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Querida rede,

É tempo de serenidade e união!  Estamos vivenciando, em termos mundiais, um momento único e 
extraordinário, como é do conhecimento de todos. 
Compreendemos que  o recolhimento, a pausa e o distanciamento social foram e têm sido estratégias 
fundamentais para a  proteção  dos grupos de risco e para apoiar os sistemas de saúde, evitando o colapso nos 
atendimentos.

Gradativamente e de forma segura e responsável,  espaços como o nosso têm sido orientados pelos órgãos de 
saúde para a reabertura, para que as pessoas possam desfrutar de paz e equilíbrio nesses tempos difíceis.

Foram sete  meses de espera, cuidados redobrados e muito trabalho de nossa equipe para que pudéssemos 
continuar vislumbrando períodos de fluxo e acolhimento.  Neste momento, após termos realizado um profundo 
estudo a respeito dos protocolos de segurança estabelecidos pelos órgãos oficiais, estamos reabrindo 
parcialmente as portas do nosso campus para receber vocês. 
É muito importante que vocês conheçam  e se tornem guardiões dos acordos e procedimentos apresentados 
aqui, que foram elaborados com cuidado  para promover a harmonia e segurança em nosso campus.

Nazaré Uniluz, como uma instituição sem fins lucrativos e Escola de Desenvolvimento Integral do Ser Humano, 
entende que neste momento é possível e necessário dar este passo importante para continuar com o 
cumprimento de sua missão. 

Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas!

 
Mensagem da equipe
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Protocolos de Reabertura
1. Sua preparação e chegada no campus

1.1. Orientações para a sua vinda
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➢ Usar sempre máscara no deslocamento de casa até o campus, de carro ou transporte coletivo.

➢  Antes de sua vinda ao campus tenha consciência das precauções que vem tomando no seu dia a dia.

➢ Trazer no mínimo 3 máscaras laváveis por dia (do período total que você pretende ficar no campus). 

Procure colocar algum tipo de identificação pessoal na máscara (nome, por exemplo).

➢ Trazer álcool gel para uso pessoal. (Disponibilizamos álcool gel 70° em todos os espaços, porém, 

incentivamos que você traga um pessoal para se sentir mais confortável).

➢ Manter a instituição informada sobre o surgimento de sintomas de Covid-19 ou de algum contato com 

alguém contaminado ou com suspeita a partir de hoje até o dia da chegada.
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Protocolos de Reabertura
1. Sua preparação e chegada no campus

1.2. Recepção
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 Na sua chegada, nossa recepção irá te receber da seguinte forma:

➢ Dentro da recepção recebemos cada pessoa separadamente para fazer o acerto.

➢ Os demais participantes que chegarem  no mesmo horário  no campus,  aguardam na sala de espera até 

serem chamadas. 

➢ Demais pessoas devem aguardar no estacionamento ou na área aberta em frente a recepção até vagar 

um lugar na sala de espera.

Outras informações importantes:

➢ Sua temperatura será verificada.

➢ Lavar as mãos logo após a chegada e depois de qualquer atividade
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2.1. Distanciamento social

➢ Ambientes compartilhados foram reorganizados para possibilitar o distanciamento entre as pessoas, 

com uma redução da quantidade de itens em todos os ambientes e marcações de distanciamento.

➢  Orientamos a distância social mínima de 1 m entre as pessoas.

Protocolos de Reabertura
2. Orientações gerais
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2.2. Higiene e segurança

1.  Aumentamos a frequência de limpeza de locais e superfícies de contato como maçanetas, corrimãos, 
torneiras, bancos, controles remoto, interruptores, trincos de janela, puxadores de geladeira e fogão.

2.  Os ambientes estão sendo mantidos arejados, com janelas e portas abertas sempre que possível, dando 
preferência à ventilação natural.
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2.2. Higiene e segurança

➢ Orientamos para que não haja a circulação de pessoas na copa, cozinha e padaria que não estejam 

envolvidas na preparação das refeições.

➢ Esteja sempre atento às orientações da equipe para o uso das áreas comuns.

➢  Participantes são orientados a usar exclusivamente o banheiro de seus quartos. Outros banheiros do 

campus foram reorganizados para atender a necessidade da equipe.

➢ Sobre o uso de máscara: obrigatória a utilização de máscara em ambientes compartilhados fechados, 

opcional em ambientes abertos quando a pessoa estiver sozinha.
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2. Orientações gerais
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2.2. Higiene e segurança

➢ Orientamos um bom uso da máscara, lembrando de removê-la pelo elástico atrás da orelha e não pelo 

tecido. Descartar no lixo não reciclável (se for descartável) ou guardar em uma sacola plástica se for 

reutilizável.  Utilize máscaras que sejam comprovadamente eficientes. Trocar a máscara de 3 em 3 horas 

ou quando estiver úmida. Evitar levar as mãos ao rosto e, caso seja inevitável, lavá-las imediatamente 

depois.

➢ Orientamos todos a lavarem correta e regularmente as mãos com sabonete líquido e água por no mínimo 

20 segundos. Na ausência destes, usar álcool gel 70º. 

➢  Orientamos todos sobre etiqueta respiratória, incentivando que pessoas cubram espirros e tosse com 

papel descartável e que realizem o seu descarte imediatamente no lixo, bem como evitem tocar nos olhos, 

nariz e boca com as mãos
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2. Orientações gerais
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2.2. Higiene e segurança

➢ Não compartilhar  objetos pessoais, como roupas, livros, garrafas de água, copos, canetas, etc.

➢ Evitar a todo custo abraços, beijos e apertos de mão.

➢ Medimos todos os dias a temperatura de todos que estão no campus.

➢ Para os participantes de qualquer atividade  que apresentarem temperatura acima de 36,9º acionaremos 

os protocolos de contaminação descritos no item 5 deste documento.

➢  Disponibilizamos álcool gel 70º nas entradas e saídas dos espaços (recepção, salas de vivência, centro 

comunitário e banheiros).

➢  Disponibilizamos sabonete líquido nos banheiros individuais.
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2. Orientações gerais
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3. Ritmo

3.1. Meditação
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Organizamos a meditação da seguinte forma:

➢ As meditações acontecem dentro da sala com todas as portas e janelas abertas.

➢ A sala foi organizada para manter o distanciamento.

➢ Quem se sentir inspirado a fazer as meditações no jardim, é bem vindo.

3.2. Reunião de Integração, Partilha e Rodas de Abertura
➢  Realizamos todas as rodas (integração, abertura, refeições) sem mãos dadas e com distanciamento.

➢  É obrigatório o uso de máscaras nas rodas de abertura, reunião de integração, partilha e encontros.

➢  Realizamos as rodas de abertura das 08h15 e 14h30, Reunião de Integração e Partilha, preferencialmente, 

no labirinto (espaço aberto) e, quando o tempo não permitir, na sala da mata (espaço bem ventilado) com 

todas as janelas abertas.

➢  Solicitamos gentilmente que se alguém sentir vontade de tossir ou espirrar que se retire do ambiente 

(para lugares fechados) ou se afaste do grupo (em lugares abertos).
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3. Ritmo

3.3. Refeições
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Orientamos na roda de abertura das refeições sobre:

➢ A entrada e saída oficial do Centro Comunitário é a porta localizada pelo pátio de pedrinhas.

➢ Sempre que entrar no centro comunitário para as refeições lavar as mãos, e em todas as vezes que repetir 

usar o álcool em gel. OBS: Os banheiros do centro comunitário estão sendo utilizados apenas para a 

lavagem das mãos.

➢ Use máscara e não faça uso da fala ao servir-se.

➢ Manter o distanciamento na hora de servir-se  e ao sentar-se .

➢ Caso queira conversar durante a refeição utilize os espaços ao ar livre. Dentro do centro comunitário a fala 

é bem vinda utilizando máscara, no momento da refeição praticamos o silêncio.

➢ Sobre as  louças: a lavagem dos utensílios que você utilizar nas refeições é de sua responsabilidade. Após 

colocá-los nos escorredores, a equipe irá borrifar álcool e deixar que sequem naturalmente .
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4. Limpeza dos espaços

4.1. Quartos e banheiros

➢ A limpeza geral  dos quartos e banheiros é feita seguindo os protocolos recomendados pelo Ministério do 

Turismo e da Saúde. Caso queira conhecer os protocolos detalhados que adotamos, acesse nosso site.
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➢ A limpeza dos espaços de uso comum (centro comunitário, sala de meditação, entre outros) segue os 

protocolos recomendados pelo Ministério do Turismo. Para saber mais detalhes sobre os nossos 

procedimentos.

➢ Estes ambientes são limpos diariamente logo após o uso.

➢ Os banheiros destes espaços não estão sendo utilizados, apenas para lavar as mãos.

4.2. Salas de uso comum
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Protocolos de Reabertura
5. Contaminação por Covid-19

Quais são os sintomas?

Os sintomas da COVID-19 podem variar de um resfriado a uma Síndrome Gripal-SG (presença de um quadro 

respiratório agudo, caracterizado por, pelo menos dois dos seguintes sintomas: sensação febril ou febre 

associada a dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza) até uma pneumonia severa. Sendo os sintomas mais 

comuns:

Tosse , febre, coriza, dor de garganta, dificuldade para respirar, perda de olfato (anosmia), alteração do paladar 

(ageusia), distúrbios gastrintestinais (náuseas/vômitos/diarreia), cansaço (astenia), diminuição do apetite 

(hiporexia), dispnéia (falta de ar).

 5.1. Suspeita entre os participantes

➢ Manteremos o piso inferior da Casa Araucária para abrigar os participantes com sintomas de Covid-19, 

tendo em vista menor trânsito de pessoas e isolamento.
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5. Contaminação por Covid-19

5.1. Suspeita entre os participantes
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➢ Participantes com suspeitas serão acomodados em um dos quartos prontos do piso inferior da Casa 

Araucária onde deverão permanecer até sua saída do campus.

➢ Pediremos ao participante doente que entre em contato com a pessoa responsável por buscá-lo em caso 

de suspeita de Covid-19 ou qualquer outra emergência de saúde, identificada previamente na sua ficha de 

inscrição.

➢ As refeições serão levadas cobertas  por um alguém da equipe  até a porta do quarto do participante com 

suspeita, deixadas do lado de fora da porta, sobre uma mesinha.  Iremos bater na porta e avisar para que 

ele mesmo a pegue.

➢ O participante irá deixar pratos, talheres e xícaras na mesma mesa do lado de fora para serem retirados por 

alguém da equipe.
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Seja bem-vindo(a)!

ago-2115


