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Коледж Грін-Рівер вважає, що вакцинація є найкращим способом захистити здоров’я та безпеку 
нашої спільноти, і наполегливо заохочує всіх членів спільноти Gator – студентів, співробітників і 
викладачів – зробити щеплення якомога швидше, щоб захистити здоров’я та безпеку всіх. Усі 
студенти повинні засвідчити та підтвердити свій статус вакцинації, мати схвалений медичнe чи 
релігійнe звільнення або подавати щоквартальну декларацію лише онлайн. 
Кінцевий термін подання атестації студентів на вакцинацію або запиту на звільнення для участі в 
зимовій чверті – 20 грудня. 

 

У студентів є два варіанти: 

1. Свідоцтво про вакцинацію студента або запит на звільнення 
або 

2. Декларація лише онлайн 
 Заява лише в режимі онлайн призначена для студентів, які не бажають 

повідомляти про свій статус вакцинації І перебувають виключно в Інтернеті та 
заявляють, що не приходять до кампусу на заняття чи послуги підтримки. Цю 
декларацію необхідно подавати щоквартально залежно від квартальних умов. 

 

Свідоцтво про вакцинацію студента або запит на звільнення 

Двоетапний процес атестації та верифікації 

 

1. Підтвердьте або подайте запит на звільнення* у своєму обліковому записі ctcLink 
 Домашня сторінка студентів ctcLink > Атестація на імунізацію > Атестація на 

вакцинацію проти COVID-19 https://myaccount.ctclink.us/ 
 Як додати атестацію про вакцинацію або подати запит на звільнення в ctcLink - 

Green River College 
2. Перевірте їхню інформацію про щеплення на zoom або при особистій зустрічі 

 In Person and Zoom Lobby Stations для атестації та верифікації вакцинації студентів - 
Gator News - Green River College 

 Ідентифікатор ctcLink 
 Посвідчення особи з фотографією або студентський квиток 
 Картка вакцин чи альтернативні документи готові 
 Телефон або комп'ютер з камерою та мікрофоном 

 

*Студенти, які подають запит на звільнення, отримають електронний лист із подальшими кроками. 

 

Декларація лише онлайн 



 

https://www.surveymonkey.com/r/HLKB83V 

 

Студенти лише онлайн, які не приходять до кампусу, за межами штату чи за межами США: онлайн-
студенти, які ніколи не приходять до кампусу на заняття, служби підтримки, заходи чи зустрічі та 
не бажають повідомити свій статус вакцинації, повинні подати щокварталу декларацію лише в 
Інтернеті за посиланням вище. 

 

Студенти, які бажають зареєструватися на очні або змішані заняття або отримувати послуги на 
території кампусу на зимовий квартал або майбутні квартали, повинні пройти процес атестації та 
верифікації у два етапи. GRC заохочує всіх студентів, які пройшли вакцинацію, виконати ці кроки до 
приходу на заняття з 3 січня 2022 року. 

 

Невиконання цієї вимоги призведе до академічних затримок, змін у формах занять та/або 
адміністративного відкликання. Неправдива інформація та/або фальсифікація порушує Кодекс 
поведінки студента і підлягає судовому розгляду. 

 

Кодекс поведінки студента – Green River College. 

 


