Manual de
Boas Práticas

O acampamento VIPS
está de volta!
Estamos prontos para atender nossos
clientes de acordo com as recomendações
dos órgãos governamentais, autoridades
locais e da ABAE (Associação Brasileira dos
Acampamentos Educativos).
Queremos que sua visita seja inesquecível
por aqui. E, por isso, preparamos um guia
com nossos protocolos para que você
aproveite cada instante com muita
segurança.

Controle de entrada e
monitoramento de saúde
• Checagem de temperatura e bem estar na entrada para
funcionários e clientes;
• Monitoramento diário de temperatura e bem estar para
todos os funcionários e visitantes quando houver pernoite;
• Equipe de saúde 24h;
• Ninguém com sintomas de febre, tosse, coriza, diarreia, falta
de ar ou dor no corpo deve ir para o Acampamento;
• Questionário de sintomas preenchido por família. Havendo
suspeita, a entrada será negada;

Refeições
• Uso reduzido da capacidade de lugares no restaurante;
• Mesas separadas por famílias e com distanciamento;
• Higienização e desinfecção de pratos, talheres e utensílios;
• Talheres ensacados;
• Ambiente arejado e com ventiladores;
• Álcool em gel antes de entrar;
• Alimentos preparados de acordo com todas as normas sanitárias;
• Cada visitante receberá luvas descartáveis para se servir no BUFFET;
• Café da manhã e lanche da tarde em forma de KITS individuais e ensacados.

Limpeza e higienização
de ambientes
• Protocolos de limpeza e sanitização rigorosos;
• Higienizados com produtos de uso Hospitalar;
• Aumento da frequência e revisão de limpeza em todos os
ambientes;
• Remoção frequente do lixo para não gerar acúmulo;
• Comunicação em todos os ambientes do acampamento
sobre os protocolos adotados;
• O uso de máscaras é obrigatório.

Pousadas
• Servirão de apoio para troca de roupa ou para pernoite.
• Capacidade reduzida para que os critérios de distanciamento
sugeridos sejam seguidos.
• Colchões impermeáveis e desinfetados antes e depois de
serem usados.
• Ambientes arejados e ventilados.

Programação

• O Acampamento está instalado numa área de 50 hectares e
possui muitas opções de atividades ao ar livre ou em enormes
estruturas cobertas.
• Grupos reduzidos para as atividades;
• Com atividades que visam a integração e sociabilização, além da
conscientização para as práticas de higiene e distanciamento,
podemos garantir DIVERSÃO E SEGURANÇA.
• Programação para pernoite seguindo os mesmos critérios de
distanciamento.

Etiqueta de saúde
Passe com frequência o
álcool em gel nas mãos.

Lave com frequência as mãos
até a altura dos punhos,
com água e sabão.

Evite tocar olhos, nariz e
boca com as mãos lavadas.

Ao tossir ou espirrar cubra nariz e
boca com lenço ou com braço, e
não com as mãos.
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Evite abraços, beijos e apertos de mãos.
Mantenha distanciamento seguro.

Uso obrigatório de máscara.

Não compartilhe objetos
de uso pessoal.

Treinamento
Durante o período em que ﬁcamos fechados, nos preparamos
com treinamentos, capacitações, equipamentos e EPIs.

Estamos prontos para recebê-los!

