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COVID-19 Diretrizes para Diminuição de Risco 
 
Dezembro de 2021 
 
Desde março de 2020, a pandemia de coronavírus trouxe à tona a necessidade das Filhas de Jó Internacional 
de ter uma política de longo prazo relacionada a doenças infecciosas. Com o passar dos meses, ficou mais 
claro que COVID-19 provavelmente fará parte de nossas vidas por muito tempo no futuro. O Conselho de 
Curadores fez parceria com o setor de saúde e especialistas jurídicos para criar uma política sustentável e 
viável que permita flexibilidade nas operações das FJI e proteja nossos membros e voluntários. 

Como as Filhas de Jó Internacional está ancorada na promessa de fornecer um espaço seguro para que todos 
aprendam e cresçam em liderança, acreditamos que essas diretrizes permitirão que cada um de vocês, nossos 
Betheis e líderes jurisdicionais, façam as escolhas certas e planejem a diminuição de riscos táticas baseadas 
em tendências e pontos de dados locais. 

É expectativa do Conselho de Curadores que todos os líderes das FJI, filhas e adultos, se familiarizem com 
essas recomendações e as apliquem ao planejar e executar eventos. Os parâmetros e diretrizes neste 
documento são fornecidos para auxiliar nossos líderes em sua responsabilidade de tomar essas decisões 
importantes. 

Este tempo tem sido difícil para nossa Ordem, e todos nós compartilhamos o desejo de retornar a um senso de 
normalidade e estabilidade para nossas Filhas. Acreditamos que uma Filhas de Jó Internacional melhor surgiu 
do tumulto e que as lições que aprendemos juntos serviram para nos conectar mais profundamente. Obrigada 
a todos que continuam a liderar o caminho com a fé e firmeza de Jó. 

  
Conheça seus recursos.  

Ao planejar e executar eventos das FJI, o Conselho de Curadores recomenda que você primeiro consulte e 
priorize seus dados mais recentes da Agência Nacional de Saúde e siga as recomendações de diminuição de 
riscos associadas para COVID-19 e/ou outras doenças infecciosas. 

Instruções secundárias devem ser dadas juntamente com  as recomendações de sua Agência Estadual de 
Saúde ou Agência Governamental e/ou as diretrizes do estabelecimento onde um evento das FJI está 
ocorrendo. 

Existem 4 documentos que compõem o pacote de Diretrizes de Diminuição de Risco deCOVID-19: 

COVID 001 - Documento de Diretrizes COVID 001 

COVID 002 - COVID-19 Registro de visitantes 

COVID 003 - Procedimentos de saneamento recomendados  

COVID 004 - Formulário de confirmação de doenças infecciosas (para participantes menores de 18 anos) 
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Não se sente bem? Fique em casa.  
 

Todos nós compartilhamos a responsabilidade de garantir que as atividades das Filhas de Jó sejam inclusivas 
e seguras, incluindo fazer a escolha certa quando não estamos nos sentindo bem, para impedir a propagação 
de doenças infecciosas, incluindo COVID-19. As Filhas de Jó internacional incentiva os membros e voluntários 
adultos a priorizarem sua saúde e bem-estar e recomenda consultar essas diretrizes para determinar quando é 
apropriado para você participar de um evento das Filhas de Jó. 

RESPONSABILIDADES 

 
Notifique 
uma líder 
das FDJ 

Fique em 
casa 

Passos adicionais 

Se você tiver febre de 38o graus ou mais. 
  

Fique em casa até 24 horas quando 
estiver livre de febre sem 
medicamentos. 

Se você tiver vomitado ou com diarreia 24h antes de 
um evento das FJI. 

  

Fique em casa até que você esteja livre 
de sintomas por 24h. 

Se você tiver sido expostas ou testado positive para 
COVID-19, e tiver sido notificada para permanecer em 
quarentena, ou se apresentar 2 ou mais sintomas de 
COVID-19.    

Fique em casa por 10 dias ou até que 
receba teste negative para COVID-19. 

Se você tiver testado positive para alguma doença 
infecciosa (faringite estreptocócica, gripe, 
mononucleose etc), ou se tiver piolhos ou lêndeas.   

Fique em casa até que esteja sem 
sintomas. 

  
 
Tome decisões baseadas em dados.  
 
Use os seguintes pontos/intervalo de dados e Diretrizes de COVID-19 (grade mostrada abaixo) para determinar as táticas 
de diminuição de risco de COVID-19 apropriadas para planejar e executar eventos: 

DESCRIÇÃO DEFINIÇÃO PONTO/FAIXA DE DADOS 

Testes positivos estáveis 
Taxa de testes positivos ou estáveis 
por 30 dias  

Taxa de testes positivos 5% a 7.9% 
em 30 dias 

Testes positivos crescentes 
 
Taxa de testes positivos crescent em 
30 dias 

Maior que 8% em 30 dias 

 
 
Fique vigilante.  

Quando seu estado atingir uma taxa de testes positivos media por 30 dias inferior a 5%, as diretrizes de 
COVID não precisam mais serem usadas.  
 
Se as taxas de COVID-19 aumentarem de 5% ou mais, as diretrizes de COVID-19 devem IMEDIATAMENTE 
retornar.   
 

A COR DA MÁSCARA INDICA O NÍVEL DE SEGURANÇA 

 

Ambiente mais 
seguro 

 

Ambiente menos 
seguro  

 

Ambiente minimamente 
seguro 
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Diretrizes das FJI de COVID-19.  
 

As diretrizes se aplicam a todos membros/membros em potencial, abelhinhas, adultos visitantes e voluntários. A 
diminuição de risco é melhor determinada com os dados locais, enquanto a nível jurisdicional deve ser determinado pela 
jurisdição para eventos jurisdicionais. É responsabilidade da liderança jurisdicional ou Suprema Deputada monitorar as 
ações de diminuição de risco para monitorar se boas escolhas estão sendo feitas. Um formulário de aceitação de riscos 
deve ser entregue por cada menor. 
 
 

INTERIOR 

Quem Exemplos Vacinado Não vacinado Estável 
(5% a 7.9% de positivos por 30 dias) 

Crescente  
(>8% por 30 dias) 

 

Membros e regulares 
adultos participantes de 
um mesmo Bethel  

Reuniões Ritualísticas 

  

● Máscaras recomendadas (todos) 
● Distanciamento social 
● Lave as mãos frequentemente 

● Máscaras Recomendadas (todos) 
● Distanciamento social 
● Lave as mãos frequentemente 

● Procedimentos sanitários 

S
eg

u
ro

 

Acima + Membros em 
potencial, Abelhinhas, 
visitantes de outros 
Betheis, convidados ou 
público em geral  

Instalações, Visitas 
Oficiais, Dia da 

Amizade em Reuniões 
do Grande Bethel, 

Concursos, Eventos de 
venda de bolos, etc.   

● Máscaras recomendadas  
● Distanciamento social 
● Lave as mãos frequentemente 
● Procedimentos sanitários 
● Registro de Visitantes (para 

notificação de exposição)  

● Recomendação de remarcação do 
evento ou que faça de forma 
virtual  

M
en

o
s s

eg
u

ro
 

Qualquer variação acima 
+ eventos entre 
jurisdições e/ou com 
pernoite 

Evento HIKE multi-
jurisdicional, 

multiestadual, 
exemplificações de 

GBs, noites do pajama, 
etc.   

● Máscaras recomendadas (todos) 
● Distanciamento social 
● Lave as mãos frequentemente 
● Procedimentos sanitários 
● Registro de Visitantes (para 

notificação de exposição) 

● Recomendação de remarcação do 
evento ou que faça de forma 
virtual  

S
e

m
 se

g
u

ran
ça 

Qualquer variação acima 
+ participação em 
eventos externos/não 
organizados pelas FJI 

Evento DeMolay, 
Cerimônia Maçônica, 

cinema, etc. 

  

● Siga as diretrizes recomendadas 
acima pelas FJI sobre a COVID-
19 

● Siga as regras definidas pelo 
organizador do evento 

● Siga as diretrizes recomendadas 
acima pelas FJI sobre a COVID-19 

● Siga as regras definidas pelo 
organizador do evento 

EXTERNO 

Quem Exemplos Vacinado Não vacinado 
Estável 

(5% a 7.9% de positivos por 30 
dias) 

Crescente 
(>8% por 30 dias)  

Membros e regulares 
adultos participantes de 
um mesmo Bethel 

Piqueniques realizados 
apenas pelo Bethel, 

reuniões realizadas em 
espaços abertos, etc. 

  

● Pratique o bom senso 
(distanciamento social ou use 
uma máscara, se o 
distanciamento social não for 
possível, use uma máscara se 
estiver servindo comida, etc.) 

● Pratique o bom senso 
(distanciamento social ou use uma 
mascara, se o distanciamento 
social não for possível, use uma 
máscara se estiver servindo 
comida, etc.) 

S
e

g
u

ro
 

Acima + Membros em 
potencial, Abelhinhas, 
visitantes de outros 
Betheis, convidados ou 
público em geral 

Desfile, evento 
esportivo, pomar, 

parque de diversões, 
praia, patinação no 

gelo, etc. 
  

● Pratique o bom senso 
(distanciamento social ou use 
uma máscara, se o 
distanciamento social não for 
possível, use uma máscara se 
estiver servindo comida, etc.) 

● Recomendação de remarcação do 
evento 

M
en

o
s S

eg
u

ro
 

Qualquer variação acima 
+ eventos entre 
jurisdições e/ou com 
pernoite 

Acampamento multi-
jurisdicional, evento 

HIKE, etc 

  

● Pratique o bom senso 
(distanciamento social ou use 
uma máscara, se o 
distanciamento social não for 
possível, use uma máscara se 
estiver servindo comida, etc.) 

● Prevalecem as diretrizes da 
jurisdição com a maior taxa de 
positividade de teste. 

● Recomendação de remarcação do 
evento 

S
e

m
 se

g
u

ran
ça Qualquer variação acima 

+ participação em 
eventos externos/não 
organizados pelas FJI 

Piquenique Maçônico, 
Dia da Juventude em 
parques de diversões, 

etc. 

  

● Siga as diretrizes recomendadas 
acima pelas FJI sobre a COVID-
19 

● Siga as regras definidas pelo 
organizador do evento 

● Siga as diretrizes recomendadas 
acima pelas FJI sobre a COVID-19 

● Siga as regras definidas pelo 
organizador do evento 
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Apêndice/Definições  
 
● Membro em potencial - uma garota entre 10 e 19 anos que é elegível para associação nas FJI e pode ou 
não ter apresentado um pedido de associação (anteriormente Petição). Um requerente é considerado um 
Membro em Potencial até que seja iniciado. Os membros em potencial não são cobertos pelas apólices de 
seguro padrão das FJI, exigindo a adoção de medidas de segurança adicionais quando eles estiverem 
presentes em eventos da FJI. 

● Abelhinha - Uma menina que ainda não é elegível para associação devido à idade (ainda não tem 10 anos) 
e que participa de um programa de Abelhinhas aprovado pelo Bethel patrocinador e votado pelos Membros 
Executivos do CGB. Abelhinhas não são cobertos pelas apólices de seguro JDI padrão, exigindo medidas de 
segurança adicionais a serem implementadas quando elas estão presentes em eventos FJI. 

● Mistura de Betheis - Qualquer evento que ocorra com participantes presentes que são membros ou adultos 
voluntários de diferentes Bethéis, Grande/Bethel Jurisdicional, liderança juvenil ou adulta. Exemplos: Bethel 
13, Bethel 19 e Bethel 25 no Arizona. Bethel 3 e Bethel 8 na Bahia. 

● Entre jurisdições - Qualquer evento que ocorra com participantes presentes que residam em duas ou mais 
jurisdições das FJI. Exemplos: Minas Gerais e Bahia. Oregon e Washington. Suprema Oficial, Suprema 
Deputada, Suprema Deputada Assistente, Oficial/Representante do Supremo Bethel ou Miss Filha de Jó 
Internacional que resida em outra jurisdição das FJI. 

Tratamento especial pode ser dado em casos de Membros e Adultos Voluntários adultos que devem cruzar 
as linhas jurisdicionais para participar de reuniões e funções de um Bethel ou jurisdição à qual pertencem e/ou 
são voluntários. Exemplos: Delaware e Maryland; DelMar (jurisdicional). Dakota do Norte (sem Bethéis) e 
Minnesota. As diretrizes da jurisdição com a maior taxa de positividade de teste prevalecem. 


