
 
  

  A C O R D O
       MSU

COMUNIDADE

demais. As minhas ações afetam toda a gente
responsabilidade pessoal de proteger a minha própria saúde e segurança, bem como a dos 

visitantes. Por ser membro da comunidade da MSU, com este Acordo, assumo a 
membros da faculdade, ao staff, aos alumni, às empresas contratadas, aos fornecedores e aos 
O Acordo da Comunidade da Michigan State University aplica-se aos estudantes da MSU, aos 

           

Deste modo, enquanto membro da comunidade MSU, assumo que cumprirei os seguintes requisitos, sempre que me 
encontre em propriedade pertencente ou gerida pela MSU e sempre que participe em atividades relacionadas ou 
patrocinadas pela MSU, independentemente de onde ocorram, até ordem em contrário por parte da MSU:

e de regressar ao campus, e assumo que farei a minha parte para proteger-me a mim próprio e aos demais.
que eu  ou outras pessoas no campus não possam ser infetadas com COVID-19. Reconheço os riscos do COVID-19 
contagioso e acredita-se que a principal fonte de contágio é o contacto físico entre pessoas. Não há garantias de 
O novo coronavírus, causador da doença COVID-19, foi declarado como pandemia mundial. O vírus é altamente 

  R E Q U I S I T O S

• Evitar dar apertos de mão
• Utilizar o cotovelo ou o ombro para cobrir tosse ou espirros
• Limpar e desinfetar regularmente a minha área de habitação e de trabalho
 de álcool de 60%
• Lavar as mãos frequentemente com água e sabão ou, na ausência de sabão, utilizar desinfetante com teor mínimo

Terei práticas adequadas de higiene e de saúde, incluindo:

HIGIENE PESSOAL

Sempre que possível, manterei 2 metros de distância em relação a pessoas com quem não coabito.

DISTANCIAMENTO FÍSICO

tanto no interior como no exterior, a não ser que não possa utilizar uma máscara facial por razões médicas.
Utilizarei uma máscara facial adequada que cubra o nariz e a boca, sempre que me encontre em propriedade da MSU, 

MÁSCARA FACIAL



 

www.msu.edu/together-we-will

www.msu.edu/together-we-will

  

Pode encontrar mais informações sobre a conformidade com o Acordo em .

As autoridades da Universidade, os gestores, supervisores e gestores dos estabelecimentos devem
informar os funcionários do presente Acordo e promover a conformidade nas respetivas áreas de
responsabilidade, bem como em todo o campus.

MEMBROS DA FACULDADE E STAFF

O staff da Vida Estudantil, da Educação de Residência e dos Serviços de Alojamento deve informar
 os estudantes do presente Acordo e promover a respetiva conformidade.

ESTUDANTES

As violações ao presente Acordo estarão sujeitas a ação disciplinar da mesma forma e magnitude do
 que as violações a outras políticas da universidade.

 

A proteção da saúde e da segurança dos estudantes da MSU, dos membros da faculdade, do staff 
e dos visitantes requer a cooperação de todos os membros da comunidade, não só através da 
conformidade pessoal com o presente Acordo, mas também do encorajamento para a conformidade
dos demais.

                

Pode encontrar mais informações sobre estes requisitos em .

incluindo, embora não exclusivamente, a identificação de contactos. Além disso, fui encorajado 
pela MSU a (a) participar ativamente na vigilância ao COVID-19, (b) participar na testagem 
ao COVID-19, e (c) tomar a vacina da gripe neste outono.

pública enviadas para o meu e-mail institucional, e (c) seguir essas instruções.
MSU ou pelas autoridades de saúde pública, (b) observar as instruções da MSU ou das autoridades de saúde
Para proteger-me a mim próprio e aos demais, irei (a) procurar sinais com instruções providenciadas pela 

   

E COOPERA O COM AS AUTORIDADES DE SAÚDE PÚBLICA
ADESÃO ÀS RECOMENDAÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA

todas as recomendações de saúde pública.
no meu local de residência, entrarei em contacto com um prestador de cuidados de saúde e seguirei
Se tiver estado em contacto com alguém doente ou com teste positivo para o COVID-19, permanecerei

para determinar como devo agir.
permanecerei no meu local de residência e entrarei em contacto com um prestador de cuidados de saúde
febre, dor de garganta ou perda dos sentidos de olfato e paladar). Se experienciar algum destes sintomas, 
Estarei atento a sintomas típicos da gripe sazonal (por exemplo: tosse, falta de ar, dificuldade em respirar,

C O N F O R M I D A D E   C O M   O   A C O R D O

Conduta da MSU (800-763-0764) ou em www..misconduct.msu.edu.
As questões de não-conformidade podem ser comunicadas anonimamente para a Linha Direta de Má 

JUNTOS CONSEGUIMOS.

ADESÃO À SINALIZAÇÃO E ÀS INSTRUÇÕES

AUTOMONITORIZAÇÃO

EXPOSIÇÃO AO COVID-19

Ç
  recomendações de saúde pública e cooperarei com as autoridades de saúde pública,Seguirei todas a

Ã
s

http://www.msu.edu/together-we-will
http://www.misconduct.msu.edu
http://www.msu.edu/together-we-will



Accessibility Report


		Filename: 

		community compact_F2P2_R3.pdf




		Report created by: 

		Earlene Ling

		Organization: 

		




 [Personal and organization information from the Preferences > Identity dialog.]


Summary


The checker found problems which may prevent the document from being fully accessible.


		Needs manual check: 2

		Passed manually: 0

		Failed manually: 0

		Skipped: 1

		Passed: 28

		Failed: 1




Detailed Report


		Document



		Rule Name		Status		Description

		Accessibility permission flag		Passed		Accessibility permission flag must be set

		Image-only PDF		Passed		Document is not image-only PDF

		Tagged PDF		Passed		Document is tagged PDF

		Logical Reading Order		Needs manual check		Document structure provides a logical reading order

		Primary language		Passed		Text language is specified

		Title		Passed		Document title is showing in title bar

		Bookmarks		Passed		Bookmarks are present in large documents

		Color contrast		Needs manual check		Document has appropriate color contrast

		Page Content



		Rule Name		Status		Description

		Tagged content		Passed		All page content is tagged

		Tagged annotations		Failed		All annotations are tagged

		Tab order		Passed		Tab order is consistent with structure order

		Character encoding		Passed		Reliable character encoding is provided

		Tagged multimedia		Passed		All multimedia objects are tagged

		Screen flicker		Passed		Page will not cause screen flicker

		Scripts		Passed		No inaccessible scripts

		Timed responses		Passed		Page does not require timed responses

		Navigation links		Passed		Navigation links are not repetitive

		Forms



		Rule Name		Status		Description

		Tagged form fields		Passed		All form fields are tagged

		Field descriptions		Passed		All form fields have description

		Alternate Text



		Rule Name		Status		Description

		Figures alternate text		Passed		Figures require alternate text

		Nested alternate text		Passed		Alternate text that will never be read

		Associated with content		Passed		Alternate text must be associated with some content

		Hides annotation		Passed		Alternate text should not hide annotation

		Other elements alternate text		Passed		Other elements that require alternate text

		Tables



		Rule Name		Status		Description

		Rows		Passed		TR must be a child of Table, THead, TBody, or TFoot

		TH and TD		Passed		TH and TD must be children of TR

		Headers		Passed		Tables should have headers

		Regularity		Passed		Tables must contain the same number of columns in each row and rows in each column

		Summary		Skipped		Tables must have a summary

		Lists



		Rule Name		Status		Description

		List items		Passed		LI must be a child of L

		Lbl and LBody		Passed		Lbl and LBody must be children of LI

		Headings



		Rule Name		Status		Description

		Appropriate nesting		Passed		Appropriate nesting






Back to Top


