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GABINETE DO PREFEITO 

DECRETO N° 025/2020 	 DE 03 DE JULHO DE 2020. 

O PRESENTE DECRETO MANTEM A 

DECLARA 	ESTADO 	DE 

CALAMIDADE PÚBLICA E DISPÕE 

SOBRE OS PROCEDIMENTOS E 

MEDIDAS A SEREM ADOTADAS 

PELO MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA DO 

PARÁ-PA PARA PREVENÇÃO DO 

COVID-19 (NOVO CORONAVÍRUS). 

JOSÉ RIBAMAR FERREIRA LIMA, Prefeito Municipal de Goianésia do 

Pará — PA, no uso de suas atribuições •conferidas pela Lei Orgânica Municipal, em 

especial o inciso XXVI do Art. 103. 

CONSIDERANDO que a classificação da situação mundial do NOVO 

CORONA V Í RUS (COVID 19) como pandemia significa o risco potencial de a doença 

infecciosa atingir a população mundial de forma simultânea, não se limitando a locais que 

já tenham sido identificadas com o de transmissão interna; 

CONSIDERANDO as Orientações e alertas emitidos pelo Ministério da Saúde, 

em especial a Portaria GM/MS n° 188/2020 (Declara Emergência em Saúde Pública de 

Importância Nacional, em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavirus) e a 
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Portaria GM/MS n° 356/2020 (Estabelece as medidas para enfrentamento da emergência 

de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus -COVID-19); 

CONSIDERANDO a Lei Federal n° 13.979/2020 (Medidas de enfrentamento da 

emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus 

responsável pelo surto de 2019), assim como o Decreto n° 800 de maio de 2020 do 

Estado do Pará. 

CONSIDERANDO decisão proferida pelo juízo da comarca do município de 

Goianésia do Pará-PA, na data de 03 de julho de 2020, onde é exigida a obediencia ao 

plano de retomada das atividades gradual; 

DECRETA: 

Art. 1° - Fica mantida a declaração de Estado de Calamidade Pública em todo o 

território do Município de Goianésia do Pará-PA instituído no decreto 019/2020 de 17 

de março de 2020, passando a ser regida por esse decreto daqui em diante. 

Art. 2° - Em obediência à determinação judicial proferida pela comarca de 

Goianesia do Pará-PA, em 03 de julho de 2020, o plano gradual de retomada da 

economia municipal acompanhará as diretrizes do Estado, nos moldes do Projeto 

Retoma Pará, instituido e regulado pelo Decreto Estadual n° 800/2020 de 31 de maio 

de 2020. 

Parágrafo Único. Pelo plano gradual de retomada da economia "Retoma Pará-, O 

município de Goianésia do Pará se encontra na "Zona de Controle 1 - Bandeira Laranja", 

bandeira esta regulamentada no art. 16 do Decreto Estadual n° 800/2020, o qual 

elucidaremos neste decreto municipal para melhor entendimento da população. 
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Art. 3° - Fica resguardada o exercício e o funcionamento das atividades públicas e 

privadas essenciais, vedada sua interrupção, respeitadas as regras de proteção sanitária e 

distanciamento controlado das pessoas envolvidas, admitindo-se tambem a 

flexibilização de alguns setores econômicos e sociais, desde que mediante cumprimento 

dos protocolos gerais e específicos alinhados entre Estado e Municípios, na forma dos 

enexos I e II deste decreto. 

Art. 4° - Os estabelecimentos comerciais contindos no ANEXO II deste decreto 

com a palavra FECHADO, assim continuarão até ulterior decisão judicial ou Estadual. 

Os demais segmentos poderão abrir em horário normal e deverão respeitar as regras do 

protocolo sanitário geral, proteção no contato social, limpeza e higienização de 

ambientes e comunicação estebelecidos no ANEXO I deste Decreto. 

Art. 5° — As atividades das escolas públicas municipais de ensino ficam suspensas até a 

data do dia 31 de agosto de 2020, podendo a suspensão ser prorrogada porquanto perdurarem as 

recomendações de isolamento social do governo Federal, Estadual e órgãos internacionais de 

saúde. 

Art. 6° - A Secretaria Municipal da Saúde como autoridade sanitária, poderá emitir 

declaração para todas as pessoas que chegarem de viagem internacional, ou nacional, oriundas 

dos locais em que foi decretada calamidade pública, para que permaneçam em isolamento 

domiciliar por 14 (quatorze) dias, independentemente de apresentarem sintomas próprios da 

doença causada pelo Covid-19. 

Art. 7° - Ficam convocados voluntários da área de enfermagem para atendimento 

domiciliar e acompanhamento dos pacientes em isolamento, se for o caso, incluindo os 

mi iversitários. 

Parágrafo Único Os voluntários receberão certificado de reconhecimento pelos serviços 

prestados. 

Art. 8° - Considerar-se-á abuso de poder econômico a elevação dos preços, sem justa 

causa, com o objetivo de aumentar arbitrariamente os preços dos insumos e serviços relacionados 

ao enfrentamento do CORONAVIRUS (COVID-19), na forma do art. 36, 111, da Lei Federal n° 

12.529/2011, e do art. 2°, 11, do Decreto Federal n° 52.025/1963, sujeitando-se às penalidades 

previstas em ambos os normativos. 

Art. 9° - Os agentes de fiscalização das diversas Secretarias, em conjunto com os demais 
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órgãos de segurança, deverão atuar no sentido de fiscalizar o efetivo cumprimento das normas 

estabelecidas por este Decreto. 

Art. 10 — O descumprimento das medidas determinadas por este Decreto importará à 

aplicação das penalidades cabíveis aos responsáveis, incluindo a instauração de Procedimento 

Administrativo Disciplinares, em face dos servidores públicos municipais que vierem a 

descumprir as determinações. 

Art. 11 — A administração municipal buscará viabilizar, na forma da lei, a alteração de 

prazos de vencimentos de tributos municipais e a não incidência de encargos por eventual atraso 

no pagamento daqueles tributos, em decorrência das medidas determinadas por este Decreto. 

Art. 12 - Fica determinada a obrigatoriedade do uso de máscaras nas ruas e nos comércios 

de todo o nosso município, estando os órgãos de defesa e fiscalização, seja municipal e ou 

estadual, obrigados a realizar a fiscalização e em caso de descumprimento desta medida, 

encaminhar o munícipe infrator até sua residência. 

Art. 13 - Fica determinada a obrigatoriedade a fixação de avisos em locais visíveis, na 

entrada e no interior dos estabelecimentos em atividade no município, alertando sobre a 

obrigatoriedade do uso de mascaras e a impossibilidade de atendimento físico a pessoas sem 

mascaras. 

Art. 14— Fica determinado o retorno dos servidores públicos das áreas administrativas, aos 

seus postos de trabalho, para realização de serviços internos inerentes a cada cargo, com carga 

horária reduzida, ou seja, das 08:00h as 12:00h, sem atendimento ao publico externo, devendo 

este seguir atraves de protocolos eletronicos ou nas portarias dos predios publicos municipais. 

1 — Excetuasse das obrigações deste artigo, ficando esses em regime de 

teletrabalho os servidores e colaboradores a baixo relacionados: 

a- Idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos; 

b- Apresentem doenças respiratórias crônicas, doenças cardiovasculares, 

câncer, diabetes, hipertensão ou com imunodeficiência, devidamente 

comprovadas por atestado médico público ou privado. 

c- Que apresentem febre ou sintomas respiratórios, ou quaisquer outros 

sintomas típicos de infectados ou que possam atacar o sistema 

imunológico. 

11 — Os servidores das escolas municipais permanecem com atividades suspensas, 

podendo esses, em qualquer hipótese serem convocados pela autoridade maior de 
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escola, para a realização de atividades administrativas, e sem atendimento ao 

público. 

Art. 15 — Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as 

disposições em contrario. 

Registre-se, publique-se e Cumpra-se. 

Gabinete do Prefeito do Município de Goianésia do Pará, em 03 de julho de 2020. 

Republicado em 31 de julho de 2020. 

*Republicado em virtude de complementações adicionais. 

Data 31 de julho de 2020 - átrio do prédio principal e paginas oficiais do município. 
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ANEXO 1 

PROTOCOLO SANITÁRIO GERAL 

Região de saúde: Todos os Setores essenciais envolvidos: Todos os 
setores. Todos os CNAEs. 

PROPÓSITO 

Regular segurança geral durante a pandemia da Covid- 19. 

OBJETIVO 

Proteção à saúde e a segurança em todos os setores, 
incluindo os empregadores, os clientes e os usuários. 

I . Proteção no contato social 

2. Higiene pessoal 

3. Limpeza e higienização de ambientes 

4. Comunicação 

5. Monitoramento de condições de saúde 

GRUPOS DE RISCO 

Idade igual ou superior a 60 anos; Cardiopatias graves ou descompensadas 
(insuficiência cardíaca, cardiopatia isquêmica); doenças pulmonares graves 
ou descompensados (asma moderada/grave, DPOC); Doenças renais 
crônicas em estágio avançado (graus 3, 4 e 5); Diabetes mellitus, conforme 
juízo clínico; Doenças cromossômicas com estado de fragilidade 
imunológica; Gestação e Puerpério; Pessoas com deficiências e cognitivas 
físicas; Estados de imuno comprometimento, devido o uso de medicamentos 
ou doenças, incluindo os portadores de HIV/Aids e neoplasias; Doenças 
neurológicas. 
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1. O trabalhador e os profissionais liberais têm o dever de cuidar de sua 
própria saúde e segurança, e de não afetar negativamente a saúde e a 
segurança dos outros; 

2. O trabalhador, as empresas e os profissionais autônomos precisam seguir 
as orientações da Secretaria de Saúde Pública do Estado do Pará; 

3. Havendo divergência, em qualquer orientação, entre o protocolo geral e o 
protocolo específico de cada segmento, deve prevalecer a orientação do 
protocolo específico. 

PROTECÃO NO CONTATO 	BANDEIRA 	 BANDEIRA 	 BANDEIRA 	 BANDEIRA 	 BANDEIRA 
SOCIAL 	 PRETA 	 VERMELHA 	 LARANJA 	 AMARELO 	 VERDE 

BANDEIRA AZUL 

Distanciamento social Manter a distancia 
minima entre pessoas de 1.5 metros em 
todos os ambientes_ alternos ou externos 
exceto nas condições relacionadas à 
caracterishca especifica da atividade ou na 
aproximação social de cuidados com 
crianças. idosos, deficientes e pessoas com 
dependência. 

Distanciamento domiciliar Familiares e 
habitantes de uma mesma residência. a 
distância ininirna não será aplicável exceto. 
em relação aos idosos e grupos 
considerados de n.o Recomenda-se o 
distanciamento social de 1 5 metros em 
relação a qualquer visitante 

Distanciamento no ambiente de trabalho 
Reorganizar o ambiente de trabalho, para 
preservar o distanciamento minirno de 1.5 
metros entre pessoas 

Demarcação de áreas de fluxo Demarcar 
arcas de fluxo para evitar aglomerações. 
que mina-rum o número de pessoas no 
mesmo ambiente e garante o 
distanciamento de 1.5 metros 

Salas de espera Manter distaniainento 
minrmo seguro entre assentos com 
demarcação dos lugares que devem 
permanecer vazios Retirar itens de que 
possam ser manuseados pelos clientes. 
corno revistas. tablets. jornais toldeis de 
propaganda e catálogos de informações 

SIM 
	

SIM 
	

SIM 	 SIM 	 SIM 	 SIM 

SIM 
	

SIM 
	

SIM 	 SIM 	 SIM 	 NÃO 

SIM 
	

SIM 
	

SIM 	 SIM 	 SIM 	 NÃO 

SIM 
	

SIM 
	

SIM 	 SIM 	 SIM 	 NÃO 

SIM 
	

SIM 
	

SIM 	 SIM 	 SIM 	 SIM 

Alimentos nas salas de espera Fica 	SIM 
	

SIM 
	

SIM 	 SIM 	 SIM 	 NAO 
proibido n consumo e oferecimento de 
alimentos nas salas de espera.  

Limitação de pessoas nas salas de espera 
	

SIM 
	

SIM 
	

SIM 	 SIM 	 SIM 	 NÃO 
Limitar a lotação de salas de espera a 50% 
da capacidade Adotar o sistema de 
agendarnento de horário prévio prevenido 
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maiores janelas entre os clientes.  

Distanciamento em filas' Sinalizar com 	SIM 	 SIM 
marcação no chão Ou. em local visível. a 
posição na qual as pessoas devem 
aguardar na fila, com distanciamento de 1,5 
melros. 

Redução de trabalhadores nas arcas de 	50% 	 40% 
trabalho. Reduzir o numero de 
trabalhadores vincados em delenninada 
área. em qualquer momento. incluindo as 
paradas para descanso e pausas de 
refeição. 

Ambientes abertos e arejados Manter os 	SIM 	 SIM 	 SIM 
ambientes abertos e arejados.  

Salões de alimentação e refeitórios Manter 	SIM 	 SIM 	 SIM 	 SIM 	 SIM 
distanciamento social rios refeitórios (se 
possível realizar refeições ao ar livre) 

Ocupação de refeitórios Capacidade de 	25% 	 25% 	 50% 	 50% 	 75% 	 100% 
ocupação de refeitórios 

Flexibilidade de horários de alimentação 	SIM 	 SIM 	 SIM 	 SIM 	 NÃO 	 NÃO 
Ampliar o periodo de funcionamento para 
reduzir as aglomerações.  

Distanciamento em cozinhas Mantel 	SIM 	 SIM 	 SIM 	 SIM 	 SIM 	 NÃO 
distanciamento de 1.5 metros 

Disposição de 11105as e cadeiras nos salões 	SIM 	 SIM 	 SIM 	 SIM 	 NÃO 	 NÃO 
de alimentação e refeitórios: Alterai a 
disposição de mesas e cadeiras, quando 
necessário para garantir o distanciamento 
social de 1.5 metros Reduzir o número de 
pessoas sentadas a mesa 

Senhas para salões e refeitórios de 
	

SIM 
	

SIM 
	

SIM 	 SIM 	 NÃO 	 NÃO 
alimentação Recomenda-se distribuir 
senhas, preferencialmente digitais via 
celular ou outro meio digital para organizar 
Nas de espera 

Ar condicionado Recomenda-se manter 
	

SIM 	 SIM 	 SIM 	 SIM 	 NÃO 	 NÃO 
desligado Caso seja a unica opção de 
ventilação, deve se manter os filtros e dutos 
higienizados adequadamente 

SIM 	 SIM 	 SIM 	 NÃO 	 NÃO 

SIM 	 SIM 	 SIM 	 NÃO 	 NÃO 
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estabelecimentos e fora do ambiente 
especifico de trabalho 

Remoção de mobilias não utilizadas 	SIM 



Estado do Pará 
Município de Goianésia do Pará — Prefeitura Municipal 

GABINETE DO PREFEITO 

Remover mobilias não urinadas 

Ocupação de ambientes Taxa de ocupação 
conforme capacidade (exceto shoppings). 

0% 50% 60% 75% 100% 

Ocupação de shoppings Taxa de ocupação 
de ambientes shoppings 

0% 096 50% 60% 75% 100% 

Ocupação de instituições religiosas 	Taxa 0% 0%. limitado a 10 15%, limitado a 30%, 	limitado 	a 50%. limitado a 100% 
de 	ocupação. 	conforme 	capacidade. 	de 
instituições religiosas 

pessoas 100pessoas 200pessoas 400pessoas 

Barreiras 	fisicas 	de 	Proteção 	Individual SIM SIM SIM SIM NÃO NÃO 
Utilizar 	barreiras 	fisicas, 	no 	formato 	de 
divisórias 	transparentes. 	quando 	o 
distanciamento social, de 1,5 metros, entre 
pessoas. não puder ser mantido 

Equipamento de proteção Individual (EPI1 SIM SIM SIM SIM NÃO NÃO 
Face shield sobre as máscaras Os 
trabalhadores em contato direto com 
pobirce. devem usar máscara de proteção 
fanal (modelo lace shield) 

Equipamento de proteção Individual (EPI( 
	

SIM 
Máscaras.Os trabalhadores e clientes 
devem usar máscaras de proteção, que 
devem ser trocadas de acordo com as 
instruções do fabricante e as indicações dos 
órgãos sanitários de saúde no transporte 
seja coletivo ou individual. e nos ambientes 
peblicos e de convívio social 

Trabalhadores do setor de limpeza 
	

SIM 
(higienização) Os trabalhadores que 
estiverem no setor de limpeza devem Usai 
iovas.Usai higienizador de mãos á base de 
álcool antes e depois de usarem as 
Iuvas,Usar rnáscaras.Usar óculos de 
proteção e/ou proteção e/ou protetor racial 
(modelo face shield) 

Equipamento de proteção Individual IEPI) 	SIM 
reutilizáveis' Efetuar a desinfecção dos 
equipamentos. corno aventais. protetores 
lacrais/oculares e luvas com álcool 70% ou 
água e sabão ou substâncias sandizantes 

SIM 

SIM 

SIM 

SIM 	 SIM 	 SIM 	 NÃO 

SIM 	 SIM 	 SIM 	 SIM 

SIM 	 SIM 	 SIM 	 SIM 

Regime de tetetrabalho Priori/ar o modelo 	SIM 	 SIM 	 SIM 	 SIM 	 SIM 	 SIM 
de "fome &fuce" (trabalho remoto) 

Grupos de risco Afastamento do trabalho 	SIM 	 SIM 	 SIM 	 SIM 	 SIM 	 NÃO 
de grupos de risco 

Redução do risco de contágio entre 	SIM 	 SIM 	 SIM 	 SIM 	 SIM 	 SIM 
funcionários: Afastar. ou manter. no regime 
de teletrabalho, por. no minimo 14 dias, 
mesmo quando apresentarem condições 
fisicas de sande. os empregados com 
sintomas suspeitos. ou confirmados, de 
infecção pelo Covid-19 O critério também, 
se aplica para aqueles que tiveram contato 
com pacientes infectados. pelo Covrd-19. 
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nos ultanos 14 dias 

Redução de viagens Evitar viagens a 
	

SIM 
	

SIM 
	

SIM 
	

SIM 	 SIM 
trabalho nacionais ou internacionais e. 
monitorar os funcionários sobre medidas de 
prevenção e monitoramento. 

Reuniões 	virtuais 	Manter 
	

SIM 
	

SIM 
	

;SIM 	 SIM 	 GIM 
preferencialmente. reuniões e treinamentos 
remotos 

Reuniões presenciais Reuniões presenciais 
	

NÃO 
	

SIM 
	

SIM 	 SIM 	 SIM 	 SIM 
não podem ultrapassar 10 participantes e 
deve preservar o isolamento social de 1,5 
metros 

Simulações de incêndio Suspender 
temporariamente a realização de 
simulações de incêndios nas instalações da 
empresa 

Segurança para grupos de riscos te 
atendimento Definir horários diferenciados 
para o atendimento ás pessoas dos grupos 
de risco 

Canais digitais. Pnonzar e estimular o 
atendimento ao público via canais digitais 
(operação, vendas. suporte e 
atendimentos) 

Limitai a entrada de visitantes Limitar a 
entrada de visitantes extemos nas 
empresas 

Limitação de trabalhadores eis cada turno 
Limitar a presença de trabalhadores em 
cada turno Dividir as equipes em dois ou 
Ires ou quatro turnos de pinada de 
trabalho 

Mobilias em salas de descanso Afastar as 
mobilias das salas de descanso No caso 
das mobilias coletivas deve-se manter o 
afastamento isolando assentos 

Auditórios. Manter a distancia minima 
segura entre as pessoas, alternando 
assentos. demarcando os lugares. que 
deverão permanecer vazios e, considerando 
não somente o distanciamento lateral, mas 
também o distanciamento entre pessoas em 
diferentes fileiras Demarcar o piso com fitas 
de sinalização. informando a distancia 
Mini,rra que deverá ser adotada 

SIM 
	

SIM 
	

SIM 	 SIM 	 NÃO 	 NÃO 

SIM 
	

SIM 
	

SIM 	 SIM 	 NÃO 	 NÃO 

SIM 
	

SIM 
	

SIM 	 SIM 	 SIM 	 SIM 

SIM 
	

SIM 
	

SIM 	 SIM 	 NÃO 	 NÃO 

SIM 
	

SIM 
	

SIM 	 SIM 	 NÃO 	 NÃO 

SIM 
	

SIM 
	

SIM 	 SIM 	 SIM 	 NÃO 

SIM 
	

SIM 
	

SIM 	 SIM 	 SIM 	 NÃO 

Redução de contato de clientes com caixas 
	

SIM 
	

SIM 
	

SIM 	 SIM 	 SIM 	 NÃO 
Utilizar baireiras I isicas transparentes ou 
ofertar face shield para proteção individual 
sobre as máscaras 

Rua Pedro Soares de Oliveira, s/n, Bairro Colegial - Goianésia 
do Pará 



Estado do Pará 
Município de Goianésia do Pará — Prefeitura Municipal 

GABINETE DO PREFEITO 

Elevadores Alem da limitação de 50%. 	SIM 
	

SIM 
	

SIM 	 SIM 	 SIM 	 NÃO 
lazer a demarcação do piso. de forma que 
os clientes fiquem de frente para a parede 
do elevador e não de frente um para o 
outro 

Contato fisico Não cumprimentar as 	SIM 
pessoas com apertos de mãos. beijos e 
abraços. Orientar os funcionários e clientes 
para evitarem o toque nos próprios olhos 
boca e nariz 

SIM iM 	 SIM 	 SIM 

Tosse e espirros Promover unia boa 	SIM 	 SIM 	 SIM 
	

M 
	

SIM 
	

SIM 
higiene das mãos apos espirros ou tosse 

Alimentação Fornecer alimentos e água 	SIM 	 SIM 	 SIM 
	

SIM 
	

NA,-; 

potável individualmente Disponibilizar 
pratos, talheres e copos, protegidos, do 
loque público, descartáveis Os bebedouros 
de pressão de utilização comum devem ser 
lacrados 

Compaddharnento 	objetos 	durante 
	

SIM 
	

SIM 
	

SIM 	 SIM 	 SIM 	 NÃO 
alimentação Evitar o compartilhamento de 
saleiros açucareiros. lannheiras e outros. 

Higiene de mãos Lavar as mãos, com 	SIM 
sabonete. com  frequéncia, ou utilizar álcool 
70%. por pelo menos 20 segundos, antes 
do inicio do trabalho ou após uso de 
banheiros. loque em dinheiro. manipulação 
de alimentos. manuseio de lixo. toque em 
objetos compartilhados e após receber 
encomendas externas Fazer o mesmo 
procedimento de higiene antes e após 
colocação de equipamentos de proteção 
individual (luvas. mascara, face shield e 
capote) 

SIM SIM 	 SIM 	 SIM 	 SIM 

Banho Lavar corpo e cabelos 	SIM 
	

SIM 
	

SIM 	 SIM 	 SIM 	 SIM 
cuidadosamente. tortos os dias (incluindo 
pelos fadais) 

Barba. cabelos e unhas Recomenda-se 
	

SIM 
	

SIM 
	

SIM 	 SIM 	 SIM 	 NÃO 
diminuir a barba e manter os cabelos 
presos bem como manter as unhas curtas 

Adereços Evitar o uso de adereços 	SIM 	 SIM 	 SIM 	 SIM 	 SIM 	 NÃO 
(colares, pulseiras. relógios e similares) 

Unifomies e roupas Orientar os 	SIM 	 SIM 	 SIM 	 SIM 	 SIM 	 NÃO 
empregados e clientes para evitarem o 
contato entre uniformes e/ou roupas limpos. 
com  sujos ou usados 

Roupas utilizadas no trabalho Ao chegar 	SIM 
	

SIM 
	

SIM 	 SIM 	 SIM 	 SIM 
em casa, deve-se retirar e lavar as roupas 
utilizadas na jornada de trabalho 

Máscaras durante refeições Trabalhadores 
	

SIM 
	

SIM 
	

SIM 	 SIM 	 SIM 	 NÃO 
ou clientes retirar as máscaras. nos salões 
ou releitonos. apenas lio momento da 
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alimentação 

Higiene de ambientes. Recomenda-se 	SIM 
limpeza frequente com álcool 70% ou 
substâncias sanitizantes das superfícies 
mais tocadas equipamentos 
compiladores. elevadores. máquinas. 
corrimões e telefones 

Descarte guimbas de cigarro Orientar 	SIM 	 SIM 	 SIM 
descarte de guimbas de cigarro nas lixeiras 

Disponibilização 	de 	álcool 	70% 	SIM 	 SIM 	 SIM 
Disponibilizar álcool 70% em todos os 
ambientes para uso de empregados e 
cientes 

Compartilhamento de obietos.Orienlar os 	SIM 	 SIM 	 SIM 	 SIM 
trabalhadores e clientes para não 
compartilhar objetos pessoais. tais como 
fones de ouvido celulares, e instnimentos 
de trabalho bem como devem realizar a 
adequada ingienização dos 
mesmos Objetos fornecidos a clientes 
devem ser embalados indnndualmenle 

Material compartilhado Realizar a 	SIM 
	

SIM 
	

SIM 	 SIM 	 SIM 	 SIM 
higienização de todo o material 
compartilhado pelos clientes após toques 
físicos 

Serviços em ambientes de terceiros A 
	

SIM 
realização de vistorias e serviços ao cliente 
devem ser realizadas apenas quando 
inevitáveis Nas visitas necessárias, os 
profissionais devem comunicar as diretrizes 
de segurança a serem seguidas conforme 
protocolos sanitário geral 

Maquinas de cartão Envelopar máquinas 
	

SIM 
de cartão com filme plástico e higienizá-las 
após cada uso 

Meios de pagamentos: Priorizar o 	SIM 
recebimento e pagamentos digitais. em 
substituição ao dinheiro. em papel ou 
moedas. nas transações financeiras 

Assinaturas de documentos. Usar e 
	

SIM 
solicitar aos clientes. a adaptação aos 
meios digitais eletrônicos. ern vez de papel, 
e alternativas gerais. ao  método de 
assinatura fisica 

SIM 
	

SIM 	 SIM 	 NÃO 	 NÃO 

SIM 
	

SIM 	 SIM 	 NÃO 	 NÃO 

SIM 
	

SIM 	 SIM 	 SIM 	 SIM 

SIM 
	

SIM 	 SIM 	 NÃO 	 NÃO 

LIMPEZA 	E 	HIGIENIZAÇÃO 	DE 	BANDEIRA 	 BANDEIRA 	 BANDEIRA 	 BANDEIRA 	 BANDEIRA 
	

BANDEIRA AZUL 
AMBIENTES 	 PRETA 	 VERMELHA 	 LARANJA 	 AMARELO 	 VERDE 

Entradas e catracas Criar ponto de 
	

SIM 
	

SIM 
	

SIM 	 SIM 	 SIM 	 NÃO 
descontaminação 	ria 	entrada 	do 
estabelecimento para limpeza de objetos 
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Pessoa, 

Ponto biornétrica Evitar o ponto bromètrico 	SIM 	 SIM 	 SIM 	 SIM 	 SIM 
	

NÃO 

Limpeza Reforçar os processos de limpeza 	SIM 	 SIM 	 SIM 	 SIM 	 SIM 
	

M 
e higienização de todos os ambientes e 
equipamentos. incluindo pisos. estações de 
trabalho maquinas. mesas, cadeiras. 
computadores, ao inicio e término de cada 
turno de trabalho Intensificar a limpeza de 
áreas comuns e de grande circulação de 
pessoas durante o periodo de 
I uncionamento 

Banheiros Os sanitários devem estar 
	

SIM 
limpos e sempre conter água sabão e papel 
toalha descartável para cuidados de higiene 
de mãos 

Periodicidade de higienização de banheiros. 	SIM 
Higienizar os banheiros, vestiários e 
lavatónos antes da abertura. após o 
fechamento e no minimo. a cada três 
horas 

Acesso a banheiros e vestiários: Controle 	25% 
de laxa de ocupação de banheiros e 
vestiários 

Higienização da lixeira e descarte de lixo 
	

SIM 
Efetuar a higienização de lixeiras e o 
descarte do lixo frequente e separar o lixo 
coni potencial risco de contaminação (EP1s, 
luvas. mascaras. etc ) e descarta-lo de 
forma que não ofereça riscos de 
contaminação e em local isolado 

Lixeiras Disponibrlizar lixeiras com tampa 
	

SIM 
com dispositivo que permita a abertura e 
fechamento sem o uso das mãos (pedal ou 
outro tipo de dispositivo. corno acionamento 
automático) 

Descarte de talheres, pratos e copos 
	

SIM 
descartáveis após refeições Descartar 
talheres copos e pratos descartáveis 
cuidadosamente após refeições 

Descarte de máscara indicar a funcionários 	SIM 
e clientes os locais especificos para 
descarte de máscaras, bem como divulgai 
instruções de como colocá-las e retirá-las 
com seguraria 

SIM 

SIM 

SIM 	 SIM 	 SIM 	 SIM 

SIM 	 SIM 	 SIM 	 SIM 

50% 	 50% 	 75% 	 100% 

SIM 	 SIM 	 SIM 	 SIM 

SIM 	 SIM 	 SIM 	 SIM 

SIM 	 SIM 	 SIM 	 SIM 

SIM 	 SIM 	 SIM 	 SIM 

25% 

SIM 

SIM 

SIM 

SIM 

Cuspir Evitar cuspa nos ambientes de uso 	SIM 	 SIM 	 SIM 	 SIM 	 SIM 	 SIM 
comuns, exceto nos sanitários 

Tapetes e carpetes: Retirar, caso possivel 	SIM 	 SIM 	 SIM 	 SIM 	 SIM 	 NIA0 
os tapetes dos ambientes internos de 
trabalho para facilitar a higienização 
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Reforçai a Mglenização de carpetes 

Alimentos no ambiente de trabalho: Proibir 	SIM 
manuseio e ingestão de alimentos no local 
de trabalho 

Equipe de preparação de alimentos 
	

SIM 
Promover higiene mais estola entre 
equipe de preparação de alimentos 
(releilóno) e seus contatos próximos. 

Ambientes infectados Em caso de 
	

SIM 
confirmação de caso de Covid-19. deve se 
isolar o ambiente no qual a pessoa 
infectada transitou até htgienização 
completa 

,IM 
	 ,IM 	 SIM 	 SIM 	 NAC,  

SIM 
	

SIM 	 SIM 	 5,M 	 SIM 

SIM 
	

SIM 	 SIM 	 SIM 	 SIM 

COMUNICAÇÃO 
	

BANDEIRA 	 BANDEIRA 	 BANDEIRA 	 BANDEIRA 	 BANDEIRA 
	

BANDEIRA AZUL 
PRETA 	 VERMELHA 	 LARANJA 	 AMARELO 	 VERDE 

Disseminação de processos de treinamento 
	

SIM 
Preventivo Definir os processos e 
protocolos de segurança com comunicação 
aos clientes 

Cartazes e toldeis Avisos e pósteres ao 
	

SIM 
redor do local de trabalho para lembrar 
trabalhadores e nutras pessoas dos riscos 
do Coval-19 e das medidas necessárias 
para cessar a disseminação 

Comunicação e disseminação de SIM 
informação. Disponibilizar nos canais 
virtuais de comunicação das empresas 
orientações preventivas sobre o Covid-19. 

Comunicação de casos confirmados ou 	SIM 
suspeitos Comunicar aos ambulatórios de 
saúde (empresarial) e setor de recursos 
humanos sobre casos suspeitos ou 
conlimiados de COVID 19. Deve-se 
informar empregados da mesma 
area(equirx, e clientes, que tiveram contato 
próximo com as situações d escritas 
suspeitas de infecção pelo COVID-19 

Comunicação com órgãos competentes 
	

SIM 
Estabelecer comunicação eficiente com o 
público e os órgãos competentes sobre 
informações, 	medidas 	e 	ações 
desenvolvidas para garantir a segurança 
dos clientes e funcionários. bem como a 
ocorrência de trabalhadores confirmados ou 
suspeitos de Covtd-19 

Empresas parceiras Comunicar empresas 
	

SIM 
parceiras sobre contatos durante prestação 
de serviços com trabalhadores afastados 
devido suspeita ou confirmação de Covid-
19 

SIM 
	

SIM 	 SIM 	 SIM 	 SIM 

SIM 
	

SIM 	 SIM 	 SIM 	 SIM 

SIM 
	

SIM 	 SIM 	 SIM 	 SIM 

SIM 
	

SIM 	 SIM 	 SIM 	 SIM 

SIM 
	

SIM 	 SIM 	 SIM 	 SIM 

SIM 
	

SIM 	 SIM 	 SIM 	 SIM 
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Embalagens de fornecedores. Retirai as 
	

SIM 
	

SIM 	 SIM 	 SIM 	 SIM 
embalagens do fornecedor e realizar o 
descarte adequado antes de armazenar os 
rwOdUIOS 

ANEXO II 

LISTA DE SETORES TEMÁTICOS - PROTOCOLO ESPECÍFICO (www.covid- 
19.pa.gov.br). 

1. Espaços Públicos - Fechado; 

2. Atividades Imobiliárias - Fechado; 

3. Concessionárias - Aberto: 

4. Escritórios - Aberto; 

5. Bares. restaurantes e similares — Fechado (somente delivey): 

6. Comércio de rua Aberto; 

7. Shopping Center (lojas assemelhadas) - Aberto; 

8. Salão de beleza, barbearias e afins - Aberto; 

9. Academia - Fechado; 

10. Teatro e Cinema - Fechado: 

11. Eventos com aglomeração Fechado: 

12. Indústria - Aberto; 

13. Construção Civil - Aberto: 

14. Educação - Fechado; 

15. Igreja — Aberto: 

16. Turismo - Fechado. 
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