
Highlands College Coronavirus (COVID-19)  

Resumo de janeiro de 2021 
 

 

Agradecemos que tenha recebido múltiplas comunicações de nós à medida que a resposta da Ilha à 

pandemia evoluiu, particularmente nas últimas semanas, e por isso pensamos que poderia fornecer clareza 

se resumissemos algumas das mudanças mais recentes. 

Informamos que adicionámos uma secção de 'atualização coronavírus' ao nosso website, onde poderá 

sempre aceder às nossas informações mais atualizadas. 

 

• Bem-estar e apoio: os estudantes devem falar com o seu tutor ou contactar a Student Life (localizada 

no Café Connect) se tiverem preocupações ou precisarem de qualquer apoio, incluindo questões 

sociais e financeiras para recursos essenciais. Sabemos que pode ser um momento desafiante e 

inquietante. Os estudantes também podem aceder à "Kooth Online Community for Young People" 

um serviço online gratuito, seguro e anónimo que presta apoio à saúde mental e bem-estar:  

https://www.kooth.com 

• Atendimento: isto é obrigatório a partir de segunda-feira, 11  de janeiro, a menos que os alunos 

tenham circunstâncias atenuantes como descrito na carta incluída. 

• Aprendizagem online: as lições que são agendadas para estar online são tão importantes como as 

que frequentam a Faculdade. O conteúdo é essencial e a presença é necessária e monitorizada. 

• Uso de máscaras : é obrigatório que os aprendizes usem máscaras em todos os momentos, em todas 

as partes do recinto universitário (exceto quando comem/bebem). Para outros estudantes, as máscaras 

devem ser usadas em áreas comuns, por exemplo, corredores. Recomenda-se vivamente que os 

alunos usem as suas máscaras nas aulas/workshops. 

• Medidas de controlo: o Colégio concluiu um plano de segurança no local de trabalho e avaliações 

específicas de risco no local; estas incluem o uso de higienizadores manuais; sistemas de ida e maior 

ventilação nas salas de aula.  

• Cafe Connect update: o serviço ainda está no lugar, mas este é apenas takeaway. Os alunos podem 

esperar nas salas de aula durante os intervalos e almoços, embora não sejam supervisionados, e são 

convidados a  seguir os procedimentos de Saúde e Segurança e a se comportar adequadamente. 

• O que fazer se suspeitar que o seu filho/filha pode ter CV-19?  Mantenha-os em casa, telefone 

para a linha de ajuda no 445566, informe a faculdade no 608608. 

• Atualização do exame: na maioria dos casos, o Colégio usa os mesmos órgãos premiados que a 

Inglaterra e seguirá as decisões tomadas lá. Aguardamos mais orientações e iremos atualizá-lo assim 

que tivermos respostas definitivas sobre o cálculo das notas e exames.  

 

 

Informações de contacto: certifique-se de que a sua informação de contacto  está atualizada, pois 

poderá ser necessário que nos comuniquemos consigo ocasionalmente. Isto é geralmente feito de uma 

de três maneiras: por telefone, por e-mail ou por correio. 

 

https://www.kooth.com/

