Estimados estudantes do Bristol,
Gostaríamos de vos manter atualizados sobre a decisão tomada pelos 15
colégios comunitários de Massachusetts, inclusive pelo Bristol Community
College, em exigir que todos os alunos que tenham uma componente presencial
estejam totalmente vacinados até janeiro de 2022. Também, será requisitado
que todo o corpo docente e outros funcionários estejam vacinados.
A política de vacinação do aluno aplica-se a:
•

Todos os alunos em tempo integral ou parcial que acessam qualquer
localidade do Bristol por qualquer que seja o motivo, incluindo cursos
com crédito e sem crédito com alguma componente presencial,
independentemente da localização do curso (por exemplo, localidade
de estágio, liceu).

•

Os alunos que estão obrigados pelo programa ou atividade a serem
vacinados como uma condição de participação (por exemplo,
desportos, programas de cuidados de saúde, estágios clínicos), mesmo
que eles não tenham acesso a um local do colégio. Alguns programas
podem exigir prova de vacinação antes de janeiro.

•

Os alunos que estão acessando as instalações do colégio de forma
rotineira e regular para serviços presenciais, como aulas
suplementares, laboratórios de informática ou clubes e eventos, serão
obrigados a fornecer comprovante de vacinação. Continua a verificar
o teu e-mail para obteres mais detalhes sobre este requisito.·

A política de vacinação do aluno não se aplica a:
•

·

Alunos que estão fazendo apenas cursos online, sejam em tempo
integral ou parcial, com crédito ou sem crédito, e que não acessam
rotineiramente ao colégio por qualquer motivo, incluindo para
instrução, aconselhamento, serviços de biblioteca, atividades, clubes, e
/ ou outros fins.

Alunos que desejam ter uma componente presencial a partir de janeiro de
2022:
Existem duas etapas importantes que deves realizar imediatamente se tencionas
te inscrever para aulas presenciais Wintersession para o Inverno e / ou o
semestre da Primavera de 2022:
•

Vacina-te: Terás que carregar o comprovante de que foste totalmente
vacinado ANTES de te inscreveres nas aulas.
o Se ainda não foste vacinado, pode demorar várias semanas até
estares totalmente vacinado. Confire este cronograma (timeline)
de vacinação para COVID-19.
o Haverá também uma clínica de vacinação COVID-19 no
Campus de Fall River a 10 de novembro. Visita
BristolCC.edu/VaxUp para obteres detalhes e recursos.

•

Carrega o teu cartão de vacinação COVID-19: O comprovativo de
vacinação deve ser apresentado de forma segura, deves carregar o teu
cartão de vacinação COVID-19 através do Bristol App. O cartão de
vacinação COVID-19 deve incluir ambas as vacinas para Moderna e
Pfizer ou uma vacina da Johnson & Johnson. Visita
Bristolcc.edu/BristolVaxUp para obteres mais informações e instruções se
não conseguires usar o aplicativo móvel.

$ 200 (duzentos dólares) quando enviares o teu cartão de vacinação COVID19 até 28 de novembro.
Estamos prolongando o nosso programa especial de "agradecimento", que
começou em julho, e aumentando o incentivo para US $ 200 para todos os
alunos que se tornarem totalmente vacinados e enviarem seus cartões de
vacinação COVID-19 para o aplicativo do Bristol até o novo prazo de 28 de
novembro de 2021. Lembra-te, que as inscrições para a sessão do Inverso
Wintersession estão abertas e as inscrições para a Primavera de 2022 abrem em
17 de novembro. Não te podes inscrever para as aulas presenciais até que o teu
cartão de vacinação seja carregado. Bristolcc.edu/BristolVaxUp
Acomodações Razoáveis
Reserva algum tempo para leres atentamente a Política de Vacinação do Aluno.
Lembrete, os alunos nas aulas online que não precisam ir a nenhum dos campus
pessoalmente não são obrigados a serem vacinados.
Os alunos que não puderem enviar a verificação completa do seu status de
vacinação podem procurar uma acomodação razoável de forma a poder

cumprir com a Política de Vacinação do Aluno. Informações adicionais sobre
este processo podem ser encontradas em nosso website em
www.BristolCC.edu/vaccinationpolicy. . Este processo requer uma aplicação
detalhada e, em alguns casos, documentação para o seu suporte. As aplicações
incompletas não serão consideradas. Devido à natureza individualizada do
processo de revisão, pode levar várias semanas para que uma decisão seja
tomada sobre a capacidade de um aluno receber uma acomodação razoável.
Envia esta inscrição o mais rápido possível para permitir tempo adequado para
revisão e consideração. Os alunos não terão permissão para se inscrever em
aulas presenciais enquanto uma solicitação de acomodação estiver pendente.
Por favor, faz planos de acordo.
Perguntas Frequentes
Verifica as nossas Perguntas Frequentes para obteres mais informações em
www.BristolCC.edu/vaccinationpolicy. Também podes enviar um e-mail para
VaxTeam@BristolCC.edu se precisares de esclarecimentos sobre a Política de
Vacinação do Aluno ou sobre o formulário de Acomodação Razoável.
A tua segurança é nossa prioridade.
O Bristol Community College não tomou essa decisão de ânimo leve e primeiro
de tudo colocou em consideração, a tua saúde e segurança no topo da lista. Os
15 colégios comunitários de Massachusetts decidiram que uma Política de
Vacinação do Aluno atendia aos melhores interesses de nossos alunos,
professores, funcionários e comunidade com base no alto número de novos
casos de COVID-19 em populações não vacinadas, o que veio a aumentar a
disponibilidade de vacinas em nossa comunidade, as recomendações do Centro
de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) e a aprovação total e pendente da
Administração Alimentar & Farmacêutica das vacinas disponíveis. A vacina
COVID-19 provou ser extremamente segura e altamente eficaz na prevenção de
infecções, doenças graves, hospitalização e morte. O CDC tem excelentes
recursos e informações (excellent resources and information) para tu reveres.
Pelo que sabemos, até o momento, Bristol não teve nenhuma transmissão em
nenhum dos nossos campus. Isto deve-se aos rígidos protocolos e padrões que
seguimos - e à cooperação contínua dos nossos alunos, professores e
funcionários.
Obrigado por leres estas informações com atenção. Queremos que tenhas um
semestre de sucesso da maneira mais segura possível.
www.BristolCC.edu/BristolVaxUp

