
REGRAS DE SEGURANÇA

Prezados Pais e acampantes,

Estamos de volta para oferecer mais uma Temporada 
de Férias!

Realizaremos nossa programação tradicional com as 
turmas Kids de 5 a 10 anos e Teens de 11 a 16 anos, 
além da temporada temática de basquete (NRB). 

Para as próximas férias, como sempre, o bem-estar e a 
segurança dos nossos acampantes são a prioridade. 

Desde março de 2020 estamos aprimorando nossos 
procedimentos com treinamento de toda nossa equipe 
de colaboradores e investindo em equipamentos e 
materiais para garantir a segurança de todos. 

Com tantas mudanças, devemos compreender o 
cenário atual e nos adaptarmos a este “novo normal”, 
desfrutando de momentos alegres, prazerosos, mas 
sempre cuidando da nossa saúde. 

Infelizmente, não temos como prever qual será o cenário 
que encontraremos no mês de janeiro. É importante 
que, ao confiarem seu(s) filho(s) a nós, todos estejam 
confortáveis e seguros. Para isso será fundamental, 
novamente, seguir as regras e medidas de segurança 
necessárias que o NR estabeleceu e vem praticando em 
todas as suas atividades:

• Checagem de temperatura três vezes ao dia;

•  Higienização de todos os equipamentos e materiais 
presentes em nossas atividades antes e após sua utilização;

• Distanciamento nas filas e atividades;

•  Limpeza especial nos quartos e ambientes compartilhados; 

•  Divisórias nas mesas de refeição e um novo esquema 
de serviço nos nossos restaurantes;

•  Utilização de máscaras em ambientes com  
maior proximidade.
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Com o intuito de preservarmos a saúde de todos, o 
acampante que desejar participar de alguma de nossas 
temporadas deverá comprovar estar apto apresentando 
uma das opções abaixo:

• Resultado negativo de exame - PCR laboratório ou  
PCR na Saliva - com antecedência máxima de 4 dias  
do embarque. 

• Resultado do teste rápido para detecção de antígeno 
- Swab Nasal ou Saliva - com antecedência máxima de 4 
dias do embarque.

ATENÇĀO: No pré-embarque, todos deverão 
apresentar o teste negativo para COVID-19 . Mesmo 
aqueles que já tomaram a vacina contra a COVID-19.

Todos aqueles que permanecerem no NR, mais do  
que 7 dias consecutivos, serão testados novamente.  
A coleta do exame será feita no próprio local.

Há 68 anos nossa principal missão é aproximar pessoas 
através de experiências fantásticas! No entanto, 
essa geração irá aprender a viver de uma maneira 
diferente, mas não menos prazerosa. E é nosso papel 
proporcionar esses momentos de alegria, descobertas, 
desenvolvimento de autonomia e novas amizades.

Conte conosco para tirar quaisquer dúvidas ou colher 
mais informações.

Seguros de estarmos no caminho certo, esperamos 
vê-los em breve.

Atenciosamente, 
Equipe de Férias do NR.

https://portalnr.com.br/nrportal/index.php/pt_br/Site/Login

