Protocolo de
Segurança
Sítio Semente
contra a COVID-19
Bem Vindos!
Devido à situação que vivemos com a pandemia do coronavírus, criamos
este protocolo com orientações e ajustes no funcionamento dos cursos com
o intuito de preservar a saúde de todas as pessoas envolvidas, alunos e
equipe, para garantir o máximo de segurança a todos os presentes.
Reduzimos o número de vagas disponíveis em todos os nossos cursos e
contamos com o apoio de todos os que forem participar, pois nossas
orientações só terão resultados se todos colaborarem e seguirem as regras
estipuladas com respeito, empatia e carinho.
Pedimos que leiam atentamente todas as instruções abaixo e estaremos à
disposição para maiores esclarecimentos.

- Máscaras obrigatórias em
todos os momentos dentro do

Preparação para vir ao Sítio Semente

Sítio Semente

Recomendamos que todas as pessoas que
precisarão fazer viagens longas para
chegar até o Sítio façam o teste para
garantir que não estão contaminadas,
mesmo que sem sintomas.

- Medição de temperatura diária

Todos aqueles que sentirem qualquer
sintoma suspeito dentro dos 15 dias que
antecedem sua viagem deverão cancelar
sua participação e nós poderemos
garantir a vaga para outro curso.
Ao chegarem, todos os participantes
terão suas temperaturas medidas e esse
procedimento será repetido diariamente.
Quem tiver com temperatura 37 graus ou
acima, não poderá participar das
atividades.

em todos os presentes
- Turmas reduzidas
- Distanciamento social durante
as aulas teóricas e práticas
- Refeições e lanches com
cuidado redrobrado e
distanciamento no refeitório
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- Higienização constante de
todos os locais, especialmente
banheiros e refeitório
- Álcool 70 disponível em todas
as áreas do Sítio Semente

- Alojamento interditado: a
acomodação será feita no
camping, cada participante
deverá ter a sua barraca
- Voluntariado suspenso por
tempo indeterminado

1

Trajeto até o Sítio Semente
Durante o trajeto até o Sítio, relembre de tomar os cuidados
necessários para evitar qualquer contaminação nos lugares públicos
que tiver passando, evitando contato e proximidade com pessoas e
objetos, usando álcool e a máscara de proteção em todos os
momentos.
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Ao chegar ao Sítio Semente, todos terão suas temperaturas medidas e
aqueles que apresentarem mais de 37 graus não poderão participar
das atividades. Esse procedimento será repetido todos os dias.
Recomendamos que você tome um banho e troque a roupa da viagem
caso tenha passado por locais públicos durante o trajeto.

Uso de máscara será obrigatório em todos os momentos dentro do
Sítio Semente
Com exceção apenas para a sua própria barraca, para os chuveiros e
nos momentos de refeição, respeitando o cuidado com o próximo.

Acomodação
Os nossos alojamentos coletivos estarão interditados em nossos
cursos para a segurança de todos. Aqueles que quiserem ficar no Sítio
Semente nos dias de curso poderão acampar em nossas áreas de
camping. É necessária confirmação prévia do camping pelo nosso email: contato@sitiosemente.com
Para o camping, é preciso trazer todos os itens necessários (barraca,
colchão, travesseiro, cobertor, etc...), pois não temos disponíveis para
fornecer.

Banheiro
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Disponibilizamos álcool 70 em todos os banheiros e contamos com a
colaboração de todos para que seja feita a higienização do vaso
sanitário antes e depois do uso. Dessa forma você garante a sua
segurança e da próxima pessoa que for utilizar.

Os chuveiros estarão disponíveis para uso normalmente, porém
pedimos que não sejam compartilhados itens de uso pessoal, atenção
e cuidado para evitar aglomeração dentro do banheiro.

Aulas Teóricas

Aulas Práticas
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Todas as aulas práticas serão em ambientes externos e com atenção
coletiva redobrada para o distanciamento entre os participantes.
Durante as atividades práticas, para quem for utilizar as ferramentas
disponibilizadas pelo sítio, pedimos higienizá-las propriamente depois
das atividades. Sempre bom ficar atento para não colocar a mão no
rosto durante as atividades externas.
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Todas as aulas teóricas serão realizadas em ambiente externo. Cada
aluno será orientado a "adotar" uma cadeira que será sua até o final
do curso. Vamos disponibilizar formas para identificação e
higienização da cadeira, que será de responsabilidade do próprio
aluno.
Adotaremos o distanciamento adequado entre as cadeiras para as
aulas teóricas e pedimos a colaboração de todos para o
posicionamento das mesmas mantendo sempre um espaço seguro de
distância dos outros e não compartilhando objetos pessoas.

Refeições e lanches
Com intuito de minimizar os riscos de contaminação, solicitamos que
cada um traga sua colher, faca, garfo, copo e prato para uso pessoal.
Para aqueles que não conseguirem trazer pratos, temos alguns
disponíveis aqui no Sítio Semente.
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As refeições acontecerão no nosso salão. Teremos pessoas servindo as
refeições durante o horário estabelecido, utilizando os devidos

equipamentos de proteção. Os locais de refeição serão identificados e
separados com distanciamento adequado para a segurança de todos.
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Recomendamos que além de utilizarem as mesmas cadeiras, as
pessoas façam a refeição nos mesmos lugares sempre. Para a
segurança de todos, somente quando estiver no seu local de refeição
a máscara poderá ser retirada.
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Voluntariado
Por enquanto o programa de voluntariado está suspenso.
Informaremos nas nossas redes sociais, site e a todos os inscritos
assim que for possível voltar a receber voluntários.

