
PROTOCOLO COVID-19
A nossa prioridade é o seu bem estar.
Confira aqui os procedimentos que adotamos para que você se sinta mais seguro:

Aferição de temperatura de clientes e funcionários na entrada.

Colaboradores treinados e protegidos, 
com uso obrigatório de máscaras.

Tapete higienizador de calçados.

Álcool em gel disponível em vários pontos da casa.

Limpeza e troca de filtros do sistema de ar condicionado 
periodicamente para garantir a renovação de ar do espaço..

Intensificamos nossas rotinas de limpeza e desinfecção
usando técnicas de higienização com bactericidas.

Cuidados com a obtenção, preparo e manipulação dos alimentos.

Higienização dos pontos de contato com as atrações entre um 
participante e outro, como controles remotos e brinquedos, 
e uso de proteções descartáveis.

Pratique o autocuidado. Ao se proteger você está zelando 
pelo bem estar de todas as pessoas. 

Traga sua própria máscara.  

E lembre-se de higienizar suas mãos 
regularmente enquanto estiver por aqui. 

Juntos vamos superar este momento!

Cumprimento das exigências das autoridades sanitárias
em relação ao passaporte de imunização ou testes negativos.

Obrigatoriedade de uso de uma balaclava de proteção com 
os óculos de realidade virtual.



REALIDADE VIRTUAL

Ocasionalmente, o uso de óculos de realidade virtual pode gerar náusea. 
Uma explicação é a confusão que a realidade virtual provoca no cérebro.
Isso pode ocorrer se alguém usar o óculos enquanto estiver sentado, 
por exemplo. Como a movimentação sentida não vale para o corpo inteiro, 
a pessoa pode ficar enjoada.

Possibilidade de náusea

Contraindicações

Não use se você estiver sentindo cansaço, sonolência, se tem problemas 
digestivos, se está sob estresse, ansiedade ou tem gripe, resfriado, dor de 
cabeça, enxaqueca e dor de ouvido;

Não é recomendado para adultos sob efeito de  álcool ou drogas;

Devem consultar um médico antes: grávida, idosos, quem tem transtornos 
psiquiátricos, problemas cardíacos, anomalia de visão binocular ou doenças 
crônicas graves;

Faça uma pausa de 10 minutos a cada 30 minutos do uso de óculos;

Interrompa o uso se tiver: convulsões, perda de consciência, cansaço visual, 
espasmos nos olhos ou em outros músculos, movimentos involuntários, 
anormalidades visuais, tontura, desorientação, dificuldade de equilíbrio, 
suor excessivo, aumento de salivação, náusea, tontura, sonolência, fadiga
ou enjoo.

Idade mínima

Não há uma legislação específica sobre este assunto. Pesquisas realizadas
nos Estados Unidos revelam que a idade mínima é de 7 anos, embora a
recomendação de alguns fabricantes seja acima de 12 anos. 


