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Orientações Gerais para a temporada 2021/2022 

EDIÇÃO ESPECIAL COVID-19 

 

As boas práticas de assepsia fazem parte da prevenção contra a COVID-19, 

devendo fazer parte de todos nós, cada cidadão atento e fiscal, seja dentro da sua 

própria casa, nas ruas, em todos os ambientes, incluindo o camping. 

Os protocolos sanitários tem um único objetivo, evitar a propagação da doença 

em nosso convívio, orientando conforme as normas da OMS aos diferentes setores, 

devendo ser ajustadas sempre que se fizer necessário. 

Esperamos que façam bom proveito das normas apresentadas e que ponham em 

prática estes protocolos para a segurança e saúde coletiva. 

Colocamo-nos a disposição para esclarecer dúvidas que possam surgir, 

lembrando que estamos abertos ao diálogo e sugestões. 

Somente por meio da contribuição, responsabilidade e comprometimento de 

todos, conseguiremos sair vencedores deste período crítico. 

Lembrando que se houver algum caso comprovado de COVID-19 entre os 

frequentadores deste espaço (incluindo funcionários e campistas) providencias serão 

tomadas e o camping será fechado conforme o Regulamento Sanitário. 

Além do “Regimento do Camping”, disponibilizamos a seguir as orientações 

gerais: 

• Uso obrigatório de máscara quando em contato com outras pessoas; 

• Se tossir ou espirrar, cobrir o nariz e a boca com o cotovelo flexionado ou 

usar lenço de papel; 

• Não haverá serviço de bar; 
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• Não haverá eventos sociais; 

• Realizar constantemente a higienização das mãos; 

• Reportar a administração caso apresente sinais e sintomas. 

• As máscaras devem ser descartadas nas lixeiras próprias para essa finalidade, 

disponíveis pela área do camping. 

Recepção/Secretaria 

• Apresentar a documentação contida no artigo 1º do Regimento Interno 

juntamente com o comprovante de vacinação; 

• Fica vetado o acesso as dependências do camping sem vacinação. 

Cozinhas Coletivas 

• Lavar as mãos com frequência; 

• Limpar e desinfetar o local após o uso individual; 

• Evitar aglomeração no local e permanecer na cozinha apenas a pessoa que irá 

usá-la. 

Banheiros e chuveiros 

• O uso também deve ser limitado e medidas de higienização devem ser 

tomadas após o uso individual por cada pessoa; 

• Não é recomendado a entrada com os pés descalços nas áreas dos banheiros 

e chuveiros; 

• Evitar ficar dentro do espaço por mais tempo que necessário; 

• Lavar bem as mãos com água e sabão antes de sair da área de banho e 

chuveiro 

 

DIRETORIA EXECUTIVA COLEGIADA 


