
Protocolo para as Atividades Tnuot 1º Semestre 2022

Após um longo período de distanciamento, é com muita alegria que anunciamos a volta das

atividades presenciais das tnuot da Juventude da CIP.

Tendo em vista a atual situação das condições de saúde pública no município de São Paulo,

seguimos tendo que tomar alguns cuidados durante os encontros.

Para que as atividades ocorram de forma segura, pedimos que os participantes (chanichim e

madrichim) zelem pela saúde de todos se comprometendo a:

1. Utilizar máscara durante todo o tempo em que estiverem dentro do espaço da CIP. As

máscaras autorizadas para uso são:

a. Máscara cirúrgica ou a combinação de máscara cirúrgica com máscara de

pano.

b. PFF2 ou KN95.

2. Manter o cuidado com a higiene e atenção em respeitar o distanciamento social.

3. Respeitar os horários de chegada e saída das atividades para evitar aglomerações.

Também é necessário pontuar que:

4. Não será permitido que sejam levados para atividades comidas e lanches.

5. Recomendamos que as pessoas que fazem parte dos grupos de risco para Covid-19 (a

exemplo: hipertensos, asmáticos, diabéticos, etc) não participem das atividades.

6. Reitera-se a corresponsabilidade de todos de agir de acordo com este protocolo.

Recomendamos que cada Chanich traga consigo uma máscara reserva, uma garrafa pessoal

para beber água e frasco individual de álcool em gel (haverá álcool em gel disponível para

uso coletivo nas atividades).
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Só poderão participar das atividades aqueles que estiverem devidamente autorizados (Termos

de responsabilidade e imagem assinados) e com comprovante de vacinação em dia.

Pedimos às famílias e responsáveis que estejam atentos aos meios de comunicação durante o

período das atividades para a necessidade de precisarem ir buscar os chanichim nos seguintes

casos:

a. Suspeita de sintomas de Covid-19.

b. Descumprimento de qualquer um dos itens deste protocolo por parte do chanich.

Estamos ansiosos para o retorno das atividades com segurança, responsabilidade e diversão.

Termo Responsabilidade:

Eu, _______________________, autorizo o/a chanich/a _____________________ a

participar das atividades da tnuá ___________________________ durante o período de

19/03/2022 até 25/06/2022.

Afirmando que estou ciente e concordo com os Protocolos propostos acima.

Também declaro que a CIP será exonerada de qualquer responsabilidade em decorrência da

manifestação de qualquer episódio ou sintomas de Covid-19 que forem experienciados pelo/a

chanich/a.

Assinatura:_______________________________

Eu, _______________________, autorizo o uso da imagem do chanich/a

_____________________ nas redes sociais relacionadas à Congregação Israelita Paulista,

apenas como fins de registro e divulgação das atividades.

Assinatura:_______________________________
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