
 

  

 

 
 

 
Lions Clubs International (LCI) é uma organização humanitária, e precisamos fazer tudo o que estiver ao 

nosso alcance para ajudar a limitar a disseminação da COVID-19.  Como você está se preparando para o 

seu instituto, queremos repassar as expectativas relacionadas às medidas de segurança e à pandemia de 

COVID-19.  Percebemos que as pessoas estão cansadas quanto ao que se trata de todos os 

regulamentos, então quisemos tornar isso um pouco mais fácil para todos.   

Quais são os protocolos atuais relativos à COVID-19 para participantes e instrutores do instituto? 

Se você estiver se sentindo mal, não participe do instituto.  Se você começar a se sentir mal quando 

estiver no instituto, informe o instrutor ou funcionário de LCI para obter mais instruções.  

Se você esteve em contato com alguém que esteja doente, se expôs ou testou positivo para COVID-19 

nos últimos 14 dias que antecedam a sua chegada, não compareça ao instituto. 

Evite tocar os olhos, nariz e boca com as mãos sujas. 

Lave as mãos frequentemente com água e sabão por pelo menos 20 segundos.  Use um desinfetante 

para as mãos à base de álcool entre as lavagens ou quando água e sabão não estiverem disponíveis. 

Pratique o distanciamento social seguro.   

Será exigido o uso de máscaras faciais* no instituto.  Use uma máscara facial que cubra o nariz e a boca 

durante as aulas ou outras atividades relacionadas à programação do instituto.   

*Será fornecida uma máscara facial comemorativa do Lions a cada participante do instituto.   

Existem requisitos de teste ou vacinação contra a COVID? 

A vacinação é uma decisão pessoal e não exigência de LCI para participar do instituto.  

O teste da COVID não é exigido por LCI para participar do instituto.  Incentivamos todos os Leões a se 

informarem quanto as diretrizes locais e federais relacionadas aos requisitos de testes.  Algumas áreas 

podem exigir testes conforme o destino da viagem, tanto na chegada quanto na partida do local do 

instituto.  O agendamento de testes e os custos associados a eles são de responsabilidade do Leão 

participante. 

E se eu não puder usar uma máscara facial por motivos de saúde? 

Aqueles que não puderem usar máscara por motivos de saúde devem entrar em contato com 

institutes@lionsclubs.org antes de participar do instituto para que se possa determinar a melhor forma 

de resolver esse requisito.   

Para questões relacionadas à saúde que possam impedir um Leão de usar a máscara facial, o Leão deve 

entrar em contato com LCI para obter mais informações sobre como resolvê-las.  LCI fará todos os 

esforços para resolver este requisito e, ao mesmo tempo, proporcionar segurança geral ao Leão, bem 

mailto:institutes@lionsclubs.org


como aos companheiros Leões participando do instituto.  Se este requisito não puder ser atendido, 

talvez se solicite ao Leão que considere participar do instituto em um momento mais apropriado.    

E se eu decidir não usar máscara durante as sessões ou atividades do instituto? 

As autoridades da saúde recomendam que todos em situações sociais onde a transmissão possa ser 

maior usem uma máscara facial, independentemente do estado de vacinação.  Usar uma máscara facial 

é a melhor maneira de manter você e outras pessoas em segurança.   

Aqueles que se recusarem a usar máscara ou que precisem ser repetidamente lembrados de usá-la 

podem ser dispensados e proibidos de frequentar o restante do instituto.  

Quais são as diretrizes de protocolo na sala de aula? 

Será necessário usar máscaras faciais durante todas as sessões de sala de aula. 

Será fornecido desinfetante para as mãos em todas as salas de aula. 

As mesas serão posicionadas de forma apropriada para permitir um distanciamento social seguro.  Os 

funcionários de LCI estão trabalhando com cada local e seguindo as respectivas diretrizes relacionadas à 

configuração da sala de aula. 

Há alguma exceção ao uso de máscaras faciais?   

Durante as aulas, o instrutor que apresentará o instituto não será obrigado a usar máscara e praticará 

distanciamento social.  O instrutor continuará usando máscara facial durante os momentos em que não 

estiver instruindo ou interagindo diretamente com os participantes.   

Durante as sessões conduzidas pelos participantes ou apresentações em pequenos grupos, o Leão que 

estiver apresentando não será obrigado a usar máscara facial.  Os apresentadores estarão 

estrategicamente posicionados para praticar o distanciamento social seguro.   

Durante as refeições e intervalos, as máscaras faciais podem ser retiradas para o consumo de alimentos 

e bebidas.  Deve-se usar máscaras faciais quando se aproxima de bufês ou em qualquer área onde haja 

comida. 

Para questões relacionadas à saúde que possam impedir um Leão de usar a máscara facial, o Leão deve 

entrar em contato com LCI para obter mais informações sobre como resolvê-las.  LCI fará todos os 

esforços para resolver este requisito e, ao mesmo tempo, proporcionar segurança geral ao Leão, bem 

como aos companheiros Leões participando do instituto.  Se este requisito não puder ser atendido, 

talvez se solicite ao Leão que considere participar do instituto em um momento mais apropriado.    

Com quem devo falar, caso tenha dúvidas ou preocupações relacionadas à COVID-19 durante o 

instituto? 

Os funcionários de LCI no local e os instrutores estarão disponíveis durante todo o instituto, caso você 

tenha alguma dúvida.  Antes do instituto, entre em contato pelo e-mail institutes@lionsclubs.org para 

mais orientações. 
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