
 
 

Protocolos aprimorados de saúde e 

segurança do Camp Kindness 

Políticas para prevenir e responder 

a COVID-19 

 
Nossa equipe de acampamento 

Estamos de volta! Aqui chegamos o verão de 2021. Esses protocolos foram 

atualizados em resposta ao clima atual de saúde pública, Normas de Saúde e 

Segurança para Reabertura e Melhores Práticas do Departamento de 

Acampamentos Recreativos e Programas de Saúde Pública do MA. Para melhor 

garantir a experiência de acampamento mais segura para aqueles que 

trabalham e participam do Camp Kindness, leia e cumpra nossas políticas e 

procedimentos diários. Observe que este documento pode e será atualizado se 

os regulamentos estaduais mudarem ou mudarem. 

Fique em casa se estiver doente 

Pedimos que você nos ajude a proteger a saúde dos campistas e da equipe 

neste verão. Qualquer pessoa que esteja doente ou com COVID-19 ou 

recentemente em contato com alguém com COVID-19 nos últimos 14 dias - 

incluindo funcionários, campistas e familiares - não deve vir para o 

acampamento. Fique atento aos sintomas de COVID-19, que incluem febre, 

tosse, falta de ar, calafrios, dores musculares, dor de garganta e perda do 

paladar ou do olfato. Chame seu médico se você acha que você ou um membro 

da família está doente. 



 
 

Procedimento matinal da família no acampamento e entrega de acampamento 

ao lado da calçada 

Todas as manhãs antes do acampamento, todas as famílias do acampamento 

serão solicitadas a realizar uma autodiagnose online para todos os sinais e 

sintomas comuns de COVID-19, bem como atestar que ninguém em sua casa 

teve teste positivo para COVID-19 ou foi um contato próximo . Para cada 

criança que participa do acampamento, a família preencherá um formulário 

diário por meio dos Formulários Goggle, atestando os parâmetros 

mencionados anteriormente. Se alguma das perguntas for respondida com sim, 

a criança não poderá participar do acampamento. A criança permanecerá / 

voltará para casa com seus pais ou responsáveis e não pode retornar por até 

14 dias ou até que orientação adicional seja fornecida pelo médico da criança 

e / ou o conselho local de saúde. Esses cenários são considerados caso a caso 

Conforme cada família chega ao Y para o desembarque matinal, eles serão 

solicitados a dirigir até o lado do Y próximo ao nosso pavilhão externo, onde 

teremos uma pista de entrega junto ao meio-fio. Reserve algum tempo pela 

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

seu carro para encontrar um membro da equipe Y. O membro da equipe 

acessará a autotriagem matinal do campista para garantir que isso seja 

concluído. O campista será registrado e imediatamente solicitado a higienizar 

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

acampamento, momento em que será solicitado que lave as mãos com água e 

sabão. A equipe do acampamento foi treinada para continuar a monitorar 

todos os campistas ao longo do dia em busca de sinais e sintomas. A equipe 

do acampamento que auxilia no desembarque junto ao meio-fio higienizará as 

mãos entre cada entrega do campista e também usará uma máscara facial. 

Recolha junto ao meio-fio 

Assim que chegar ao Y de MV, estacione ao lado do prédio, na mesma área 

onde o desembarque ocorreu, próximo ao nosso pavilhão externo. Cada 

família receberá uma placa com o nome e unidade de seu trailer, que pode ser 

exibida no para-brisa. A equipe do acampamento reconhecerá sua chegada e 

retirará o (s) campista (s) de sua (s) unidade (s) e os levará ao veículo dos pais 

/ responsáveis. O adulto que pegar a criança deve usar uma máscara. Permita 

que os campistas e a equipe tenham tempo para recolher os pertences do 



 
 

campista e sair com segurança das instalações. Cada campista será levado 

para seu carro individual. Os campistas higienizarão suas mãos imediatamente 

antes de sair do espaço do programa. Também recomendamos que você 

higienize manualmente seu (s) trailer (s) depois que eles entrarem no veículo 

ou antes de entrarem 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 lacrável que 

contenha um lanche com bolsa térmica, bem como lanches adicionais para a 

manhã e a tarde, um maiô, toalha, garrafa de água, protetor solar, 2 máscaras 

ou coberturas limpas e uma mudança de roupas. Os membros da equipe 

ajudarão os campistas na aplicação de protetor solar no acampamento 

enquanto usam luvas. Identifique todos os itens pessoais com o nome do seu 

filho. Todos os itens serão enviados para casa diariamente e deverão ser 

lavados. Artigos macios e brinquedos de casa não serão permitidos. Todos os 

itens devem caber na mochila / bolsa. Uma vez no acampamento, cada 

campista terá sua própria cesta para guardar sua mochila e o almoço que não 

tocará no equipamento dos demais campistas. 

Unidade de acampamento / organização familiar 

O distanciamento físico será imposto entre as unidades / famílias de 

campistas e não haverá mistura de unidades. Cada unidade / família campista 

consistirá de 15 a 20 campistas e 2 a 3 membros da equipe. As unidades 

serão consistentes para cada sessão de duas semanas. A equipe flutuante e 

especializada será limitada. As crianças não se distanciam fisicamente e 

requerem calor e contato próximo com a equipe. Os melhores esforços serão 

feitos para manter as práticas de distanciamento físico. O jogo individual será 

incentivado quando possível, com a equipe do acampamento fornecendo 

materiais interessantes ao redor da sala ou espaço aberto para incentivá-lo. 

Os campistas passarão a maior parte de seus dias fora (se o tempo permitir). 

 

 

 

 



 
 

 

Uso da máscara: Quem e quando 

“Funcionários e campistas devem usar máscaras / coberturas faciais conforme 

exigido pela Ordem mais recente do governador sobre coberturas faciais em 

público” - Acampamentos recreativos 

e Normas de Segurança e Saúde dos Programas para Reabertura 

Pais / cuidadores: por favor, use sua máscara para entrega e retirada na 

calçada, mesmo que você permaneça em seu veículo. Se você precisar entrar 

nas instalações do acampamento ou instalação em Y, por favor, use sua 

máscara. 

Campistas: Os campistas são obrigados a usar uma máscara facial ou 

cobertura. Iremos “agendar horários e locais para quebras de máscara, que 

estarão do lado de fora quando possível. Durante esse tempo, vamos garantir 

que 6 pés de distância sejam mantidos entre os indivíduos. ” - Acampamentos 

Recreativos e Programas de Normas de Saúde e Segurança para Reabertura. 

Os campistas removerão as máscaras para comer e nadar. 

Equipe: a equipe do acampamento deverá usar máscara facial ou cobertura o 

tempo todo. Máscaras ou coberturas faciais serão necessárias durante a 

entrega e coleta. Luvas serão usadas ao auxiliar na troca, auxiliando na 

abertura de embalagens de alimentos, na aplicação de protetor solar, na 

administração de medicamentos e nos primeiros socorros. Eles serão 

alterados entre o uso corretamente; as mãos serão lavadas após o uso. 

Saúde, segurança e protocolos do pessoal 

Todos os dias, os funcionários farão a autoavaliação e atestarão que não 

apresentam quaisquer sinais ou sintomas de COVID-19 e que 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 rosto 

de pano cobrindo cada dia no acampamento, com máscaras extras sempre 

disponíveis para eles em caso de sujeira. Cada unidade de acampamento / 

família terá 2-3 funcionários designados para a totalidade de cada sessão de 

2 semanas. Os conselheiros do acampamento se juntarão à nossa equipe de 

limpeza para manter todas as áreas do acampamento limpas e continuar a 

desinfetar as mesas, cadeiras, equipamentos e todas as superfícies tocadas 

com frequência durante o dia do acampamento. 



 
 

 

Espaços e materiais para acampamentos de gentileza 

Cada unidade de acampamento / família terá seu próprio espaço interno e 

externo designado. Quaisquer espaços que serão usados por diferentes 

unidades / famílias ao longo da semana / dia serão limpos entre o uso de cada 

unidade / família. Os brinquedos e equipamentos serão limitados a itens que 

podem ser facilmente desinfetados. Os brinquedos serão desinfetados 

adequadamente entre os usos de cada unidade / família de campista. Cada 

campista terá seu próprio Kit Campista com seu próprio estoque de giz de 

cera, lápis, tesoura, agitações, etc. para seu uso pessoal, de forma que 

equipamentos como este não sejam compartilhados. 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 espaços diferentes e o 

desinfetante para as mãos estará sempre disponível, em todos os espaços e 

em todas as entradas de edifícios. 

Lavagem, desinfecção, higienização das mãos 

Crianças e funcionários irão lavar ou higienizar as mãos na chegada ao 

acampamento, entre as atividades, antes e depois de comer, trocar / usar o 

banheiro. Os materiais das atividades serão desinfetados entre os usos de 

cada grupo. Maçanetas, interruptores de luz, maçanetas (locais e espaços de 

alto contato) serão desinfetados com a maior freqüência 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 

declarado do desinfetante. Puxadores de banheiro e puxadores de pia / 

torneira serão desinfetados entre o uso de cada grupo. O Y do MV 

Housekeeping Director rastreará e garantirá que todos os protocolos de 

limpeza sejam concluídos e solicitará suprimentos de limpeza e desinfecção 

conforme necessário. 

 

 

 



 
 

Política de Doença 

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 

inexplicada, fadiga avassaladora ou perda recente do paladar ou do olfato 

durante o dia, a criança será imediatamente transferida para o nosso espaço 

de isolamento. Um Y dos membros da equipe MV permanecerá com a criança, 

mas longe dela. O pai / responsável será notificado pela equipe administrativa 

do acampamento; se os pais / responsáveis não estiverem disponíveis 

imediatamente, o contato de emergência e um adulto autorizado para buscá-

lo serão usados. A criança permanecerá / voltará para casa com seus pais ou 

responsáveis e não pode retornar por até 14 dias ou até que orientação 

adicional seja fornecida pelo médico da criança e / ou o conselho local de 

saúde. Funcionários ou campistas com contatos domiciliares com adultos ou 

crianças com COVID-19 devem ser colocados em quarentena por 8-14 dias 

após sua última exposição domiciliar (isso será determinado pelo conselho de 

saúde local). Para a maioria, isso ocorrerá de 8 a 14 dias após o contato 

domiciliar com 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 que seja positivo para COVID-19, essa pessoa deverá 

notificar o Diretor do acampamento e será solicitada a ficar em quarentena 

por 14 dias e consultar um profissional de saúde . Se um membro da família 

de um campista for exposto, a criança que frequenta o acampamento deve 

permanecer fora do acampamento por até 14 dias ou qualquer período de 

tempo determinado pelo conselho de saúde local. 

No caso de um membro da equipe ou uma criança que esteve presente no 

acampamento testar positivo para COVID-19, entraremos em contato 

imediatamente com nosso conselho de saúde local para obter mais 

orientações. Iremos comunicar as informações sobre todos os 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 mensagens de texto. A liderança do 

acampamento se comunicará com os pais regularmente e claramente sobre 

quaisquer mudanças no programa e políticas e fornecerá atualizações sobre 

informações de saúde em tempo hábil (ou seja, diagnóstico de doença ou vírus 

na instalação). Os pais / cuidadores que precisam entrar em contato com a 

liderança do acampamento durante o dia do acampamento devem ligar. 

Considerações importantes para funcionários e família de campistas a serem 

levadas para fora do acampamento 

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

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

acampamento para limitar a sua exposição e a de sua família / domicílio na 

medida do possível. Lembre-se de que o que você escolhe para se expor a si 

mesmo ou sua família durante o verão também é o que você levará para o 

acampamento e lá, potencialmente exporá outras pessoas. Se tivermos um 

caso confirmado em nossa equipe ou acampamento, é provável que nosso 

conselho de saúde local nos peça para encerrarmos parte do programa por 

alguns dias. Esse fechamento faria com que várias famílias não tivessem 

creches e os funcionários não tivessem oportunidade de trabalhar. Lembre-se 

dessas implicações penetrantes ao tomar decisões durante o verão. 

Agradecemos por levar essa responsabilidade a sério. 

 


