
PROTOCOLO DE PREVENÇÃO DA COVID-19 

 

Estimado Participante, 

 

O retiro foi preparado com muita atenção, cuidado e carinho para garantir seu 

conforto, bem-estar e segurança. 

 

Algumas adaptações foram feitas em nosso ambiente, buscando as melhores 

estratégias e práticas. Foram seguidas diretrizes estabelecidas pela OMS 

(Organização Mundial da Saúde) e algumas orientações médicas. 

   

 

 

SIGA AS SEGUINTES ORIENTAÇÕES: 

 

- Use a máscara em todos os ambientes do retiro, posicionadas de modo a cobrir 

o nariz e a boca; 

- Respeite as regras respiratórias, ou seja, cobrir a boca com o antebraço quando 

tossir ou espirrar;  

- Lave as mãos com frequência e sempre que ao tossir, espirrar, assoar o nariz 

e for ao banheiro; 

- Higienize suas mãos ao entrar e ao sair dos ambientes; 

- Haverá um suporte de álcool em gel na entrada de cada ambiente; 

- Respeite a distância mínima de 2 metros entre os participantes; 

- Durante as refeições, respeite o distanciamento sugerido e, ao se servir, 

observe o silêncio. Poderão se servir até 02 pessoas por vez; 

- Cada mesa será ocupada por um participante. As mesas serão marcadas para 

que sejam usadas por apenas um participante durante o período do retiro, salvo 

quando forem pessoas da mesma família; 

 



- Os quartos foram higienizados. Não haverá limpeza deles durante o retiro; 

- Sugerimos deixar em um canto do quarto os calçados que foram usados fora 

do quarto, ou seja, não circular com eles dentro de seus aposentos. 

- Serão permitidos a permanência de no máximo 02 participantes no interior da 

Biblioteca; 

- As cadeiras na Capela principal e no Salão de Vídeo serão marcadas durante 

o período do retiro, para que sejam usadas por apenas um participante; 

- Caso o participante apresente a temperatura corporal maior ou igual a 37,8° ou 

sintomas gripais como por exemplo: tosse seca ou produtiva, dor no corpo, dor 

de garganta, congestão nasal, dor de cabeça, falta de ar, ou outro sintoma 

semelhante à Covid-19, pedimos que o participante procure atendimento 

médico. 

- Não devem participar do retiro pessoas que tiveram contato com pessoa com 

suspeita ou Covid-19 confirmada, dentro do período de 07 dias que antecedem 

o início do retiro.   

Em caso de dúvida, procure um dos voluntários ou um dos auxiliares que servem 

no refeitório. Estamos à disposição! 

 

Em Divina Amizade,  

Retiro de Brasília. 


