O NR está todos os dias trabalhando para recebê-los o quanto antes, mas acima de tudo
estamos priorizando a saúde e o bem-estar
das pessoas.
Sendo uma empresa familiar com mais de 65
anos de atuação e líder no nosso segmento,
entendemos a importância de garantir a saúde, a segurança e o bem-estar de todos os
nossos colaboradores, amigos e frequentadores dos nossos dois resorts.
Desde o momento em que interrompemos
nossas atividades em meados de março, o
NR tem trabalhado junto a órgãos governamentais, secretaria de saúde regional, profissionais especializados e ABAE (Associação

Brasileira de Acampamentos Educativos)
para promover um retorno seguro, escalonado e adequado no momento certo.

tarmos prontos para atender integralmente
os pré-requisitos necessários para garantir a
tranquilidade e bem-estar de todos.

Estamos investindo em equipamentos de segurança para nossa equipe e para garantir
aos nossos visitantes um ambiente 100%
limpo, com a máxima proteção quanto à não
disseminação do COVID-19.

Entendemos que diversos países onde a pandemia causou paralisações e medidas de fechamento antes do Brasil estão reabrindo e
teremos a vantagem de podermos aprender
com os acertos e erros desses países.

A saúde e o bem-estar está e permanecerá
na vanguarda de todas as nossas decisões.
Retornaremos com nossas atividades quando nossa equipe de especialistas julgar ser
o momento adequado, tomando por base
as orientações governamentais e de órgãos
competentes, assim como a certeza de es-

Acreditamos que no mês de julho, caso as
análises do nosso comitê de especialistas
esteja correta, poderemos iniciar, gradualmente, as atividades de reabertura. Para
isso alguns tópicos fundamentais já estão
definidos para a fase 1 de retorno das atividades do NR:

REDUÇÃO DA CAPACIDADE

UTILIZAÇÃO
DE MÁSCARAS

Disponibilizaremos apenas 40% do total
em nossos dois resorts.

MONITORAMENTO
DIÁRIO
Monitoramento
diário (3 vezes
ao dia) de
temperatura e
sintomas para
COVID.

PROCEDIMENTOS
DE LIMPEZA E SANITIZAÇÃO
MAIS RIGOROSOS
Aumento da frequência
e revisão dos procedimentos
de limpeza diária em todos
os ambientes de uso comum.

Em todos os
momentos
onde houver
interação entre
pessoas.

CONTROLE
DE ENTRADA
Verificação
de temperatura
e outros
sintomas
suspeitos.

LIMPEZA
E DESINFECÇÃO
DE UTENSÍLIOS
Procedimento realizado
logo após a utilização em
atividades

REORGANIZAÇÃO
DAS ATIVIDADES

DIVISÃO EM
MAIS QUARTOS
Redução da quantidade
de pessoas nos quartos.

REFEIÇÕES
SEGURAS
Mudança em
procedimentos
de restaurantes,
sem esquema de
“self-service”, onde
todo manuseio
de alimentos e
utensílios será feito
pela equipe NR.

Redução das dinâmicas onde a interação entre pessoas
ultrapasse o limite de segurança.
Readequação da quantidade de pessoas em cada atividade.

Embora acreditemos que essas medidas representem um passo na direção certa, não hesitaremos em rever todas medidas para
proteger a saúde e o bem-estar de nossa equipe e visitantes. Caso essas intervenções e novas formas de trabalho se mostrarem necessárias, as faremos.

Conheça todas as normas que foram definidas pela ABAE (Associação Brasileira de Acampamentos Educativos) em parceria com a American Camp Association:

Associação Brasileira de Acampamentos Educativos (abae.org.br)
O propósito deste instrumento é auxiliar diretores e administradores na tomada de decisão de (re)abertura
dos acampamentos durante a pandemia do COVID-19. É importante checar com as autoridades locais e
regionais de saúde e outros departamentos para determinar as ações mais apropriadas para atender as
necessidades e circunstâncias únicas de cada estabelecimento.

Você deve considerar abrir?
•

A reabertura está alinhada com as orientações governamentais do seu Estado e solicitações locais (abertura de
restaurantes, academias e hotéis)?

•

Você está pronto para atender crianças, jovens e colaboradores em maior risco de complicações de saúde?

•

Você é capaz de fazer triagem de crianças, jovens e colaboradores na entrada para sintomas e histórico de exposição?
CASO NEGATIVO PARA
UMA OU MAIS DAS
PERGUNTAS: NÃO ABRA

CASO POSITIVO PARA
TODAS AS PERGUNTAS

Você está pronto para aplicar as ações recomendadas para segurança e saúde?
•

Promover práticas de higiene saudáveis como lavar as mãos e ter seu time de colaboradores utilizando mascaras adequadas
sempre que aplicável.

•

Intensificar a limpeza, desinfecção, ventilação de instalações e veículos de transporte/ônibus.

•

Incentivar o distanciamento social através do aumento do espaçamento, redução do tamanho de grupos, evitar a mistura entre
grupos e escalonamento de entradas e saídas.

•

Sempre que possível, ajustar as atividades e procedimentos para limitar o compartilhamento de itens como brinquedos, pertences,
suprimentos e equipamentos.

•

Treinamento de todo quadro de colaboradores quanto a protocolos de higiene, saúde e segurança.
CASO NEGATIVO PARA
UMA OU MAIS DAS
PERGUNTAS: NÃO ABRA

CASO POSITIVO PARA
TODAS AS PERGUNTAS

Você está realizando monitoramento contínuo?
•

Desenvolver e implementar procedimentos para verificação de sinais e sintomas em crianças e colaboradores diariamente, com
controle em todas chegadas e saídas

•

Implementação de triagem aprimorada para crianças e colaboradores que tenham histórico recente de proximidade com áreas de alta
transmissão, incluindo verificações de temperatura e monitoramento de sintomas com mais frequencia

•

Orientar qualquer pessoa doente (cliente ou colaborador) a ficar casa

•

Plano para crianças, jovens ou colaboradores que fiquem doentes (parceria com hospitais locais, plano de ação, área de isolamento e
profissionais treinados, com EPIs próprios para o atendimento e acompanhamento dos casos)

•

Comunicação frequente e monitoramento regular com as autoridades locais, colaboradores e famílias em relação a casos, exposições
e atualizações de políticas e procedimentos

•

Monitoramento de ausências de crianças, jovens e colaboradores, possuindo quadro de substitutos treinados, políticas e práticas
dinâmicas e flexíveis de licença para seus colaboradores

•

Estar pronto para notificar as autoridades regionais de saúde se houver casos de transmissão, surgimento de diagnósticos suspeitos
ou um aumento de casos na região.
CASO POSITIVO
PARA TODAS ESSAS PERGUNTAS:
ABRA E MONITORE DIARIAMENTE

Este documento foi adaptado da versão original disponibilizada pela American Camp Association, baseado em um trabalho científico realizado
pelo CDC (Centro de Controle e Prevenção de Doenças) dos Estados Unidos. Clique aqui e acesse a versão original.

SEGUROS DE ESTARMOS NO CAMINHO CERTO, ESPERAMOS
VÊ-LOS EM BREVE, EM SEGURANÇA, AQUI NO NR.

