ALERTA DA COVID
Anúncio dos protocolos da RISD para a
Primavera de 2022
Querida comunidade da RISD,
Conforme será discutido nas próximas assembleias, a RISD está a planear a
modificação dos protocolos de saúde da COVID para o semestre da Primavera, à
medida que as infecções diminuem na região e no país. As seguintes políticas e
protocolo passam a vigorar a partir do dia 17 de Fevereiro de 2022, sendo que
continuaremos a avaliar o protocolo de saúde e segurança à medida que mudem as
condições e actualizaremos a comunidade com frequência.
Gostaríamos também de expressar o nosso sincero apreço por vosso empenho em
manterem-se saudáveis e seguros de forma mútua em meio a este último surto, que foi
diferente de tudo o que já encontrámos na RISD nos últimos dois anos da pandemia.
Começámos o semestre com uma taxa de positividade de 13% e, devido à nossa
flexibilidade e cuidado colectivo, juntamente com uma queda nacional dos casos,
reduzimos a positividade para 1 a 2%.
Agradecemos por continuar a priorizar a saúde e segurança da comunidade na RISD.
—Equipa 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
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Programa de testagem adiciona testes de antigénio/rápidos
Testes PCR de chegada
TODOS os integrantes da comunidade RISD têm de participar do teste PCR de
chegada na Primavera, o qual é oferecido de 7 a 25 de Fevereiro. Por favor, não
participe dos testes PCR de chegada se realizou teste de COVID-19 e ele deu positivo
nos últimos 90 dias. Inscreva-se.
Testes PCR de controlo
•

Cerca de 40 a 50 por cento dos estudantes participam de testes PCR de controlo
por semana durante todo o período da Primavera e os testes PCR abertos estão
disponíveis.

•

Professores e funcionários que estiverem com a dose de reforço não participam
dos testes PCR de controlo em andamento. Os testes primários para os
funcionários são os testes de antigénio (consultar abaixo) distribuídos no início do
semestre.

•

Todos os integrantes da comunidade que não foram vacinados, não receberam a
dose de reforço e não divulgaram a condição de vacinação são obrigados a realizar
testes semanais por meio do controlo PCR durante o semestre da Primavera.

Teste rápido de antigénio suplementar
O teste de antigénio (rápido/domiciliar) é um suplemento ao teste PCR de controlo que
actua como uma camada adicional de precaução. Todos os integrantes da comunidade
têm acesso a seis testes de antigénio, distribuídos à chegada para auxiliar os
professores, os funcionários e os estudantes a serem proactivos na monitorização do
próprio quadro de saúde. Os testes de antigénio são utilizados melhor de forma
proactiva, por exemplo testes realizados antes ou depois de uma viagem ou de um
evento, ou se estiver a ter sintomas ligeiros.
Upload de resultados positivos de testes fora do local
Os estudantes e funcionários que receberem resultado positivo em testes PCR ou de
antigénio rápido fora do campus ficam obrigados a comunicar os resultados positivos
por meio do Dropbox seguro da RISD e são removidos do agrupamento de testes PCR
de controlo por um período de 90 dias após o diagnóstico. Avise imediatamente os
Recursos Humanos (funcionários) ou os Serviços de Saúde (estudantes) depois de ter
feito o upload.
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Exigências de dose de reforço/divulgação até o dia 16 de
Fevereiro
Estudantes
A RISD exige que todos os estudantes sejam vacinados contra a COVID-19 e recebam
a dose de reforço (quando estiverem aptos) para serem matriculados no semestre da
Primavera de 2022. Qualquer pessoa que já tenha recebido uma isenção aprovada de
uma vacinação contra a COVID-19 está isenta desta exigência. Upload do estudante.
Funcionários
A RISD não exige a vacinação dos funcionários, porém exige que os funcionários
divulguem se foram vacinados e receberam a dose de reforço. Todos os funcionários
que não divulgaram a vacinação, não foram vacinados e não receberam a dose de
reforço ficam obrigados a realizar testes PCR semanais para manter o acesso ao
campus. Upload do funcionário.
Clínica de dose de reforço
16 de Fevereiro
20 Washington Place
Registo

Exige-se isolamento de cinco dias para casos positivos
De acordo com a orientação do CDC (Centros de Controlo e Prevenção de Doenças) e
do RIDOH (Departamento de Saúde de Rhode Island), os indivíduos que apresentarem
um teste positivo de COVID-19 devem fazer isolamento durante, no mínimo, CINCO
dias a partir do início dos sintomas e/ou do recebimento do teste positivo.

Os professores e funcionários podem voltar ao campus no
dia 17 de Fevereiro
Os professores e funcionários podem voltar ao trabalho presencial no campus a partir
do dia 17 de Fevereiro de 2022, com flexibilidade que irá depender das exigências do
cargo e de conversas com o vosso gerente (que reflecte o protocolo do Outono).
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•

Todos os indivíduos que tiverem divulgado a vacinação e a dose de reforço,
independentemente de condição de trabalho remoto e condição de teste, têm
acesso ao campus.

•

Todos os indivíduos que não divulgaram a vacinação, não foram vacinados e não
receberam a dose de reforço têm acesso ao campus se estiverem em conformidade
com os testes PCR semanais.

•

Todos os indivíduos que não divulgaram a vacinação, não foram vacinados e não
receberam a dose de reforço e deixam de fazer os testes PCR semanais não têm
acesso ao campus.

Máscaras aprovadas continuam a ser necessárias em
ambientes fechados
A RISD exige o uso de protecção facial em locais fechados, excepto durante a
alimentação, porém ela pode ser retirada quando estiver ao ar livre. A definição da
RISD de protecção facial aceitável compreende apenas as quatro protecções faciais
listadas abaixo. Deixar de usar a máscara apropriada acarretará medidas correctivas.
•
•
•
•

Máscaras descartáveis (máscaras de procedimento cirúrgico ou médico)
Máscaras KN95
Máscaras KF94
Máscaras N95

Aquisição de máscaras aprovadas
Espera-se que os integrantes da comunidade adquiram a maior parte de suas próprias
máscaras durante o semestre da Primavera (consultar a organização sem fins
lucrativos Project N95 para saber como comprar máscaras médicas legítimas). Todos
os departamentos académicos, a sala de correio, Segurança Pública (South Waterman
e 15 West), Serviços de Saúde e o Centro de Testes contam com máscaras
suplementares aprovadas para retirada de modo contínuo.

Restrições flexibilizadas para eventos e visitantes
•

Não há limites de capacidade para reuniões no campus da RISD e são permitidos
eventos públicos sem limites para visitantes de fora. Ainda é exigido dos
palestrantes em eventos públicos o uso de máscara ao falar.
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•

Os visitantes serão permitidos em todas as dependências da RISD, inclusive nas
residências estudantis, porém devem usar protecção facial quando estiverem em
ambientes fechados.

•

Alimentos e bebidas ficam permitidos em reuniões e eventos. No entanto, se
estiverem em ambientes fechados, os presentes somente devem abaixar as
protecções faciais brevemente para comer ou beber e, em seguida, devem
recolocar as máscaras.

•

Os espaços abertos ao público, como o Museu da RISD, a Fleet Library e a Loja da
RISD, seguem as directrizes gerais de comércio do Estado de Rhode Island, assim
como todos os protocolos da RISD.

Permissão para viagens em território nacional e
internacionais (até o nível três)
As viagens em território nacional patrocinadas pela RISD são permitidas enquanto a
transmissão da COVID permanecer a diminuir e/ou continuar com uma baixa taxa
estável de transmissão. As viagens internacionais patrocinadas pela RISD são
permitidas até o nível três, inclusive, da COVID segundo o CDC. Os indivíduos
afectados devem contactar o escritório de Gerenciamento de Riscos da RISD para
analisar planos, riscos e questões de viagem.

COVID.RISD.EDU
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