Verão de 2020 - Folheto informativo sobre a COVID-19
Para saber mais sobre a COVID-19, acesse Boston.gov/COVID19.
Aqueles que desejarem participar do programa ou das aulas do BCYF devem se inscrever
por meio do sistema de inscrição disponível em Boston.gov/BCYF-Summer. Não estamos
aceitando visitas sem agendamento neste verão.
Os participantes das aulas e programas do BCYF devem seguir as orientações dos
funcionários de saúde pública e as políticas específicas do BCYF relacionadas à COVID-19,
incluindo o uso de proteção para o rosto (cobrindo o nariz e a boca), manter dois metros de
distância dos outros e lavar as mãos com frequência com água e sabão por pelo menos 20
segundos.
Os participantes devem ter a própria proteção para o rosto (qualquer papel ou tecido bem
preso, como uma bandana ou lenço que cubra a boca e o nariz) e manter dois metros de
distância dos outros.
Os participantes devem ficar em casa se estiverem doentes. Se a criança apresentar algum
sintoma relacionado à COVID-19 (febre ou calafrios, tosse, falta de ar ou dificuldade em
respirar, fadiga, dores musculares ou corporais, dor de cabeça, perda de paladar ou olfato,
dor de garganta, nariz congestionado ou corrimento nasal, náusea ou vômitos, diarreia),
eles serão colocados em uma sala separada e os pais/responsáveis serão chamados e
deverão buscar o filho o mais rápido possível. Se a criança estiver com febre, tosse,
dificuldade em respirar ou outros sintomas do COVID-19, os pais devem procurar
atendimento médico imediatamente.
Os participantes devem trazer suas próprias garrafas de água e a própria água. Devido aos
regulamentos de saúde pública, o BCYF não pode dar acesso à água.
Os participantes devem trazer seus próprios equipamentos esportivos ou outros
suprimentos (quando aplicável, consulte a descrição do programa ou da aula para obter
detalhes).
Todos os participantes que chegarem cedo serão instruídos a esperar do lado de fora ou no
veículo em que chegaram até 10 minutos antes do início do programa.
Os participantes não podem portar nenhum outro objeto além de uma bolsa ou mochila
pequena.

Todos os participantes devem deixar o centro imediatamente após a atividade programada.
Um cuidador autorizado deve deixar as crianças menores de 10 anos e buscá-las
imediatamente após a atividade programada. Se um cuidador autorizado não estiver
esperando a criança, entraremos em contato com os pais. Se não for possível contatar os
pais, acionaremos os contatos de emergência. Se, após 10 minutos, não conseguirmos
entrar em contato com um dos pais/responsável ou um contato de emergência,
entraremos em contato com o BPD e/ou DCF. O repetido atraso para buscar as crianças no
horário aceitável resultará na expulsão do programa.
Orientação específica para uso da piscina externa
Devido aos limites de capacidade para melhorar a segurança dos visitantes, estes devem se
inscrever para um horário de natação em Boston.gov/BCYF-Summer. Não será permitida a
entrada sem agendamento. O período de inscrição será ativado 24 horas antes das sessões
do dia seguinte e permanecerá aberto até que todas as vagas sejam ocupadas ou até a
metade da sessão, o que ocorrer primeiro.
As sessões terão um tempo limitado e os visitantes deverão se inscrever e participar de
uma sessão por dia. Se os visitantes se inscreverem para mais de uma sessão por dia,
reservamo-nos o direito de cancelar sua inscrição se houver uma lista de espera de pessoas
que desejem participar.
Pedimos aos visitantes que não cheguem mais de 10 minutos antes do início de sua sessão e
que permaneçam a dois metros de distância de outras pessoas enquanto esperarem pelo
início da seção fora das instalações.
As diretrizes de capacidade limitam os visitantes a 75 por sessão.
Será dada preferência aos residentes de Boston.
Os visitantes devem vir vestidos com traje de banho, pois os vestiários estarão fechados.
O acesso aos banheiros (se o uso for necessário) é passando por um vestiário, mas os
visitantes não podem usar os armários ou a área de troca de roupas.
Os visitantes deverão usar proteções de rosto (cobrindo o nariz e a boca) sempre que não
estiverem na água.
Não serão oferecidas aulas de natação, pois elas exigem contato físico.

É necessário manter distância de pelo menos dois metros das pessoas que não pertençam
ao mesmo grupo doméstico e isso se aplica às áreas do deck, banheiros, áreas de natação,
água e deck da piscina.
Ao se inscreverem para uma sessão, os visitantes deverão responder a perguntas sobre a
triagem da COVID-19. As perguntas de triagem serão feitas novamente ao fazer o check-in
na piscina para a sessão registrada.
É permitido a cada adulto cuidar de até três crianças abaixo de 12 anos. Crianças menores
de 8 anos só podem entrar na água acompanhadas de um adulto.

