
No ano em que completamos 40 anos de 
atuação no Brasil, a Gan Israel está trabalhando 
para receber seus participantes com segurança. 
Como sempre, ao longo dessa trajetória,  a 
saúde e a segurança são as prioridades em 
todas as nossas decisões. Cada experiência que 
acontece na Gan Israel  nos mostra o quanto o 
acampamento desempenha um papel essencial 
na vida das crianças e jovens. Somos motivados 

pela nossa missão educacional  
de proporcionar férias 

divertidas repletas 
de alegria, diversão, 

ensinamentos judaicos 
e experiências 
motivantes e 
inspiradoras, 
fundamentais na 
formação das crianças 

e jovens. Acreditamos 
que num ano como este, 

essas experiências e 
vivências são ainda mais 

essenciais para as crianças e 
estamos confiantes que BEZ”H seremos 
abençoados com saúde e sucesso.

PROTOCOLOS 
DE SEGURANÇA 
VERÃO 2020/2021

Para garantir maior 
SEGURANÇA a todos, 
leia com atenção este 
protocolo adotado pela 
Gan Israel, baseado 
baseado em outras 
filiais da GI e que segue 
as orientações dos 
órgãos governamentais, 
autoridades locais e da 
ABAE (Associação Brasileira 
dos Acampamentos 
Educativos).

ANTES DAS COLÔNIAS

Documentos
Neste ano, será indispensável a 
apresentação dos seguintes documentos:

     Ficha médica completa e atualizada.

    Os participantes deverão realizar o teste 
para COVID19(PCR) até seis dias antes do 
início da colônia. Somente as crianças com 
resultados negativos estarão autorizadas a 
participar .

*Para Pardes Chana e Teen Camp: os testes 
devem ser realizados à partir do dia 11/12.
*Para Gan Israel e Yeshiva Camp: os testes devem 
ser realizados à partir do dia 28/12.

Os testes devem ser enviados por email para 
a central GI, para serem avaliados e a inscrição 
aprovada (o pagamento efetuado não garante 
a inscrição sem aprovação dos documentos 
médicos).

   Atestado médico atual que certifique que a 
criança está em perfeitas condições de saúde, 
sem nenhuma condição de risco ou baixa 
imunidade, para participar das colônias de férias 
e atividades recreativas e esportivas.

PARA SEGURANÇA DE TODOS, 
NÃO PODERÃO EMBARCAR 
AS CRIANÇAS QUE NÃO 
APRESENTAREM ESTES TRÊS 
ITENS COMPLETOS.

Após a realização do teste solicitamos que 
as crianças permaneçam em quarentena 
até o embarque.

Mesmo sob essas condições, solicitamos 
que observem e monitorem as crianças 
caso tenham algum sintoma ou contato 
com pessoas infectadas. Nestes casos, elas 
devem permanecer em casa.
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Durante as Colônias

Controle Diário
Medição de temperatura e 
sintomas suspeitos das crianças, 
monitores e funcionários. 
Limite 37,5º.

Limpeza
Procedimentos de limpeza e 
sanitização mais rigorosos.
Aumento da freqüência e revisão 
dos procedimentos de limpeza 
diária em todos os  ambientes de 
uso comum.

Controle de entradas
Controle rigoroso de entradas de 
funcionários.
Havendo suspeita de infecção, a 
entrada será negada.
Não receberemos visitantes.
Nao receberemos participantes na 
segunda temporada.

Lavagens das mãos entre as 
atividades.
Procedimentos extras de etiqueta 
na rotina: ao tossir ou espirrar 
cubra nariz e boca com lenço ou 
com braço, e não com as mãos;
Disponibilização de álcool gel com 
segurança.
Garrafas de água individuais.
Cuidados extras com hidratação.

Medidas extras de higiene

EM CASO DE SINTOMAS SUSPEITOS:

O participante ficará em uma área separada. Caso seja 
necessário, de acordo com recomendações e critérios 
médicos, o responsável pelo acampante será comunicado, 
para buscá-lo na colônia no prazo estipulado pela 
organização
.
Nós, da Gan Israel, estamos fazendo a nossa parte 
com as medidas necessárias  para proporcionar férias 
seguras e saudáveis para as crianças. Contamos com 
a colaboração dos responsáveis pois a segurança de 
todos os participantes depende não somente de nós, 
mas sim do comprometimento e  responsabilidade dos 
pais em seguir tais medidas.

Pedimos, por gentileza, que preparem seus filhos antes 
da chegada a colônia, para que eles compreendam os 
procedimentos importantes que acontecerão durantes os 
dias por aqui.

ESTES PROCEDIMENTOS 
PERMANECERÃO ENQUANTO 
PERDURAR OS RISCOS DE 
CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19

Caso haja alguma mudança no cenário atual, que 
comprometa a realização segura das colônias a Gan 
Israel, a Direção tomará as medidas e alterações 
necessárias nessas cláusulas,  priorizando sempre a 
saúde dos participantes.

www.ganisrael.com.br
(11) 3334-2975

No Embarque 

Procedimentos
Faremos checagem de temperatura de 
cada criança antes de embarcarem no 
ônibus.

Os ônibus serão higienizados. 

As crianças deverão embarcar com 
máscaras.

whats (11) 94553-5869


