
 

 
Protocolo Interno de Prevenção e Controle COVID19  

 
 
Considerando o disparo do vírus em 2022, o protocolo anterior foi adaptado, com 
propósito de fornecer orientações e suporte para operações seguras, por meio da 
prevenção, da identificação precoce e do controle do COVID-19 na organização.  
 
Regras gerais:  
Os instrutores devem comunicar no ato da observância, crianças e adolescentes doentes 
ou com sintomas; 
Os assistidos devem ser direcionados imediatamente a sala de isolamento, que só será 
ocupada por uma pessoa; 
O contato deve ser feito imediatamente a família, através da coordenação; 
Educadores e funcionários doentes ou com sintomas não devem vir a AMMA, onde 
reforça-se a necessidade de realização do exame imediatamente; 
Orientamos a procurarem informações, tendo em vista que existem postos de saúde 
realizando o exame, com resultado no mesmo dia; 
Caso não seja possível realizar o teste nos Postos, informar a Gestora que orientará os 
trâmites para que o exame seja custeado pela AMMA;  
É nosso dever, reforçar a lavagem regular das mãos nas oficinas, com água, sabonete e 
uso de álcool; 
A limpeza das oficinas deve ser constante, onde todos os participantes podem ser 
envolvidos na higienização de mobílias e materiais.  Será oferecida no mínimo uma vez 
por dia, desinfecção e retirada do lixo, através da equipe de limpeza;   
Os acessórios e instrumentos utilizados pelas crianças deve ser higienizado no ato do 
uso;  
Os lavatórios das oficinas devem ser mantidos com sabão e álcool;  
Ficará disponível álcool que deve ser utilizado nas mãos também no retorno dos 
banheiros; 
Ao menos uma vez por dia será limpo e desinfetado todas as instalações onde transitam 
pessoas (mesas de refeição, maçanetas e puxadores de portas e janelas); 
Todos os eventos que possam criar aglomerações devem ser evitados; 
Manter as carteiras / mesas distanciadas por um metro; 
 É nossa responsabilidade ensinar e mostrar formas de criar um espaço pessoal e evitar 
contato físico desnecessário; 
Canais de informação e atividades informacionais ainda são bem vindas, conscientizem 
às crianças e adolescentes;   
Estimule as crianças e adolescentes a discutirem suas dúvidas e preocupações. Explique 
que é normal que tenham reações diferentes, e os encoraje a conversar com 
educadores, no caso de perguntas e aflições. Dê informações de maneira honesta e 
adequada à idade; 
Se possível, crie oportunidades para que a criança brinque e relaxe. Na medida do 
possível, mantenha rotinas e programações regulares, muitos passaram por perdas.  



 

Ensine bons hábitos, como: cobrir a tosse ou o espirro com o cotovelo flexionado ou 
com lenço de papel, e jogá-lo fora imediatamente numa lixeira, e não tocar os olhos, a 
boca ou o nariz se as mãos não estiverem bem lavadas; 
As faltas dos assistidos devem ser monitoradas, através da equipe técnica. O educador 
deve informar; 
Não permita que crianças e adolescentes estigmatize os colegas ou zombe de alguém 
que esteja doente; lembre-se de que o vírus não respeita limites geográficos, etnias, 
idade ou gênero;  
Peça que os assistidos analisem e identifiquem comportamentos de risco e sugiram 
atitudes mais seguras.  (cultive atitudes de empatia e cuidado); 
As famílias receberão via agenda, no primeiro dia, comunicado, procedimentos e 
orientações e ainda por outros canais, como Whatzapp.   
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