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PLANO DE BIOSSEGURANÇA PARA RETORNO DAS
ATIVIDADES PRESENCIAIS DO
GRUPO ESCOTEIRO SÃO JORGE 07/MS

1. APRESENTAÇÃO
I.

O MOVIMENTO ESCOTEIRO
O Escotismo é um movimento educacional para jovens, com a

colaboração de adultos, voluntário, sem vínculos político-partidários, que
valoriza a participação de pessoas de todas as origens sociais, raças e crenças,
de acordo com o Propósito, os Princípios e o Método Escoteiro concebidos pelo
fundador, Baden-Powell. O Escotismo utiliza ações práticas (experiências da
vida real) e reflexões para facilitar o aprendizado e o desenvolvimento contínuos.
O aprender fazendo mostra a abordagem prática do Escotismo sobre a educação,
como resultado da experiência direta em vez de apenas uma instrução teórica.
Baseia-se no aprendizado através das oportunidades de experiências que
surgem da busca por interesses e do lidar com a vida cotidiana.
No Escotismo, a aquisição de novas competências – conhecimentos,
habilidades, atitudes e valores – é alcançada através da prática de atividades
variadas, divertidas e relevantes, que levam os jovens a agir, cometer erros,
refletir e descobrir, permitindo-lhes o desenvolvimento em todas as dimensões
de sua personalidade ao extrair o que é pessoalmente significativo de tudo aquilo
que experimentam.
O Grupo Escoteiro São Jorge é uma sociedade civil de direito privado,
sem fins lucrativos, de caráter educacional, cultural, beneficente, filantrópica e
comunitária, que se destina à prática do escotismo sendo reconhecido como
utilidade pública municipal da cidade de Dourados.

II.

O QUE É COVID-19
Os coronavírus são uma grande família de vírus comuns em muitas

espécies diferentes de animais, incluindo camelos, gado, gatos e morcegos.
Raramente, os coronavírus que infectam animais podem infectar pessoas, como
exemplo do MERS-CoV e SARS-CoV. Recentemente, em dezembro de 2019,
houve a transmissão de um novo coronavírus (SARS-CoV-2), o qual foi
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identificado em Wuhan na China e causou a COVID-19, sendo em seguida
disseminada e transmitida pessoa a pessoa.
A COVID-19 é uma doença causada pelo coronavírus, denominado
SARS-CoV-2, que apresenta um espectro clínico variando de infecções
assintomáticas a quadros graves. De acordo com a Organização Mundial de
Saúde, a maioria (cerca de 80%) dos pacientes com COVID-19 podem ser
assintomáticos ou oligossintomáticos (poucos sintomas), e aproximadamente
20% dos casos detectados requer atendimento hospitalar por apresentarem
dificuldade respiratória, dos quais aproximadamente 5% podem necessitar de
suporte ventilatório.

III.

COMO É TRANSMITIDO

A transmissão acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato
próximo por meio de:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

IV.

Toque do aperto de mão contaminadas;
Gotículas de saliva;
Espirro;
Tosse;
Catarro;
Objetos ou superfícies contaminadas, como celulares, mesas, talheres,
maçanetas, brinquedos, teclados de computador etc.

COMO SE PROTEGER

As recomendações de prevenção à COVID-19, de acordo com o Ministério da
Saúde, são as seguintes:
✓ Lave com frequência as mãos até a altura dos punhos, com água e sabão,
ou então higienize com álcool em gel 70%. Essa frequência deve ser
ampliada quando estiver em algum ambiente público (ambientes de
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trabalho, prédios e instalações comerciais, etc), quando utilizar estrutura
de transporte público ou tocar superfícies e objetos de uso compartilhado.
✓ Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com lenço ou com a parte interna
do cotovelo.
✓ Não tocar olhos, nariz, boca ou a máscara de proteção fácil com as mãos
não higienizadas.
✓ Se tocar olhos, nariz, boca ou a máscara, higienize sempre as mãos como
já indicado.
✓ Mantenha distância mínima de 1 (um) metro entre pessoas em lugares
públicos e de convívio social. Evite abraços, beijos e apertos de mãos.
Adote um comportamento amigável sem contato físico, mas sempre com
um sorriso no rosto.
✓ Higienize com frequência o celular, brinquedos das crianças e outro
objetos que são utilizados com frequência.
✓ Não compartilhe objetos de uso pessoal como talheres, toalhas, pratos e
copos.
✓ Mantenha os ambientes limpos e bem ventilados.
✓ Se estiver doente, evite contato próximo com outras pessoas,
principalmente idosos e doentes crônicos, busque orientação pelos canais
on-line disponibilizados pelo SUS ou atendimento nos serviços de saúde
e siga as recomendações do profissional de saúde.
✓ Durma bem e tenha uma alimentação saudável.
✓ Recomenda-se a utilização de máscaras em todos os ambientes. As
máscaras de tecido (caseiras/artesanais), não são Equipamentos de
Proteção Individual (EPI), mas podem funcionar como uma barreira física,
em especial contra a saída de gotículas potencialmente contaminadas.
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2. PROCEDIMENTOS
PRESENCIAIS

PARA

PARTICIPAÇÃO

DE

ATIVIDADES

2.1. CONHECIMENTO E ACEITAÇÃO DO PLANO DE BIOSSEGURANÇA
NAS ATIVIDADES ESCOTEIRAS, COM A ASSINATURA DA
AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL LEGAL (MODELO ANEXO I);
2.2. PREVENÇÃO/ AUTOMONITORAMENTO
TODOS AQUELES COM DIAGNÓSTICO CONFIRMADO DE COVID-19 HÁ
MENOS DE 14 DIAS, OU QUE ESTEJAM OU TENHAM APRESENTADO
SINTOMAS GRIPAIS NOS ÚLTIMOS 14 DIAS, OU QUE TENHAM TIDO
CONTATO PRÓXIMO COM PESSOAS CONFIRMADAS OU SUSPEITAS DE
ESTAREM INFECTADAS PELO NOVO CORONA VÍRUS OU COM SINTOMAS
GRIPAIS NOS ULTIMOS 14 DIAS, NÃO DEVERÃO COMPARECER À
ATIVIDADE E DEVERÃO SEGUIR AS RECOMENDAÇÕES DE ISOLAMENTO
PARA EVITAR A DISSEMINAÇÃO DESTA DOENÇA.
A prevenção é a melhor medida para evitar o contágio, se houver qualquer
suspeita de infecção, associado não poderá participar de qualquer atividade
presencial.
Jovens e adultos que façam parte do grupo de risco não devem participar de
atividades presenciais até que a pandemia esteja sob controle.
Antes de encaminhar os jovens ao grupo os pais e/ou responsáveis devem
avaliar se ele (a) apresenta ou apresentou nos últimos 14 dias algum dos
seguintes sintomas do COVID-19 ou Síndromes Gripais:
➢ Tosse

➢ Dificuldade para respirar

➢ Febre

➢ Perda de olfato (anosmia)

➢ Coriza

➢ Alteração do paladar

➢ Dor de garganta

➢ Cansaço (astenia)
➢ Diminuição do apetite

➢ Distúrbios gastrintestinais

➢ Dispneia (falta de ar)

(náuseas / vômitos / diarreia)
Tendo um ou mais desses sintomas o jovem não deverá participar das
atividades do Grupo.
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2.3. DISTANCIAMENTO
Para TODAS as atividades escoteiras, os seguintes padrões devem ser
cumpridos:
✓ Distanciamento Físico: Todas as atividades escoteiras devem ser
conduzidas ao ar livre, sendo proibidas, até novo posicionamento da
Diretoria, atividades em ambientes fechados.
✓ As atividades deverão ser desenvolvidas em pequenos grupos (matilhas,
patrulhas, grupos de interesse), preferencialmente acompanhadas por
escotistas fixos e evitando-se mesclar esses pequenos grupos entre as
reuniões.
✓ Todas as reuniões e atividades devem ser adaptadas para manter uma
distância física de pelo menos 1,5 m entre os participantes.
✓ Atividades ou jogos que envolvam contato físico não devem ser realizados,
bem como atividades com compartilhamento de objetos (p.ex. que
passem de indivíduo para outro).
✓ A regra do distanciamento físico poderá ser quebrada em casos de
emergência, para que o atendimento seja realizado.
✓ Em todas as situações o contato físico deverá ser evitado, como por
exemplo os abraços e o aperto de mãos escoteiro. Este deve ser
substituído pela saudação escoteira e pronunciamento do lema do cada
Ramo.
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2.4. SEÇÕES ESCOTEIRAS (ORGANIZAÇÃO DO GRUPO)
Considerando o estabelecido no P.O.R e Programa Educativo, o escotismo está
organizado em Ramos, de acordo com as faixas etárias:
a) Ramo Lobinho, para meninos e meninas de 6 anos e meio (desde que
alfabetizados) a 10 anos, denominados Lobinhos (meninos) ou Lobinhas
(meninas),
b) Ramo Escoteiro, para rapazes e moças de 11 a 14 anos, denominados
Escoteiros (rapazes) e Escoteiras (moças);
c) Ramo Sênior, para rapazes e moças de 15 a 17 anos, denominados Seniores
(rapazes) e Guias (moças); e
d) Ramo Pioneiro, para rapazes e moças de 18 a 21 anos (incompletos),
denominados Pioneiros (rapazes) e Pioneiras (moças).
DURANTE A PANDEMIA O ATENDIMENTO SERÁ REALIZADO COM
REDUÇÃO DE BENEFICIARIOS POR RAMO DA SEGUINTE FORMA:
2.4.1 RAMO LOBO: 16 crianças, subdivididos em 4 matilhas, caso ocorra
necessidade de utilizar as salas da seção para atividade essencial,
esta deverá ser feita com 1 matilha (4 jovens) por vez, respeitando o
distanciamento e executando a higienização do espaço a cada troca
de matilha.
2.4.2 RAMO ESCOTEIRO: 16 jovens, subdivididos em 4 patrulhas, caso
ocorra necessidade de utilizar as salas da seção para atividade
essencial, esta deverá ser feita com 1 patrulha (4 jovens) por vez,
respeitando o distanciamento e executando a higienização do espaço
a cada troca de matilha.
2.4.3 RAMO SÊNIOR: 16 jovens, subdivididos em 4 patrulhas, caso ocorra
necessidade de utilizar as salas da seção para atividade essencial,
esta deverá ser feita com 1 patrulha (4 jovens) por vez, respeitando o
distanciamento e executando a higienização do espaço a cada troca
de matilha.
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2.5. IDENTIFICAÇÃO DE INDIVÍDUOS NOS GRUPOS DE RISCO
✓ Todos aqueles, independente se jovens ou adultos voluntários,
considerados mais vulneráveis à COVID-19 são orientados que evitem
participar das atividades presenciais enquanto durar a Pandemia.
✓ Ressalte-se ainda que não se deverá condicionar, a nenhum associado,
participar de qualquer atividade, jogo ou reunião que não se sentir seguro.
✓ Em caso de dúvidas, se um associado pertence ou não ao grupo das
pessoas mais vulneráveis à COVID-19, este e a sua família deverão
procurar orientação dos profissionais de saúde que cuidam do mesmo.
Desta forma cada associado e a sua família poderá tomar uma decisão
mais adequada a cada caso.

2.6. LIMPEZA E HIGIENE
✓ A diretoria do Grupo Escoteiro proverá os materiais necessários para
higiene, limpeza e desinfecção das áreas de uso comum onde as
atividades serão realizadas, quando isso for aplicável (móveis, banheiros,
etc.) e nos locais sob sua responsabilidade direta.
✓ As superfícies de plástico ou metal receberão limpeza de rotina com água
e sabão, podendo eventualmente ser realizada com a aplicação de
substâncias antissépticas recomendadas pelas autoridades sanitárias
para eliminação do Corona vírus.
✓ Superfícies em madeira deverão ser limpas com pano úmido e detergente,
podendo tambem receber soluções antisepticas.
✓ Serão disponibilizados na entrada do grupo, nas seções, salão e
banheiros, dispensers com álcool em gel com uma concentração 70%
para higienização das mãos.
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2.7. AFERIÇÃO DE TEMPERATURA/ MONITORAMENTO
✓

O Grupo Escoteiro irá implantar uma barreira de
contenção na entrada da unidade, onde um responsável
irá aferir remotamente a temperatura corporal de todos
as pessoas que participarão da atividade (termômetro
infravermelho), antes do início da mesma, impedindo a

participação de todos os indivíduos com temperatura igual
ou superior a 37,8°C;
✓ Aplicação de questionário Anamnese, para permitir a entrada: Teve
sintoma de Síndrome Gripal nos últimos 14 dias?; Foi diagnosticado com
Covid – 19 nos últimos 14 dias?; Teve contato com alguém diagnosticado
com Covid – 19 nos últimos 14 dias?. Para resposta positiva em qualquer
uma dessas situações não será permitida a participação das atividades
no grupo Escoteiro;
✓ Aplicação de Álcool 70% nas
mãos;
✓ Aplicação

de

solução

desinfetante/sanitizante nos
calçados;
✓ Preenchimento, na entrada
do

Grupo,

de

associados
voluntários

lista

de

(adultos
e

jovens),

presentes a cada atividade.
✓ A lista de presença será mantida disponível no Grupo para fins de
rastreamento de contatos, em caso de ocorrência de surtos ou suspeita
de transmissão dentro da atividade escoteira. Os registros serão mantidos
por um mínimo de 6 semanas.
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2.8. USO OBRIGATÓRIO DE MÁSCARAS
✓ Todos os associados e participantes das atividades
escoteiras deverão fazer uso de máscara de pano ou
descartável que cubra o nariz e a boca, durante todo o tempo
de duração da atividade. Não será permitida a entrada na sede
do grupo sem a utilização de
máscara;
✓ Só será permitida a retirada das máscaras
em casos de, ingestão de água, líquidos ou
medicamentos,
acidentes
ou
para
substituição delas, seguindo as orientações
das autoridades sanitárias, estas deverão
ser substituidas a cada 2 horas;
✓ Cada participante deverá portar, antes do
início da atividade, o número de máscaras
suficientes para utilizar durante toda a
atividade, segundo a norma em vigor editado
pelas autoridades sanitárias.
2.9. USO OBRIGATÓRIO DE CANTIL/ GARRAFA DE
ÁGUA INDIVIDUAL
✓ Todos os associados e participantes das atividades escoteiras deverão
trazer para o Grupo sua garrafa de água ou cantil, cheios de água;
✓ Será estabelecido horário para o reabastecimento das garrafas de água,
de forma que sejá possivel realizar a higienização do bebedouro a cada
utilização, não permitindo o contato fisico com o equipamento e não
causando aglomeração.
2.10.

OBJETOS INDIVIDUAIS

✓ Objetos tais como lápis, tesoura, cordas, material de sapa, entre outros
de uso comum, não podem ser compartilhados. Deve ser providenciado
em quantidade suficiente para que cada participante tenha o seu material;
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✓ Caso seja necessário a utilização de material por mais de um jovem este
deverá ser higienizado antes de cada troca.
2.11.

CONSUMO DE ALIMENTOS

✓ Durante a alimentação não é possível a utilização das
máscaras, aumentando o risco de disseminação e
contaminação pelo Corona vírus. Portante durante a pandemia
NÃO SERÁ OFERECIDO E NEM PERMITIDO O CONSUMO
DE ALIMENTOS durante as atividades escoteiras.
✓ O Tereré está proibido de ser consumido na unidade escoteira.
✓ É terminantemente proibido compartilhar balas, chicletes, doces ou
bebidas.
2.12.

COMUNICAÇÃO DE ESTADO DE SAÚDE

✓ O associado (Jovem ou Adulto) DEVE OBRIGATÓRIAMENTE
COMUNICAR
A
DIRETORIA
DO
GRUPO
CASO
SEJÁ
DIAGNOSTICADO COM COVID-19, para que seja repassada a
informação a todos em que o mesmo teve contato durante a última
atividade.
✓ A Comunicação de estado de saúde é uma forma de se conter a
circulação do vírus e garantir a saúde de todos os associados.
2.13.

CERIMÔNIAS ESCOTEIRAS

✓ A cerimônia de hasteamento da Bandeira Nacional será realizada com a
presença de apenas uma seção a cada semana.
✓ Está proibido a realização do Grande Uivo, Grito de Grupo e o Aperto de
Mão.
2.14.

HORÁRIO DAS REUNIÕES E ATIVIDADES EXTRA HORÁRIO

✓ As reuniões semanais serão realizadas aos sábados das 14h às 17h;
✓ Ficam suspensas as atividades fora da sede, tais como: bivaque,
excursão, acampamentos, atividades comunitárias e jornadas.
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✓ As atividades na sede poderão ter duração máxima de 4 horas, podendo
alternar os horários de atividade da seção (matutino/ vespertino), porém
sem poder ter atividade nos dois turnos, para a mesma seção.

2.15.

ATENDIMENTO DA SECRETÁRIA/ DIRETORIA

✓ O atendimento da Diretoria e Secretária do Grupo será realizado de forma
individual, no salão do Grupo Escoteiro, mantendo o distanciamento
necessário e as medidas de prevenção e higiene.

2.16.

SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES

✓ Em caso de confirmação de Covid-19 em qualquer um dos
membros do Grupo Escoteiro, posterior a realização de
atividade presencial, cabe a Diretoria do Grupo a decisão de
suspensão pelo tempo a qual julgar necessário para a
contenção da proliferação do vírus.

3. REFERÊNCIAS
ORIENTAÇÕES SOBRE O COVID-19. Ministério da Saúde. Disponível em
https://coronavirus.saude.gov.br/sobre-a-doenca
Ofício DEN Nº394/2020 da UEB, de 28 de outubro de 2020, que detalha os
critérios para a retomada das atividades escoteiras presenciais no contexto da
Pandemia de COVID-19
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PLANO DE RETORNO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS – MS. União dos
Escoteiros do Brasil, Região Escoteira de Mato Grosso do Sul. 2021.
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Dourados.” Prefeitura Municipal de Dourados, MS, Publicado no Diário Oficial nº
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–
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do
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ANEXO I
AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL LEGAL PARA RETORNO DE
ATIVIDADE PRESENCIAL E ACEITAÇÃO DO PLANO DE
BIOSSEGURANÇA DO GRUPO ESCOTEIRO SÃO JORGE
Eu, [nome completo do responsável], portador(a) do RG [número], e
CPF [número], domiciliado(a) e residente na [endereço completo], em
[Cidade/Estado], AUTORIZO [nome completo do menor], meu/minha [grau de
parentesco], nascido(a) em [dd/mm/aaaa], a retornar às atividades presenciais
do Grupo Escoteiro São Jorge 07/MS a partir desta data.
Declaro que tenho ciência da transmissão comunitária do novo Corona
vírus, agente causador da COVID-19 e de que a participação em atividades
presenciais, mesmo com todas as precauções tomadas, traz risco de infecção
pelo novo Corona vírus.
Declaro ser de minha livre e espontânea vontade firmar o presente
instrumento registrando minha ciência, concordância e responsabilidade com
relação a autorização para que o menor retorne às atividades presenciais do
Grupo Escoteiro.
Declaro que tenho ciência, li e compreendi todo o teor do Plano de
Biossegurança para Retorno das Atividades Presenciais do Grupo Escoteiro
aprovado pela Secretária de Saúde do município do Dourados.
Declaro, que estou ciente de que devo, obrigatoriamente, avisar
imediatamente a Diretoria do Grupo Escoteiro, o aparecimento de qualquer
sintoma da COVID-19 ou de outras Síndromes Gripais ou o contato com
pessoa contaminada ou possivelmente contaminada, afastando o menor
das atividades presenciais pelo período de 14 dias e, caso o jovem apresente
sintomas durante a atividade, será isolado dos outros jovens e deverá ser
retirado por um dos responsáveis legais, após comunicação da Diretoria do
Grupo Escoteiro.
Declaro ainda que o(a) Associado(a) Beneficiário(a) (jovem) cumprirá as
medidas de prevenção individual para evitar o contágio por COVID-19 e seguirá
o protocolo de segurança estabelecido por este Grupo Escoteiro e que além de
seguir os protocolos de segurança dentro das atividades escoteiras, ele(a) deve
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manter postura compatível com sua Promessa e ter a responsabilidade de
também cumprir todas as medidas de prevenção e decretos civis em vigor
quando estiver fora das atividades escoteiras, para proteção própria, de sua
família, de seus irmãos escoteiros e da comunidade;
Estou ciente que, mesmo com o cumprimento de todo e qualquer
protocolo de segurança, ainda há risco de contração pelo(a) Associado(a)
Beneficiário(a) (jovem) da COVID-19.
Por ser a expressão da verdade, firmo o presente para que surta seus
jurídicos e legais efeitos.
Dourados, MS,______ de _________________ de 2021.
Assinatura do declarante
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