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Ao final do ano de 2019, foi identificado um surto de doenças 

respiratórias em trabalhadores de um mercado de alimentos de Wuhan, capital 

da província de Hubei, na China, que, posteriormente, identificou-se como 

causador da doença, um novo coronavírus, denominado SARS-CoV-2. A doença 

se disseminou rapidamente na província de Hubei e, desde então, atingiu mais 

de 100 países dos cinco continentes. O vírus pertence à família Coronaviridae e 

provoca uma doença respiratória, chamada de Covid-19. 

 

Ato contínuo, em 30 de janeiro de 2020 a Organização Mundial 

de Saúde (OMS) declarou que o surto da doença causada pelo novo Coronavírus 

(COVID-19) constituía uma Emergência de Saúde Pública de Importância 

Internacional, o mais alto nível de alerta da Organização constante do Regimento 

Sanitário Internacional, considerando-a em 11 de março de 2020 como uma 

PANDEMIA. 

 

No Brasil, as primeiras ações ligadas à pandemia do COVID-19 

começaram em fevereiro, com a repatriação dos brasileiros que viviam em 

Wuhan, cidade chinesa epicentro da infecção.  

 

Em 26 de fevereiro de 2020, o Brasil confirmou o seu primeiro 

caso, um homem que havia retornado de uma viagem da Itália, quando a Europa 

já confirmava centenas de casos e encarava mortes decorrentes da COVID-19. 

Desse primeiro caso até em 02 de junho de 2020, o Brasil contabiliza 526.427 

casos confirmados do COVID-19 em todo o território brasileiro. 

 

Por conseguinte, em 18 de março de 2020 o Estado da Paraíba 

confirma seu primeiro caso, um homem com histórico de viagem para Europa, e 

até 02 de junho de 2020 contabilizou 14.859 casos confirmados do COVID-19. 

APRESENTAÇÃO 



 
 

                     

 

O município de Cabedelo teve seu primeiro caso confirmado em 

01 de abril de 2020, após 14 dias do primeiro caso confirmado no Estado, e em 

02 de junho de 2020 já tinha 860 casos confirmados. 

 

Diante do contexto histórico do surgimento do COVID-19 no 

Mundo, Brasil, Paraíba e a nível local, a Prefeitura Municipal de Cabedelo, 

apresenta Plano de Monitoramento e Flexibilização da Reabertura das 

Atividades Econômicas do Município de Cabedelo-PB, elaborado com base em 

diretrizes gerais e fundamentado em indicadores epidemiológicos e de 

capacidade assistencial. 

 

O plano está detalhado com as justificativas legais, dados 

epidemiológicos do Brasil, Nordeste, Paraíba, e do município de Cabedelo, 

aspecto situacional com níveis de vulnerabilidade, protocolo geral, protocolos 

setoriais e etapas de flexibilização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                     

 

CONSIDERANDO o Estado de Emergência em Saúde Pública de Importância 

Nacional (ESPIN), decretado pelo Ministério da Saúde por meio da Portaria nº 

188, de 03 de fevereiro de 2020, em virtude da disseminação global da Infecção 

Humana pelo Coronavírus (COVID-19), nos termos do Decreto federal nº 7.616, 

de 17 de novembro de 2011; 

 

CONSIDERANDO a declaração da condição de transmissão pandêmica 

sustentada da infecção humana pelo Coronavírus, anunciada pela Organização 

Mundial de Saúde em 11 de março de 2020; 

 

CONSIDERANDO o Decreto Legislativo nº 06/2020, que reconhece, para os fins 

do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência do 

estado de calamidade pública, nos termos da solicitação do Presidente da 

República encaminhada por meio da Mensagem nº 93, de 18 de março de 2020; 

 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 40.122, de 13 de março de 2020, que 

decretou Situação de Emergência no Estado da Paraíba, ante ao contexto de 

decretação de Emergência em Saúde Pública de Interesse Nacional pelo 

Ministério da Saúde e a declaração da condição de pandemia de infecção 

humana pelo Coronavírus, definida pela Organização Mundial de Saúde; 

 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 40.134 de 20 de março de 2020, que 

declara estado de calamidade pública, para os fins do art. 65 da Lei 

Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, em razão da grave crise de saúde 

pública decorrente da pandemia do Coronavírus (Covid-19), e suas 

repercussões nas finanças públicas do Estado da Paraíba, e dá outras 

providências; 

 

JUSTIFICATIVA 



 
 

                     

CONSIDERANDO o Decreto nº 11, de 17 de março do corrente ano, que 

declarou situação de emergência em saúde pública no município de 

Cabedelo/PB e estabeleceu medidas de enfrentamento da pandemia provocada 

pelo coronavírus (COVID-19), no âmbito deste município, e dá outras 

providências; 

 

CONSIDERANDO o Decreto nº 31, de 29 de maio do corrente ano, que declarou 

estado de calamidade pública no município de Cabedelo/PB, em razão da 

pandemia de doença infecciosa viral respiratório (covid-19), causada pelo agente 

novo coronavírus; 

 

CONSIDERANDO o Art. 30, I da Constituição Federal, o Art. 11, I da Constituição 

Estadual da Paraíba, bem como o Art. 5º, I da Lei Orgânica do Município de 

Cabedelo, segundo os quais o Município é competente para legislar sobre 

assuntos de interesse local; 

 

CONSIDERANDO que de acordo com a situação epidemiológica de Cabedelo-

PB, em 07 de junho de 2020, existiam 1.113 casos confirmados, sendo 596 

casos recuperados (mais de 50% dos casos) e 8 óbitos (menos de 1% de taxa 

de mortalidade); 

 

CONSIDERANDO que o Município de Cabedelo já implementou várias ações de 

prevenção e enfrentamento da pandemia provocada pelo coronavírus (COVID-

19), dentre as quais, podemos citar a elaboração do Plano Municipal de 

Contigência ao enfrentamento da COVID, fechamento das atividades 

econômicas, monitoramento dos casos notificados, inspeção em supermercados 

e redes de comércio de alimentos e instalação de barreiras sanitárias nas 

entradas da cidade; 

 

CONSIDERANDO que, na área da saúde, o Município de Cabedelo reformou o 

Hospital Padre Alfredo Barbosa, com criação de setor exclusivo para pacientes 



 
 

                     

com suspeita de COVID-19, implantação de 2 novos leitos com todos os 

equipamentos de uma UTI, 13 novos leitos de enfermaria, realização de teste 

em massa em vários bairros da cidade, autorização do uso da cloroquina com 

prescrição médica em pacientes com estágio inicial da doença, bem como 

realização de Processo Seletivo Simplificado para a contratação de 60 novos 

profissionais, entre médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem; 

 

CONSIDERANDO que a política de isolamento social rígido como medida de 

enfrentamento à COVID – 19, instituído pelo Decreto Estadual nº 40.289, de 30 

de maio de 2020, e referendado pelo Decreto Municipal nº 33, de 01 de junho de 

2020, se encerra em 14 de junho do corrente ano; 

 

CONSIDERANDO ser a vida o direito fundamental de maior expressão 

constitucional, sendo obrigação do Poder Público, em situações excepcionais, 

agir com seu poder de polícia para a proteção desse importante direito, adotando 

as ações necessárias, por mais que, para tanto, restrições a outros direitos se 

imponham; 

 

RESOLVE propor Plano de Monitoramento e Flexibilização da Reabertura das 

Atividades Econômicas do Município de Cabedelo-PB que deve obedecer a 

cronologia e fases estipuladas no presente documento. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                     

 

Figura 1 - Padrões de agrupamento de casos de COVID-19 em território nacional 

em 28/05/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA BRASIL 

IRRD/PE 

Identificação de Hot Spots, Coid Spots e outliers espaciais estatisticamente significativos para total de casos Covid-

19 Elipse de desvio padrão para resumir as características espaciais (casos Covid-19): dispersão, tendência central 

e direcionais 

 



 
 

                     

Figura 2- Monitoramento dos casos do COVID-19 - Painel Coronavírus 

atualizado em 01/06/2020. 

 

FONTE: https://covid.saude.gov.br/. Acesso em 02 de junho de 2020. 

 

Figura 3 e 4 - Casos novos de COVID-19 por data de notificação e Casos 

acumulados de COVID-19, por data de notificação, atualizados até 01/06/2020. 

 

FONTE: https://covid.saude.gov.br/. Acesso em 02 de junho de 2020 



 
 

                     

Figura 5 - Casos acumulados de COVID-19 por Estado e data de notificação. 

Dados atualizados em 01/06/2020. 

 

FONTE: https://covid.saude.gov.br/. Acesso em 02 de junho de 2020. 

 

Figura 6 - Óbitos de COVID-19 por data de notificação. Dados atualizados em 

01/06/2020. 

 

FONTE: https://covid.saude.gov.br/. Acesso em 02 de junho de 2020. 

 

 



 
 

                     

 

Figura 7- Óbitos acumulados de COVID-19 por data de notificação. Dados 

atualizados em 01/06/2020. 

 

FONTE: https://covid.saude.gov.br/. Acesso em 02 de junho de 2020. 

 

 

 

Figura 8 - Casos acumulados de COVID-19 por data de notificação - Região 

Nordeste. Dados atualizados em 01/06/2020. 

 

FONTE: https://covid.saude.gov.br/. Acesso em 02 de junho de 2020. 

 

SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA REGIÃO NORDESTE 



 
 

                     

Figura 9 - Óbitos acumulados de COVID-19 por data de notificação - Região 

Nordeste. Dados atualizados em 01/06/2020. 

 

FONTE: https://covid.saude.gov.br/. Acesso em 02 de junho de 2020. 

 

 

Figura 10 - Dados epidemiológicos COVID-19 - PARAÍBA. Dados atualizados 

em 02/06/2020. 

 

 

FONTE: PAINEL COVID PARAÍBA, acesso em 02/06/2020. 

https://superset.plataformatarget.com.br/superset/dashboard/55/ 

 

 

 

 

 

SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA PARAÍBA 

https://superset.plataformatarget.com.br/superset/dashboard/55/


 
 

                     

Figura 11 - Evolução dos Casos Confirmados - PARAÍBA. Dados atualizados 

em 02/06/2020. 

 

FONTE: PAINEL COVID PARAÍBA, acesso em 02/06/2020. 

https://superset.plataformatarget.com.br/superset/dashboard/55/ 

 

 

Figura 12 - Óbitos COVID-19 - PARAÍBA. Dados atualizados em 02/06/2020. 

 

FONTE: PAINEL COVID PARAÍBA, acesso em 02/06/2020. 

https://superset.plataformatarget.com.br/superset/dashboard/55/ 

 

https://superset.plataformatarget.com.br/superset/dashboard/55/
https://superset.plataformatarget.com.br/superset/dashboard/55/


 
 

                     

Figura 13 - Óbitos COVID-19 por data de falecimento - PARAÍBA.  

Dados atualizados em 02/06/2020. 

 

FONTE: PAINEL COVID PARAÍBA, acesso em 02/06/2020. 

https://superset.plataformatarget.com.br/superset/dashboard/55/ 

 

Figura 14 - Óbitos COVID-19 por sexo - PARAÍBA.  

Dados atualizados em 02/06/2020. 

 

FONTE: PAINEL COVID PARAÍBA, acesso em 02/06/2020. 

https://superset.plataformatarget.com.br/superset/dashboard/55/ 

 

https://superset.plataformatarget.com.br/superset/dashboard/55/
https://superset.plataformatarget.com.br/superset/dashboard/55/


 
 

                     

 

Figura 15 - Óbitos COVID-19 por faixa etária - PARAÍBA, atualizados em 

02/06/2020. 

 

FONTE: PAINEL COVID PARAÍBA, acesso em 02/06/2020. 

https://superset.plataformatarget.com.br/superset/dashboard/55/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://superset.plataformatarget.com.br/superset/dashboard/55/


 
 

                     

 

Figura 17 - Dados epidemiológicos Covid-19 - CABEDELO. Dados atualizados 

em 01/06/2020. 

 

FONTE: https://covid.saude.gov.br/. Micro dados: Acesso em 12 de junho de 2020. 

 

A pandemia de COVID-19 começou em Cabedelo-PB no dia 

01/04/2020, sendo que, até o dia 11/06/2020, foram detectados 1.351 casos, 

com 11 óbitos. O município vem desempenhando atividades de vigilância 

epidemiológica com ações de orientação, monitoramento e realização de 

testagem, com a realização de testes rápidos, aplicados nas pessoas 

monitoradas, seguindo o protocolo do Ministério da Saúde para testagem da 

população, com realização de 2.980 até o dia 11 de junho de 2020, 

representando 72% dos testes recebidos da Secretaria de Estado da Saúde. 

 

O município ocupa a terceira colocação em números de casos 

confirmados no Estado da Paraíba, devido às ações de testagem realizada pela 

equipe de Vigilância Epidemiológica, Atenção Básica e Hospital Municipal Padre 

Alfredo Barbosa e, em relação ao número de óbitos, aparece em 8º colocado, 

ficando atrás dos municípios de João Pessoa, Santa Rita, Campina Grande, 

SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA CABEDELO 



 
 

                     

Bayeux, Patos, Sapé, Cruz do Espírito Santo. Apresentando assim, uma das 

menores taxas de letalidade do Brasil e Paraíba, com menos de 1%. 

 

Já o nível de isolamento social no âmbito do estado da Paraíba, 

na semana compreendida entre 21 à 27/05/2020, chegou à 44% de sua 

população, enquanto que no município de Cabedelo o índice apontado chegou 

à mais de 70%. 
 

 

 

 

CRONOLOGIA DE AÇÕES IMPLEMENTADAS 



 
 

                     

 

 

 

Reforma do Hospital Padre Alfredo Barbosa com criação de setor 

exclusivo para pacientes com suspeita de Covid-19 

 

Implantação de 2 novos leitos com todos os equipamentos de uma UTI 

(Ao todo, serão 10 até o fim da pandemia) 

 

 

13 novos leitos de enfermaria 

 

 

Testagem em massa 

 

 

Autorização do uso da cloroquina com prescrição médica em pacientes 

com estágio inicial da doença 

 

 

Implantação de barreiras sanitárias nas entradas da cidade 

 

 

Processo Seletivo Simplificado para contratação de 60 novos 

profissionais entre médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem 

 

 

 

AÇÕES FEITAS 



 
 

                     

 

 

VAREJO DE BAIRRO Delivery 

VAREJO DO CENTRO Delivery 
SHOPPINGS, CENTROS COMERCIAIS E 
AFINS 

40% da capacidade total / 
protocolo específico 

LOJAS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO Conforme protocolo específico / 
sem aglomerações 

SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO 50% da capacidade / protocolo 
específico / sem aglomerações 

CONSTRUÇÃO CIVIL 70% dos funcionários Horário 
das 08h às 17h 

COMÉRCIO ATACADISTA Horário das 09h às 18h 
CONCESSIONÁRIAS, LOCADORAS, 
REVENDAS E AFINS 

Continuação da operação – 
ABERTO – Seguindo o protocolo 
específico 

PARQUES PÚBLICOS / TURÍSTICOS FECHADO 
TEMPLOS, IGREJAS E AFINS 30% da capacidade 
MARINAS Locomoção para manutenção / 

sem abertura ao público para 
lazer 

 

 

VAREJO DE BAIRRO/CENTRO Até 200m² - 09h às 18h 
Acima de 200m² - Delivery 

SALÕES DE BELEZA E SERVIÇOS DE 
ESTÉTICA 

Um cliente por vez com 
agendamento, sem fila de espera 
e higienização entre um cliente e 
outro 

SHOPPINGS, CENTROS COMERCIAIS E 
AFINS 

NORMAL – protocolo específico 

EVENTOS ESPORTIVOS Treino futebol profissional 
CONSTRUÇÃO CIVIL 100% dos funcionários Horários 

das 08h às 17h 
CONCESSIONÁRIAS/LOCADORAS Novos protocolos 
ACADEMIAS DE GINÁSTICAS E 
SIMILARES 

Com hora marcada - 1/3 da 
capacidade 
Piscinas e locais para prática de 
esporte sem contato – liberado 

FASES DO PLANO 

A PARTIR DE 15 DE JUNHO 

A PARTIR DE 29 DE JUNHO 



 
 

                     

TEATRO, CINEMAS, TEMPLOS, IGREJAS 
E AFINS 

50% da capacidade 

SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO Liberado 
MARINAS Locomoções sem aglomerações 

/ Área interna 30% da capacidade 
(ver protocolo específico com 
p.ex. Bares e Restaurantes) 

PARQUES PÚBLICOS / TURÍSTICOS Mediante NOVOS PROTOCOLOS 
a serem analisados e divulgados 

SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO – BARES, 
RESTAURANTES, LANCHONETE 

50% da capacidade 

 

 

FEIRA Novos protocolos 

VAREJO DE BAIRRO/CENTRO Acima de 200m² - 09h às 18h 
SHOPPINGS, CENTROS COMERCIAIS E 
AFINS 

Normal – protocolo específico 

EVENTOS ESPORTIVOS Jogo de futebol profissional sem 
torcida 

SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO Normal 
ACADEMIAIS DE GINÁSTICA E 
SIMILARES 

Com hora marcada - 75% da 
capacidade 
Piscinas e locais para a prática 
de esporte sem contato – 
liberado 

TEATRO, CINEMAS, TEMPLOS, IGREJAS 
E AFINS 

Normal 

SALÕES DE BELEZA E SERVIÇOS DE 
ESTÉTICA 

Novos protocolos 

SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO – BARES, 
RESTAURANTES, LANCHONETES 

100% da capacidade / 
preservando os protocolos de 
distanciamentos 

MARINAS Locomoções sem aglomerações 
/ Área interna normal (ver 
protocolo específico como p.ex. 
Bares e Restaurantes)  

PARQUES PÚBLICOS / TURÍSTICOS Mediante NOVOS PROTOCOLOS 
a serem analisados e divulgados 

CRECHES, ESCOLAS E FACULDADES Conforme protocolo específico 

 

A mudança de cada fase terá um intervalo mínimo de 14 dias, 

mediante os critérios como a redução do número de casos por pelo menos 14 

dias contínuos, aplicação de testes rápidos e a capacidade do sistema de Saúde.  

A PARTIR DE 14 DE JULHO 



 
 

                     

As fases posteriores seguirão de acordo com o cronograma - 2a 

fase, a partir de 29 de junho de 2020 e a terceira fase a partir de 14 de julho de 

2020. Para cada etapa, os setores econômicos seguirão três princípios do 

Protocolo Geral: 

 

■ Distanciamento Social; 

■ Higiene; 

■ Monitoramento e Comunicação. 

 

 

 

DISTANCIAMENTO SOCIAL 

 

■ Manter pelo menos 1,5 metro de distância entre colaboradores, clientes e 

indivíduos em geral; 

 

■ Escalonar intervalo de horário de refeição, de modo a evitar aglomeração; 

 

PROTOCOLO GERAL E SUAS DIRETRIZES 



 
 

                     

■ Evitar o compartilhamento de utensílios de uso pessoal, equipamentos e 

ferramentas de trabalho como canetas, telefone celular, trenas, espátulas, entre 

outros; 

 

■ Organizar a equipe em grupos ou equipes de trabalho para facilitar a 

interação reduzida entre os grupos. 

 

■ Os trabalhadores pertencentes ao grupo de risco (com mais de 60 anos 

ou com comorbidades de risco, de acordo com o Ministério da Saúde) devem ser 

objeto de atenção especial, priorizando sua permanência na própria residência 

em teletrabalho ou trabalho remoto; 

 

■ Evitar contatos muito próximos, como apertos de mãos, beijos e abraços; 

 

■ Demarcar no chão o espaço nas filas, tanto na parte interna, quanto 

externa, de modo a garantir a distância mínima de um metro e meio entre os 

clientes; 

 

■ Instituir uma barreira física de proteção entre cliente e atendente; 

 

■ Quando não for possível, demarcar no chão o espaçamento entre o cliente 

e o balcão, de modo a manter uma distância mínima entre cliente e atendente. 

 

HIGIENE 

 

■  Apenas permitir a entrada no estabelecimento de pessoas utilizando 

máscaras, sejam trabalhadores, clientes ou colaboradores; 

 

■ Garantir que os funcionários façam lavagem frequente das mãos com 

água e sabão ou higienizador à base de álcool 70%, e sempre a realizem ao 

entrar e sair das instalações da empresa; 



 
 

                     

 

■ O uso de álcool 70% para limpeza das mãos é obrigatório aos clientes ao 

entrar e sair do estabelecimento; 

 

■ Disponibilizar, para uso dos trabalhadores, colaboradores e clientes, local 

para lavagem frequente das mãos, provido de sabonete líquido e toalhas de 

papel descartável ou disponibilizar álcool 70%, em pontos estratégicos de fácil 

acesso; 

 

■ Promover uma boa higiene respiratória (encorajar as pessoas cobrirem 

espirros, tosse usando o cotovelo) e o cuidado de evitar tocar a boca, o nariz e 

o rosto com as mãos; 

 

■ Fornecer máscaras faciais, mesmo que artesanais, para todos os 

trabalhadores e colaboradores; 

 

■ A máscara reutilizável (de pano) não deve ser utilizada por longo período, 

respeitando o máximo de 3h ou antes desse período caso esteja úmida;  

 

■ Higienizar as mãos antes da colocação da máscara para 

descontaminação das mãos e redução de risco de infecção no momento do 

ajuste da mesma no rosto.  

 

■ Remover a máscara pelas tiras / elásticos laterais, nunca tocando na 

frente da máscara. Cuidados com a higiene e armazenamento após o uso: 

- Imergir em solução de água sanitária com concentração de cloro de 2 a 

2,5%: 10ml de água sanitária + 490ml de água por 30 minutos; 

- Enxaguar a máscara e lavar com água e sabão; 

- Permitir secagem completa (preferencialmente ao sol); 

- Passar com ferro; 

- Guardar em sacos plásticos limpos, embaladas individualmente. 



 
 

                     

 

■ Reforçar a limpeza e a desinfecção das superfícies mais tocadas (mesas, 

teclados, maçanetas, botões etc.), pelo menos 3x ao dia; 

 

■ Reforçar a limpeza dos banheiros, instalações, áreas e superfícies 

comuns, antes, durante e após o expediente; 

 

■ Higienizar grandes superfícies com sanitizante, contendo cloro ativo, 

solução de hipoclorito a 1%, sal de amónio quaternário ou produtos similares de 

mesmo efeito higienizador, observando as medidas de proteção, em particular o 

uso de equipamentos de proteção individual (EPI) quando do seu manuseio; 

 

■ Caso haja a necessidade de compartilhamento de materiais de trabalho, 

deve ser realizada a higienização antes da sua utilização por outro trabalhador; 

 

■ Não permitir que se beba diretamente de fontes de água. Usar recipientes 

individuais ou copos descartáveis; 

 

■ Não permitir o compartilhamento de copos, garrafas ou talheres; 

 

■ Privilegiar a ventilação natural nos locais de trabalho. No caso de aparelho 

de ar condicionado, verificar a higienização periódica e a adequação de suas 

manutenções preventivas e corretivas. 

 

MONITORAMENTO E COMUNICAÇÃO 

 

■ Identificar as funções que podem efetuar suas atividades por meio de 

teletrabalho ou trabalho remoto, priorizando, sempre que possível, essa 

modalidade de trabalho; 

 



 
 

                     

■ Sempre que possível, manter em trabalho remoto os profissionais 

enquadrados nos grupos de risco, como idosos, diabéticos, hipertensos, 

gestantes e lactantes, imunocomprometidos, e os que têm insuficiência cardíaca, 

renal ou respiratória crônica comprovadas; 

 

■ Informar aos colaboradores os sintomas da Covid-19 e que, em caso de 

qualquer sintoma, a recomendação é que o trabalhador permaneça em casa e 

não compareça ao local de trabalho; 

 

■ Instituir mecanismo e procedimentos para que os trabalhadores possam 

reportar se estiverem com sintomas de gripe ou similares ao da Covid-19 ou se 

teve contato com pessoa diagnosticada com Covid-19; 

 

■ Afastar da frequência presencial no local de trabalho por até 14 dias, os 

casos acima; 

 

■ Esclarecer para todos os trabalhadores e colaboradores os protocolos a 

serem seguidos em caso de suspeita ou confirmação de COVID-19; 

 

■ Caso haja confirmação de trabalhador diagnosticado com COVID-19, 

deve ser realizada a busca ativa dos trabalhadores que tiveram contato com o 

trabalhador inicialmente contaminado e comunicá-los; 

 

■ Manter nos locais de maior circulação, materiais explicativos de boas 

práticas de prevenção e higiene aos funcionários, clientes e demais 

frequentadores em todas as empresas e estabelecimentos; 

 

■ Emitir comunicações aos trabalhadores com a orientação sobre a covid-

19, assim como boas práticas de prevenção e higiene; 

 

 



 
 

                     

 

Este plano trata de ampliação do funcionamento de atividades 

não essenciais e está estruturado em fases. As datas para permissão de 

reabertura em fases devem estar condicionadas ao Decreto Municipal n° 38, de 

12 de junho de 2020. 

 

O plano prevê que a ampliação da liberação das atividades dos 

segmentos econômicos se dará em 03 fases de 14 dias cada, perfazendo um 

total de 42 dias para liberação de todos os segmentos. 

 

A premissa para os estabelecimentos retornarem às suas 

atividades e obterem sua permissão de funcionamento é a realização de uma 

breve capacitação online.. 

 

A capacitação online trará as orientações específicas e as gerais 

para todos os segmentos, com as seguintes abordagens: 

 

■ Promover práticas de etiqueta respiratória nos estabelecimentos, com 

fornecimento de álcool gel e/ou pia com sabonete líquido para lavagem de mãos 

para funcionários e clientes. 

■ Incentivar uso de máscaras. 

■ Proibir aglomeração. 

■ Respeitar distanciamento entre as pessoas. 

■ Evitar o uso de itens compartilhados. 

■ Intensificar a limpeza e desinfecção dos estabelecimentos, em especial, 

em locais frequentemente tocados, como portas, maçanetas. 

■ Incentivar que os funcionários trabalhem em horários alternados para 

evitar que todos estejam ao mesmo tempo nos estabelecimentos. 

PERMISSÃO DE REABERTURAS EM FASES 



 
 

                     

■ Incentivar o teletrabalho. 

■ Manter espaçamento entre assentos (mais de um metro e oitenta) e se 

houver necessidade de fazer reuniões presenciais, fazê-las em curto período; 

■ Impedir que os funcionários doentes trabalhem e, se precisar, comunicar 

as autoridades de saúde municipais, utilizando os canais oficiais. 

■ Estabelecer rotina para verificações diárias de saúde dos funcionários. 

■ Monitorar o absenteísmo e ter políticas flexíveis de folga. 

■ Cancelar viagens não essenciais. 

 

 

ÊNFASE NO ATENDIMENTO INDIVIDUAL OU DE PEQUENA 
AGLOMERAÇÃO 

 

DURAÇÃO DE 14 DIAS 

 

 Manutenção dos serviços que constam no Decreto n° 38, de 12 de junho 

de 2020; 

 

 Abertura do comércio varejista, com a presença de funcionários 

trabalhando por turno e controle de entrada de clientes, de acordo com o 

tamanho do estabelecimento (respeitar distanciamento de 1,5 metros entre 

clientes e funcionários); 

 

 Abertura de empresas de estacionamento de veículos; 

 

 Empresas de todos os segmentos devem considerar implantação de 

horas de trabalho escalonadas para reduzir a aglomeração no transporte público 

durante o horário de pico de deslocamento e evitar aglomerações dentro das 

FASES DA FLEXIBILIZAÇÃO  

DO DISTANCIAMENTO SOCIAL 

FASE 1 



 
 

                     

empresas (refeitórios, cantinas, espaços comuns...) para trabalhadores cuja 

natureza da função não permita trabalho remoto; 

 

 Empresas de todos os segmentos devem aumentar a frequência de 

limpeza de superfícies frequentemente tocadas (por exemplo, telefones, botões 

de elevador, computadores, mesas, mesas de almoço, cozinhas, banheiros, 

caixas registradoras, áreas de estar, contadores de superfície, balcões de 

atendimento ao cliente, bares, mesas/menus de restaurantes); 

 

 Escolas devem permanecer fechadas; 

 

 Visitas a hospitais e Instituição de Longa Permanência - ILP devem 

permanecer proibidas; 

 

ÊNFASE NA MÉDIA AGLOMERAÇÃO 

 

DURAÇÃO DE 14 DIAS 

 

 Mantidos os serviços da fase 1; 

 

 Abertura das atividades em shoppings, com limitação de sua capacidade 

instalada através de controle de vagas de estacionamento conforme protocolo; 

 

 Serviços de alimentação como restaurantes, padarias e congêneres, 

podem atender in loco com no máximo 50% da capacidade, devendo priorizar 

os serviços de entrega, incluindo as praças de alimentação dos shoppings; 

 

 Instituições religiosas podem abrir com regras de distanciamento e 

utilizando 1/3 de sua capacidade com recomendação de uso de máscaras, 

FASE 2 



 
 

                     

distanciamento de 2 metros entre pessoas, manutenção de condições de higiene 

e etiqueta respiratória; 

 

 Cinemas, estádios e teatros podem abrir com regras de distanciamento e 

utilizando 30% de sua capacidade com recomendação de uso de máscaras; 

 

 Espaços municipais que possam gerar aglomerações, como teatros, 

museus e bibliotecas devem funcionar com 30% da capacidade; 

 

 Escolas e creches podem reabrir com menor ocupação (exemplo, uma 

semana aulas virtuais e outra semana, aulas presenciais por séries ou turmas 

ou um dia para certas turmas e outros para outras) e regras rígidas de 

distanciamento entre mesas e cadeiras (mais de 1,8 metros), ventilação das 

salas de aula, higienização de superfícies, interrupção periódica de atividades 

para lavagem de mãos ou uso de álcool gel, limitação de alunos em áreas 

comuns como refeitórios e pátios para manter distanciamento. Pais que possam 

manter crianças em casa devem ser estimulados a fazer isto, sem prejuízo de 

registro de faltas; 

 

 As viagens de trabalho devem ser restritas ao mínimo possível; 

 

ATIVIDADE PRÓXIMA À NORMAL, COM ÊNFASE NA 
MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS DE HIGIENIZAÇÃO 
 

DURAÇÃO DE 14 DIAS 

 

 Mantidos os serviços das fases 1 e 2; 

 

 Abertura de escolas de esportes, clubes e academias para atividades 

coletivas e de contato; 

 

FASE 3 



 
 

                     

 As escolas em geral, instituições religiosas e todos os estabelecimentos 

comerciais ou de escritório podem abrir dentro da sua capacidade instalada, 

desde que mantenham as regras de etiqueta respiratória, higienização de mãos 

e ambiente para trabalhadores e usuários. Permanece o estímulo ao uso de 

máscaras; 

 

 Serviços de alimentação como restaurantes, padarias e congêneres, 

podem atender in loco dentro da capacidade instalada, mantendo regras rígidas 

de higiene; 

 Bares e casas noturnas podem operar em conformidade com o protocolo; 

 

 Cinemas, estádios e teatros podem abrir com regras de distanciamento e 

utilizando ainda 50% da capacidade instalada com recomendação de uso de 

máscaras; 

 

 As pessoas devem evitar ficar muito tempo em locais com grande número 

de pessoas e devem fazer uso de máscaras; 

 

 Visitas aos PSFs e hospitais estão liberadas com regras rígidas de 

higiene, distanciamento e máscaras; 

 

 As viagens podem ser realizadas, se essenciais. 

 

 

 

■ Ao término da FASE 3, desde que a epidemia esteja em sua fase de 

controle haverá volta à normalidade e a SECRETARIA DA SAÚDE e o comitê de 

crise da Prefeitura Municipal de Cabedelo, com os demais órgãos vinculados à 

saúde e à pandemia, fará as orientações que forem necessárias para cada 

atividade. 

MONITORAMENTO DE CADA FASE 



 
 

                     

 

■ A avaliação entre as fases será apresentada com até 3 dias de 

antecedência do término da fase vigente e será validada pela Comissão para 

execução do Plano de Contingência da Pandemia de Infecção Humana pelo 

novo Coronavírus (COVID-19) da SMS e Prefeitura Municipal de CABEDELO 

(comitê municipal de enfrentamento da pandemia de infecção humana pelo novo 

coronavírus) quanto à situação epidemiológica, a análise do número de leitos 

disponíveis e sua taxa de ocupação, disponibilidade de EPI e de força de 

trabalho que possibilite o avanço para a fase subsequente, bem como a 

avaliação do cumprimento das regras pelos estabelecimentos. 

 

■ Rever a lotação de elevadores em apartamentos de forma a garantir o 

distanciamento; 

 

■ Não tocar em nada antes de higienizar as mãos com água e sabão ou 

álcool em gel; 

 

■ Tomar banho imediatamente, sempre que possível. Quando não puder, 

lavar bem todas as partes expostas; 

 

■ Ter contato com outros membros da família somente após tomar banho; 

 

■ Tirar os sapatos fora de casa e higienizá-los imediatamente; 

 

■ Tirar as roupas e colocá-las em uma sacola plástica antes de colocar no 

cesto de roupas; 

 

■ Deixar bolsas, carteiras e chaves em uma caixa na entrada da casa; 

 

AO CHEGAR EM CASA 



 
 

                     

■ Higienizar os celulares e óculos ao entrar; 

 

■ Higienizar as embalagens que tenham sido trazidas de fora antes de 

guardá-las; 

 

■ Eliminar capachos e demais tapetes que juntam pó na soleira da casa. 

 

 

■ Dormir em camas separadas; 

 

■ Desinfetar os banheiros com água sanitária; 

 

■ Não compartilhar toalhas, talheres e copos; 

 

■ Higienizar diariamente superfícies de alto contato; 

 

■ Lavar roupas, lençóis e toalhas com mais frequência; 

 

■ Manter os ambientes ventilados. 

 

 

BRASIL - Ministério da Saúde: Painel Covid-19. Acesso: 

https://covid.saude.gov.br/, em 01/06/2020. 
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CNS. SESC/SENAC: Orientações para a retomada das atividades econômicas 

no Brasil: Setor do comércio de bens, serviços e Turismo, 2020. 

CONVIVÊNCIA COM AS PESSOAS DE GRUPOS DE RISCO 

REFERÊNCIAS CONSULTADAS 



 
 

                     

 

PARAÍBA - Secretaria de Estado da Saúde: Painel Covid-19. Acesso: 

https://paraiba.pb.gov.br/diretas/saude/coronavirus em 02/06/2020. 

 

PERNAMBUCO - Governo do Estado: Plano de Convivência - Atividades 

Econômicas - COVID-19 do Governo do Estado do Pernambuco, 2020. 

 

Organização Mundial da Saúde - OMS, dados epidemiológicos. Acesso: 

https://www.who.int/eportuguese/countríes/bra/pt/ em 01/06/2020. 

 

Programa de Reabertura Responsável da Associação Brasileira de Bares e 

Restaurantes (ABRASEL - Paraíba). 

 

Protocolo de volta às atividades da construção civil da região metropolitana de 

João Pessoa do Sindicato das Indústrias da Construção Civil de João Pessoa – 

SINDUSCON. 

 

PROTOCOLO DE PROTEÇÃO À SAÚDE E PREVENÇÃO CONTRA A COVID-

19 NO TPC TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO POR ÔNIBUS - SINTUR. 

 

PROCEDIMENTOS E RECOMENDAÇÕES PARA A REABERTURA DAS 

ACADEMIAS DE GINÁSTICA E ESPAÇOS AFINS, NO CONTEXTO DA 

PANDEMIA DE CORONAVÍRUS do CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO 

FÍSICA DA 10ª REGIÃO - CREF10/PB. 

 

Protocolo de procedimentos COVID-19 para a rede de concessionária do estado 

da Paraíba do SINCODIV PB. Sindicato dos Distribuidores de Veículos 

Automotores do Estado da PB. 

 

PLANO DE RETORNO ÀS ATIVIDADES DO SETOR AUTOMOTIVO 

(REVENDAS DE SEMINOVOS) NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA-PB COM 

MEDIDAS CONTRA DISSEMINAÇÃO DO COVID-19 do SINVEP-SINDICATO 

DO COMÉRCIO DOS REVENDEDORES DE VEÍCULOS DO ESTADO DA 

PARAÍBA filiado a FENAUTO-FEDERAÇÃO NACIONAL DAS ASSOCIAÇÕES 

DOS REVENDEDORES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E A FECOMERCIO-

PB. 

https://paraiba.pb.gov.br/diretas/saude/coronavirus%20em%2002/06/2020

