
PREPARATIVOS PARA JULHO DE 2022

Com o intuito de sanar muitas das dúvidas trazidas por vocês responsáveis, em relação às nossas medi-
das de segurança quanto à COVID-19, montamos este documento.

O quão reduzida está a capacidade total de vocês?
A nossa capacidade está reduzida em 20%. 

Quantas crianças terão por quarto?
Nossos quartos têm tamanhos e capacidades dif-
erentes. Não podemos especificar quantas cri-
anças teremos por quarto porque isso depende da 
quantidade de crianças de cada faixa etária. O que 
podemos afirmar é que os quartos estarão com a 
capacidade reduzida em 20%.

Quais tipos de exames vocês aceitarão em relação 
à COVID-19?
Aceitaremos os exames listados abaixo: 

• Pré-embarque: obrigação de apresentação 
de teste do tipo RT-PCR negativo (laboratório) 
feito até 72h ou de teste de antígeno (farmá-
cia) feito até 24h antes do embarque.

Para garantir a segurança de todos os partici-
pantes não iremos aceitar testes rápidos que não 
se enquadrem nas especificações mencionadas.

ATENÇĀO: No pré-embarque, todos deverão 
apresentar o teste negativo para COVID-19 .  
Mesmo aqueles que já tomaram a vacina contra a 
COVID-19.

Entendendo que a evolução da pandemia pode 
tomar diferentes rumos,  alterações dessas normas 
poderão ser feitas, em razão de resoluções toma-
das pelas autoridades de saúde pública. Nesse caso 
os responsáveis serão devidamente notificados em 
tempo hábil.

Quanto tempo antes devemos fazer o exame?
O exame tem o objetivo de identificar a presença 
do vírus SARS-COV-2 no indivíduo, deverá ser re-
alizado no máximo 4 dias antes da data da partida 
para o NR.

Se meu filho testar positivo para COVID-19 o que 
vai acontecer?
Caso o acampante teste positivo antes da viagem 
ao NR, o mesmo não poderá embarcar. Nesse caso 
o valor da temporada paga será transferido para 
uma outra oportunidade.



Se tiver lockdown, o que vocês vão fazer?
O NR encontra-se no estado de MG. Em nenhum 
momento durante a pandemia houve lockdown 
no estado de Minas Gerais. Portanto, mesmo que 
ocorra um lockdown no estado de São Paulo, o NR 
poderá funcionar durante as férias.

Quais são as medidas de segurança em relação à 
COVID que vocês estão adotando para as tempora-
das de férias?

• Checagem de temperatura três vezes ao dia;
• Higienização de todos os equipamentos e 

materiais presentes em nossas atividades 
antes e após sua utilização;

• Distanciamento nas filas e atividades;
• Limpeza especial nos quartos e ambientes 

compartilhados;
• Divisórias nas mesas de refeição;
• Utilização de máscaras;
• Exame com laudo Negativo para COVID-19 + 

Termo de responsabilidade.

Preciso de pedido de exame para o convênio médi-
co. Como faço?
Os pedidos médicos estarão à disposição através da 
nossa equipe de atendimento. Basta nos fornecer 
o nome completo do interessado e a data prevista 
para coleta do exame, através dos seguintes con-
tatos:

Email: ferias@nr.com.br
WhatsApps:

• (11) 97128-7488
• (11) 99265-8314
• (11) 99557-2370

 Se meu filho apresentar sintomas no NR, qual será 
o procedimento adotado por vocês?
A equipe do Departamento de Saúde e Bem-Estar 
entrará em contato com a família, imediatamente, 
para avaliar caso a caso.

A equipe de monitoria do NR será testada também?
Sim, ABSOLUTAMENTE todos!

Quando será necessário o uso de máscaras?
Em todos os ambientes fechados, em que não ti-
vermos a possibilidade de um distanciamento ade-
quado, será solicitado o uso de máscaras.

Exs.: Nas viagens de ônibus de ida e volta e no 
restaurante para que todos possam se servir em 
segurança.



ATENÇÃO

1. Os laudos com os resultados dos exames deverão, obrigatoriamente, ser entregues no dia da partida, 
juntamente com a autorização de viagem, o Termo de Responsabilidade e uma cópia simples de um 
documento de identificação, do acampante.

2. Não serão aceitos exames sem laudo laboratorial.
3. O NR não possui nenhum tipo de parceria ou preferência por qualquer laboratório que realize esses 

exames. A escolha fica 100% a critério da família. 

Nenhum acampante poderá embarcar para a Temporada de Férias no NR 
caso não apresente a documentação solicitada para esse momento (laudo 
de exame laboratorial e termo de responsabilidade).

Estamos à disposição para sanar quaisquer outras dúvidas. Para isso entrar em contato através do tele-
fone: (11) 5090-7419 ou de um dos WhatsApps: (11) 97128-7488 / (11) 99265-8314 / (11) 99557-2370


