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A Prefeitura de Belém, por meio das Secretarias de Saúde (Sesma) e Economia 
(Secon), em conjunto com o Comitê de Retomada das atividades no município, 
formado por representantes da sociedade civil e órgãos de classe, definiram o 
plano de flexibilizações progressivas para reabertura econômica na capital.

O plano é destinado a flexibilização das medidas de restrições que promovem o 
isolamento social, através da análise dos indicadores de saúde e econômicos, 
bem como medidas práticas que possam possibilitar flexibilização de forma 
responsável, permitindo a retomada parcial da economia e observando o 
impacto no sistema de saúde.

O plano aborda uma ótica de retomada gradual e progressiva, embasada em 
critérios e dados epidemiológicos, a partir de um monitoramento constante da 
situação pandêmica e da capacidade assistencial. Submetendo as medidas de 
flexibilização ao acompanhamento contínuo, dos indicadores de assistência à 
saúde e monitoramento das condições de isolamento social, bem como a 
adesão da população às práticas do uso de máscara e proteção individual,  e 
dos estabelecimentos ao cumprimento dos protocolos sanitários para seu 
funcionamento, com o objetivo de a refreada a contaminação e monitorar seus 
efeitos sobre a curva de tendência de contaminação, com possibilidade de 
regressão em caso de cenários adversos.

O plano estabelece fases para o agrupamento de atividades econômicas, 
segundo critérios de risco de contaminação, essencialidade da atividade e 
impacto social e econômico.

O plano busca orientar os cidadãos por meio de protocolos gerais e protocolos 
específicos, que definem comportamento a ser adotado, seja como empregador, 
como trabalhador ou como cidadão. Definindo ações para o enfrentamento da 
pandemia. 
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O protocolo geral de orientações para a sociedade, aborda regras que deverão 
ser seguidos por todos, sendo organizado em três papéis:

·        Empregador: regras gerais de funcionamento para qualquer tipo de 
empresa;

·        Trabalhador: regras gerais de postura para trabalhadores;

·        Cidadão: regras gerais de postura dos cidadãos.

Para fins de entendimento, seguem as definições abaixo:

Higienização: operação que compreende duas etapas, a limpeza (operação de 
remoção de substâncias minerais e ou orgânicas indesejáveis, tais como resto 
de alimentos, terra, poeira, gordura e outras sujidades) e a desinfecção 
(operação de redução, por agente químico, do número de microrganismos) ou 
antissepsia (operação que visa a redução de microrganismos presentes na pele 
em níveis seguros).

Manipuladores de alimentos: qualquer pessoa do serviço de alimentação que 
entra em contato direto ou indireto com o alimento.

1. Requisitos para empregadores

Os empregadores deverão seguir as recomendações dispostas no ato que 
dispõe acerca das medidas adotadas para distanciamento social controlado no 
âmbito do Município de Belém, referentes aos serviços de transporte de 
pessoas, independentemente da finalidade, seja ela coletiva ou individual, 
contratados por pessoas físicas ou jurídicas, por aplicativos, autônomos e 
outros;

Também deverão exibir cartazes no interior do estabelecimento com 
informações de prevenção à Covid-19, disponível em: 
http://coronavirus.belem.pa.gov.br/ , e afixar os protocolos de orientação em 
local visível; 
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Quando indicado, além das medidas básicas, também deverão seguir medidas 
sanitárias específicas, de acordo com tipo de atividade econômica do 
estabelecimento.

1. Requisitos para empregadores

PROTOCOLO BÁSICO

Podem ser aplicados à maioria das atividades. Para setores especiais foram 
acrescidos ao protocolo básico outras medidas específicas. 
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Os estabelecimentos que funcionam 24h continuam com o seu horário normal de 
funcionamento.
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2. Requisitos para colaboradores/trabalhadores

● Higienizar as mãos com água e sabão ou álcool gel 70% com 
periodicidade mínima de 2 horas, ou a qualquer momento, dependendo 
da atividade realizada ou quando em contato com o cliente;  

● Utilizar os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) disponibilizados 
pelo empregador, da forma correta, sendo obrigatória a utilização de 
máscara em todas as atividades;

● Higienizar os equipamentos com álcool 70% ou conforme orientação do 
fabricante;

● Não cumprimentar as pessoas, sejam colegas 
trabalhadores/colaboradores ou clientes, com apertos de mãos, abraços, 
beijos ou outro tipo de contato físico;

● Ao tossir ou espirrar, deve-se cobrir o nariz e a boca com lenços 
descartáveis e evitar tocar os olhos, nariz e boca;

● Manter quando possível, distância mínima de 2 metros entre os 
colaboradores/trabalhadores e entre estes e os clientes;

● Manter os cabelos presos e não utilizar bijuterias, joias, anéis, relógios e 
outros adereços, para assegurar a correta higienização das mãos;

● A utilização de toucas será́ obrigatória para atividades que envolvam a 
preparação de alimentos;

● Caso utilize uniforme da empresa, não retornar para casa diariamente 
vestindo o uniforme;

● Caso apresente febre e/ou sintomas respiratórios, tosse, congestão 
nasal, dificuldade para respirar, falta de ar, dor de garganta, dores no 
corpo ou dor de cabeça, o trabalhador/colaborador deve comunicar ao 
empregador e respeitar o período de afastamento do trabalho, até a 
completa melhora dos sintomas.
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3. Medidas a serem adotadas pelos clientes

● Caso tenha sintomas de gripe ou resfriado, não saia de casa;
● Utilize máscara, durante todo período de permanência fora de casa;
● Permaneça no estabelecimento o menor tempo possível. Dessa forma, planeje 

sua compra antes de sair de casa;
● Realize a higienização das mãos ao entrar no estabelecimento, acessar balcões 

de atendimento e “caixas” e ao sair do estabelecimento;
● Evitar conversar, manusear o telefone celular ou tocar rosto, nariz, olhos e boca 

durante sua permanência no interior do estabelecimento;
● Ao tossir ou espirrar, cobrir nariz e boca com um lenço, descartá-lo 

imediatamente e realizar higienização das mãos. Caso não tenha disponível um 
lenço descartável, cobrir nariz e boca com o braço flexionado;

● Ao chegar em casa, higienizar as mãos e antebraços com água e sabão e 
higienizar adequadamente todos os produtos e as embalagens comprados nos 
estabelecimentos comerciais.

●  

Um segundo documento, ainda a ser divulgado, trará́ os PROTOCOLOS ESPECÍFICOS, 
para orientação mais detalhada dos segmentos da economia, em dois papéis:

    Empregador: regras de funcionamento para cada segmento econômico (exemplos: 
protocolos para academias de ginástica, para salão de beleza, etc.);

    Trabalhador: regras de postura para trabalhadores daquele setor.
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