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Protocolos aprimorados de saúde e 

segurança do acampamento bondade 

Políticas para prevenir e responder ao COVID-19 

 

Nossa equipe do acampamento 

Em resposta ao atual clima de saúde pública e para garantir melhor uma 

experiência de verão segura para aqueles que trabalham e participam do 

acampamento, estamos fazendo uma série de ajustes em nossas políticas e 

procedimentos diários. Trabalhamos diligentemente para implementar todas 

as medidas nos Requisitos Mínimos de Saúde e Segurança divulgados pelo 

Departamento de Educação Infantil e Cuidados de Massachusetts em 

colaboração com o Departamento de Saúde Pública de Massachusetts. As 

mudanças que estamos fazendo são intencionais, com foco na saúde e 

segurança de todos os indivíduos e famílias que participam do Acampamento 

Gentileza. 

Procedimento da manhã da família do acampamento e entrega do 

campista na calçada 

Todas as manhãs antes do acampamento, todas as famílias serão solicitadas a 

concluir a auto-avaliação on-line para todos os sinais e sintomas comuns do 

COVID-19. Além disso, atesta que ninguém em sua casa deu positivo para o 

COVID-19. Se alguma das perguntas for respondida com um sim, a criança 

não poderá participar do acampamento. A criança permanecerá / voltará para 

casa com seus pais ou cuidador e não poderá retornar por 14 dias ou outras 

orientações serão fornecidas pelo médico da criança ou pelo conselho local de 

saúde. 

À medida que cada família chega ao Y para o desembarque matinal, eles serão 

solicitados a dirigir até o lado do Y, próximo ao nosso pavilhão ao ar livre. 

Haverá duas pistas de desembarque na calçada. Aguarde um período da sua 

manhã para este processo. Quando for a vez da sua família, você avançará em 

seu carro para encontrar um membro da equipe Y. O membro da equipe 
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acessará a auto-seleção matinal do campista para garantir que isso seja 

concluído. O campista será conectado e imediatamente solicitado a higienizar 

as mãos. O campista será então escoltado para a unidade / família do 

acampamento, quando serão solicitados a lavar as mãos com água e sabão. A 

equipe do acampamento foi treinada para continuar a monitorar todos os 

campistas ao longo do dia quanto a sinais e sintomas. A equipe do 

acampamento que auxilia na saída da calçada higieniza a mão entre cada 

partida do campista, além de usar uma máscara ou escudo. Recomendamos 

enfaticamente o mesmo desembarque de um adulto e retiramos seu (s) trailer 

(s) todos os dias. Se possível, tente evitar que os avós ou qualquer adulto que 

seja altamente vulnerável à exposição caiam e recolham. Todos no carro 

devem usar uma máscara e as janelas devem estar abertas o mais rápido 

possível. 

 

Pick-up na calçada 

Depois de chegar ao Y da MV, estacione e envie uma mensagem através da 

equipe do campo de aplicativos de mensagens de que você chegou e está 

pronto para pegar o seu trailer. Por favor, tenha apenas um adulto, que é o 

mesmo adulto que deixou o campista, se possível, usando uma máscara em 

seu carro. Permita que os campistas e funcionários tenham tempo para reunir 

os pertences dos campistas e sair com segurança do prédio. Cada campista 

será levado para seu carro individual. Os campistas limparão as mãos 

imediatamente antes de sair do espaço do programa. Também recomendamos 

que você desinfete manualmente os seus campistas depois que eles entram no 

veículo ou antes de entrar em casa. 

O que levar para o acampamento e o que deixar em casa 

Envie seu filho para o acampamento com uma mochila ou bolsa selável que 

contenha um almoço com um pacote mais frio, além de lanches adicionais para 

a manhã e a tarde, roupa de banho, toalha, garrafa de água, protetor solar, 2 

máscaras ou revestimentos limpos e uma mudança de roupas. Os funcionários 

ajudarão os campistas na aplicação de protetor solar no acampamento 

enquanto estiver usando luvas. Etiquete todos os itens pessoais com o nome 
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do seu filho. Todos os itens serão enviados para casa diariamente e devem 

ser lavados. Itens macios e brinquedos de casa não serão permitidos. Todos 

os itens devem poder caber dentro da mochila / bolsa. Uma vez no 

acampamento, cada campista terá sua própria cesta para guardar sua mochila 

e o almoço, que não tocam no equipamento de outros campistas. 

Unidade Campista / Organização Familiar 

O distanciamento físico será imposto entre as unidades / famílias de 

campistas. Como é atualmente o requisito do Departamento de Saúde Pública 

do MA, cada unidade / família de campistas será composta por 10 campistas 

e 2 funcionários. É nossa intenção, e faremos todos os esforços, para que as 

unidades / famílias de campistas sejam compostas pelos mesmos campistas e 

funcionários durante as 6 semanas de Bondade em Acampamento. O pessoal 

flutuante e especializado será limitado. As crianças não se distanciam 

naturalmente e exigem calor e contato próximo com a equipe. Os melhores 

esforços serão feitos para manter as práticas de distanciamento físico. O jogo 

individual será incentivado sempre que possível, com a equipe do 

acampamento fornecendo materiais interessantes pela sala ou espaço aberto 

para incentivá-lo. Os campistas passam a maior parte de seus dias fora (se o 

tempo permitir). Quando for apropriado para a idade e possíveis irmãos 

estarão na mesma unidade / família do acampamento. 

 

Uso de Máscara: Quem & Quando 

Pais / responsáveis: use sua máscara para deixar e pegar na calçada, mesmo 

que você permaneça em seu veículo. Se você precisar entrar nas instalações 

do acampamento ou das instalações em Y, tenha aprovação prévia e use sua 

máscara. 

Campistas: Os campistas serão incentivados a usar uma máscara ou cobertura 

nos momentos em que não é possível manter 6 pés de distância física. Os 

campistas não serão incentivados a usar uma máscara quando estão fora, têm 

a capacidade de se distanciar fisicamente e / ou participam de atividades 

rigorosas. 
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Funcionários: Os funcionários do acampamento deverão usar uma máscara ou 

cobertura sempre que não for possível um metro e meio de distância física. 

Serão necessários revestimentos de máscara ou face durante a entrega e a 

retirada. Luvas serão usadas ao ajudar na troca, na abertura de embalagens 

de alimentos, na aplicação de filtro solar, na administração de medicamentos 

e na realização de primeiros socorros. Eles serão alterados entre o uso 

correto; as mãos serão lavadas após o uso. 

Saúde, Segurança e Protocolos do Pessoal 

Os funcionários serão testados para o COVID-19 uma vez antes do início do 

acampamento de verão. Todos os dias eles fazem a triagem automática e 

atestam que não apresentam nenhum sinal ou sintoma de COVID-19 e 

ninguém em sua casa testou positivo para COVID-19, assim como todos os 

campistas deverão fazer. Os funcionários terão uma máscara nova ou recém-

limpa ou um pano para cobrir todos os dias no acampamento, com máscaras 

extras sempre disponíveis para eles em caso de sujeira. Os funcionários serão 

obrigados a usar suas máscaras o tempo todo, quando não for possível 

manter 6 pés de distância física entre eles e os campistas. Cada unidade / 

família de campistas terá 2 funcionários designados para a totalidade das 6 

semanas de bondade no acampamento. Esses funcionários permanecerão a 

mesma semana a semana, enquanto todos permanecerem saudáveis. Os 

conselheiros do acampamento farão uma parceria com nossa equipe de 

limpeza para manter todas as áreas do acampamento limpas e continuar 

desinfectando mesas, cadeiras, equipamentos e todas as superfícies tocadas 

frequentemente durante o dia do acampamento. 

 

 

 

Espaços e materiais para a bondade do acampamento 

Cada unidade / família de campistas terá seu próprio espaço externo e interno 

designado. Quaisquer espaços que serão usados por diferentes unidades / 

famílias ao longo da semana / dia serão limpos entre o uso de cada unidade / 
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família. Os horários diários serão ajustados / escalonados para permitir uma 

limpeza completa. Brinquedos e equipamentos serão limitados a itens que 

podem ser facilmente desinfetados. Os brinquedos serão desinfetados 

adequadamente entre os usos de cada unidade / família do campista. Os 

conselheiros terão acesso a materiais de limpeza e saneamento em todas as 

áreas do programa. A lavagem das mãos será feita antes da transição para 

diferentes espaços e o desinfetante para as mãos estará sempre disponível, 

em todos os espaços e em todas as entradas do edifício. 

Lavar as mãos, desinfetar, higienizar 

As crianças e os funcionários lavam ou higienizam as mãos na chegada ao 

acampamento, entre as atividades, antes e depois das refeições, trocando / 

usando o banheiro. Os materiais da atividade serão desinfetados entre os 

usos de cada grupo. Maçanetas, interruptores de luz, alças (lugares e espaços 

de alto toque) serão desinfetados o mais rápido possível ao longo do dia, 

inclusive no início e no final do dia. As superfícies, como bancadas e mesas, 

serão limpas e desinfetadas após cada uso e serão deixadas úmidas após a 

desinfecção para acomodar o tempo de permanência ou contato indicado do 

desinfetante. Alças de banheiro e alças de pia / torneira serão desinfetadas 

entre o uso de cada grupo. O Y do MV Housekeeping Director irá rastrear e 

garantir que todo o protocolo de limpeza seja concluído e solicitar os 

produtos de limpeza e desinfecção, conforme necessário. 

Política de Doenças 

Se uma criança desenvolver algum dos seguintes sintomas: tosse frequente, 

espirros, febre, dificuldade em respirar, calafrios, dor muscular, dor de cabeça, 

dor de garganta, sintomas gastrointestinais, dor abdominal, erupção cutânea 

inexplicável, fadiga avassaladora ou perda recente de paladar ou cheiro 

durante no dia, a criança será imediatamente solicitada a colocar uma 

máscara movida para a nossa sala de isolamento, localizada na MV Ice Arena. 

Um membro da equipe de MV permanecerá com, mas distanciado, da criança. 

Os pais / responsáveis serão notificados pela equipe administrativa do 

acampamento; se os pais / responsáveis não estiverem disponíveis 

imediatamente, serão utilizados o contato de emergência e o adulto 

autorizado. A criança permanecerá / voltará para casa com seus pais ou 
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cuidador e não poderá retornar por 14 dias ou outras orientações serão 

fornecidas pelo médico da criança ou pelo conselho local de saúde. 

Funcionários ou campistas com contatos domésticos com adultos ou crianças 

com COVID-19 devem ficar em quarentena por 14 dias após a última 

exposição doméstica. Para a maioria, serão 14 dias após o contato da família 

com o COVID-19 ser liberado do isolamento. 

 

Caso positivo de COVID-19 

Se um membro da equipe, criança ou membro da família da criança entrar em 

contato com alguém positivo para o COVID-19, essa pessoa deverá notificar 

o Diretor do Campo e será solicitada a auto-quarentena por 14 dias e a 

consultar um profissional de saúde . Se um membro da família de um campista 

for exposto, a criança que estiver no acampamento deverá permanecer fora 

do campo por 14 dias. 

Caso um membro da equipe ou uma criança que tenha estado presente em 

testes positivos para o COVID-19, entraremos em contato imediatamente com 

o departamento de saúde local para obter mais orientações. Comunicaremos 

as informações sobre casos positivos a todos os funcionários e famílias do 

acampamento. 

Comunicação 

A comunicação ocorrerá entre a liderança do acampamento e os pais / 

responsáveis por e-mail, telefonemas e aplicativo de mensagens. A liderança 

do campo se comunicará com os pais de maneira regular e clara sobre 

quaisquer mudanças no programa e nas políticas e fornecerá atualizações 

sobre as informações de saúde em tempo hábil (ou seja, diagnóstico de 

doença ou vírus na unidade). Os pais / responsáveis que precisam alcançar a 

liderança do acampamento durante o dia do acampamento devem ligar. 

Considerações importantes a serem tomadas fora do acampamento 

Pedimos a cada uma de nossas famílias participantes, bem como nossa 

equipe, que tomem decisões responsáveis fora do dia / semana do 

acampamento para limitar sua exposição e a sua família / família na medida 
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do possível. Lembre-se de que o que você escolhe expor a si ou à sua família 

durante todo o verão também é o que você trará para o acampamento e, 

potencialmente, expor os outros. Se obtivermos um caso confirmado em nossa 

equipe ou em uma empresa de campismo, é mais provável que nosso 

departamento de saúde local nos peça para encerrar o programa por vários 

dias ou até semanas. Esse fechamento resultaria em um número de famílias 

que não tinham assistência infantil e os funcionários não tinham uma 

oportunidade de trabalhar. Lembre-se dessas implicações penetrantes ao 

tomar decisões durante o verão. Agradecemos por levar essa responsabilidade 

a sério. 

Planejar, implementar, revisar 

Teremos comunicação diária entre a liderança do acampamento: atualizações 

diárias, nova comunicação para as famílias, alterações sugeridas nas políticas 

e procedimentos, etc. 


