SERAFINA CORRÊA RS – BANDEIRA PRETA.
Decreto Estadual 55.771 de 26 de fevereiro de 2021. Vigência até 07 de março de 2021.
DECRETO ESTADUAL Nº 55.769, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2021, que determina
fechamento no horário compreendido entre as 20h e as 5h, prorrogado a vigência até 07
de março de 2021.
Protocolos Obrigatórios para todos:
• Informativo visível (operação e ocupação)
• Uso de Máscara e se necessários mais EPI’s
• Distanciamento entre as pessoas
• Teto de ocupação
• Higienização
• Proteção de grupo de risco e Atendimento ao risco
• Afastamento de casos
• Cuidados no atendimento ao público

Comércio de Itens Essenciais:
Comércio Varejista De Produtos
Alimentícios (Mercados, Açougues,
Fruteiras, Padarias e Similares)
Farmácias e Drogarias
Lojas de produtos de saúde
Loja de higiene e limpeza
Loja de materiais de construção
Óticas para óculos de grau
Comércio Atacadista - Itens
Essenciais

Lotação (trabalhadores + clientes): 1 pessoa,
com máscara, para 8m² de área útil de
circulação, respeitando limite do PPCI
Tele trabalho /Presencial restrito
Presencial restrito / Tele entrega / Pegue e Leve
/ Drive-thru
Medição de temperatura na entrada

Restaurantes A La Carte, Prato Feito 25% trabalhadores
E Buffet Sem Autosserviço
Exclusivo – Tele entrega / Pegue e Leve /
Drive-thru
Restaurantes de Autosserviço (SelfService)

Fechado

Lanchonetes, Lancherias, Padarias e
Bares

25% trabalhadores (exclusivo) Telentrega /
Pegue e Leve / Drive-thru

Hotéis e similares (geral)

30% quartos
Teletrabalho /Presencial restrito /Restaurantes,
bares, lanchonetes e espaços coletivos do hotel
somente deve ser usado pelos hóspedes as
normas do decreto do hotel segue protocolo de
"Restaurantes e Lanchonetes"
e Portaria SES nº 319

25% trabalhadores
Restaurantes a la carte, prato feito e 25% lotação
buffet sem autosserviço (em beira de Teletrabalho /Presencial restrito
estradas e rodovias)
Telentrega / Pegue e Leve / Drive-thru

Serviços De Educação Física
(Academias, Centros de
Treinamento, Estúdios, futebol e
Similares)

Fechado - proibido

Festas de Qualquer Natureza,
eventos religiosos, Seminários,
Feiras, Eventos Sociais

Fechado - proibido

Comércio varejista não essencial:
Lojas De Roupas
Lojas de utilidades domésticas
(cama mesa e banho)
Loja de perfumes
Lojas de móveis
Pet Shop
Venda de veículos
Comércio Atacadista

Lotação (trabalhadores): 1 pessoa, com máscara,
para 8m² de área útil de circulação, respeitando
limite do PPCI

Serviços de higiene pessoal:
Cabeleireiro e Barbeiro

Fechado - proibido

Atividades de estéticas:
- Massagem, manicure/pedi cure.
maquiagem, micro pigmentação,
tatuagem e qualquer atividade de
estética...

Teletrabalho /Presencial restrito
(exclusivo) Tele atendimento /Telentrega
Proibido atendimento na porta.

Fechado - proibido

Atividades de ensino ou cursos:
-Idiomas -Cursos Livres

Remoto

Educação.
Escolas Municipais fechadas
conforme
Decreto nº 988 de 26 de fevereiro de
2021.

Creche, Pré-escola e Primeiro e Segundo Anos
(Alfabetização):Ensino Híbrido (remoto e/ou
presencial)

Escolas particulares-

Regra Geral: Ensino Híbrido (remoto e/ou
presencial) Se permitida atividade presencial:
Preservar distanciamento mínimo de 1,5m entre
classes, carteiras ou similares / Materiais
individuais / Vedado atividades coletivas que
envolvam aglomeração ou contato físico.

Agricultura, Pecuária e Serviços
Relacionados a saúde de animais

75% trabalhadores
Tele trabalho /Presencial restrito

Assistência Veterinária

50% trabalhadores
Tele trabalho /Presencial restrito
Presencial restrito / Tele atendimento

Comércio de Combustíveis para
Veículos Automotores

Lavanderias e similares

Lotação (trabalhadores + clientes): 1 pessoa
com máscara, para 8m² de área útil de
circulação, respeitando limite do PPCI
Teletrabalho / Presencial restrito/Presencial
restrito (vedada aglomeração, vedado consumo
de alimentos e bebidas
25% trabalhadores
Teletrabalho
Presencial restrito (exclusivo)
Telentrega / Pegue e Leve / Drive-thru
Medição de temperatura

Serviços Essenciais:
• Saúde
• Assistência Social
• Coleta de resíduos
• Água e esgoto
• Eletricidade e gás
• Funerárias
• Telecomunicações
• Serviços de TI
• Prestação de Serviços de
Informação
• Serviços de Conserto de itens
essenciais

Missas, cultos e serviços religiosos

Bancos, lotéricas e similares

Imobiliárias e similares
Serviços advocacia, contabilidade
Serviços de auditoria, consultoria,
engenharia, arquitetura, publicidade
e outros.

100% dos trabalhadores
Teletrabalho /Presencial restrito
Medição de temperatura

Velório COVID -19, somente 10 pessoas

Máximo 30 pessoas, ou 10% público
Presencial restrito / Proibido o consumo de
alimentos e bebidas, exceto o estritamente
necessário para a realização do ritual ou
celebração (por ex.: eucaristia ou comunhão),
recolocando a Medição de temperatura
50% trabalhadores Teletrabalho /Presencial
restrito
Teleatendimento, Atendimento individual, sob
agendamento
Medição de temperatura
25% trabalhadores
Teletrabalho / Teleatendimento
Medição de temperatura

Agência de turismo

25% trabalhadores
Tele trabalho
Tele atendimento

Correios

50% trabalhadores
Tele atendimento / Presencial restrito

Organizações sindicais, patronais,
empresariais e profissionais

25% trabalhadores
Tele trabalho. Tele atendimento
Medição de temperatura

Serviços Administrativos e
Auxiliares Call-center

Serviços domésticos:
Faxineiros, cozinheiros, motoristas,
babás, jardineiros e similares

25% trabalhadores
Tele trabalho
Tele atendimento
Medição de temperatura
50% trabalhadores Presencial restrito
Obrigatório uso correto da máscara por
empregado(s) e empregador(es) durante a
prestação do serviço, para proteção de ambos /
Circulação de ar cruzada (janelas abertas)
Medição de temperatura

Condomínios prediais, residenciais e 50% trabalhadores
comerciais. Serviços de Limpeza e
Tele trabalho Presencial restrito
Manutenção de edifícios e
Medição de temperatura
condomínios

Manutenção e Reparação de
Veículos Automotores

Lotação (trabalhadores + clientes): 1 pessoa,
com máscara, para 8m² de área útil de
circulação, respeitando limite do PPCI
Tele trabalho / Presencial restrito

Construção de Edifícios
Obras de Infraestrutura
Serviços de Construção

Indústrias

75% trabalhadores
Teletrabalho / Presencial restrito / Ventilação
cruzada (portas e janelas abertas) e/ou sistema
de renovação de ar)
Distanciamento interpessoal mínimo de 1m /
Portaria SES nº 283 e nº 375

75% trabalhadores
Distanciamento interpessoal mínimo de 1m
Refeitório segue as Protocolos da Portaria SES
283 e 319

Contatos: (54) 99621 0639 ou (54) 3444 - 9393. Contatos também no Whatsapp das UBS.

Secretaria Municipal de Saúde de Serafina Correa, 27 de fevereiro de 2021.

