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EM TEMPO DE QUARENTENA

E nessa quarentena mesmo sem paralisar suas atividades o Larzinho precisou se adapta para que
assim todas as 23 crianças e o quadro de funcionários estivessem seguros. E para que todos estejam
por dentro das modificações e medidas adotadas, segue um pequeno resumo; suspensão das visitas
de familiares e do público em geral, sendo mantido o contato dos acolhidos via telefone com seus
familiares. Suspensão de passeios e saídas das crianças e adolescentes, sem a estrita necessidade.
Negociação com os cuidadores para nova escalda de trabalho, assim diminuindo o deslocamento para
fora e dentro da instituição. Intensificação na higienização das mãos das crianças e funcionários, com
água, sábado e álcool em gel, disponível na instituição. Protocolo especial de limpeza das áreas
comuns com material adequado. Protocolo especial de limpeza e desinfecção na troca da escala de
funcionários. Cancelamento de visitas da equipe técnica as famílias dos acolhidos. Revezamento da
equipe técnica e administrativa. As crianças com perspectivas de reintegração familiar foram
autorizadas a passar esse período de quarentena junto a família. Destacamos a importância da
suspensão das visitas, mesmo sendo uma medida bastante difícil, se faz muito necessária no combate
a pandemia, pois qualquer contato nesse momento pode ser bastante perigoso. Outra medida
importantíssima, foi o adiamento do almoço beneficente, sem data prevista para realização.
Lembrando que nossas atividades internas continuam e por isso contamos sempre com a sua ajuda,
agradecemos a todos os doadores que continuam nos ajudando, mesmo com todas as dificuldades
impostas com a pandemia. Agradecemos a compreensão de nossos voluntários que estavam sempre
presencialmente em nossa instituição, lembramos também que isso é apenas um momento e que
esperamos que tudo isso se normalize o mais rápido possível e por ultimo, mas não menos
importante, agradecemos nossos cuidadores por todo esforço e dedicação diante a tantas adaptações.
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Nesse momento é sempre importante lembrar que o Larzinho não pode parar e por isso
contamos diariamente com a sua ajuda. Estamos agora em tempo integral com todas as
crianças, aquelas que não foram passar esse período com a família, presentes na instituição. Na
foto a cima tem os itens que precisamos bastante durante essa quarentena. E abaixo, os dados
para tranferência caso prefiram.
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PÍLULAS

E temos uma novidade muito legal para aquecer os corações de todos vocês. A FashionPark
que é uma empresa do seguimento imobiliário em Brasília irá realizar uma ação solidaria, onde irá
ajudar creches e abrigos. Eles irão disponibilizar um cartão alimentação para que cada uma das
instituições escolhidas possa comprar mantimentos para que o funcionamento da instituição não
sofra maiores danos diante a pandemia. E sabe o mais legal? o Larzinho foi um dos escolhidos e
estamos muito felizes. A doação será mantida durante toda a quarentena. Obrigado a
FashionPark e todos os outros parceiros .

Esse mês muitos de nossos doadores não puderam estar
presentes fisicamente em nossa instituição, mas isso não
impediu que eles continuassem apoiando todo nosso trabalho e
é por isso que gostaríamos de agradecer a todas as doações
recebidas via transferência bancaria ou delivery. E agradecer
também a escola Canarinho pela doação de frutas e legumes.

E as atividades com nossos acolhidos estão a todo vapor, com
varias inovações. Recentemente publicamos mais detalhes sobre
elas em nossas redes sociais, se você ainda não nos acompanha,
corre lá e não fique de fora, mas caso prefira, mande um "oi" em
nosso WhatsApp que enviaremos o vídeo com nossas atividades.
Todas as redes e telefone estão disponíves ao final da News.
Apesar da recente suspensão de atividades com publico
externo da instituição, neste mês de março ainda conseguimos
receber a visita (antes da quarentena) dos nossos amigos do
Centro Universitário de Brasília (Ceub). Foi uma tarde produtiva
com bastante atividades, gincanas e o delicioso lanche que
todos no Larzinho adoram. Obrigado pelo cuidado ❤
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COLABORADORES...
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