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Este é um protocolo colaborativo, criado com o objetivo de auxiliar as
empresas e profissionais da área de recreação e lazer, trazendo
informações importantes a respeito dos procedimentos que devem ser
adotados para uma retomada segura das atividades recreativas, após a
liberação das autoridades competentes de cada região, diante do quadro
atual que nos encontramos em virtude da pandemia de COVID-19.
 
Tem como princípios norteadores: a preocupação com a saúde pública; com
a preservação da saúde dos gestores, profissionais e clientes do setor de
recreação e lazer, e também a necessidade de proporcionar segurança e
tranquilidade para a retomada da prestação dos serviços.

Esse documento é colaborativo, teve início a partir da iniciativa de Lúcio de
Castro Neto "Tio Girafa" (EBA) e contou com a colaboração de Neka Sanford
(Cia Lúdica), Lucas Veloso Linder “Zigue”, Michael Satt Santos “Coisa”
(Maratona Recreativa), Cleber Mena Leão Junior (Associação Brasileira de
Recreadores) e Tais Oliveira “Caramelo” (Encontro de Recreadores) que
prontamente, ao serem convidados a participar da elaboração do protocolo,
sentiram a necessidade de ampliar o projeto a nível Nacional. Logo
juntaram-se diversos profissionais e empresas que atuam no segmento por
todo o Brasil, a fim de, colaborar com suas expertises e validar a base do
Protocolo de higiene e segurança para retomada das atividades de
recreação em festas e eventos.

“É preciso adaptar-se para a retomada das atividades e a circulação social
nesse novo contexto. É preciso entender os novos hábitos de consumo. É
preciso adaptar-se para o “novo normal”. É preciso prever as novas
situações e formas de interação social importantes para a qualidade das
experiências de Recreação e Lazer.”

APRESENTAÇÃO
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Começamos 2020 vivendo um cenário nunca visto antes em escala mundial. A pandemia

COVID-19 mudou a dinâmica das grandes cidades, fechou escolas, trouxe a

necessidade do trabalho remoto e parou a economia. Não há dúvidas de que o nosso

setor foi um dos mais impactados pela pandemia, econômica, emocional e socialmente. 

A necessidade de nos adequarmos ao isolamento social em um contexto não planejado,

de medo, insegurança e incertezas causou uma série de rupturas nas rotinas e no

comportamento da sociedade e do consumidor. A partir da liberação gradativa do poder

público estadual e municipal, é chegado o  momento de preparação para a reabertura

dos negócios, com especial atenção aos cuidados para enfrentamento da doença.

Para que contratantes e contratados se sintam seguros, novas práticas devem ser

implementadas para garantir a proteção e preservação da saúde de todos. Este

documento tem o objetivo de orientar você, na retomada de suas atividades nesse novo

contexto, considerando, a seu tempo, os dispositivos regulatórios que autorizam a

retomada em cada região, e ainda, os documentos referenciais que orientam a atuação

segura.

A PANDEMIA

6



Em tempos de pandemia da COVID-19 é importante entender que, além do alto poder de

contágio, o período de incubação, que se refere ao tempo entre a infecção do ser

humano pelo vírus e o início dos sintomas da doença, pode variar entre 1 e 14 dias,

ficando normalmente em torno de 5 dias, período em que a pessoa é considerada PRÉ

SINTOMÁTICA, isto é está infectada mas não apresenta sintomas; e os casos de

pessoas que são consideradas ASSINTOMÁTICAS: não manifestam nenhum sintoma

durante o período em que estão contaminadas. Estas duas situações dificultam a

identificação das pessoas contaminadas, podemos conviver diariamente com infectados

assintomáticos ou pré sintomáticos sem percebermos o risco que estamos correndo,

sendo assim, manter ações rígidas de higiene e prevenção é fundamental.

Os SINTOMAS COMUNS que surgem com a infecção do novo coronavírus são: febre,

tosse seca e cansaço. Também podem surgir alguns SINTOMAS MENOS COMUNS

como dores e desconfortos, dor de garganta, diarreia, conjuntivite, dor de cabeça, perda

de paladar ou olfato, erupção cutânea na pele ou descoloração dos dedos das mãos ou

dos pés.

SINTOMAS E AÇÕES RECOMENDADAS

Dificuldade de respirar ou falta de ar, dor ou pressão no peito, perda de fala ou
movimento, também são características da COVID-19 presentes na forma mais grave da
doença. Procure atendimento médico imediato se apresentar sintomas, mesmo que de
forma leve (conforme recomendação do Ministério da Saúde). Sempre ligue antes de ir
ao médico ou posto de saúde, clínicas ou hospitais.

A COVID-19 afeta diferentes pessoas de diferentes maneiras, a maioria das pessoas
infectadas apresentam sintomas leves ou moderados e não precisam ser hospitalizadas.
Pessoas saudáveis que apresentarem os sintomas leves devem acompanhar seus
sintomas em casa. Em média, os sintomas aparecem após 5 ou 6 dias depois de ser
infectado com o vírus. Porém, isso pode levar até 14 dias.
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A indicação é procurar o médico assim que tiver qualquer sintoma grave ou leve que
persista por mais de 48h; os sintomas leves são acompanhados em casa sob orientação
e receita com medicamentos prescritos pelo médico. Sintomas leves devem procurar o
Posto de Saúde; sintomas moderados ou graves os hospitais sempre observando as
orientações do seu Estado ou Município.

É importante que sua equipe esteja devidamente treinada para identificar e comunicar ao
contratante, qualquer pessoa no evento ou no local das atividades com os sintomas
acima descritos, e se for necessário até mesmo orientar a pessoa sobre os
procedimentos a serem seguidos. O tratamento imediato, assim que a pessoa apresentar
os sintomas, é o procedimento mais adequado para evitar a evolução para um quadro
mais grave.

Sugerimos que no equipamento de sua equipe seja sempre incluído um Termômetro
Digital Infravermelho, e em comum acordo, com autorização prévia do contratante, seja
feita a medição da temperatura dos participantes antes de iniciar as atividades.

Muitos dos estudos sobre o novo coronavírus ainda estão em andamento, por isso é de
extrema importância acompanhar diariamente as atualizações e implementar somente as
ações preventivas oficialmente recomendadas pelas autoridades, pois são
cientificamente comprovadas como sendo eficazes no combate ao vírus.
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"Fique sempre atento às normas técnicas de prevenção, e as orientações gerais das
autoridades Estaduais e Municipais, que são as únicas competentes para autorizar a
volta ao trabalho dos profissionais de recreação"

É fundamental levar em consideração as decisões das autoridades públicas locais que

regulamentam as ações em cada estado, região e município. Caso existam divergências

entre os dispositivos municipais e estaduais, opte por seguir as orientações municipais.

Para a retomada dos serviços, deverão ser consideradas as seguintes orientações:

• Dos protocolos estaduais e municipais;

• Das portarias das secretarias estaduais que abordem as questões específicas de sua

atividade econômica;

• Dos atos (decretos, portarias, etc.) das autoridades municipais competentes que tratam

de assuntos pertinentes à sua atividade econômica; 

• Das regras previstas por instituições oficiais, desde que não contrariem os protocolos

estaduais (ANVISA, ABNT, OMS, entre outros).

Observação: a todo momento, quase que semanalmente, estão sendo atualizadas as

orientações por meios de decretos e portarias com relação às ações de prevenção para

retomada das atividades econômicas. É de extrema importância que todos estejam

cientes das alterações em tempo real.

AÇÕES PARA A RETOMADA DOS SERVIÇOS
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As recomendações aqui propostas são baseadas em protocolos e estudos validados por

instituições e consultorias de referência no Brasil, e que seguem relacionadas no final

deste documento. Utilize esse guia como um direcionador de boas práticas para o seu

negócio e lembre-se: fique atento e siga sempre as informações oficiais.

PROTOCOLOS DE SEGURANÇA E HIGIENE
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Procedimentos Comuns

Alguns procedimentos são comuns a todos os setores da área de Recreação e Lazer, a

seguir relacionamos algumas das ações necessárias que a gestão da empresa deve

realizar para garantir que o evento aconteça de forma segura para todos os envolvidos.

Considerações Gerais 

- Treinar os colaboradores para que passem a conhecer, e tenham domínio, da forma

correta de realizar todas as medidas de prevenção básicas contra a COVID-19, sendo

elas: 

• A maneira correta de higienizar as mãos;

• As regras detalhadas de distanciamento social;

• Normas de etiqueta respiratória;

• Orientações para não tocar o rosto, e como fazer de forma segura caso seja

necessário.

- Disponibilizar soluções desinfetantes, para garantir a higienização de objetos

frequentemente manipulados nas atividades, como bolas, bambolês, cordas, caixas,

entre outros, e também para a higienização pessoal da equipe, antes, durante e depois

do evento. 

- Disponibilizar EPIs para garantir a segurança da equipe de profissionais. 

Equipamentos básicos necessários:

• Álcool em gel 70%;

• Álcool líquido 70% (e borrifador);

• Sabonete líquido;

• Termômetro digital infravermelho;  

• Máscaras (cirúrgicas ou de pano);

• Protetor facial de acrílico;

• Luvas descartáveis.
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- Orientar o colaborador sobre os cuidados adequados na utilização do álcool 70% que é

extremamente inflamável e do álcool em gel nas mãos quando for utilizar materiais com

fogo; como por exemplo acender a vela de aniversário.

A forma como a empresa reage e se adapta aos fatos relacionados a pandemia deve ser

compartilhada com sua equipe frequentemente, acompanhando as atualizações dos

fatos de forma clara. Treinamentos frequentes devem ser realizados, abordando os

temas e realizando as ações indicadas abaixo:

• Higiene das mãos;

• Utilização de máscaras;

• Protetor facial de acrílico;

• Normas de distanciamento social e etiqueta respiratória;

• Higienização da sola do sapato antes de entrar no evento e após a saída;

• Limpeza e desinfecção de materiais frequentemente manipulados, antes e depois das

dinâmicas;

• Uso de produtos de limpeza e desinfecção fornecidos pela empresa;

• Medir a temperatura dos colaboradores três vezes ao dia formulando também uma

planilha para que possamos apresentar ao contratante essas aferições;

• Aferição da temperatura dos colaboradores antes da entrada no evento tendo como

temperatura limite para ingresso de 37,8º;

• Orientar os colaboradores a não utilizarem adereços que possam colocar em risco os

profissionais ou os participantes da atividade, como por exemplo anéis, brincos,

pulseiras, gargantilhas, relógios, colares e outros acessórios;

• Normas internas de higiene pessoal e cuidados com a aparência, como por exemplo,

prender o cabelo no caso de pessoas que possuam cabelos compridos, a não utilização

de barba e bigode, como recomenda às autoridades sanitárias, dentre outras

especificidades;

• A empresa deve criar e divulgar procedimentos para monitorar o estado de saúde dos

colaboradores. Observar a presença de sintomas de gripe e medir a temperatura antes

da saída para o evento, além de aplicar questionários semanais sobre as condições de

saúde do colaborador, incluindo questões que abranjam a verificação do estado de

saúde dos familiares que moram na mesma residência que ele, são alguns exemplos de

ações que podem, e devem ser tomadas;



• Afastamento imediato de colaboradores com suspeita de contaminação pelo novo

coronavírus, ou que apresentem sintomas antes de ingressar no ambiente de trabalho.

Qualquer pessoa que apresente os sintomas relacionados à COVID-19 deve ser

orientada a permanecer em casa;

• Mapeie os meios de transportes utilizados pelos colaboradores para chegar até a

empresa e ofereça um treinamento específico para orientar sobre os cuidados que

devem tomar durante o trajeto, tanto na ida ao trabalho, quanto no retorno para casa,

principalmente aos que utilizam transporte público;

• Solicite que o colaborador traga o mínimo possível de objetos pessoais para o ambiente

de trabalho, forneça sacolas plásticas para acondicionar os pertences de cada um, e

garanta um espaço reservado para guardar bolsas e itens pessoais dos colaboradores;

• Oriente sua equipe a vestir o uniforme, ou roupa de trabalho somente no local de

trabalho, e reforce a informação de que uniformes e EPIs (Equipamentos de Proteção

Individual) são de uso individual e não devem ser compartilhados;

• Oferecer um kit individual para os colaboradores com o número de máscaras

compatível com o período trabalhado, frasco de álcool em gel individual e luva se

necessária;

• Entregar uniformes em modelo de enxoval embalado individualmente para cada

profissional; 

• Desenvolver uma programação com utilização mínima de materiais;

• A alimentação do recreador na festa e no horário de trabalho deverá ser organizada

através de um rodízio em local adequado: cozinha ou refeitório;  orientando sempre a

não retirada da máscara próximo ao cliente e colegas de trabalho;

• Colaboradores que sejam do grupo de risco, com mais de 60 anos ou que possuam

comorbidades, ou que residam com pessoas que são do grupo de risco,

preferencialmente não devem exercer atividades que envolvam contato direto com o

público;

• Escolha um colaborador para fiscalizar se os novos procedimentos estão sendo

seguidos da forma que foi estabelecida pela empresa;

• Reforçar a auto responsabilidade, neste caso, principalmente em relação à forma de

relacionar-se fora do trabalho, evitando aglomerações, festas e outros e mantendo

sempre os cuidados em relação a sua segurança. Em caso de contato direto com

alguém que apresentou sinais da doença, comunicar seus gestores e evitar o trabalho;

•  Analisar e redefinir quando necessário à carga horária ou implantação de intervalo(s)

durante o período de trabalho do recreador, levando em consideração, que a atuação em

atividades físicas com o uso de máscara tende a cansar mais, tanto o profissional,

quanto os participantes;

• Montar a escala com festas espaçadas, e se possível evitar que a equipe faça mais de

um evento no mesmo dia, diminuindo assim as chances de propagação do vírus.

“É muito importante que a equipe esteja consciente sobre todos os aspectos desta

doença e que entendam seu papel para evitar sua propagação.”
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Todos os esforços feitos e medidas adotadas por sua empresa para garantir a

segurança dos clientes, de seus convidados e dos colaboradores da sua empresa,

devem ser amplamente divulgados. Use e abuse de todas as formas de comunicação,

principalmente através do site da empresa, canais de mídia social como Instagram,

Facebook, YouTube. Vídeos sobre processos diferenciados de higiene adotados, por

exemplo, podem ser disponibilizados no site e nas redes sociais demonstrando as

ações e cuidados que estão sendo tomados pela empresa, a fim de transmitir

segurança e tranquilidade aos clientes.

Muitas empresas estão também envolvidas em programas locais para combater a

propagação do vírus ou de auxílio a comunidades afetadas pela pandemia. É

importante que seu cliente conheça o trabalho de sua empresa com estes programas

sociais. Uma oportunidade de contribuir com nossa sociedade.

Muito importante você saber

Recomendamos adicionar uma sessão sobre saúde e segurança na política de

qualidade da empresa, que também deve estar disponibilizada no site do

empreendimento, ou suas mídias sociais, para conhecimento de seus clientes e

principalmente de seus colaboradores. 

Sugerimos igualmente que a empresa mantenha canais de comunicação e de

informação abertos com as autoridades públicas de saúde locais, para recorrer às

mesmas sempre que for necessário. Uma orientação adequada pode evitar muitos

problemas.

“Seguindo as orientações contidas nesse documento você estará contribuindo para um

ambiente seguro para todos!”
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Estar atento às atualizações das normas técnicas de segurança e prevenção contra a

COVID-19, as regras e normas estabelecidas pela empresa contratante dos seus

serviços, e principalmente aos anseios e exigências dos clientes para o qual realizará o

serviço.

Alguns pontos importantes para garantir maior segurança para os participantes das

atividades devem ser observados, dentre eles:

• Dar preferência aos ambientes abertos ou bem arejados para a realização de suas

atividades, dando sempre prioridade à ventilação natural;

• Observar a capacidade do local e trabalhar apenas com 30% de pessoas da

capacidade total que o lugar comporta, essa porcentagem pode ser modificada de

acordo com a sua região; 

• Desenvolver atividades criadas ou adaptadas a este novo cenário, que observem as

regras de prevenção contra a COVID-19. Ao desenvolver as atividades manter sempre

uma distância segura dos participantes, como sugere a regra do distanciamento social,

sugerimos se possível 1,5m;

• Não tocar os participantes, exceto em casos de urgência para evitar algum tipo de

acidente ou para socorrer alguém que esteja em situação de risco;

• Caso seja um alto número de participantes na atividade, sugerir uma divisão do grupo

para que consigamos manter as regras de distância segura evitando uma grande

aglomeração;

• Maior atenção com o uso ou até mesmo a proibição do apito. Apesar de ser uma

ferramenta de trabalho, é um material de risco;

•  Quanto ao uso dos materiais, utilizar apenas o que dá pra ser higienizada na hora com

álcool, adequação em brincadeiras e jogos de contato de várias crianças no mesmo

objeto para não acontecer a contaminação cruzada; 

• Realizar pausas programadas nas atividades para higienização dos materiais e também

para a hidratação dos colaboradores;
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• Caso sejam disponibilizados brindes, os mesmos deverão ser distribuídos em

saquinhos individuais.

Sugerimos começar sempre estabelecendo um contrato pedagógico com os

participantes, falando sobre as regras válidas durante o evento, seguidas de atividades

lúdicas que promovam a conscientização da importância de estar sempre atento às

ações de prevenção contra a COVID-19 durante o evento.

Um exemplo seria iniciar com atividades como a descrita abaixo que promove a
higienização das mãos.

Como lavar as mãos?

Crie uma dinâmica divertida onde você conscientiza e ao mesmo tempo testa os
participantes sobre seus conhecimentos da forma correta de lavar as mãos. Ao término
crie uma fila, observando sempre a regra de distanciamento social, e conduza ao
banheiro para colocar em prática o que foi aprendido durante a dinâmica.
Importante que neste momento o profissional mantenha o controle da situação, enquanto
entra 1 pessoa por vez no banheiro, ou mais, de acordo com o tamanho do banheiro e a
possibilidade de manter o distanciamento social dentro do ambiente, acompanhada por
um de seus colaboradores.
Para que os demais participantes, que estão na fila aguardando sua vez de entrar no
banheiro, ou que já fizeram a higienização das mãos e estão aguardando os demais
participantes fazer também, não fiquem desmotivados com a espera é interessante que
você crie outra dinâmica com os mesmos a fim de mantê-los entretidos, por exemplo,
uma brincadeira cantada, uma história, atividades de comando corporal sem contato,
dentre outras.
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Orientar a todos para que lavem as mãos com frequência, principalmente nas seguintes

situações:

• Antes de tocar qualquer parte do rosto (olhos, boca ou o nariz);

• Antes de tocar qualquer alimento ou talher que será levado a boca;

• Após tossir, espirrar, ou assoar o nariz;

• Após ter encostado-se a algum material que foi compartilhado com outros participantes

durante as atividades.

• Antes e após ir ao banheiro.

IMPORTANTE: Ter sempre em posse de um integrante da equipe, nos locais onde estão

realizando as dinâmicas, no mínimo um pote de álcool em gel 70%, ou um borrifador

com álcool líquido 70%, para que ao término de sua dinâmica todos possam higienizar

as mãos.
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A equipe toda deve usar máscara de proteção e seguir os critérios de segurança

recomendados pelas autoridades sanitárias. São eles:

• A máscara é de uso individual, não podendo ser compartilhada com ninguém;

• Antes de colocar a máscara assegurar que ela está em boas condições de uso e

devidamente higienizada (limpa e sem rupturas);

• A máscara deve cobrir totalmente a boca e nariz ao mesmo tempo, sem deixar espaços

laterais;

• Utilizar sempre, o tempo todo, a máscara corretamente, não devendo ser manipulada

durante o uso;

• Lavar as mãos antes de colocar a máscara, e após sua retirada, ação que deve ser

feita sempre segurando a máscara pelas alças, nunca pelo tecido;

• Máscaras reutilizáveis devem ser feitas preferencialmente de algodão, em tecido duplo;

• Não tocar no centro da máscara, mais especificamente no tecido que cobre boca e

nariz, esta ação pode contaminar as mãos e por consequência, contaminar tudo o que

for tocado por elas posteriormente;

• Jogar no lixo do banheiro máscaras descartáveis, devidamente acondicionadas em

saco plástico de preferência identificado com o aviso “COVID-19 – Máscaras usadas”;

USO OBRIGATÓRIO DE EQUIPAMENTOS DE
PROTEÇÃO INDIVIDUAL
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• O uso obrigatório de máscara por até no máximo duas horas, realizando a troca

sempre que necessária de acordo com a sua função, ou sempre que sentir que está

úmida;

• Ao trocar as máscaras, o colaborador usará uma cor de máscara diferente para que

fique bem visível aos olhos dos clientes e também da equipe; 

• O descarte da máscara deve ser individual em um primeiro momento, portanto a

pessoa deve ter um saquinho para descartá-la;

• Utilização de EPI do tipo “face shield” ou óculos de proteção conjuntamente com a

máscara de proteção, para proteção dos olhos;  

• Não retirar em nenhuma hipótese a máscara mesmo que o cliente diga que pode ficar

sem e que todos os convidados também não estejam utilizando de proteção. 

É importante orientar e conscientizar a todos sobre a importância do uso da máscara

durante as atividades para garantir a segurança de todos os participantes. Pode ser

criada outra dinâmica temática para este momento, seja criativo.

Preferencialmente as máscaras utilizadas durante o evento devem ser fornecidas pela

empresa, garantindo que tenham sido devidamente higienizadas. Caso a empresa opte

por permitir que a higiene da máscara seja realizada pelo colaborador em sua

residência, é importante  ensinar como realizar o procedimento de desinfecção

adequado, e reforçar a importância do mesmo ser feito da forma correta.
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• Deixar de molho por no mínimo 20 minutos em solução clorada (para cada litro de

água, colocar 2 colheres de sopa de água sanitária);

• Lavar com água e sabão, na máquina de lavar ou esfregando manualmente;

• Enxaguar em água corrente;

• Deixar secar e acondicionar em saco plástico.

Mesmo utilizando a máscara, é importante seguir as regras de distanciamento social

vigentes. Outros procedimentos de higienização podem ser utilizados desde que sigam

as orientações das autoridades sanitárias.

HIGIENIZAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Deve ser realizada através de lavagem com água e sabão, ou com álcool líquido 70%

que pode ser aplicado com um borrifador, diretamente no equipamento ou em um pano

multiuso limpo que será utilizado somente para higienizar o equipamento, sempre

esfregando bem em qualquer uma das duas situações, após isso o equipamento estará

pronto para o uso.

5

HIGIENIZAÇÃO DAS MÁSCARAS REUTILIZÁVEIS
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ORIENTAÇÕES AO CLIENTE

É de extrema importância alinhar com o cliente todos os detalhes relacionados aos

procedimentos de segurança e prevenção que serão tomados por ele e pela equipe de

profissionais durante o evento, se atentando aos detalhes, visando sempre garantir a

integridade de todos os participantes do evento, e principalmente deixar seu cliente

seguro, com a certeza de que não haverá risco para os participantes durante as

atividades.

Algumas sugestões podem e devem ser dadas ao cliente, visando garantir e facilitar a

prevenção contra o vírus da COVID-19 durante o evento, dentre elas destacamos:

• Observar as regras de distanciamento social, se atentando ao limite de pessoas, de

acordo com o tamanho do espaço disponível, principalmente no  que diz respeito ao

espaço para realização das atividades, evitando assim, o contato próximo entre os

participantes;

• Disponibilizar de álcool em gel 70% para higienização das mãos;

• Medidas para higienização das solas dos sapatos, como tapete sanitizante com

solução desinfetante;

• Disponibilizar máscaras na recepção para convidados que não trouxerem a sua,

orientando e conscientizando sobre a importância das medidas de prevenção e

segurança;

• Deixar as portas abertas, e todas as passagens livres para evitar que seus convidados

toquem em maçanetas;

• Priorizar por ventilação natural os ambientes fechados, principalmente quando neles

forem acontecer as atividades recreativas;

• Alterar a disposição de móveis, sofás, mesas e cadeiras, promovendo e garantindo o

distanciamento social recomendado pelas autoridades;

• Garantir a entrega dos alimentos de forma individual, evitando assim aglomerações

durante a retirada dos mesmos pelos participantes, colocando a equipe a disposição

para auxiliar neste processo, independentemente da alimentação estar sendo, ou não,

fornecida por sua empresa.
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DIFERENCIAL

Pequenas atitudes fazem toda a diferença, crie ações e procedimentos que demonstrem

ao cliente a preocupação com a saúde dos seus convidados, e a dedicação de sua

equipe para evitar que qualquer pessoa seja colocada em risco. Dentre diversas ações

podemos citar, por exemplo:

• A equipe ter em seu equipamento um termômetro digital infravermelho, e colocar à

disposição do cliente para ser utilizado na recepção do evento;

• No momento da alimentação, lanche ou piquenique, é importante que os alimentos

sejam entregues de forma individual evitando que os participantes façam aglomerações

para o consumo, a equipe deve auxiliar os participantes neste momento. É

extremamente importante antes e após o consumo de alimentos aconselharmos mais

uma vez os participantes a lavar as mãos e/ou usar álcool em gel 70%, que deve ser

oferecido pelo cliente ou contratado;

• Orientar a todo tempo que os participantes do evento lavem as mãos, ou passe álcool

em gel 70%, de forma cordial, sem parecer neurótico, mas demonstrando a constante

preocupação em zelar pela saúde e bem-estar das pessoas.

LEMBRE-SE: Mesmo com tantas regras e observando todos os protocolos de segurança

e contenção do vírus, nós profissionais da recreação e do lazer temos condições de

entregar a melhor festa para o nosso cliente, com muita alegria e diversão! 
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ÁREAS RECREATIVAS:

Piscinas, saunas, spas, salão de jogos, parquinhos e brinquedotecas devem ser

utilizados individualmente ou por grupos comuns (como pessoas da mesma família),

caso não seja possível, sugerir ao contratante o fechamento, ou a não utilização destes

equipamentos durante o evento. Se o contratante opte em manter estas áreas ativas

vale lembrar o mesmo sobre a importância de ter uma pessoa responsável pela

higienização deste local, antes e após o uso.

IMPORTANTE: Esse documento é vivo e pode ser modificado a qualquer tempo,

segundo recomendações das entidades representativas e autoridades de saúde,

conforme a atualização dos cenários apresentados durante a pandemia COVID-19.
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