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Comunicação: Circular DJCN - VIII - 2021
Assunto: Testagem Desbravadores e datas limite de inscrição!
Data: 23-06-2021
Estimados,
Gostaríamos de responder rapidamente a três questões que vos ajudarão na
organização logística das vossas atividades e eventos:
1| Testagem de Rebentos e crianças com menos de 3 anos (acompanhantes)
Os rebentos e demais crianças até aos 5 anos não precisarão de ser testados nos eventos
JA, desde que estejam acompanhados por um dos encarregados de educação que seja
seu coabitante (Ex: pai, mãe, irmão maior de idade, que vivam na mesma casa).
Estes últimos serão testados. Se os pais testarem positivo, os seus filhos rebentos
estarão interditos de participar nos eventos.
Se os Rebentos (ou crianças com menos de três anos) forem acompanhados por tutores
que não sejam seus coabitantes (ainda que sejam membros da mesma família), neste
caso terão que ser testados.
Informamos igualmente que os Rebentos (e somente os Rebentos), estão isentos de
utilização de máscara nas atividades de acordo com o princípio estabelecido pela
Direção Geral de Saúde para as crianças em idade pré-escolar (informação em constante
atualização).
2| Tições, Exploradores, etc (dormidas e disposição nas tendas)
No caso de desbravadores que não coabitem e que tenham dificuldades em ficar/
dormir sozinhos numa tenda, sugerimos que os núcleos possam colocá-los em tendas
que tenham dois ou mais quartos ou que tenham uma divisória a meio. Desta forma as
crianças não se sentirão sozinhas.
Se os núcleos não possuírem este tipo de tendas poderá ser uma oportunidade para
investimento, considerando a duração incerta da conjuntura atual.
3| Atividades com pernoita (testagem) - Núcleos locais
Solicitamos a todos os núcleos (até orientação em contrário), que em todas as atividades
que envolvam pernoitas (dormidas), possam realizar testes rápidos de antigénio
(excetuando-se os Rebentos com os considerandos apresentados no ponto 1).
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Vários Municípios têm já protocolos estabelecidos com várias entidades (farmácias,
Cruz Vermelha, etc), disponibilizando a testagem gratuita mediante marcação.
Se residirem numa localidade em que não exista este tipo de serviço gratuito,
poderemos na Associação ajudar a organizar o itinerário de testagem assim como
possibilitar o acesso aos respetivos meios.
Datas LIMITE de inscrição:
ACNAC Logos: 27 de Junho
(Este é o único evento que não estabelece a obrigatoriedade de testagem visto que é só
de 1 dia. Se alguém quiser ficar a dormir para domingo, escolhendo esta modalidade no
formulário de inscrição, terá que ser testado na noite de sábado).
Inter-regional Rebentos: 04 de Julho
Inter-regional Tições: 15 de Julho
Inter-regional Exploradores: 21 de Julho
Acnac Companheiros e Embaixadores: 28 de Julho
Acnac Impacto: 12 de Agosto
Voluntariado JA: 01 de Julho
(A inscrição no formulário de voluntariado obriga a uma confirmação por parte do
Departamento. Se os voluntários não forem posteriormente contactados não estão
integrados nos eventos.
INFO1 (eventos de verão): https://juventudeadventista.pt/noticia/campos-de-veraoja-2021
INFO2: Daremos informações detalhadas sobre o processo de testagem (teste rápido de
antigénio) aos inscritos em cada evento.
Esperamos por ti. Não te atrases na inscrição J.
Qualquer dúvida, estaremos à vossa disposição. Uma boa semana sob a direção de Deus.
Saudação JA!
Departamento de Jovens
Coordenação Nacional
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