PLANO DE AÇÃO - PANDEMIA
ATIVIDADE AO AR LIVRE EM TEMPOS DE PANDEMIA
FUNCIONAMENTO & REQUISITOS OBRIGATÓRIOS PARA PARTICIPAÇÃO
Esclarecimento: entendemos que oferecer Caminhadas dentro do nosso modo tradicional de operar
“Atividades em Grupo” não é adequado ao momento que estamos vivendo, no entanto, entendemos
também que oferecer Caminhadas ao Ar Livre num formato cuidadoso e diferenciado pode contribuir com
as pessoas na manutenção da saúde física e mental, ajudando a todos a superar este momento delicado
que estamos vivendo. Nesse sentido, lançaremos atividades neste NOVO FORMATO DIFERENCIADO para os
dias 16 e 17 de Maio e todos os participantes devem estar cientes e de acordo com o descritivo abaixo.
Objetivo da Atividade: a premissa básica é proporcionar um trajeto de caminhada em estradas de chão
batido e trilhas curtas sem nenhum contato com a Comunidade ou Comércio e Serviços Locais, outra
premissa é a não aglomeração de pessoas, ou seja, não reuniremos e nem caminharemos em grupo.
Funcionamento: Os participantes devem seguir no trajeto orientados por placas de sinalização instaladas
ao logo do percurso indicando a distância e o sentido que deverá ser seguido. O tamanho e a duração das
atividades serão divulgados em nosso site. Haverá dois carros de apoio em determinados pontos do trajeto
controlando a passagem dos participantes à distância.
1. Serão estipulados diferentes horários de chegada ao local de início da caminhada, justamente para
evitar aglomerações. Os horários de início de cada participante serão definidos pela organização da
atividade e conforme a ordem de inscrição. Comunicaremos individualmente os horários de início
através do Whats App.
2. Está proibido aos participantes o contato com as pessoas da Comunidade ou a utilização de Comércio e
Serviços Locais, ou seja, tudo que for necessário para caminhada deverá ser providenciado antes.
(Água, Lanche, Etc.)
3. Os participantes deverão se deslocar de carro para o local de início da caminhada, sendo que cada
veículo poderá transportar no máximo duas (2) pessoas. Se for da mesma família, o máximo pode
chegar a três (3) pessoas por veículo.
4. Veículos que estiverem com mais de 3 pessoas, serão proibidos de participar da atividade.
5. O uso de álcool gel e máscaras é obrigatório para todos durante toda a atividade.
6. Estão proibidos os cumprimentos entre pessoas e saudações que envolvam contato físico e todos
devem manter um distanciamento seguro de 1,5 metros.
7. Durante a caminhada, procure respeitar o distanciamento, evitando aproximações.
8. Aqueles que descumprirem às regras da organização serão convidados a se retirar da atividade.
Visite nosso Site: www.indiadabuena.com.br ou no Facebook: https://www.facebook.com/IndiadaBuenaAventuras

