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Comunicado COVID-19 de abril de 2021  

 

Este é o terceiro comunicado relacionado à COVID-19 que publicamos no nosso site. O primeiro foi em abril 

de 2020. Este comunicado foi atualizado em novembro de 2020, e agora novamente em abril de 2021. 

Eventos e reuniões em todo o mundo continuam a ser afetados pelos lockdowns obrigatórios devido a ordens 

de saúde pública, e muitas reuniões passaram a ser online ou por telefone. Se está procurando informações sobre 

eventos ou reuniões específicas de NA, a melhor fonte de informação é o comitê de serviço responsável por esse 

evento ou reunião, ou o site local de NA. Os sites locais estão listados na janela no lado superior esquerdo da nossa 

página "Find a Meeting", em www.na.org/meetingsearch. 

Não compete a nós aconselhar os grupos sobre como responder à crise, mas criamos uma página 

(www.na.org/virtual) onde você pode encontrar listas de reuniões virtuais e recursos que estão sendo utilizados pelos 

grupos de NA em todo o mundo, incluindo grupos que estão se reunindo virtualmente, aqueles que estão 

considerando retomar as reuniões presenciais e reuniões híbridas. 

Os livretos, folhetos e cartões de leitura estão disponíveis online em 56 línguas em www.na.org/ips , e as 

versões áudio do Texto Básico estão disponíveis para download gratuito ou streaming em inglês, árabe, húngaro, 

russo, espanhol, e tailandês em https://www.na.org/?ID=bt-aud. Os livros de NA estão disponíveis para compra em 

formato eletrônico em inglês (assim como Textos Básicos em árabe, húngaro, italiano, português, russo e espanhol) a 

partir dos links em www.na.org/elit. 

O nosso escritório em Chatsworth, Califórnia, ainda não está aberto ao público, mas estamos processando 

encomendas e respondendo a comunicações. O WSO do Canadá, o WSO da Índia e o WSO da Europa também estão 

processando encomendas, na medida em que elas chegam até eles. Todos os locais do NAWS ainda estão 

fisicamente fechados ao público, e com os nossos recursos humanos reduzidos, não temos certeza de quando será 

possível reabrir e, quando o fizermos, se seremos capazes de retomar as visitas ao escritório. 

A pandemia levou os Serviços Mundiais a uma crise financeira. Tivemos que dispensar mais da metade do 

pessoal do nosso escritório de Chatsworth. Temos encorajado os membros a ajudar a apoiar os nossos serviços, 

comprometendo-se a uma contribuição recorrente de um mês, se possível, em www.na.org/contribute. Obrigado a 

todos os que responderam ao pedido. Embora a nossa situação financeira esteja começando a melhorar ligeiramente, 

quase todo o pessoal de licença permanece nessa condição a partir de abril de 2021. Ainda vai levar tempo e 

prudência para reconstruir as nossas capacidades. No entanto, estamos encontrando formas de conseguir que 

algumas coisas sejam feitas de maneira reduzida e, ainda, continuamos a fornecer uma vasta gama de serviços, 

muitos dos quais são descritos no vídeo NAWS Update, publicado na página dos media: www.na.org/media. Assine 

o NAWS News para receber atualizações regulares sobre o nosso trabalho: www.na.org/subscribe. 

Encorajamos os grupos que estão se reunindo presencialmente ou que estão considerando retomar as 

reuniões presenciais a discutir opções para proporcionar ambientes seguros para aqueles que assistem às suas 

reuniões. Por exemplo, os grupos podem encorajar os membros a usar máscaras e a manter o distanciamento social. 

Podem parar de servir sucos ou café e também considerar alternativas para "a roda de oração" no final da reunião. 

Todas essas são coisas que nos chegaram como boas práticas de grupos que estão tentando reabrir.  

As suas agências nacionais ou locais de saúde pública podem ter orientações específicas em relação a 

reuniões e encontros. Estamos cientes das orientações e recomendações fornecidas pelos Centros de Controle de 

Doenças (CDC), https://www.cdc.gov e existem agências semelhantes em países fora dos EUA. A Organização 

Mundial de Saúde (OMS) também pode ser um recurso https://www.who.int.   
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Ao longo do último ano, os membros e grupos de NA têm trabalhado arduamente em todo o mundo para 

assegurar que a mensagem seja levada, aconteça o que acontecer. O nosso apoio recíproco continua sendo uma fonte 

de esperança e otimismo, mesmo com tudo o que estamos enfrentando. Obrigado por tudo o que fazem por NA.  

Esperamos que todos continuem se mantendo seguros durante estes tempos difíceis! (NA World Services, 

abril de 2021) 


