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OBJETIVO 
 
Estabelecer atividades de prevenção e controle durante a recepção e permanência de 
estudantes nas instalações do Centro Isha, a fim de evitar o risco de infecção pelo COVID-
19. 
Manter o Centro Isha como espaço livre do COVID-19. 
 
ESCOPO 
Este procedimento se aplica, sem exceção, a todos os estudantes que entram no centro, e 
vêm por vontade própria. 
São estabelecidas as recomendações necessárias a seguir desde o início da viagem, nos 
diferentes locais de origem. 
São estabelecidas as diretrizes necessárias durante a estadia e a convivência dentro do 
Centro. 
As indicações detalhadas aqui destinam-se apenas a apoiar um processo de transição 
equilibrado que não põe em perigo o bem mais importante: a saúde e a vida das pessoas. 
 
ESTE PROTOCOLO ESTÁ SUJEITO A ALTERAÇÕES, DE ACORDO COM AS 
DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELAS AUTORIDADES SANITÁRIAS DO URUGUAI 
 
RESPONSABILIDADES 
 
É de responsabilidade do Centro Isha estabelecer os controles necessários para minimizar 
os riscos desta doença. 
É de responsabilidade das pessoas que entram no centro cumprir estritamente o que é 
indicado neste documento. 
É de responsabilidade dos estudantes informar antes da viagem, se estiveram em contato 
com uma pessoa infectada ou com suspeita de infecção pelo COVID-19. 
É responsabilidade do aluno informar se foi infectado pelo COVID-19 e apresentar atestado 
médico mostrando a inexistência do COVID-19. 
É responsabilidade dos alunos, uma vez confirmada a sua participação, a realização do teste 
PCR (swab nasofaríngeo e orofaríngeo), com um período não superior a 48 horas antes da 
chegada ao Centro Isha. 
 
É RESPONSABILIDADE DOS ALUNOS MANTER AS MEDIDAS DE PRECAUÇÃO PARA 
PERMANECER NESSA BAIXA MARGEM DE RISCO, MINIMIZAR QUALQUER RISCO DE 
CONTÁGIO COM COVID-19 APÓS SUA VIAGEM FOR CONFIRMADA: ASSISTÊNCIA A 
REUNIÕES, CENTROS COMERCIAIS OU QUALQUER EXPOSIÇÃO NÃO PRECISA, 
ETC. 
 
É RESPONSABILIDADE DO ALUNO NÃO SE APRESENTAR AO CENTRO COM 
QUAISQUER SINTOMAS DE FRIO, TOSSE, FEBRE, DOR DE GARGANTA, DOR DE 
CABEÇA, DOR MUSCULAR OU QUALQUER OUTRO SINTOMA DE PROVÁVEL 
INFECÇÃO COM COVID-19. 
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INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE SARS-Co-V-2 
 
Os coronavírus são uma família de vírus que causam doenças (do resfriado comum a 
doenças respiratórias mais graves) e circulam entre humanos e animais. 
Nesse caso o SARS-COV2. Apareceu na China em dezembro 2019 e causa uma doença 
chamada COVID-19, que se espalhou por todo o mundo e foi declarada uma pandemia global 
pela Organização Mundial da Saúde. 
 
Os coronavírus humanos são transmitidos de uma pessoa infectada para outras: 

- através das gotículas que uma pessoa doente expulsa ao tossir e espirrar 
- ao tocar ou apertar a mão de uma pessoa doente, 
- ao tocar um objeto ou superfície contaminada com o vírus e levar as mãos sujas à 
boca, nariz ou olhos. 
 

Os sintomas são: tosse, febre, dor de cabeça e pode ser acompanhado por um dos 
seguintes: 
 

- dificuldade para respirar 
- dor ou ardor de garganta 
- escorrimento nasal 
- olhos vermelhos 
- dores musculares ou articulares 
- diarreia 
- conjuntivite 
- dor de cabeça 
- perda do olfato ou paladar 
- erupções cutâneas ou perda de cor nos dedos das mãos e pés 

 
 
As melhores maneiras de prevenir a infecção são: 
 

- Lave as mãos com água e sabão frequentemente e use soluções de gel à base 
de álcool a 70%. 

- A prática da etiqueta respiratória: cobrir o nariz e a boca ao tossir ou espirrar, 
com um lenço descartável ou com o ângulo interno do braço. 

- Não cuspa. Se necessário, use um lenço descartável, coloque-o em um saco 
plástico, amarre-o e jogue-o no lixo; depois lave as mãos. 

- Não toque no rosto com as mãos sujas, especialmente nariz, boca e olhos. 
- Limpar e desinfetar superfícies e objetos de uso comum em escritórios, locais 

fechados, transporte, centros de reuniões, entre outros. 
- Mantenha uma distância saudável (pelo menos 1,5 m) durante os contatos.  
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PROCEDIMENTO 
 
1.0 CONSIDERAÇÕES DESDE A PREPARAÇÃO DA SUA MALA DE VIAGEM 

 
1.1 Lave as mãos e desinfecte-as com um gel à base de álcool a 70%. 
1.2 Limpe a parte externa da mala usando um pano úmido, de preferência com uma 
solução de água e sabão neutro. 
1.3 Coloque spray para desinfetar no interior e o exterior da mala e deixe secar. 
Nota: A limpeza pode variar dependendo do material de fabricação da mala, a 
desinfecção é uma etapa necessária. 
1.4 Proceda ao armazenamento dos pertences, mantendo sempre as medidas de 
higiene necessárias. 
1.5 Recomenda-se levar uma muda de roupa em uma mala de mão, que será trocada 
na chegada ao centro. 

 
 
2.0 RECOMENDAÇÕES A SEGUIR EM AEROPORTOS OU TERMINAIS DE ÔNIBUS. 

 
2.1 O estudante deve usar o seguinte desde que sair de casa: máscara de boca KN-

95 e máscara de proteção facial, conforme indicado nas fotos a seguir: 
 

 

                                        
 
 
Anotações importantes: 

 
- A máscara de proteção facial deve ser reutilizável. A foto indica a maneira 
correta de usar as duas proteções. 
 
- Cada um dos estudantes deve garantir o fornecimento desses equipamentos 
durante a estadia no Centro Isha. Recomenda-se trazer pelo menos 5 
máscaras de boca KN-95. 
- O equipamento de proteção pessoal deve ser usado durante toda a viagem 
até a chegada às instalações do Centro Isha. 
 
Nota: Não é recomendado, de jeito nenhum, remover e tocar no protetor facial. 
 

2.2 Quando você chegar no aeroporto, vá para a área de embalagem de malas. 
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2.3 Use o menor número possível de cestas ao passar pelos controles do aeroporto e 
linhas de transporte. 

2.4 Manter, tanto quanto possível, a Distância Social, que se refere à distância mínima 
necessária para entrar em contato com as pessoas (1,5 metros). 

 
 

 
 

3.0 O ESTUDANTE À CHEGADA NO CENTRO ISHA 
 

3.1  Assim que você sai do veículo, será recebido pelo pessoal do centro no posto de 
Controle, que procederá com a aplicação de spray com uma solução desinfetante 
nas suas roupas, mãos e fora da mala. O calçado também é desinfetado.  

3.2 É preciso ir ao posto de controle onde as mãos são lavadas e desinfetadas 
conforme procedimento estabelecido. 

3.3 A temperatura e o nível de oxigênio serão medidos. 
   3.4 Um laboratório autorizado realiza o teste de detecção rápida para COVID-19 
         (teste de antígeno). 

 
NOTA: Este teste é obrigatório e é da responsabilidade do aluno, de forma a 
garantir uma convivência segura durante o período de quarentena. 
 
Todos os testes solicitados aplicam-se da mesma forma para alunos que já foram vacinados 
contra COVID-19 
 
3.5 O aluno recebe uma indução da equipe do Centro sobre as práticas a serem 
seguidas nas instalações. Durante esse período, também preenche os documentos 
para seu registro na Fundação. 
 
Obs: Durante a recepção e caso haja mais de uma pessoa, o processo será realizado 
com o cuidado de manter o Distanciamento Social permitido. 
 
3.6 Ao receber o resultado do teste rápido e ser NEGATIVO, a equipe do centro leva 
o aluno para seu quarto. 
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3.7 Em caso de detectar qualquer sinal fora dos parâmetros normais e/ou apresentar 
sintomas de resfriado, tosse, febre, dor de garganta, dor de cabeça, dores musculares, etc., 
e se houver suspeita de infecção por COVID-19, o O Centro Isha  ajudará o aluno a coordenar 
a assistência médica com seu seguro médico para avaliar os próximos passos. 
 
NOTA IMPORTANTE: os pontos anteriores podem ser modificados de acordo com as 
necessidades do Centro. 
 
 
4.0 O ESTUDANTE DENTRO DO QUARTO 
 

4.1 Remova o protetor facial, é recomendável mantê-lo limpo numa bolsa enquanto 
não estiver em uso. 

4.2 Remova e descarte a máscara facial na lixeira. 
4.3 Tomar banho, colocando todas as roupas que você usou durante a sua viagem 

em um saco plástico. Nó-lo corretamente. 
4.4 Continua com a desembalagem de seus pertences, tentando não colocar objetos 

nos leitos restantes, a fim de evitar a contaminação cruzada. 
4.5 Designe um par de sapatos para uso exclusivo dentro do centro. 
4.6 Coloque seus pertences no espaço designado. 
4.7    Mantém o distanciamento social dos colegas de quarto. 

O uso da máscara de boca é imprescindível neste espaço quando é o mesmo com 
o pessoal da limpeza. 

4.8   Dado que o retiro é presencial, as atividades serão realizadas de acordo com as      
diretrizes que o Centro estabeleceu para a convivência em espaços comuns. 

 
5.0 COEXISTÊNCIA DURANTE O PERÍODO DE QUARENTENA, O ESTUDANTE: 

 
5.1 Passa os primeiros dias realizando todas as atividades em seu quarto e espaços 

estabelecidos para: alimentação, exercício, unificação, expressão e reuniões de 
apoio. No sexto dia o teste PCR (swab nasofaríngeo e orofaríngeo)** é realizado 
para descartar qualquer contágio por COVID-19. Se o resultado for negativo, o 
estudante é integrado às atividades presenciais, o que pode ser no dia seguinte. 
 
Durante a estadia, o centro organizará uma atividade ao ar livre, de forma 
escalonada, organizada e sempre na companhia de uma pessoa da Fundação. 
Isso estará sujeito às atividades planejadas dentro do retiro. 
 
** Este teste é obrigatório e de responsabilidade do aluno.  
 

Caso o resultado seja positivo, aplicar o ponto 3.7.  
 
Observação: O pagamento dos exames é feito imediatamente com o laboratório, 
podendo ser feito com cartão ou em dinheiro. 
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Observação: o quarto durante a quarentena é compartilhado com outros 
estudantes. Os quartos são designados no momento da reserva, antes da 
chegada de cada pessoa. Qualquer alteração na passagem que gere atraso na 
chegada ao centro fará com que o tempo de quarentena seja alargado a todos os 
membros do quarto, mesmo que a sua chegada tenha sido a tempo. 
 
Mantém distância social com seus colegas de quarto, com a equipe de limpeza e 
com a equipe do centro.  O uso de máscara de boca é essencial neste espaço 
quando coincide com o pessoal de limpeza. 

 
5.2 No final deste período, as atividades serão realizadas de acordo com as diretrizes 

que o Centro tem estabelecido para a convivência em espaços comuns.  
 

NOTA IMPORTANTE: O PERÍODO DE QUARENTENA É ESTABELECIDO 
PARA GARANTIR QUE AS PESSOAS DENTRO DO CENTRO ISHA ESTEJAM 
LIVRES DO COVID-19; ESSAS MEDIDAS VISAM MANTER A SAÚDE 
DURANTE O INÍCIO DESTE PROGRAMA E NELE.   POR ESSE MOTIVO, 
PERMANECER NO CENTRO O TEMPO TODO SERÁ UMA DAS DIRETRIZES 
A SEGUIR.  SOMENTE EM CASO DE FORÇA MAIOR E SOB AUTORIZAÇÃO, 
O ALUNO PODERÁ DEIXAR O LOCAL, SEMPRE EXECUTANDO TODAS AS 
MEDIDAS PREVENTIVAS. 
CASO O ALUNO NÃO DESEJA FICAR NO PROGRAMA APÓS O INÍCIO, O 
CENTRO ISENTA-SE DE QUALQUER RESPONSABILIDADE E O VALOR 
PAGO NÃO TERÁ REEMBOLSO. 

 
 
6.0 COEXISTÊNCIA APÓS O PERÍODO DE QUARENTENA, O ESTUDANTE: 

 
6.1 No final do período de quarentena, o estudante será alojado em outro quarto, 

podendo compartilhar com outros estudantes que passaram pelo mesmo 
processo. Isso dependerá dos requisitos e disponibilidade do Centro Isha. 

6.2 Dentro do quarto, devem ser seguidas medidas de higiene pessoal e 
recomendações para reduzir o risco de contágio: lavar e desinfetar as mãos, usar 
a etiqueta respiratória, não cuspir ou tocar o rosto com as mãos sujas. O uso de 
máscaras de boca continua a ser uma medida constante, em particular espaços 
comuns e fechados. 

6.3 Ventile de forma natural o quarto, a maior parte do tempo e da melhor maneira 
possível. 

6.4 O uso de toalhas de mão é individual e será algo a seguir ao longo do processo, 
recomendando o lavado constantemente. O uso de gel desinfetante 
constantemente, também é necessário 
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Nota: é recomendável levar de 2 a 3 toalhas de mão para uso pessoal. O uso de 
gel bactericida nas áreas comuns será fornecido pelo centro de Isha. 
 

6.5  Cada um dos estudantes é responsável por manter o espaço para objetos 
pessoais em ordem e limpo. 

6.6 Recomenda-se não compartilhar objetos de uso comum ou pessoal: telefones, 
fones de ouvido, caneta, equipamentos de proteção individual. 

6.7  Não é permitido guardar alimentos dentro dos quartos. 
6.8 A limpeza de calçados é essencial em locais onde os tapetes são encontrados 

com uma solução desinfetante. 
6.9 É importante respeitar a distância social estabelecida (1.5 metro), em particular 

com o pessoal fora do centro. 
6.10  É necessário cumprir as horas estabelecidas pelo centro para as diferentes 

atividades comuns. 
 

SE DURANTE O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA, UM ALUNO 
DESENVOLVER SINTOMAS SUSPEITOS DE CONTAGIO COVID-19: FEBRE, 
ESPIROS, SECREÇÃO NASAL, TOSSE, DOR DE CABEÇA, ETC., O CENTRO ISHA 
AJUDARÁ NA COORDENAÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA COM O SEU MÉDICO 
PARA AVALIAR OS PASSOS A SEGUIR. 

 
O CENTRO ISHA ESTÁ ISENTO DE QUALQUER RESPONSABILIDADE. 

 
 
7.0 INFORMAÇÕES A CONSIDERAR 
 

 7.1 É importante que, durante o planejamento, você tenha as informações completas e 
claras sobre os requisitos de entrada, saída e conexão para cada país antes e durante a 
viagem. Os requisitos são impostos por governos e autoridades locais e mudam 
constantemente. Pontos a revisar: 

 
- Requisitos de entrada 
- Informações de paradas 
- Restrições locais 
- Quarentena 
- Resultado negativo de um teste COVID-19 e duração 
 

7.2 Cada participante deste retiro deve possuir Seguro Médico com cobertura também 
para COVID-19. 
7.3 É necessário ter o calendário completo de vacinas contra a COVID-19 para entrar 
no Uruguai. 
7.4 Cada participante deve ser submetido a um teste de PCR (swab nasofaríngeo e 
orofaríngeo), o mais tardar 48 horas antes da chegada ao Centro Isha. Sem este 
resultado, não é possível entrar no evento. 
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7.5 Cada participante, antes de sua viagem, deverá apresentar a declaração solicitada 
pelo governo uruguaio. 
 

 
 
É da responsabilidade do aluno avisar ao mestre com quem fez contato para a reserva, 
que leu e entendeu este protocolo.  
 

 
 
 
 
 
 
 

NOME COMPLETO 
 
 
 
 
 

ASSINATURA  
 
 
 
 
DATA: _________________________ 
 
 
Nota: Ao assinar esta folha, concordo que li e compreendi todo o protocolo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


