
Continuamos a receber dúvidas e perguntas sobre a situação atual relacionada ao 
coronavirus (COVID-19). Em 1 de abril, postamos uma declaração sugerindo que os 
grupos possam discutir contingências para a possibilidade de que não consigam se 
reunir presencialmente por um período. Isso se tornou uma realidade para muitos 
grupos de NA em todo o mundo. 

Muitos grupos passaram as suas reuniões para reuniões virtuais ou por telefone. 
Não pudemos oferecer sugestões para os grupos sobre como responder à crise, mas 
reunimos uma página página de Reuniões Virtuais na qual pode ser encontrada uma 
lista de reuniões online e por telefone, bem como recursos para o grupo que esteja 
considerando fazer reuniões virtuais ou que já o estejam fazendo. Nessa página 
também há exemplos de planejamento de reabertura para os grupos. A página é o 
primeiro link no menu suspenso na aba FOR MEMBERS do site. Se você estiver usando 
um dispositivo móvel, clique no botão SERVIÇOS e verá o link como o primeiro da 
página. Você também pode encontrar digitando www.na.org/virtual diretamente no seu 
browser. 

Não se esqueça que os livretos e IPs, incluindo os cartões de leitura, estão 
disponíveis em 53 línguas online – e os livros de NA estão disponíveis em formato 
eletrônico (bem como os Textos Básicos em espanhol, húngaro e italiano) nos links em 
www.na.org/elit.  

Estamos continuando a processar pedidos à medida em que podemos e estamos 
respondendo às comunicações do nosso escritório de Chatsworth na medida que os 
recursos permitem. Os escritórios WSC Canadá, WSO Índia e WSO Europa continuam 
fechados devido às ordens de saúde locais. Além disso, estamos fornecendo serviços 
mínimos durante este período. Continuamos a trabalhar para atravessar uma crise 
financeira enquanto, ao mesmo tempo, trabalhamos em um plano para gradualmente 
reabrir, conforme for permitido pelos governos locais, quando for seguro para os nossos 
clientes e funcionários. 

Encorajamos aos grupos que continuam a se reunir presencialmente a discutirem 
opções para fornecer ambientes seguros para aqueles que forem às nossas reuniões. 
Por exemplo, os grupos podem considerar pedir aos membros para evitarem abraços e 
apertos de mão. Os grupos podem parar de servir café ou refrescos, e outras 
alternativas à “roda” ao final da reunião. 

Você pode fazer contato com os órgãos de saúde pública nacionais ou da sua 
localidade para obter direcionamentos específicos em relação a reuniões e encontros. 
Nós sabemos das diretrizes e recomendações fornecidas pelo Centro de Controle de 
Doenças (CDC) https://www.cdc.gov/ e existem órgãos similares em outros países fora 
dos EUA. A Organização Mundial de Saúde (OMS) pode também ser um recurso 
https://www.who.int/.  

Muitos eventos e reuniões foram afetados por fechamentos obrigatórios devido a 
ordens de saúde pública. Se você busca informações sobre eventos ou reuniões de NA 
específicas em sua localidade, a melhor fonte de informações é o comitê de serviços 
responsável por organizar aquele evento ou reunião, bem como o site de NA local. Na 
nossa página Find a Meeting, os sites locais estão listados na janela superior esquerda: 
https://www.na.org/meetingsearch/ 
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Nós nos sentimos encorajados pelos esforços que os membros e grupos de NA 
estão realizando para assegurar que a mensagem seja levada independente de 
qualquer coisa. O nosso apoio mútuo continua a ser uma fonte de esperança e 
otimismo, mesmo diante de tudo que estamos enfrentando. Obrigada a todos pelo que 
estão fazendo por NA. 

Certifiquem-se de que estão seguindo os conselhos de saúde das suas autoridades 
de saúde pública locais. Esperamos que todos continuem seguros durante estes 
tempos difíceis! 

(NA World Services, 13 de maio de 2020) 
 


