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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 por 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 o que é indicado neste 
documento. 
É de responsabilidade do participante informar antes da viagem, se esteve em contato com 
uma pessoa infetada ou com suspeita de infecção por COVID-19. 
 
É RESPONSABILIDADE DO PARTICIPANTE NÃO SE APRESENTAR NO CENTRO COM 
ALGUM SINTOMA DE GRIPE, TOSSE, FEBRE, DOR DE GARGANTA, DOR DE CABEÇA, 
DOR MUSCULAR OU QUALQUER OUTRO SINTOMA DE PROVÁVEL INFECÇÃO COM 
COVID-19. 
 
É RESPONSABILIDADE DOS PARTICIPANTES 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: PEDIMOS QUE VOCÊ SE CUIDE. 
 
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. 
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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 infetada para outras: 

- Através das gotículas que uma pessoa doente expulsa ao tossir e espirrar 
- Quando tocar ou apertar a mão de uma pessoa doente 
- Quando 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 
- corrimento 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 
- cansaço  

 
 
As melhores formas 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.  

 
 
PROCEDIMENTO 
 
1.0  RECOMENDAÇÕES A SEGUIR DURANTE A VIAGEM 
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1.1 Desde a saída de casa até a chegada às instalações do Centro Isha, 
Sugere-se usar uma máscara facial, pois reduz ou filtra a quantidade de vírus 
exalado por uma pessoa infetada e limita a quantidade de vírus que uma pessoa inala. 
 
Considere que você deve cobrir o nariz e a boca ao mesmo tempo e deve ser 
encaixado na ponte do nariz e na pele do rosto sem vincos para evitar 
entrada de ar pelos cantos. Conforme indicado na foto a seguir: 
 

                                     
 
                                 
Anotações importantes: 

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

 

                                                                  
 

 
2.0  O ESTUDANTE À SUA CHEGADA NO CENTRO ISHA 
 

   2.1 Um laboratório autorizado realiza o teste de detecção rápida para COVID-19 
         (teste de antígeno). 

 
NOTA: Este teste é obrigatório e é de responsabilidade do participante, para 
garantir uma convivência segura durante o período do retiro. 

 
Todos os testes solicitados aplicam-se da mesma forma para participantes que 
já foram vacinados contra COVID-19 

 
2.2 A temperatura é medida. 
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2.3 Receberão uma indução da equipe do Centro sobre as práticas a seguir dentro das 
instalações. Nesse momento, também preencherão os documentos para registro na 
Fundação. 
 
2.4 Quando receber o resultado do teste rápido e ser NEGATIVO, o participante 
pode ser incorporado em atividades presenciais e fazer uso das instalações em geral. 
 
OBS: PERANTE UM RESULTADO POSITIVO, O CENTRO ISHA APOIARÁ O 

PARTICIPANTE COM A ORGANIZAÇÃO PARA SEU RETORNO À SUA 
CASA OU LOCAL DE SUA ESCOLHA, PARA FAZER SUA RECUPERAÇÃO. 
 
SE O RESULTADO FOR MOTIVO DE DÚVIDA, PODE SOLICITAR A 
REPETIÇÃO DO TESTE, CORRENDO AS DESPESAS POR CONTA 
DO PARTICIPANTE. 
 
No caso de detetar qualquer sinal fora dos parâmetros normais e/ou apresentar 
sintomas de constipação, tosse, febre, dor de garganta, dor de cabeça, dores 
musculares, diarreia, dor abdominal (referido na secção Informações Gerais sobre 
SARS-Co-V-2). O Centro Isha está isento de qualquer responsabilidade. 

 
 
3.0 O ESTUDANTE DENTRO DO QUARTO 
3.1 Remova e descarte a máscara facial na lixeira. 
3.2 Proceda à lavagem e desinfeção das mãos. 
3.3 Quando tirar suas coisas fora da mala, procurar não colocar objeto nenhum sobre os 
leitos restantes, para evitar contaminação cruzada. 
3.4 Alocar um par de sapatos para uso exclusivo dentro do centro. 
3.5 Coloque seus pertences no espaço designado. 
3.6 O uso de máscaras faciais é o seguinte: 

 

 Após o teste de antígeno, o uso de máscara facial FICA À DISCRIÇÃO DE CADA 
PARTICIPANTE E/OU SUGESTÃO DO PESSOAL DO CENTRO ISHA. 

 Durante o retiro, o uso da máscara dentro do quarto é essencial quando coincidir 
com o pessoal de limpeza. 

 
3.7 Como o retiro é presencial, as atividades serão realizadas de acordo com as diretrizes 
que o Centro estabeleceu para a convivência em espaços comuns. 
 
Durante a estadia, o centro Isha organizará atividades ao ar livre, com horários estipulados 
para ir à praia durante o período de exercício físico. Isso será informado assim que o retiro 
começar. 
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Quanto à permanência dentro do Centro para o restante das atividades, da mesma forma 
será avisado de acordo com o desenvolvimento do evento. 
 
 

NOTA IMPORTANTE: 
 
CASO O ESTUDANTE NÃO DESEJE PERMANECER NO PROGRAMA 
UMA VEZ QUE COMEÇAR, O CENTRO DESCONECTA-SE DE 
QUALQUER RESPONSABILIDADE E O VALOR PAGO NÃO TEM 
RETORNO. 

 

3.8 Dentro do quarto, as medidas de higiene pessoal e recomendações para reduzir o risco 
de contágio, devem ser seguidas: lavar e desinfetar as mãos, usar a etiqueta respiratória, 
não cuspir ou tocar o rosto com as mãos sujas. 
 
3.9 Assegurar a ventilação natural do quarto a maior parte do tempo tanto como for possível. 
 
3.10 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 
 

Nota: É recomendável trazer 2 a 3 toalhas de mão para uso pessoal. 
 

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

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

3.13 Não é permitido guardar alimentos dentro dos quartos. 
3.14 É necessário cumprir as horas estabelecidas pelo centro para as diferentes 
        atividades comuns. 

        3.15 SE DURANTE O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA, UM PARTICIPANTE 
        APRESENTAR SINTOMAS DE RESFRIADO: DEVE SEGUIR AS MEDIDAS 
        QUE O CENTRO ESTABELEÇA PARA O CUIDADO DE TODOS. SE FOR  
        PRECISO, O CENTRO ISHA O APOIARÁ COM A ORGANIZAÇÃO DE RETORNO  
        PARA SUA CASA OU PARA ONDE O PARTICIPANTE ESCOLHER. 
 
 
4.0 INFORMAÇÕES A CONSIDERAR 
 

 4.1 É importante que, durante o planejamento da sua viagem, você tenha as informações 
completas e claras sobre os requisitos de entrada, saída e conexão para cada país. Neste 
link você pode verificar os requisitos de entrada no Uruguai: 
 
https://www.gub.uy/ministerio-salud- 

https://www.gub.uy/ministerio-salud-%20publica/comunicacion/publicaciones/requisitos-para-ingreso-uruguay-personas-%20nacionales-extranjeras
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publica/comunicacion/publicaciones/requisitos-para-ingreso-uruguay-personas- 
nacionales-extranjeras  

 
4.2 Cada participante deste retiro deve ter um Seguro Médico com cobertura 
também para COVID-19. 
4.3 Na chegada ao centro é realizado um teste de antígeno. Este teste é por conta do 
participante. 
É importante verificar com um mestre da Fundação, o valor do teste já que pode variar, 
qualquer chegada fora da data estabelecida do programa implica um valor diferente.  

 
É de responsabilidade do participante 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 
 

https://www.gub.uy/ministerio-salud-%20publica/comunicacion/publicaciones/requisitos-para-ingreso-uruguay-personas-%20nacionales-extranjeras
https://www.gub.uy/ministerio-salud-%20publica/comunicacion/publicaciones/requisitos-para-ingreso-uruguay-personas-%20nacionales-extranjeras

