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Achilles do Bem
Como apoiar pessoas vulneráveis durante o surto de Covid-19

Os guias da Achilles poderão ajudar pessoas vulneráveis (pessoas com 
deficiência e maiores de 60 anos) e no apoio às organizações que mais 
necessitam fornecendo entregas e realizando tarefas básicas para maior 
segurança em casa. 

A partir da distância e dependendo do serviço, o guia pode ir correndo ao local 
- trabalhando assim seu bem estar e fazendo o bem coletivo.

Tarefas que podemos fazer:
- Podemos entregar mantimentos, prescrições, remédios, trocar 

lâmpadas, mover móveis e outros utensílios domésticos pesados

Os voluntários serão treinados 
para fazer esses serviços 
respeitando as normas de 

higiene da Organização Mundial 
da Saúde, incluindo higienização 
das mãos, máscaras e alcóol gel.

Como funciona?

Passo 1: Quem precisa, faz uma solicitação no novo grupo 
do whatsapp ‘Achilles do Bem’ com as seguintes 
informações: nome, serviço necessitado, endereço, data e 
horário

Passo 2: Os guias que estão registrados para o Achilles do 
Bem, são ativados e se voluntariam para o serviço



Recomendações Coronavirus para atividades da 
Achilles do Bem

Entendemos que existam muitas preocupações em sair de casa, uma vez que a recomendação é mantermos o isolamento. A proposta desse projeto é 
atender quem mais precisa em casos especiais. Continuamos a apoiar a campanha #fiqueemcasa, mas caso seja necessário é possível contar com 
pessoas conhecidas e próximas. Todos os voluntários que fizer parte dessa iniciativa passará por um treinamento virtual com todos os cuidados que 
devem ser seguidos respeitando as normas da Organização Mundial da Saúde. 

Em resposta à crescente quantidade de perguntas sobre o que é considerado aceitável ou não quando se trata da nossa iniciativa, siga as orientações 
abaixo. 

1) Quem fizer um serviço fora de casa, de forma segura, deve sempre utilizar máscaras – para evitar que as gotículas de outros cheguem 
próximas ao nariz e à boca e também para não espalhar suas próprias partículas pelo ar – e não ficar atrás de outras pessoas que estejam se 
exercitando. 

2) Se for sair para caminhar, correr ou andar de bicicleta para fazer o serviço voluntário, devemos fugir do que chamamos de corrente de ar. 
Você pode ficar ao lado de uma pessoa ou em uma posição diagonal, mas não permaneça atrás, pois as gotículas dela podem te atingir. 
Recomendamos que os praticantes de caminhada devam manter pelo menos 4 metros de distância ao seguir outras pessoas, os corredores 
devem ficar a 10 metros de distância uns dos outros e os ciclistas rápidos devem andar com um distanciamento ainda maior, de 20 metros, de 
outro ciclistas para evitar passar através das “nuvens de gotículas” de outros pessoas que estão se exercitando. 

3) Em sua lista de recomendações sobre as atividades físicas durante a pandemia da Covid-19, a OMS ressalta a importância de lavar as 
mãos com água e sabão ou utilizar álcool em gel antes de sair, no local externo e assim que chegar em casa. A organização não 
recomenda, no entanto, a prática de exercícios ao ar livre em caso de febre, tosse e dificuldade em respirar.



Recomendações aos membros da Achilles que 
executam missões

1) Não vá à casa de uma pessoa idosa ou mais vulnerável se estiver em dúvida que está 100% saudável

2) Tenha com você lenços de papel quando você estiver na casa de outra pessoa

3) Lave as mãos com sabão ou desinfetante assim que entrar no local

4) Se você precisar tossir, faça-o em um lenço de papel e jogue-o imediatamente em uma lixeira e não se esqueça de lavar 
novamente as mãos 

5) Se você não tem um lenço de papel, no caso de tossir, utilize a região do cotovelo como proteção. Não tossir utilizando as 
suas mãos como proteção, mas caso isso aconteça, lave novamente as mãos!

6) Evite tocar com as mãos em seus olhos, boca ou nariz.



Como as missões funcionam?

Voluntários confirmam 
sua participação

através do grupo do whatsapp:
Achilles do Bem

Todos voluntários passam 
por um treinamento virtual

para alinhamentos de 
segurança

Atletas da Achilles, pessoas mais 
vulneráveis ou idosos solicitam os 

serviços através do whatsapp Achilles do 
Bem informando: Nome, endereço, 

serviço, data e horário sugerido

Voluntários confirmam sua 
participação na missão

Voluntários realizam o serviço 
seguindo todas as normas de 
segurança. Pagamento das 

compras a ser combinado (via 
depósito ou dinheiro).

Missão cumprida!
Envio da confirmação do 
serviço (com foto) pelo 

whatsapp Achilles do Bem


