
manter uma distância de dois metros entre eles e o público. Pódios, microfones ou outras
ferramentas utilizadas sem a protecção facial devem ser higienizados entre as utilizações.

Testes
Chegada
A RISD exigirá testes de chegada de todos os estudantes que estiverem a regressar nas duas
primeiras semanas da sessão de Inverno e durante os períodos de acesso na Primavera. A RISD
não exigirá um "período de isolamento" (quarentena de 10 dias da entrada) antes do início da
sessão de Inverno ou dos períodos de Primavera.
Controlo
Os testes de controlo da COVID-19 continuarão a uma taxa máxima de 20% da população
estudantil vacinada por semana. Os testes voluntários abertos estarão disponíveis aos
professores e funcionários vacinados, porém os funcionários vacinados não serão obrigados a
participar dos testes de controlo.
Os testes semanais obrigatórios da COVID-19 continuarão a ser exigidos para 100% da
população não vacinada/sem divulgação para a manutenção do acesso a todas as instalações do
campus.
Diagnóstico
Os testes diagnósticos da COVID-19 continuarão a ser prestados aos estudantes que apresentem
sintomas sugestivos de COVID-19 nos Serviços de Saúde. Os funcionários devem buscar testes
diagnósticos nos centros de testes estaduais ou através de seu médico de atendimento primário.
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Casos Positivos
A RISD continuará a rastrear, comunicar e contactar todos os casos positivos de estudantes e
funcionários, independentemente da condição de vacinação ou de serem sintomáticos ou não.
Qualquer indivíduo (vacinado ou não) que tenha resultado positivo no teste da COVID-19 deve
ainda isolar-se por um período mínimo de dez dias a partir do início dos sintomas ou do
resultado positivo do teste (se for assintomático). A RISD pode fazer concessões para estudantes
vacinados sintomáticos com um teste de antígeno negativo para que façam o isolamento (com
máscara) em seu alojamento usual enquanto aguardam os resultados do teste PCR.
Os contactos próximos ainda devem ser submetidos a testes de cinco a sete dias após a exposição
a alguém com COVID-19 confirmada e os contactos próximos não vacinados devem ainda ser
colocados em quarentena após a exposição.

Instalações do Campus
O pessoal de manutenção continuará a limpar e desinfectar regularmente as áreas comuns em
todas as dependências, incluindo residências estudantis e refeitórios. A qualidade do ar
continuará a ser uma prioridade com o aumento da circulação do ar exterior e da eficiência dos
filtros.
Acesso às Dependências nas Férias de Inverno
Os estúdios e oficinas estarão abertos diariamente durante as férias de Inverno, das 7h00 às
14h00, excepto de 24 de Dezembro a 3 de Janeiro.
- 15 de Dezembro: As Residências Estudantis fecharão ao meio-dia. Último dia de atendimento
do refeitório (durante o almoço).

- De 13 a 15 e de 21 a 23 de Dezembro: Caixas com mantimentos, máquinas de massas e
máquinas de venda automática disponíveis.
- 24 de Dezembro: Campus fechado (inclusive escritórios e biblioteca).

- 2 de Janeiro: Reabertura dos Escritórios e da Biblioteca. Regresso dos funcionários do
refeitório.

- 3 de Janeiro: Reabertura das residências estudantis (e refeitórios), estúdios e oficinas.
Viagens
- As viagens domésticas patrocinadas pela RISD continuarão a ser permitidas, desde que a
transmissão da COVID permaneça a diminuir ou a uma taxa estável baixa.

- As viagens internacionais patrocinadas pela RISD serão permitidas até o nível três da COVID
do CDC. Os funcionários da RISD devem verificar as políticas da COVID-19, os níveis de
vacinação e os níveis de propagação na comunidade referentes ao destino pretendido antes de
fazerem a reserva de viagem. Os viajantes da RISD devem manter-se a par das políticas do país
de destino e níveis de propagação antes e durante a viagem.
Os indivíduos afectados devem contactar o escritório de Gerenciamento de Riscos da RISD
para analisar planos, riscos e questões de viagem.
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