
 

 

Brasília, 06 de junho de 2022. 

Comunicado 01/2022 UEB-DF 

 

Assunto: Recomendações frente ao cenário atual de covid-19. 

 

Considerando a situação epidemiológica da covid-19 no DF: 

1. Que a taxa de ocupação nas UTIs pediátricas está em 100%1; 

2. Que a taxa de transmissão da covid-19 está em 1,432. 

 

A Diretoria Regional do Escoteiros do DF comunica: 

1. Embora as autoridades governamentais tenham tornado facultativo o uso de 

máscara, recomendamos fortemente o seu uso em ambientes coletivos fechados, 

como, por exemplo, salas, secretarias e galpões, e em ambientes abertos com 

aglomeração, como por exemplo: cerimônias, jogos e atividades escoteiras. 

2. Reforçamos a importância do uso da máscara: 

a. O uso da máscara cria uma barreira física contra as gotículas respiratórias 

(saliva, tosse ou espirro) potencialmente contaminadas que se propagam 

pelo ar e, assim diminui uma possível exposição e o risco de infecção ou 

transmissão do vírus; 

b. Pessoas infectadas assintomáticas (sem sintomas) são capazes de 

transmitir o vírus, mesmo para quem está com o ciclo vacinal completo; 

c. Use máscara independentemente da possibilidade de se manter, ou não, o 

distanciamento físico de pelo menos 1 m de outra pessoa; 

d. O uso da máscara tem a finalidade de impedir que pessoas infectadas 

transmitam o vírus para outras pessoas e proteger pessoas saudáveis do 

contágio; 

e. O uso da máscara é individual a proteção é coletiva; 

f. Continuar usando máscara é um ato de empatia. 

 

 
1 Fonte: https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2022/06/03/covid-19-pelo-2o-dia-
consecutivo-ocupacao-de-utis-pediatricas-fica-em-100percent-no-df.ghtml 
2 Fonte: Boletim Epidemiológico Nº 757, disponível em 
https://www.saude.df.gov.br/boletinsinformativos-divep-cieves 



 

 

3. Também recomendamos que sejam mantidas as demais medidas de proteção: 

a. Distanciamento; 

b. Aferição de temperatura; 

c. Uso do álcool 70%; 

d. Higienização dos ambientes; 

e. Isolamento em caso de sintomas de gripe ou testagem positiva para covid-19; 

f. Vacinação completa. 

 

Continuamos acompanhando o desenvolvimento da situação sanitária e torcemos 
para que o cenário de saúde volte ao normal o quanto antes, relembrando que a OMS ainda 
não revogou o seu status de Pandemia. 

Com isso, ressaltamos que a situação é complexa e demanda esforço de todos nós. 

A Diretoria Regional se coloca à disposição para maiores esclarecimentos. 

 

Sempre Alerta! 

 

Diretoria Regional 
Escoteiros do DF 

 


