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Férias Aniversariantes do Mês

¤  - Alexsandra (telemarketing)19/12

¤ 26/12 - Nilton (vendedor)¤ Thalita (telemarketing)

¤ Willian (vendedor)
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ATENÇÃO

Estamos trabalhando há 215 dias 
sem acidentes de trânsito. 

Último acidente ocorrido foi em 28/04/2020. 

Nosso recorde é de 480 dias.

¤ Guerreiro (vendedor)

¤ Melissa (telemarketing)

¤ Beto (supervisor)

¤ Daniel (vendedor)

Acesse o Aqua News na Internet:  www.aqualub.com.br/aquanews

Dicas - SPPA

Natal na pandemia: é possível confraternizar sem riscos.
Depois de oito meses de isolamento social e perdas dolorosas, as informações sobre a segunda onda da pandemia do novo corona vírus na Europa e o aumento das 
médias móveis de mortes e novos casos de Covid-19, no Brasil muitas pessoas estão preocupadas com as comemorações ou, pelo menos, os encontros com os 
familiares e amigos no Natal deste ano. O que pode ser feito? Como proteger a si mesmo e as pessoas queridas? Como controlar a ansiedade e os receios que estão 
desestruturando muitas pessoas em todo o mundo?

Em primeiro lugar, é importante tratar a questão emocional. As reuniões familiares, com certeza, devem se adequar ao “novo normal”. Mas qual o limite deste “novo 
normal”?. Devemos nos afastar dos entes queridos e aprofundar a melancolia, e não renovar nossas esperanças?

Recomendações para as festas de fim de ano, em família

Recomenda-se que as famílias sigam em escala menor aquilo que as escolas, hospitais e empresas, de uma forma ou de outra, estão seguindo, que  são protocolos das 
autoridades sanitárias como distanciamento e uso de máscaras. Mas, ele ressalta que o importante é a família negociar como deverá ser o comportamento de cada um 
nessas festas.

Antes de sair para se reunir na casa de algum parente, é preciso que todos negociem e concordem com determinados comportamentos, que levem em conta que há 
pessoas que têm uma relação de risco da Covid mais potencial do que outras.

Por isso, uma negociação geral, de produção de alguns consensos, é crucial para que não haja constrangimento daqueles que têm menor poder de voto, de fala, dentro 
da família e eles sintam que é arriscado ir a essas reuniões e simplesmente faltarão às comemorações.

É favorável que as reuniões familiares de final de ano aconteçam, mas ressalta a importância dos protocolos sanitários. Apesar da pandemia é melhor estarmos entre os 
nossos entes queridos, com os devidos cuidados, do que passarmos sozinhos por este período de fim de ano, que muitas vezes pode levar à melancolia, principalmente 
na situação que estamos vivendo.

É preciso buscar o coletivo, estar com pessoas, valorizar aquilo que importa. Este movimento positivo ajuda a enfrentar as adversidades, fazer um balanço consigo 
próprio, do que é importante, do que é essencial,  quem são as pessoas essenciais para você estar perto, são aspectos que entram nesta conta.

Quem prefere manter o isolamento social não está errado, mas para superar a sua solidão e a do ente querido, pela ausência de contato, é muito importante que cartas ou 
mensagens sejam enviadas.

Se você não pode estar presente, mande um abraço pelo WhatsApp. O importante é a gente não se desconectar, não perder de vista nossas comunidades de referência 
porque elas são também fonte para nossa saúde mental.

Protocolos sanitários

Muitas famílias não têm a mínima condição de manter o distanciamento social em função do espaço físico limitado de suas moradias, em relação ao número de pessoas 
que ali vivem. Mas, para quem pode cumprir algumas regras de protocolos sanitários nas reuniões familiares de final de ano, as recomendações são:

- Distanciamento social;

 - Nada de beijos e abraços;

- Tirar os sapatos na entrada;

- Abusar do uso do álcool em gel e lavar as mãos, em casos de contatos pessoais;

- Evitar levar as mãos ao rosto;

 - Uso de máscaras quando no elevador e se não estiver ingerindo comida;

- Não compartilhar objetos pessoais como copos, pratos e talheres; 

-  A ceia deve ficar em no fogão ou numa bancada distante da circulação de pessoas para reduzir o contato;

- Estimular que crianças higienizem as mãos e não compartilhem brinquedos;

-  Não comparecer às festas familiares se tiver algum desses sintomas: febre,  dor de cabeça, coriza , diarreia,  vômito, manchas no corpo, náusea, falta de ar,  dor de 
garganta e  perdas de cheiro e paladar e;

- Para famílias muito grandes, recomenda-se também dividir os membros em dois grupos e realizar dois encontros na véspera e no dia de Natal.
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