
Planeamento para a Variante Ómicron 
 

 
Alterações no protocolo da sessão de Inverno 2022 
Em antecipação ao aumento da transmissibilidade da variante Ómicron e do potencial de altas taxas de infecção após as férias de 
Inverno, a RISD irá ajustar as políticas da COVID para a sessão de Inverno a fim de proteger melhor a nossa comunidade. De acordo 
com a orientação de nossos principais consultores médicos da Keeling Associates, do RIDOH (Departamento de Saúde de Rhode 
Island) e do CDC (Centros de Controlo e Prevenção de Doenças), podemos esperar um grande número de infecções em Rhode 
Island e em todo o país ao longo das próximas semanas. Ao entrarmos no período de festas, pedimos a todos que tomem 
precauções sensatas para evitar a propagação de doenças, inclusive o uso de máscaras quando estiveres perto de outras pessoas 
que talvez não estejam vacinadas. 
 
 
 
Reconhecemos também que, nas próximas semanas, os integrantes da nossa comunidade talvez sofram transtornos devido à sua 
própria necessidade de isolamento, do fechamento de escolas ou da necessidade de cuidar de parentes doentes. Assim, apelamos à 
flexibilização - tanto no local de trabalho quanto no regime académico - nas próximas semanas para ajudar o corpo docente, o quadro 
de funcionários e os estudantes a gerirem estas questões. 
 
As seguintes políticas e protocolos irão vigorar de 1º de Janeiro de 2022 a 17 de Fevereiro de 2022. A RISD continuará a avaliar o 
protocolo de saúde e segurança à medida que mudam as condições e irá actualizar a comunidade com frequência. Desejamos a 
todos um período de festas seguro, feliz e saudável. 
  

—Equipe de Supervisão da COVID 
Presidente Interino Dave Proulx, Reitor Kent Kleinman, Consultora Jurídica Renee Byas, VP de Inscrição e Assuntos Estudantis 
Jamie O'Hara, Chefe de Gabinete Taylor Scott, Director de Marketing e Comunicação Kerci Marcello Stroud 
 

Desadensamento do Campus 

Inversão para trabalho remoto 
Os funcionários que puderem trabalhar remotamente devem planear fazê-lo a partir de 4 de Janeiro de 2022. Por favor, consulte o 
seu gestor ou supervisor com relação a esquemas de trabalho remoto. Dúvidas devem ser encaminhadas aos Recursos Humanos da 
RISD no endereço electrónico humres@risd.edu. 
 
Mudanças no refeitório da RISD 
A RISD irá passar a limitar os assentos nos refeitórios a partir de 4 de Janeiro e oferecer alimentos para viagem assim que for possível 
para a equipa do refeitório. 

Horário alargado para espaços partilhados 
A RISD irá alargar o horário em estúdios e espaços partilhados para incentivar o desadensamento, principalmente em horários de pico. 

Espaços públicos 
O Museu da RISD, a Fleet Library e as lojas da RISD continuarão a seguir o protocolo de Outono, o que viabiliza o acesso de 
visitantes de fora e, ao mesmo tempo, impõe o requisito de protecção facial da RISD. 

1/4 

 

 

ALERTA DA COVID 



Aumento dos Testes 

Exigência de testes antes da entrada 
Todos os estudantes devem participar de testes pré-viagem (PCR ou Teste Rápido) no prazo de 72 horas após voltarem de viagem ao 
campus. A RISD não irá recolher estas informações, mas em caso de teste positivo, os estudantes precisarão fazer o isolamento em 
casa e enviar um e-mail para covidupdates@risd.edu a fim de nos alertar para que possamos ajudar a contactar o seu corpo docente 
para coordenar um início remoto. 

Exigência de testes na entrada 
Todos os estudantes, professores e funcionários do campus devem realizar os testes de entrada, no prazo de 72 horas, após a 
chegada no campus. Marque um horário. 

Aumento dos testes de controlo 
A RISD irá realizar 1.500 testes de controlo por semana durante a sessão de Inverno. Os estudantes, professores e funcionários do 
campus serão colocados em agendas de testes semanais ou quinzenais e têm a obrigação de participar. Os estudantes e 
funcionários que não se vacinaram ou não comunicaram a vacinação continuarão a serem testados semanalmente e estarão sujeitos 
a acções correctivas por falta de conformidade. 

Saiba mais. 

Aumento de acomodação para isolamento 
Com base nos dados e nas orientações do RIDOH, do CDC e da Keeling & Associates, a RISD está a preparar-se para uma 
estimativa conservadora de aproximadamente 25 casos em uma semana, cinco vezes o nosso pico semanal de casos deste Outono. 
 

A RISD conta, no momento, com 21 quartos designados para o isolamento no campus. Também conseguimos 25 quartos em um 
hotel próximo para serem usados como espaço de isolamento adicional para os estudantes, para um total de 46 quartos de 
isolamento. 
A RISD oferecerá acomodações para isolamento a qualquer estudante que tenha um resultado positivo; será dada prioridade aos 
estudantes do campus. 

Nova política de dose de reforço 
De acordo com a Directora de Saúde Nicole Alexander-Scott, Médica, Mestrada em Saúde Pública, "as doses de reforço podem mais 
que dobrar a protecção que alguém teria de uma série primária de vacinas". Qualquer pessoa com uma isenção de vacinação contra a 
COVID-19 aprovada na RISD continua a estar isenta da exigência da dose de reforço. Os formulários do pedido de isenção estão 
disponíveis no portal do paciente estudante. 

Estudantes: Exige-se que todos os estudantes recebam uma dose de reforço contra a COVID-19 até o dia 1º de Fevereiro de 2022 
OU no prazo de catorze (14) dias de terem ficado elegíveis. Carregar agora. 

Professores e Funcionários: Exige-se que todos os funcionários divulguem se receberam uma dose de reforço contra a COVID-19, 
no máximo, até o dia 1º de Fevereiro de 2022 OU no prazo de catorze (14) dias de terem ficado elegíveis. Carregar agora. 
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Clínicas de dose de reforço em Janeiro 
A RISD oferecerá Booster Clinics (Clínicas de Reforço) em Janeiro para professores, funcionários e estudantes. 

13 de Janeiro, das 10h às 12h 
20 Washington Place 
É necessário o registo. 

24 de Janeiro, das 10h às 12h 
20 Washington Place 
É necessário o registo. 

Mudanças nas políticas de reunião, visita e viagem 

Reuniões/Eventos 
Para a sessão de Inverno, os eventos em espaços fechados estão proibidos na RISD. 

Visitantes 
Não são permitidos visitantes de fora nas residências estudantis durante a sessão de Inverno. 
Os visitantes de fora em instalações administrativas e académicas da RISD não podem passar de dois (2) de cada vez e precisam 
ser acompanhados por um anfitrião, sempre com o uso de protecção facial. 

Viagens 
Dissuadimos viagens internas com patrocínio da RISD. 
As viagens internacionais com patrocínio da RISD só serão permitidas se forem aprovadas previamente por Director Financeiro ou 
Reitor. 

COVID.RISD.EDU 
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