
 IMPORTANTE! LEIA TUDO ANTES DE LEVAR 
O SEU FILHO PARA QUALQUER EVENTO EM PESSOA! 
Queremos que todos tenham uma experiência segura e agradável. Para fazer isso, todos nós 
desempenhamos um papel em manter nossa igreja, funcionários, voluntários, famílias e 
crianças seguras. A Sagrada Família segue as diretrizes do CDC e da Arquidiocese de Atlanta 
para encontros pessoais. Seu filho deve estar inscrito no programa 2020-21. Nas noites de 
quarta-feira e domingo à noite, teremos uma opção limitada de inscrição em pessoa que será 
enviada para as famílias inscritas no programa Edge 2020-21. Em pessoa, você terá 25 filhos 
ou menos em cada oferta. Você deve inscrever seus filhos para um ingresso pessoalmente 
antes de participar de qualquer evento pessoalmente. Antes de se inscrever para um evento 
pessoalmente. 
 
Os pais devem manter seus filhos em casa se estiverem doentes e usar nossa 
opção virtual ou a opção de educação domiciliar. 
 
• Carpool é o único método de deixar e pegar crianças. Dirija seu 

carro até a frente, onde fica a porta lateral coberta da entrada da igreja. Seu filho vai sair 
do carro. Vamos medir a temperatura do seu filho. Se a temperatura do seu filho estiver 
abaixo de 100 graus Fahrenheit, ele será solicitado a prosseguir para a área de 
programação. Se a temperatura de seu filho for de 40 graus Fahrenheit ou> ele voltará 
imediatamente para o carro e irá para casa com você. 

• Um pano cobrindo o nariz e a boca é necessário em todos os momentos nas instalações. 
A máscara destina-se a proteger outras pessoas caso você seja infectado. Você pode 
espalhar COVID-19 para outras pessoas, mesmo se não se sentir doente. 

• Siga as práticas de higiene saudáveis em todos os momentos. Lave as mãos 
regularmente antes de tocar nas superfícies ou no rosto. 

• A distância física será mantida em todos os momentos, enquanto nas instalações. 
• Protocolo da Igreja implementado 

pessoalmente: https://www.holyfamilycc.org/reopening 
 

PERGUNTAS DE TESTE: Antes de levar seus filhos adolescentes a qualquer 
evento pessoal relacionado à igreja, você deve ser capaz de responder NÃO a 

TODAS essas perguntas. Se você não conseguir responder NÃO a TODAS essas 
perguntas no DIA DO EVENTO, deverá manter seus filhos adolescentes em casa 

esta semana e da seguinte forma: 
 

• Seu filho adolescente tem uma temperatura de 100,0 graus Fahrenheit ou mais? (Não meça sua 
temperatura dentro de 30 minutos após o exercício ou após tomar medicamentos que podem 
diminuir sua temperatura, como paracetamol.)  

• Seu filho adolescente tem dificuldade para respirar?  
• O seu filho adolescente tem tosse que o deixa com falta de ar? (Se o seu adolescente tem uma 

tosse alérgica / asmática crônica, haverá uma mudança na tosse desde o início?)  
• Seu filho adolescente tem diarreia, vômito ou dor abdominal?  
• Seu filho adolescente tem uma forte dor de cabeça, especialmente com febre?  
• Seu filho adolescente tem calafrios ou dores no corpo?  
• Seu filho adolescente perdeu a capacidade de cheirar / provar?  
• O seu filho adolescente esteve em contato com alguém em tratamento ou exposto a alguém 

com resultado de teste COVID-19 positivo + confirmado nos últimos 14 dias? (Nesse caso, você 

https://www.holyfamilycc.org/reopening


precisará esperar 14 dias a partir do momento do show antes de poder comparecer a um evento 
pessoalmente.)  

• O seu filho adolescente fez o teste de COVID-19 com resultado positivo ou pendente nos últimos 
14 dias? (Se sim, você terá que esperar 14 dias E testar novamente com um resultado negativo 
antes de poder comparecer a um evento pessoalmente.)  

• O seu filho adolescente viajou ou morou em uma área onde o departamento de saúde local, 
tribal, territorial ou estadual está relatando um grande número de casos COVID-19 como um 
ponto crítico do CDC?  

• O seu filho adolescente mora em uma área de alta transmissão da comunidade descrita como 
um ponto de acesso pelo CDC? 

 
Obrigado por confirmar que você examinou seu filho em casa. Se você não puder 
levar seu filho a um evento pessoalmente, poderá assisti-lo virtualmente online ou na 
escola em casa. Se o evento for transmitido ao vivo, você pode assisti-lo online. 
Estamos ansiosos para ter seu filho em nosso programa EDGE este ano! 
 


