regras de segurança e
prevenção da pandemia
para jogar lusus - o grande jogo das nações
O LUSUS - O GRANDE JOGO DAS NAÇÕES deverá ser jogado em pequenos grupos - Patrulha ou
Unidade (no caso de constituir um pequeno grupo - até 10 pessoas de acordo com as regras da
Direção Geral de Saúde). Cada pequeno grupo corresponderá a um jogador (ex.: Numa expedição,
a Patrulha Águia representa o jogador 1; a Patrulha Esquilo representa o jogador 2; a Patrulha
Cobra representa o jogador 3; e a Patrulha Corvo representa o jogador 4). As tarefas/questões
devem ser respondidas/elaboradas em pequeno grupo.
Antes de iniciar o LUSUS é importante definir e analisar o programa e local da atividade onde vai ser
jogado, preferencialmente no exterior, garantindo a salvaguarda da capacidade e possibilidade de
distanciamento social entre os participantes e, ainda, tomar alguns cuidados e preparar algumas
coisas. Para jogar o LUSUS, aconselhamos alguns procedimentos de prevenção e segurança:

— O jogo deve ser manuseado e arrumado por uma pessoa, após a correta lavagem e
desinfecção das mãos.
— Após o jogo, todos os materiais deverão ser higienizados.

— Para avançar no tabuleiro para a casa seguinte será necessário utilização de dado. Sugerimos
que sejam utilizados aplicativos/sites com dados e se cada elementos utilize o seu telefone para
“lançar o dado” ou, no caso de decisão de utilizaçãode apenas um equipamento ou dado físico,
que seja manuseado sempre pelo mesmo elemento de cada pequeno grupo e higienizado a
cada utilização.

— Todas as peças do jogo devem, dentro do possível ser desinfetadas e manipuladas,
preferencialmente apenas por um elemento, que será o responsável pela manipulação em
exclusivo das peças de modo a que não haja diversos escoteiros a manusear as mesmas peças.
Este será também o responsável pela adequada limpeza e desinfeção antes e depois do jogo
sempre sob a supervisão de um dirigente.

— Durante o jogo é essencial que se mantenha o afastamento físico e que não haja partilha de
objetos (cadernos, canetas, teclados, celulares, etc) necessários à realização das tarefas.

A leitura dessas regras NÃO DISPENSA a leitura das orientações de Covid dos documentos oficiais
dos Escoteiros do Brasil e dos órgãos de saúde da sua região e município.
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