
A partir desta segunda-feira
(10/08), após avaliação do
Gabinete de Enfrentamento à
Covid-19, confira como ficam
as macroregiões de saúde de
Pernambuco com relação ao
avanço do Plano de
Convivência com a COVID 19

A Macrorregião 2 – que compreende os municípios de Caruaru,

Garanhuns e seus entornos, no Agreste – permanecerá na Etapa 6

do plano, mas serão liberadas as atividades das feiras nos polos de

confecções, obedecendo a novos protocolos de segurança. No
município de Toritama, a feira voltou a funcionar no domingo, dia 09.

As cidades da Região Metropolitana do Recife e de toda Zona da
Mata que integram a Macrorregião de Saúde I avançam nesta
segunda-feira (10/08), para a Etapa 7 do plano.

Com o avanço na redução dos índices de contágio, nas cidades da
Macrorregião 1 os serviços de alimentação e os shoppings centers

poderão estender seu funcionamento até as 22h.

PLANO DE CONVIVÊNCIA
ATIVIDADES ECONÔMICAS

A Macrorregião 3, no Sertão – que tem Arcoverde, Afogados da

Ingazeira e Serra Talhada como principais polos – avançará para a
Etapa 6 do Plano de Convivência com a Covid-19. Os serviços de
alimentação poderão funcionar das 6h às 20h, com 50% da
capacidade de clientes, assim como as academias de ginástica e
polos de confecção, ambos com novos protocolos de segurança. O
comércio varejista permanecerá aberto, atendendo à exigência de um
cliente para cada 10 metros quadrados da loja.

PROTOCOLO GERAL DE CONVIVÊNCIA E PROTOCOLOS SETORIAIS
PLANO DE CONVIVÊNCIA V6 30/06/2020
PLANO DE CONVIVÊNCIA ETAPA 2 - ESPECIAL ARARIPINA E OURICURI

Acesse
aqui:

RMR e ZONA DA MATA (Norte e Sul)

Confira as autorizações do plano de
retomada para esta semana em Pernambuco

10/08/2020

AGRESTE

COVID-19

SERTÃO I

Na Macrorregião 4, também no Sertão, os municípios da 7ª Gerência
Regional de Saúde, com sede em Salgueiro, e da 8ª Gerência Regional
de Saúde, sediada em Petrolina, avançarão para a Etapa 5 do plano.
Será liberado o funcionamento de escritórios com 50% da carga e
concessionárias de veículos com 100% da carga. Ficam mantidos os
demais serviços essenciais que já vinham funcionando, a exemplo do
comércio atacadista, além do sistema de delivery e coleta em lojas de
material de construção, serviços de alimentação, feiras e polos de
confecções.

SERTÃO II

As cidades pertencentes à 9ª Gerência Regional de Saúde, com sede em
Araripina, permanecerão na Etapa 4. A exceção fica para Araripina e
Ouricuri, onde a redução do número de casos da Covid-19 ficou aquém
do desejado. A partir desta sexta-feira (07.08), os dois municípios
retornaram à Etapa 2 do plano, até o próximo dia 16/08.

SERTÃO III

(Mais informações no infográfico especial. Link na imagem ou abaixo.)

https://drive.google.com/file/d/14B-QwH7QG8-GG_MmQvNuwZ86wjQ2-wnW/view?usp=sharing
https://www.pecontracoronavirus.pe.gov.br/governo-de-pernambuco-divulga-protocolos-para-evitar-transmissao-da-covid-19/
https://www.pecontracoronavirus.pe.gov.br/wp-content/uploads/2020/07/protocolo-geral-de-convivencia.pdf
https://drive.google.com/file/d/14B-QwH7QG8-GG_MmQvNuwZ86wjQ2-wnW/view?usp=sharing

