
CONDUTAS DE 
SEGURANÇA PARA 
VIAGENS AO NR

Com o intuito de orientá-los em relação 
às nossas condutas de segurança, 
elaboramos este documento.



NOSSO 
PROPÓSITO
O NR tem como essência desenvolver e 
valorizar as habilidades socioemocionais 
dos alunos e de todos que passam por 
aqui! Nosso objetivo é estimular essas 
competências que são fundamentais para 
o desenvolvimento de cada um, ajudando-
os a lidar com desafios do cotidiano, 
controlar emoções conscientemente, 
relacionar-se com outras pessoas de 
maneira saudável, gerenciar objetivos 
de vida e até mesmo nas tomadas de 
decisões de maneira responsável.  



O NR
Sendo uma empresa familiar com 69 anos de 
atuação e líder no nosso segmento, entendemos 
a importância de garantir a saúde, a segurança e 
o bem-estar de todos os nossos colaboradores, 
amigos e frequentadores dos nossos dois resorts. 



MEDIDAS DE SEGURANÇA

Checagem de temperatura 
duas vezes ao dia, no 
acesso aos nossos 
restaurantes;

Dispensers de álcool 
em gel espalhados           
pelo resort;

Limpeza especial nos quartos e 
ambientes compartilhados.

Talheres ensacados e 
protegidos individualmente.

Higienização de todos os 
equipamentos e materiais 
presentes em nossas atividades 

Alcool em gel



COMUNICADO 
IMPORTANTE 
Ressaltamos a importância de todos os interessados 
em participar das viagens ao NR não deverão embarcar 
caso apresente qualquer doença infecto contagiosa e 
que, em virtude da pandemia de COVID-19, caso algum 
aluno venha a apresentar febre ou qualquer outro sintoma 
sugestivo da doença permanecerá em isolamento, não 
podendo receber visitas de qualquer natureza enquanto 
estiver no resort, aguardando ser levado pela família ou 
responsável autorizado. 

Embora todas as medidas estejam sendo tomadas, existe 
a possibilidade de que algum hóspede esteja com o vírus, 
mesmo vacinado ou testando negativo para o COVID-19. 
Por esse motivo, todas as recomendações de segurança 
devem ser adotadas por todos com a intenção de 
minimizarmos os riscos de contágio.



MANIFESTAÇÃO DE SINTOMAS 
DURANTE A VIAGEM
Caso haja manifestação de sintomas sugestivos de COVID-19 durante a viagem, a 

equipe do Departamento de Saúde e Bem-Estar entrará em contato com a família, 

imediatamente , para avaliação caso a caso. 

 ATENÇÃO:
Todos os alunos deverão apresentar a ficha saúde/termo de responsabilidade 
assinada pelos responsáveis, declarando ciência de que os alunos que 
apresentarem sintomas serão isolados dos demais e ficarão em observação, 
não podendo participar de atividades com outros alunos. 

Teremos  médico disponível 24 horas  para atendimento presencial ou telemedicina, o 
que nos dará suporte em qualquer intercorrência. 

Em caso de suspeita, temos parceria com um laboratório próximo ao NR e o 
participante deverá arcar com as despesas para realização de um teste rápido. 



Certos de estarmos no melhor caminho para oferecermos 
uma excelente viagem e com condutas de  segurança bem 
dimensionadas. Vocês merecem viver este momento! 

Ficamos à disposição para esclarecermos eventuais dúvidas.

Atenciosamente, 
Equipe NR.

 nr.com.br
 assessoria@nr.com.br
 /nroficial
 /nracampamentos

ESPERAMOS POR VOCÊS

CONTATO


