Versão portuguesa

Point Rencontre Vaud : medidas sanitárias e regras de comportamento
A organização das visitas pode variar de acordo com a configuração das instalações e a evolução das directivas
cantonais e federais. Em caso de incumprimento, a visita pode ser interrompida e a(s) pessoa(s) convidada(s) a
abandonar as instalações.
Cada progenitor em causa é esperado no local e na hora previamente acordados. A organização e as medidas de
segurança podem causar inconvenientes, incluindo atrasos. Por conseguinte, pedimos-lhe que cumpra as seguintes
instruções e as disponíveis no local. Isto ajuda a limitar o tempo necessário para as transições (chegadas e partidas).
O Point Rencontre não está autorizado a fazer alterações aos termos das encomendas, excepto nos aspectos que
são da nossa competência, de acordo com os regulamentos internos ou requisitos de saúde.
Os Gestores Regionais do Point Rencontre estão à sua disposição para mais informações e para responder a
quaisquer perguntas que possa ter.

Regras e medidas aplicadas
1. Visitas ao interior: na medida do possível, para as visitas que têm lugar apenas no interior, pede-se aos pais
do alojamento que permaneçam na área de recepção prevista para o efeito e que não se desloquem em áreas
onde apenas se realizam visitas limitadas ao interior;
2. Visitas ao exterior: para Outings e Passagens (direitos de visita ao exterior), na medida do possível, pede-se
aos pais e visitantes que permaneçam na área de recepção prevista para o efeito (na medida do possível, não
é permitida a circulação nas áreas destinadas às visitas ao interior).
3. Na recepção: Meeting Point entrevista pais e filhos para assegurar que estão assintomáticos (tosse seca e/ou
dor de garganta, febre, até mesmo perda do olfacto) e que não entraram em contacto com uma pessoa suspeita
de CoVid-19 (os mesmos sintomas) ou que deram positivo durante os 10 dias anteriores à visita ao Point
Rencontre. Para além dos sintomas óbvios, esta verificação baseia-se unicamente na boa fé das pessoas
entrevistadas.
De acordo com as indicações acima, nos casos seguintes, a visita não será realizada através do Point Rencontre
e o acesso às instalações de visita será recusado: :
• Presença ou descrição dos sintomas em adultos ou crianças (independentemente da idade).
• Adulto que tenha estado em contacto com uma pessoa suspeita de CoVid-19 ou que tenha dado positivo
no teste.
• Criança que tenha estado em estreito contacto na esfera familiar (interior/exterior) com uma pessoa suspeita
ou com testes positivos para a CoVid-19.
• Crianças com mais de 12 anos que tenham estado em contacto no seu ambiente social (escola,
passatempos, etc.) com uma pessoa suspeita ou que tenha tido resultados positivos no CoVid-19.
4. Usar uma máscara durante as visitas: Máscara disponível, obrigatória para adultos e crianças a partir dos 12
anos de idade (movimento na zona de visita e recepção). O uso da máscara é opcional ao ar livre, excepto no
caso de grupos de pessoas e filas de espera. Uma vez que os participantes se tenham instalado à volta da mesa
e a visita tenha começado, a máscara pode ser removida sem a colocar no mobiliário.
5. Lavagem das mãos: obrigatória para todos durante as visitas ao interior.
6. Desinfecção das mãos: obrigatória para todos, adultos e crianças (à entrada e à saída).
7. Distâncias: manter a distância social. Respeitar a distância social em possíveis filas de espera.
8. Distâncias entre crianças e entre crianças e pais: sem restrições, mas cautela e rigor.
9. Equipamento e brinquedos para brincar: estes já não são fornecidos. O pai é encorajado a trazer os jogos e
brinquedos pessoais da criança.
10. Bebidas: as bebidas quentes ou frias já não estão disponíveis. As bebidas pessoais são livremente permitidas.
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