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Nós, madrichim/ot do NOAM-SP, acreditamos ser um grande desafio realizar uma Machané em meio a
uma pandemia, então, para lidar com esse desafio, fizemos reuniões com médicos, infectologistas e
especialistas no assunto para garantir a segurança de nossos chanichim/ot, chaverim/ot e nossa
comunidade nesse marco tão incrível que é a Machané do NOAM-SP! Estamos muitos felizes de
estarmos realizando uma Machané e contamos com vocês nessa jornada! Abaixo, os protocolos que
formulamos:

A machané será dividida em duas. A primeira será a Machané Ktanim (dos pequenos) do dia 16 ao
19 com chanichim/ot de Anakim à Shavitim (1º ao 6º ano). A segunda será a Machané Gdolim do
dia 19 ao 23 com chanichim/ot de Guesher à Gamadim (7º ao 1ºEM);

As diretrizes do CDC (Centro de Controle e Prevenção de Doenças) recomendam que sejam
criadas bolhas de pequenos grupos durante acampamentos. As bolhas serão separadas por
kvutzot (grupos do mesmo ano escolar) e/ou quartos. Os madrichim/ot de cada kvutza
participarão da bolha dos chanichim/ot, já que dormem no mesmo quarto;

Uso obrigatório de máscara em todos os lugares em que estiverem em contato com pessoas que
não da bolha;

Funcionários/as do sítio usam máscara a todo momento que estiverem em contato conosco e/ou
com comida, além de fazerem testes antes das suas chegadas;

Testes obrigatórios para chanichim/ot e madrichim/ot de 72 à 24 horas antes de embarcar para a
machané. O teste deve ser PCR de nasofaringe ou saliva, não teste rápido, nem nenhum de
farmácia, nem LAMP. Pedimos que após a realização do teste, o/a chanich/á aguarde o resultado
em casa e evite se colocar em lugares com risco de exposição, para manter a segurança de todos;

Iremos levar nossos próprios testes rápidos para caso seja necessário o uso durante a machané;

Caso algum/a chanich/á ou madrich/á sinta algum sintoma de Covid-19 iremos primeiramente
isolar a pessoa, testar ela e caso dê positivo o resultado, a bolha inteira voltará para São Paulo;

É obrigatório para chanichim/ot acima de 12 anos a apresentação da carteirinha de vacinação com
as duas doses;

Na volta da Machané, qualquer pessoa que tiver COVID-19 confirmado em até 48 horas, terá que
nos avisar.

Qualquer dúvida sobre os protocolos, entrar em contato com:
Mazkir - Sean Rozenbaum - 11 99901-7331

Peilá - Natasha Duek - 11 97221-6783


