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COVID-19 Diretrizes

Estas diretrizes para o COVID-19 se aplicam a todos os programas presenciais
apresentados por patrocinadores do Instituto Arica ou organizadores da
Fundação Oscar Ichazo, em treinamentos e práticas em grupo.

Estas diretrizes têm como objetivo reduzir significativamente o risco de infecções
graves em todas as situações presenciais em que ocorre o Trabalho Arica®. Elas
reduzem, mas não eliminam, o risco de infecção do vírus SARS-CoV-2 que causa
a doença COVID-19. Faça uma avaliação séria de sua saúde geral antes de se
inscrever ou participar de um evento presencial do Arica.

Essas diretrizes podem ser adicionais ou superadas por regulamentações
locais e nacionais.

Essas diretrizes foram recentemente revisadas a partir de versões anteriores
mais rigorosas. No entanto, se as variantes do COVID-19 se tornarem mais
epidêmicas, retornaremos às diretrizes para uma contenção mais agressiva
da doença.

PROGRAMAS APRESENTADOS PELOS PATROCINADORES
DO INSTITUTO ARICA

A fim de proteger a saúde e o bem-estar de todos os participantes, bem como
garantir o andamento ininterrupto do treinamento, diversas diretrizes para a
prevenção do coronavírus se aplicam a esses programas. As diretrizes para os
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treinamentos residenciais longos (dez dias ou mais) e as introduções e
treinamentos e curtos (dois dias ou menos) diferem em escopo. Nos casos em que
treinamentos longos incluem treinamentos curtos simultâneos, as diretrizes para
treinamentos longos se aplicam a todos.

Os candidatos em potencial serão informados das diretrizes em vigor antes do
início do treinamento e só poderão ingressar no treinamento após reconhecer e
aceitar as diretrizes, fornecer resultados de teste negativos, apresentação de
comprovante de vacinação quando necessário e preenchimento do Acordo de
Isenção de Responsabilidade (RLA).

Os candidatos aceitos para participação no treinamento serão informados no
momento da aceitação de que são obrigados a participar de todas as sessões de
treinamento. Se algum dia do treinamento for perdido por sintomas de Covid,
resultado de teste positivo ou para quarentena, seu retorno ao treinamento será
determinado pelo Patrocinador. Os participantes pela primeira vez não serão
convidados a reingressar no treinamento.

Treinamentos Residenciais Longos e Treinamentos Curtos Simultâneos

As dez medidas detalhadas abaixo, quando usadas em combinação, devem
reduzir o risco a um nível que permita razoavelmente a participação em
treinamentos presenciais longos, com base no conhecimento científico atual.

Essas medidas de precaução incluem:

1. Protocolo de Vacinação
2. Protocolo de Teste
3. Manter a Bolha de Treinamento
4. Política de máscara
5. Relatório de Sintomas
6. Requisitos do local
7. Distanciamento Social
8. Higiene de Superfície
9. Modificar os exercícios com contato
10. Supervisão
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1. Protocolo de Vacinação

A prova de vacinação antes da abertura do evento é exigida no momento
da inscrição para participação em todos os treinamentos presenciais do
Instituto Arica. Para serem considerados totalmente vacinados, os
participantes devem ter recebido a segunda dose de uma vacina de duas
doses, ou a dose de uma vacina de dose única, 14 dias ou mais antes do dia
de abertura do evento. Se uma vacina de reforço for recomendada para sua
faixa etária e estiver disponível em sua região, ela é altamente
recomendada (e futuras atualizações dessas diretrizes podem exigi-la).
Aqueles com problemas de saúde pré-existentes que possam reduzir a
eficácia de uma vacina COVID-19, ou colocá-los em maior risco de doenças
graves, não devem se registrar para os treinamentos presenciais do
Instituto Arica neste momento.

Os pedidos de isenções médicas de vacinação podem ser considerados
pelo Patrocinador de treinamento a critério do Patrocinador. Qualquer
indivíduo com isenção deve apresentar resultado negativo em um teste de
“fluxo lateral” (LFT) feito todas as manhãs do treinamento e o custo desses
testes corre por conta do participante. Nesses casos, o Patrocinador deve
informar todos os participantes e funcionários antes do evento que
indivíduos não vacinados estarão presentes.

2. Protocolo de Teste

Para seus treinamentos residenciais longos (e os treinamentos curtos que
são simultâneos com esses treinamentos longos), o Instituto Arica
recomenda que os participantes e a equipe mantenham o uso de máscaras
e o distanciamento social por duas semanas antes do evento. Os
indivíduos com um resultado de teste positivo serão solicitados a não
comparecerem ao evento. O patrocinador do treinamento tem a
responsabilidade de lidar com os reembolsos que possam ser aplicados
nesses casos.

Um LFT de “boas-vindas” é administrado na abertura do treinamento.
Pelo menos uma “repetição” do LFT é administrada 24 a 48 horas depois,
na segunda ou terceira manhã do treinamento (dependendo se o teste de
“boas-vindas” foi pela manhã ou à noite). O patrocinador pode, a seu
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critério, exigir testes adicionais de repetição. Os conjuntos de teste para uso
durante o treinamento devem ser fornecidos pelo Patrocinador, que poderá
repassar o custo aos participantes na taxa de inscrição. Aqueles com
resultados positivos de LFT devem interromper o treinamento.

3. Manter a Bolha do Treinamento

Uma vez que o treinamento tenha começado, todo contato com indivíduos
fora do grupo de participantes e equipe de treinamento (pessoal do local
de treinamento, fornecedores, equipe de limpeza etc.) requer o uso de
máscara (proteção total do nariz e da boca com uma máscara bem
ajustada) e distanciamento social. A saída do local de treinamento deve ser
limitada apenas a passeios essenciais e está sujeita à aprovação do
Patrocinador. O uso correto da máscara e o distanciamento social são
necessários para quem sair do local. Nenhum visitante ou amigo está
autorizado a participar de qualquer treinamento do Instituto Arica, e de
eventos associados como festa/reunião de treinamento ou refeição durante
a pandemia. Em casos excepcionais, o Patrocinador pode, a seu critério,
permitir que um participante do treinamento seja acompanhado por um
cônjuge/parceiro. Nesse caso, o parceiro deve obedecer estritamente aos
mesmos protocolos de todos os participantes. As condições de entrada e
saída devem ser estritamente monitoradas. Para a saúde e segurança de
todo o treinamento, todos os participantes devem ter um sério
compromisso com a manutenção da bolha.

4. Uso de Máscara

A cobertura completa do nariz e da boca com uma máscara ajustada é
necessária em todas as situações em que os participantes do treinamento
tenham contato com pessoal não envolvido no treinamento. Máscaras de
tipo médico (N95, KN95) são recomendadas. O uso de máscara é
recomendado, mas não obrigatório entre os participantes do treinamento e
a equipe de treinamento, a menos que seja solicitado pelo Patrocinador ou
pela equipe de treinamento. O uso de máscara não é recomendado durante
exercícios mais extenuantes, como Psicocalistenia e O Ritual Arica das 9
Formas de Zhikr.

4



5. Medir a Temperatura e Registrar os Sintomas

As temperaturas dos participantes e da equipe devem ser medidas todas
as manhãs durante um treinamento. Um participante com temperatura
registrada acima de 99 graus Fahrenheit, ou 37 graus Celsius, exige um
LFT negativo antes de ser permitida sua reentrada no treinamento *
(consulte “Em caso de suspeita de infecção” abaixo).

Os sintomas mais comuns de COVID-19 são temperatura acima do normal,
corrimento nasal, tosse contínua, dor de garganta, dor de cabeça, dores no
corpo e perda ou alteração do olfato ou paladar. Se algum desses sintomas
for relatado, um teste de LFT negativo é necessário antes de voltar ao
treinamento.

6. Requisitos do Local

Durante a pandemia, treinamentos longos só podem ser oferecidos em um
ambiente residencial, e o local deve ser capaz de acomodar todos os
participantes e equipe de treinamento. As salas de treinamento e refeitórios
devem ser bem ventiladas, com janelas abertas e/ou ventilação mecânica
eficiente. Espaços ao ar livre devem ser utilizados sempre que possível.

7. Distanciamento Social

O distanciamento social deve ser observado sempre que possível, inclusive
em todos os contatos externos aos participantes do treinamento e da
equipe. Recomenda-se um mínimo de 6 pés (1,8 m) em ambientes internos
e externos. Para exercícios extenuantes, o distanciamento social superior a
6 pés (1,8 m) é recomendado onde for prático.

8. Higiene das Superfícies

Recomenda-se limpar com álcool/desinfetante todas as superfícies que são
tocadas pelo grupo com frequência e que todos os participantes lavem as
mãos com água e sabão ou usem gel antiviral para as mãos toda vez que
entrarem novamente no local.
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9. Modificar Exercícios com Contato

Para redução de riscos, os patrocinadores modificarão os exercícios em que
os participantes tenham contato.

10. Supervisão

Para cada treinamento, haverá uma pessoa da equipe dedicada a ser
responsável por manter a conformidade com os protocolos COVID-19
tanto pelos participantes quanto pela equipe durante o curso do
treinamento.

Em caso de qualquer irregularidade (por exemplo, rompimento da bolha),
os indivíduos em risco devem ser submetidos a testes repetidos por cinco
dias.

*No Caso de Suspeita de Infecção

No caso de relato de sintomas, incluindo temperatura alta no curso de qualquer
treinamento, a pessoa com suspeita de infecção deve fazer um LFT.

Se os resultados deste teste, ou de qualquer teste de rotina durante o
treinamento, forem positivos para COVID-19, o indivíduo deve ser
imediatamente colocado em quarentena em uma sala isolada e deve retornar
para casa assim que for seguro fazê-lo. Os participantes restantes no treinamento
não precisam entrar em quarentena, a menos que tenham sintomas, mas devem
usar máscaras e se distanciar socialmente durante o treinamento por cinco dias,
com atenção aos sintomas e fazer um LFT no quinto dia após o LFT positivo ter
sido registrado. Os exercícios extenuantes serão suspensos em caso de resultado
positivo no grupo.

Se vários indivíduos que não compartilharam quartos ou viajaram juntos
testarem positivo para COVID-19 após o início do treinamento (seja simultânea
ou sequencialmente), o restante do treinamento deve ser imediatamente
cancelado. A política de reembolso do Patrocinador será a base para as regras da
coordenação desta ocorrência.

6



Treinamentos Curtos e Introduções Não-residenciais

Alguns, mas não todos os requisitos para treinamentos mais longos se aplicam a
treinamentos curtos. Como no caso de treinamentos mais longos, esses
protocolos reduzirão, mas não eliminarão, a possibilidade de contrair uma
infecção por COVID-19 durante o treinamento ou a introdução.

1. Protocolo de Vacinação

A vacinação é fortemente encorajada. O patrocinador pode exigir a
vacinação, a seu critério.

2. Protocolo de Teste

Um teste de fluxo lateral/antígeno (LFT) é administrado a todos os
participantes e funcionários conforme eles chegam ao local e a cada dia do
treinamento. Indivíduos que receberem um resultado de teste positivo
devem sair imediatamente do local e se isolarem. A política de reembolso
do patrocinador tratará dessa possibilidade.

3. Uso de Máscaras

A cobertura completa do nariz e da boca com uma máscara bem ajustada é
necessária durante todo o treinamento. Máscaras de tipo médico (N95,
KN95) são recomendadas.

4. Medir a Temperatura

Recomenda-se que as temperaturas dos participantes e da equipe sejam
medidas todas as manhãs de um treinamento. Um participante com uma
temperatura registrada acima de 99 graus Fahrenheit, ou 37 graus Celsius,
não deve ser admitido no treinamento.

5. Requisitos do Local

As salas de treinamento e áreas de descanso e alimentação devem ser bem
ventiladas, com janelas abertas ou ventilação mecânica efetiva. Sair do
local de treinamento para refeições fora ou pausas é desencorajado; o
almoço/lanches devem ser servidos no local. Sempre que possível, locais
de treinamento ao ar livre são incentivados.
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6. Distanciamento Social

O distanciamento social deve ser observado sempre que possível e deve
ser observado em todos os contatos externos ao treinamento, para os
participantes e a equipe. Recomenda-se um mínimo de 6 pés (1,8 m) em
ambientes internos e externos.

7. Higiene das Superfícies

Recomenda-se limpar todas as superfícies que são tocadas pelo grupo com
frequência com álcool/desinfetante - três vezes por dia durante a reunião
de um dia inteiro - e que todos os participantes lavem as mãos com água e
sabão ou usem gel antiviral para as mãos toda vez que entrarem no espaço.

8. Supervisão

Para cada treinamento, uma pessoa da equipe dedicada será responsável
por manter a conformidade com os protocolos COVID-19 tanto pelos
participantes quanto pela equipe durante o curso do treinamento/
introdução.

PROGRAMAS DA FUNDAÇÃO OSCAR ICHAZO (OIF) APRESENTADOS
POR ORGANIZADORES

Os organizadores da OIF apresentam práticas de grupo mensais de um dia, que
atualmente ocorrem principalmente através do Zoom. Quando tais práticas
forem abertas para atendimento presencial para participantes que não são
membros da mesma família, é recomendado que os Organizadores sigam as
mesmas regras básicas que se aplicam aos programas não residenciais do
Instituto Arica.
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Todos os participantes são encorajados a tomarem ciência dos requisitos
científicos reais, das regulamentações locais e nacionais relacionadas ao
COVID-19, reconhecerem que as condições podem mudar rapidamente e
compreenderem que todos somos responsáveis por nossa própria saúde e
segurança, para protegermos aqueles ao nosso redor.

A Diretoria do Instituto Arica
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