A partir desta
segunda

(28/09),

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

CIDADES AVANÇAM PARA A ETAPA 9
Macrorregião 1, que compõem a Região Metropolitana do
Recife e a Zona da Mata Sul e Norte, além da Gerência Regional de
Saúde IV, que tem Caruaru como cidade polo, estão autorizadas a ampliar
As cidades da

o horário de funcionamento dos serviços de alimentação.
Dessa forma, os estabelecimentos poderão funcionar duas horas a mais, das
6h até meia-noite. A capacidade de lotação também será ampliada para
70% e a distância obrigatória entre as mesas passa para 1 metro.

As cidades que avançam para a

Etapa 9 também poderão permitir a

realização de eventos sociais e culturais, assim como a abertura de cinemas
e teatros com novos protocolos e limite de público de até 100 pessoas, ou
30% de ocupação do espaço, o que for menor.
Vale ressaltar que as regras para se evitar a disseminação do novo
coronavírus, como a exigência de máscaras para os clientes que não
estiverem nas mesas, continuam em vigor e podem ser consultadas aqui:
Serviços de Alimentação – Protocolo Setorial.

NO SERTÃO
Também a partir desta segunda (28), as Gerências Regionais de Saúde IX
e X no sertão, cujas cidades polo são
avançam da Etapa 7 para a

Ouricuri e Afogados da Ingazeira,

Etapa 8, permitindo o funcionamento de

museus e espaços para exposições, além de escritórios com 100% dos
trabalhadores.

AS DEMAIS REGIÕES DE SAÚDE PERMANECEM NA ETAPA 8

Com os avanços
desta semana a
totalidade dos
municípios de
Pernambuco
estão entre a
etapa 8 e a etapa
9 do Plano de
Convivência

PROTOCOLO GERAL DE CONVIVÊNCIA E PROTOCOLOS SETORIAIS

Saiba
mais

PLANO DE CONVIVÊNCIA V16 23/09/2020
DECRETOS ESTADUAIS COVID-19
PERNAMBUCO CONTRA O CORONAVÍRUS (Hotsite do Governo de Pernambuco)

sebraepe

