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MACROETAPAS CICLO COVID19 

1 

DESCRENÇA 

Dinâmica exponencial 

esconde incialmente 

contaminação local. 

Governos, empresas e 

pessoas tendem a 

negligenciar a 

gravidade. 
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REAÇÃO INICIAL 

Learning by doing. Países em 

estágio mais avançado da 

contaminação. Diferenças 

demográficas, econômicas e 

culturais são desafio. 
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CRISE DE GOVERNANÇA 

Sem processos e protocolos 

bem definidos, a maior parte 

dos países encontra 

problemas na coordenação 

entre entes federativos e os 

Poderes. Conflitos entre 

competências e estratégias. 

4 

APRENDIZADO 

Período de ajuste de medidas, 

considerando o acúmulo de 

experiências internacionais e 

domésticas. Viabilização da 

articulação conjunta entre 

autoridades. 
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POLÍTICA ECONÔMICA 

Precificados os custos, 

autoridades precisam decidir as 

medidas de recuperação e 

reorganização econômica. No 

mundo, o movimento vai em 

direção a políticas anticíclicas 

fiscal e monetária. 
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REOGANIZAÇÃO SOCIAL 

Assimilação da experiência 

social e reposicionamento da 

economia às novas 

necessidades da sociedade. 

Reequilíbrio fiscal será uma 

das pautas.  

PACTO SOCIAL PELA SAÚDE E PELA ECONOMIA 

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
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PAÍSES TOMAM MEDIDAS DE SUPRESSÃO 

CHINA ITÁLIA FRANÇA 

23/11/2019 16/03/2019 

ESPANHA 

14/03/2019 09/03/2019 

RESTRIÇÃO SEVERA DA CIRCULAÇÃO DE PESSOAS 

A experiência internacional, entre 

casos bem e mal sucedidos, 

seleciona um conjunto de 

medidas necessárias para a 

contenção da COVID-19 

Sem intervenções 

farmacológicas, a restrição da 

circulação de pessoas se torna 

necessária. Grau de intensidade 

varia entre países, e deve ser 

avaliado contextualmente. 

REAÇÃO INICIAL 
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A RESPOSTA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

Suspensão de visitação de 

pontos turísticos 

Suspensão de aulas em 

escolas e faculdades 

Suspensão de eventos 

esportivos e atividade em 

academias 

Suspensão de teatros, 

cinemas, museus e eventos 

culturais 

Restrição de visitas a 

presídios 

Suspensão de comícios e 

passeatas 

Proibição de eventos em 

salões de festas 

Restrição à ocupação de 

ônibus 

Paralisação do transporte 

público intermunicipal 

Fechamento de áreas públicas 

de lazer 

Fechamento de centros 

comerciais 

Proibição de aglomerações 

em restaurantes 

O estado saiu na frente, absorvendo e aplicando as experiências internacionais 

bem sucedidas. 

PACTO SOCIAL PELA SAÚDE E PELA ECONOMIA 

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
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A supressão consiste na 

redução drástica da taxa de 

contaminação via medidas 

contundentes de restrição do 

contato humano; entre elas, 

quarentena generalizada e 

proibição de aglomerações. 

 

A intenção é interromper a 

trajetória da curva enquanto se 

viabiliza o controle da pandemia 

mesmo antes de alcançar a 

“imunidade de rebanho” 

Maior efetividade para a redução 

do número de vítimas fatais e 

sobrecarga do sistema de saúde 

S 

Exige estratégia para 

reestabelecimento da atividade 

econômica e social. Não é 

sustentável por muito tempo. 

W 

Maior tempo para aprendizado e 

gestão de crise 

O 

Reação adversa da população e 

falta de capacidade técnica para 

administração da estratégia de 

retorno 

T 

Estratégia de curto prazo: Supressão é tão necessária quanto sua descontinuidade.  

SAÚDE E ECONOMIA 
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1 
Interromper o crescimento da curva 
evita a parte mais agressiva da 
contaminação e, adicionalmente, 
preserva o sistema de saúde funcional. 
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2 
O tempo extra 
permite a aplicação 
de tecnologias e 
inovações para lidar 
com a crise. 

APRENDIZADO 

RECRUTAMENTO 

INFRAESTRUTURA 

CONTROLE 

EDUCAÇÃO 

A MAIOR PARTE 

DAS RESTRIÇÕES 

REMOVIDAS; 

REATIVADAS 

QUANDO 

NECESSÁRIO. 

PLANEJAMENTO 

Quarentena Retomada 

Estratégia de retomada econômica dependente da evolução da pandemia.  

SAÚDE E ECONOMIA 

PACTO SOCIAL PELA SAÚDE E PELA ECONOMIA 
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CASOS INTERNACIONAIS 
Reversão da tendência de alta da pandemia é 

o objetivo da estratégia de quarentena. Logo, 

também está sendo o critério adotado para as 

medidas de flexibilização.  

Fonte: The Economist 

PACTO SOCIAL PELA SAÚDE E PELA ECONOMIA 

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
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Países na Ásia estão enfrentando novas 

ondas de infecções do coronavírus após 

retirada de lockdowns. O mesmo pode 

acontecer com o resto do mundo 

Por que Hong Kong, Taiwan e Singapura 

viram nova onda de coronavírus – e verão 

outras 

Houve aceleração da pandemia 

em países em fases mais 

adiantadas da evolução do 

contágio e que flexibilizaram 

após controle inicial bem-

sucedido. 

CASOS INTERNACIONAIS 

PACTO SOCIAL PELA SAÚDE E PELA ECONOMIA 
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O objetivo desse planejamento é orientar a sociedade fluminense quanto às condições necessárias 

para a retomada das atividades econômicas, de forma a garantir a saúde e dar previsibilidade à 

economia.  

 

O processo deve ser gradual, seguro e responsável, tanto com a saúde quanto com a economia.   

OBJETIVO E METODOLOGIA 

PILARES DA METODOLOGIA 

PROTOCOLOS  

DE OPERAÇÃO 

Infraestrutura e processos 

necessários aos agentes 

sociais, sejam 

administradores públicos, 

empresários ou 

trabalhadores. Define a 

preparação necessária para 

as atividades.  

ORIENTAÇÕES  

DE COMPORTAMENTO 

Orientação de boas práticas, 

segundo opinião técnico-

científica, sobre a vida social e 

o comportamento adequado 

dos trabalhadores. Medias 

necessárias ao controle da 

contaminação.  

 

GATILHOS 

Definição prévia do ritmo de 

reabertura, segundo critérios 

de evolução da pandemia e 

capacidade da rede 

hospitalar. Garante 

consistência e previsibilidade 

para cidadãos, empresários e 

administradores públicos. 

PACTO SOCIAL PELA SAÚDE E PELA ECONOMIA 

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
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A luta contra a epidemia de Covid-19 exige a atuação conjunta de todos os agentes da sociedade. 

A orientação do governo à sociedade deve abarcar as diferentes instâncias da vida social, como 

as boas práticas em ambientes de trabalho, ambientes públicos e comerciais. 

ORIENTAÇÕES DE COMPORTAMENTO 

AMBIENTE SOCIAL 

Orientação de boas práticas de vida social, 

segundo opinião técnico-científica das 

autoridades competentes, de acordo com a 

fase em que se encontra o estado ou 

município no combate à pandemia. 

 

Diretrizes para promover a colaboração, a 

responsabilidade cívica e a promoção de 

normas sociais de valorização do engajamento 

no combate à Covid-19. 

AMBIENTE DE TRABALHO 

Direcionamento a empregadores e 

empregados, estabelecendo o 

comportamento adequado de 

balanceamento entre a atividade 

econômica e o devido distanciamento 

social, visando a preservação da 

atividade econômica e da saúde dos 

trabalhadores. 

AMBIENTES DE ATENÇÃO 

PACTO SOCIAL PELA SAÚDE E PELA ECONOMIA 

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
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Reabertura planejada da economia exige a preparação da infraestrutura, a implantação de políticas 

de controle efetivas e a definição clara de responsabilidades. 

PROTOCOLOS DE OPERAÇÃO 

INFRAESTRUTURA E PROCESSOS NECESSÁRIOS 

RASTREAMENTO 

E ISOLAMENTO 

TESTAGEM  

AMPLA 

OMS e experiências 

internacionais indicam 

necessidade de política de 

testes. 
 

Testagem dos trabalhadores 

deve ser periódica, pode ser 

por amostragem e precisa 

ser planejada e executada 

pelos setores, em parceria 

com o setor público.  

A flexibilização das medidas 

de distanciamento social 

traz consigo a eminência de 

nova aceleração do 

contágio na sociedade. 

Assim, é necessária uma 

política estabelecida e viável 

de rastreamento e 

administração de infectados. 

HIGIENE 

E DISTANCIAMENTO SOCIAL 

Regulamentação sanitária 

extraordinária para a operação 

da atividade econômica, 

como: lotação máxima de 

espaços públicos ou 

comerciais, utilização de 

máscaras, higienização, etc. 

PACTO SOCIAL PELA SAÚDE E PELA ECONOMIA 

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
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Critérios objetivos balizadores do ritmo de retomada das atividades econômicas, em função da 

evolução da pandemia e da capacidade hospitalar. Dados oficiais divulgados pela Secretaria de Saúde 

do Estado do Rio de Janeiro.  

 

Resultados positivos nos indicadores indicam a oportunidade de flexibilização, assim como resultados 

negativos anunciam a necessidade do retorno ou de novas restrições. 

GATILHOS PARA FLEXIBILIZÃO 

NOVOS CASOS 

Taxa de crescimento de novos casos da 

Covid-19 no estado e em cada município. 

CAPACIDADE HOSPITALAR 

Taxa de ocupação de leitos de UTI do 

sistema de saúde estadual para o 

enfrentamento da COVID19. 
 

Disponibilidade de EPI, ventiladores e 

profissionais médicos também deve ser 

monitorada. 

GATILHO 1 GATILHO 2 

Média dos últimos 7 dias 

Média dos 7 dias anteriores 

MÉTRICA 

PACTO SOCIAL  
RESPONSABILIDADE CONJUNTA DO GOVERNO E DA SOCIEDADE EM EQUILIBRAR OFERTA E DEMANDA HOSPITALAR  

PACTO SOCIAL PELA SAÚDE E PELA ECONOMIA 

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
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BANDEIRA 

VERDE 
NORMALIZAÇÃO 

FASES DE RETORNO 

Gatilho 2 

Taxa de Crescimento 

Novos Casos 

Negativa 
(média móvel 7 dias) 

 

Gatilho 2 

Taxa de Crescimento 

Novos Casos 

Negativa 
(média móvel 7 dias) 

BANDEIRA 

VERMELHA 
QUARENTENA 

BANDEIRA 

AMARELA 
FLEXIBILIZAÇÃ

O 

PACTO SOCIAL PARA RETOMADA DA ATIVIDADE ECONÔMICA 

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

Gatilho 1 

Taxa de Ocupação 

Leitos de UTI 

Superior a 90% 

Gatilho 1 

Taxa de Ocupação 

Leitos de UTI 

Entre 70% e 90%  

Gatilho 1 

Taxa de Ocupação 

Leitos de UTI 

Inferior a 70% 

NECESSIDADE DE RECUAR OPORTUNIDADE DE AVANÇAR 
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Taxa de ocupação de 

leitos de UTI 

Taxa de 

crescimento de 

novos casos 

SUPERIOR A  

90% 

ENTRE 

70 % E 90% 

INFERIOR A  

70% 

+ 

+ 

+ 

– 

– 

– 

BANDEIRA AMARELA 

BANDEIRA VERDE 

Isolamento social necessário 

Pouco espaço para manobra 

Risco ainda elevado 

Estamos no caminho certo 

Não podemos descuidar 

Nova normalidade 

REVISÃO SEMANAL 
Toda Sexta-feira 

PACTO SOCIAL PARA RETOMADA DA ATIVIDADE ECONÔMICA 

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

BANDEIRA VERMELHA 

BANDEIRA VERMELHA 

BANDEIRA VERMELHA 

BANDEIRA AMARELA 

Fase de retorno Cenário 



15 

FASES DE RETORNO 

PACTO SOCIAL PELA SAÚDE E PELA ECONOMIA 

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

Circulação de pessoas 

e veículos apenas 

quando necessário 

Economia 

Atividades como aulas, 

eventos, academias e 

shoppings suspensas 

Transporte Público 

intermunicipal entre a 

região metropolitana e 

a capital e o interior 

apenas para 

atividades essenciais 

Locais públicos de lazer 

e turismo não devem 

ser utilizados 

Restaurantes 

30% da capacidade 

e 2m entre mesas Máscaras 

Uso obrigatório  

BANDEIRA 

VERMELHA 
RESTRIÇÃO 

BANDEIRA 

AMARELA 
FLEXIBILIZAÇÃO 

Circulação e 

aglomerações devem 

ser evitadas 

Atividades suspensas 

Aulas, eventos, feiras e 

shows e comércio 

ambulante 

 

Atividades retomadas 

shoppings, atividades 

desportivas, academias, 

com limitações de espaço 

e protocolos de higiene  

Transporte Público 

Intermunicipal sem 

restrições 

Locais públicos de lazer 

e turismo não devem 

ser utilizados 

Restaurantes 

50% da capacidade e 

2m entre mesas 

Máscaras 

Uso obrigatório  
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BANDEIRA 

VERDE 
NORMALIZAÇÃO 

FASES DE RETORNO 

PACTO SOCIAL PELA SAÚDE E PELA ECONOMIA 

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

Aglomerações devem 

ser evitadas 

Economia 

Aulas e todos os 

setores podem 

retomar suas 

atividades,  

respeitados os 

protocolos de higiene 

e a reorganização 

dos espaços de 

trabalho 

Transporte Público 

Internacional e 

interestadual sem 

restrições, 

obedecidos os 

protocolos de higiene 

Locais públicos de lazer 

e turismo podem ser 

utilizados 

Restaurantes 

Sem limitações, 

mantidas boas práticas 

de higiene. 

Máscaras 

Uso recomendado 
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FASES DE RETORNO 

 Indivíduos vulneráveis devem permanecer isolados em casa 

 Indivíduos em geral devem evitar deixar suas casas, fazendo apenas quando 

necessário 

 Aglomerações maiores do que 10 pessoas devem ser desfeitas 

 Locais públicos de lazer (praças, parques, praias e lagoas) e equipamentos 

turísticos não devem ser utilizados 

 Uso obrigatório de máscaras, mesmo que caseiras, em ambientes públicos ou 

sempre que for necessário interagir com pessoas fora de seu convívio domiciliar 

 Higienização frequente das mãos com água e sabão ou solução alcóolica a 70% 

 Viagens não essenciais devem ser adiadas ou canceladas. 

 Visitas a instituições para idosos e hospitais ficam suspensas 

AMBIENTE SOCIAL 

PACTO SOCIAL PELA SAÚDE E PELA ECONOMIA 

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

BANDEIRA 

VERMELHA 
QUARENTENA 

Gatilho 1 

Taxa de Ocupação 

Leitos de UTI 

Superior a 90% 
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FASES DE RETORNO 

SETORES COM FUNCIONAMENTO IMPEDIDO 

 Escolas e Universidades 

 Eventos, feiras, shows, cinema e teatro 

 Arenas esportivas 

 Academias e Estabelecimentos de desporto 

 Shopping centers e centros comerciais 

 (limitados ao funcionamento de supermercados, farmácias e serviços de saúde em 

seu interior conforme legislação vigente) 

PACTO SOCIAL PELA SAÚDE E PELA ECONOMIA 

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

BANDEIRA 

VERMELHA 
QUARENTENA 

Gatilho 1 

Taxa de Ocupação 

Leitos de UTI 

Superior a 90% 
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FASES DE RETORNO 

SETORES COM FUNCIONAMENTO RESTRITO 

Bares e Restaurantes 

 Operação limitada a 30%, preferencialmente para entrega e retirada 

 

Estabelecimentos comerciais e agências bancárias 

 Lotação máxima de 1 cliente a cada 10m² de ABL 

 Uso de provadores não recomendado 

 Fila controlada por marcações no chão, com espaçamento de 2m entre usuários 

 Instalação de anteparo transparente em acrílico ou outro material resistente nos 

pontos de venda (PDV) para proteção do profissional 

 Disponibilização de dispensadores de álcool 70% para clientes e funcionários 

 Utilização de máscara obrigatória para clientes e funcionários 

 Horário de atendimento exclusivo para clientes do grupo de risco, quando viável 

PACTO SOCIAL PELA SAÚDE E PELA ECONOMIA 

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

BANDEIRA 

VERMELHA 
QUARENTENA 

Gatilho 1 

Taxa de Ocupação 

Leitos de UTI 

Superior a 90% 
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FASES DE RETORNO 

SETORES COM FUNCIONAMENTO RESTRITO 

Transporte Público Intermunicipal 

 Acesso controlado, exclusivo para trabalhadores de atividades essenciais 

 Funcionamento com frota usual ou, no mínimo, suficiente a fim de evitar ocupação 

média dos veículos maior do que 50% da capacidade 

 Interdição de assentos alternados, a fim de garantir a distribuição e distância 

máxima possível 

 Higienização periódica de assentos, apoios, dispositivos de sinal, e outros 

equipamentos compartilhados 

 Utilização obrigatória de máscara para usuários e funcionários 

 Disponibilização de dispensador de álcool 70% para usuários após catraca ou 

pagamento de passagem 

 

Transporte Intermunicipal por aplicativos 

 Restrito ao transporte de profissionais médicos e os demais profissionais que 

atuam nas unidades de saúde, bem como todos aqueles que exercem suas 

atividades na cadeia de fornecedores de produtos, insumos e serviços necessários 

à área da saúde 

PACTO SOCIAL PELA SAÚDE E PELA ECONOMIA 

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

BANDEIRA 

VERMELHA 
QUARENTENA 

Gatilho 1 

Taxa de Ocupação 

Leitos de UTI 

Superior a 90% 
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FASES DE RETORNO 

SETORES COM FUNCIONAMENTO RESTRITO 

Transporte Rodoviário de Longa distância Intermunicipal 

 Suspenso entre a região metropolitana e os demais municípios do 

Estado 

 Suspenso entre os municípios de Volta Redonda, Barra Mansa e 

Pinheiral e demais regiões do Estado 

 Aferição de temperatura de usuários e funcionários antes do embarque 

em rodoviárias; impedimento e orientação de isolamento dos que 

manifestarem febre 

 Higienização periódica de assentos e outros equipamentos 

compartilhados, como maçaneta, torneiras, banheiro, etc 

 Priorizar, quando possível, ventilação natural do veículo 

 Disponibilização de dispensadores de álcool 70% para clientes e 

funcionários 

 Utilização obrigatória de máscara para usuários e funcionários 

 Manutenção de registro, por pelo menos duas semanas, da composição 

de passageiros de cada viagem com nome, documento de identificação 

e, pelo menos, uma forma de contato 

PACTO SOCIAL PELA SAÚDE E PELA ECONOMIA 

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

BANDEIRA 

VERMELHA 
QUARENTENA 

Gatilho 1 

Taxa de Ocupação 

Leitos de UTI 

Superior a 90% 
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FASES DE RETORNO 

SETORES COM FUNCIONAMENTO RESTRITO 

Transporte Rodoviário de Longa distância Interestadual e Internacional 

 Suspenso entre o Estado do Rio de Janeiro e outras localidades com 

circulação do vírus confirmada ou situação de emergência decretada 

 Aferição de temperatura de usuários e funcionários antes de embarque em 

rodoviárias; impedimento e orientação de isolamento dos que manifestarem 

febre 

 Aferição de temperatura de usuários e funcionários no desembarque em 

rodoviárias; cadastro e orientação para isolamento de usuários e motoristas 

que manifestarem febre 

 Priorizar, quando possível, ventilação natural no veículo 

 Disponibilização de dispensadores de álcool 70% para clientes e funcionários 

 Higienização periódica de assentos e outros equipamentos compartilhados, 

como maçaneta, torneiras, banheiro, etc 

 Utilização obrigatória de máscara para usuários e funcionários 

 Manutenção de registro, por pelo menos duas semanas, da composição de 

passageiros de cada viagem com nome, documento de identificação e, pelo 

menos, uma forma de contato 

PACTO SOCIAL PELA SAÚDE E PELA ECONOMIA 

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

BANDEIRA 

VERMELHA 
QUARENTENA 

Gatilho 1 

Taxa de Ocupação 

Leitos de UTI 

Superior a 90% 
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FASES DE RETORNO 
ORIENTAÇÃO AOS DEMAIS SETORES EM FUNCIONAMENTO 

 Teletrabalho deve ser incentivado sempre que possível 

 Utilização de máscara obrigatória para clientes e funcionários 

 Aferição da temperatura diária de funcionários e acompanhamento de outros 

sintomas da Covid-19, e dispensa em caso de ocorrência 

 Lotação máxima de 1 cliente a cada 10m² de ABL, ou específica. A mais restritiva 

 Reorganização dos espaços de trabalho para garantir distância mínima de 2m entre 

os funcionários 

 Funcionários do grupo de risco que não podem operar em teletrabalho devem ser 

acomodados em ambientes de maior distanciamento social 

 Interdição de áreas comuns para reuniões e interações 

 Filas controladas por marcações no chão, com espaçamento de 2m entre usuários 

 Higienização periódica de equipamentos compartilhados por usuários, como 

máquinas de pagamento, maçanetas, bebedouros, etc 

 Viagens não essenciais devem ser adiadas ou canceladas 
 

Orientações válidas para atividades do setor público e setor privado 

PACTO SOCIAL PELA SAÚDE E PELA ECONOMIA 

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

BANDEIRA 

VERMELHA 
QUARENTENA 

Gatilho 1 

Taxa de Ocupação 

Leitos de UTI 

Superior a 90% 
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FASES DE RETORNO 

AMBIENTE SOCIAL 

 Indivíduos vulneráveis devem permanecer isolados em casa 

 Indivíduos em geral devem evitar deixar suas casas 

 Aglomerações maiores do que 50 pessoas devem ser desfeitas 

 Locais públicos de lazer (praças, parques, praias e lagoas) e equipamentos 

turísticos não devem ser utilizados 

 Uso obrigatório de máscaras, mesmo que caseiras, em ambientes públicos ou 

sempre que for necessário interagir com pessoas fora de seu convívio domiciliar 

 Higienização frequente das mãos com água e sabão ou solução alcóolica a 70% 

 Viagens não essenciais devem ser evitadas 

 Visitas a instituições para idosos e hospitais permanecem suspensas 

Gatilho 2 

Taxa de Crescimento 

Novos Casos 

Negativa 
(média móvel 7 dias) 

 

BANDEIRA 

AMARELA 
FLEXIBILIZAÇÃ

O 

Gatilho 1 

Taxa de Ocupação 

Leitos de UTI 

Entre 70% e 90%  

PACTO SOCIAL PELA SAÚDE E PELA ECONOMIA 

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
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FASES DE RETORNO 

SETORES COM FUNCIONAMENTO IMPEDIDO 

 Comércio ou Serviços, sem regulamentação ou permissão específica, inclusive 

o ambulante, cuja a operação não possa ser executada cumprindo plenamente 

as medidas sanitárias e de distanciamento social vigentes; 

 Escolas e Universidades 

 Eventos, shows e feiras 

 

Gatilho 2 

Taxa de Crescimento 

Novos Casos 

Negativa 
(média móvel 7 dias) 

 

BANDEIRA 

AMARELA 
FLEXIBILIZAÇÃ

O 

Gatilho 1 

Taxa de Ocupação 

Leitos de UTI 

Entre 70% e 90%  

PACTO SOCIAL PELA SAÚDE E PELA ECONOMIA 

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
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FASES DE RETORNO 

SETORES COM FUNCIONAMENTO RESTRITO 

Bares e Restaurantes 

 Atendimento presencial pode ser retomado, observando as medidas sanitárias e 

distanciamento social adequadas 

 Estabelecimentos com autoatendimento (buffet e self-service) continuam 

suspensos 

 Operação deve seguir orientação geral de higiene e distanciamento social, 

explicitamente: lotação máxima de 50% da capacidade do estabelecimento; 

distancia mínima de 2 metros entre mesas 

 Mesas ocupadas individualmente ou por pessoas do mesmo núcleo familiar 

 

Estabelecimentos comerciais e agências bancárias 

 Lotação máxima de 1 cliente a cada 10m² de ABL 

 Uso de provadores não recomendado 

 Fila com marcações no chão, com espaçamento de 2m entre usuários 

 Instalação de anteparo transparente em acrílico ou outro material resistente nos 

pontos de venda (PDV) para proteção do profissional 

 Disponibilização de dispensadores de álcool 70% para clientes e funcionários 

 Utilização de máscara obrigatória para clientes e funcionários 

 Horário de atendimento exclusivo clientes do grupo de risco, quando viável 

Gatilho 2 

Taxa de Crescimento 

Novos Casos 

Negativa 
(média móvel 7 dias) 

 

BANDEIRA 

AMARELA 
FLEXIBILIZAÇÃ

O 

Gatilho 1 

Taxa de Ocupação 

Leitos de UTI 

Entre 70% e 90%  
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FASES DE RETORNO 

Estádios e estabelecimento de desportos 

 Competições esportivas podem ser retomadas 

 Operação deve seguir orientação geral de higiene e distanciamento social, 

explicitamente: Lotação máxima de 50% da capacidade total do estádio; 

distância mínima de 2m entre usuários; 

 Utilização obrigatória de máscaras para clientes e funcionários 

 Preferência por treinos e jogos em ambientes abertos 

 Aplicação de testes para COVID nos profissionais no retorno aos treinos 

 Aferição de temperatura de torcedores, jogadores, comissão técnica, 

árbitros, delegados, profissionais de imprensa e profissionais da 

administração dos estádios e arenas, aí inclusos, portaria, conservação e 

segurança; impedimento e orientação de isolamento aos profissionais que 

manifestarem febre 

 Desinfecção de arquibancadas, sanitários, áreas comuns, antes de 

partidas, bem como vestiários e materiais esportivos antes e depois de 

treinos e partidas 

SETORES COM FUNCIONAMENTO RESTRITO 

Gatilho 2 

Taxa de Crescimento 

Novos Casos 

Negativa 
(média móvel 7 dias) 

 

BANDEIRA 

AMARELA 
FLEXIBILIZAÇÃ

O 

Gatilho 1 

Taxa de Ocupação 

Leitos de UTI 

Entre 70% e 90%  
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FASES DE RETORNO 

Shopping Centers 

 Lojas podem voltar a operar, sempre que possível cumprir as normas vigente 

 Acesso não permitido a crianças até 12 anos e clientes do grupo de risco 

 Uso de provadores não recomendado 

 Lotação máxima de 1 cliente a cada 10m² de ABL; distância mínima de 2 

metros entre usuários 

 Utilização obrigatória de máscaras para clientes e funcionários 

 Estacionamento com limitação de 50% da totalidade das vagas 

 Aferição de temperatura de usuários e funcionários na entrada do 

estabelecimento; impedimento e orientação a usuário que manifestar febre 

 Continuam suspensos eventos, como de reinauguração, shows ou outros que 

causem aglomeração 

 Disponibilização de álcool em gel orientação de boas práticas de higiene 

 Higienização periódica de equipamentos compartilhados, como totens, 

maçanetas, sanitários, bebedouros, etc 

 Instalação de anteparo transparente em acrílico ou outro material resistente nos 

pontos de venda (PDV) para proteção do profissional 

 Bebedouro de jato impedidos ou adaptados para uso exclusivamente de 

torneira, com utilização de garrafa individual ou copo descartável. 

SETORES COM FUNCIONAMENTO RESTRITO 

Gatilho 2 

Taxa de Crescimento 

Novos Casos 

Negativa 
(média móvel 7 dias) 

 

BANDEIRA 

AMARELA 
FLEXIBILIZAÇÃ

O 

Gatilho 1 

Taxa de Ocupação 

Leitos de UTI 

Entre 70% e 90%  
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FASES DE RETORNO 

Teatros, cinemas e casas de espetáculo 

 Podem voltar a operar, sempre que possível cumprir as normas vigentes 

 Continuam suspensos eventos com público em pé, como shows ou outros que 

possam causar aglomeração 

 Acesso não permitido a crianças até 12 anos e pessoas do grupo de risco 

 Lotação máxima de 50% da capacidade total do estabelecimento 

 Interdição de assentos ou fileiras alternados, a fim de garantir a distribuição e 

distância máxima possível 

 Utilização obrigatória de máscaras para clientes e funcionários 

 Aferição de temperatura de usuários e funcionários na entrada do 

estabelecimento; impedimento e orientação a usuário que manifestar febre 

 Disponibilização de álcool em gel orientação de boas práticas de higiene 

 Higienização periódica de equipamentos compartilhados, como assentos, 

maçanetas, sanitários, bebedouros, etc 

 Instalação de anteparo transparente em acrílico ou outro material resistente 

nos pontos de venda (PDV) para proteção do profissional 

 Bebedouro de jato impedidos ou adaptados para uso exclusivamente de 

torneira, com utilização de garrafa individual ou copo descartável 

SETORES COM FUNCIONAMENTO RESTRITO 

Gatilho 2 

Taxa de Crescimento 

Novos Casos 

Negativa 
(média móvel 7 dias) 

 

BANDEIRA 

AMARELA 
FLEXIBILIZAÇÃ

O 

Gatilho 1 

Taxa de Ocupação 

Leitos de UTI 

Entre 70% e 90%  
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FASES DE RETORNO 

Academias 

 Podem reabrir, quando possível cumprir as normas vigentes 

 Continuam suspensas atividades em piscinas 

 Lotação máxima de 1 cliente a cada 10 m² de ABL 

 Delimitar distância mínima de 2 metros entre usuários nas áreas de peso livre e 

salas de atividades coletivas 

 Aferição de temperatura de usuários e funcionários na entrada do estabelecimento; 

impedimento e orientação a usuário que manifestar febre 

 Utilizar apenas 50% dos aparelhos de cárdio, ou seja, deixar o espaçamento de 

um equipamento sem uso para o outro. Fazer o mesmo com os armários 

 Utilização obrigatória de máscaras para clientes e profissionais 

 Instalação de anteparo transparente em acrílico ou outro material resistente no 

balcão da recepção para proteção do profissional 

 Disponibilização de álcool em gel e orientação de boas práticas de higiene 

 Higienização periódica de equipamentos compartilhados, como aparelhos, anilhas, 

colchonetes, halteres, maçanetas, sanitários, bebedouros, etc 

 Renovar todo ar do ambiente, pelo menos, 7 vezes por hora, conforme legislação 

 Bebedouro de jato impedidos ou adaptados para uso exclusivamente de torneira, 

com utilização de garrafa individual ou copo descartável. 

SETORES COM FUNCIONAMENTO RESTRITO 

Gatilho 2 

Taxa de Crescimento 

Novos Casos 

Negativa 
(média móvel 7 dias) 
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FASES DE RETORNO 

SETORES COM FUNCIONAMENTO RESTRITO 

Transporte Público Intermunicipal 

 Sem restrição de acesso, observando as medidas sanitárias e 

distanciamento social adequadas 

 Recomendado apenas viagens de ida ao trabalho e retorno ao domicílio e 

viagens essenciais 

 Funcionamento com frota usual ou, no mínimo, suficiente a fim de evitar 

ocupação média dos veículos maior do que 75% da capacidade 

 Higienização periódica de assentos, apoios, dispositivos de sinal, e outros 

equipamentos compartilhados 

 Utilização obrigatória de máscara para usuários e funcionários 

 Disponibilização de dispensador de álcool 70% para usuários após catraca 

ou pagamento de passagem 

 

Transporte Intermunicipal por aplicativos 

 Sem restrição de acesso, observando as medidas sanitárias e 

distanciamento social adequadas 

 Recomendado apenas à viagens de ida ao trabalho e retorno ao domicílio e 

viagens essenciais 

Gatilho 2 

Taxa de Crescimento 

Novos Casos 

Negativa 
(média móvel 7 dias) 
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FASES DE RETORNO 

Transporte Rodoviário de Longa Distância Intermunicipal 

 

 Sem restrição de destinos, observando as medidas sanitárias e 

distanciamento social adequadas 

 Aferição de temperatura de usuários e funcionários no embarque em 

rodoviárias; impedimento e orientação para isolamento dos que 

manifestarem febre 

 Higienização periódica de assentos e outros equipamentos compartilhados, 

como maçaneta, torneiras, banheiro, etc 

 Priorizar, quando possível, ventilação natural do veículo 

 Disponibilização de dispensadores de álcool 70% para clientes e 

funcionários 

 Utilização obrigatória de máscara para usuários e funcionários 

 Manutenção de registro, por pelo menos duas semanas, da composição de 

passageiros de cada viagem com nome, documento de identificação e, 

pelo menos, uma forma de contato 

SETORES COM FUNCIONAMENTO RESTRITO 

Gatilho 2 

Taxa de Crescimento 

Novos Casos 

Negativa 
(média móvel 7 dias) 

 

BANDEIRA 

AMARELA 
FLEXIBILIZAÇÃ

O 

Gatilho 1 

Taxa de Ocupação 

Leitos de UTI 

Entre 70% e 90%  

PACTO SOCIAL PELA SAÚDE E PELA ECONOMIA 

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 



33 

FASES DE RETORNO 

SETORES COM FUNCIONAMENTO RESTRITO 

Transporte Rodoviário de Longa distância Interestadual e Internacional 

 Suspenso entre o Estado do Rio de Janeiro e outras localidades com circulação 

do vírus confirmada ou situação de emergência decretada 

 Aferição de temperatura de usuários e funcionários antes de embarque em 

rodoviárias; impedimento e orientação de isolamento dos que manifestarem 

febre 

 Aferição de temperatura de usuários e funcionários no desembarque em 

rodoviárias; cadastro e orientação para isolamento de usuários e motoristas que 

manifestarem febre 

 Priorizar, quando possível, ventilação natural no veículo 

 Disponibilização de dispensadores de álcool 70% para clientes e funcionários 

 Higienização periódica de assentos e outros equipamentos compartilhados, 

como maçaneta, torneiras, banheiro, etc 

 Utilização obrigatória de máscara para usuários e funcionários 

 Manutenção de registro, por pelo menos duas semanas, da composição de 

passageiros de cada viagem com nome, documento de identificação e, pelo 

menos, uma forma de contato 

Gatilho 2 

Taxa de Crescimento 

Novos Casos 

Negativa 
(média móvel 7 dias) 

 

BANDEIRA 

AMARELA 
FLEXIBILIZAÇÃ
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Gatilho 1 
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Leitos de UTI 
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FASES DE RETORNO ORIENTAÇÃO A TODOS  OS SETORES EM FUNCIONAMENTO 

 Teletrabalho deve ser incentivado sempre que possível. 

 Utilização de máscara obrigatória para clientes e funcionários 

 Aferição da temperatura diária de funcionários e acompanhamento de outros 

sintomas da Covid-19, e dispensa em caso de ocorrência 

 Lotação máxima de 1 cliente a cada 10m² de ABL, ou específica. A mais restritiva 

 Reorganização dos espaços de trabalho para garantir distância mínima de 2m entre 

os funcionários 

 Funcionários do grupo de risco que não podem operar em teletrabalho devem ser 

acomodados em ambientes de maior distanciamento social 

 Áreas comuns para reuniões e interações podem ser reabertas, desde que possível 

cumprir as normas de distanciamento social vigentes 

 Filas controladas por marcações no chão, com espaçamento de 2m entre usuários 

 Higienização periódica de equipamentos compartilhados por usuários, como 

máquinas de pagamento, maçanetas, bebedouros, etc 

 Viagens não essenciais devem ser evitadas 
 

Orientações válidas para atividades do setor público e setor privado 

Gatilho 2 

Taxa de Crescimento 

Novos Casos 

Negativa 
(média móvel 7 dias) 
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FASES DE RETORNO 

 Indivíduos vulneráveis podem retomar a interação pública, minimizando a 

participação em eventos sociais e mantendo a utilização de máscara 

 Indivíduos em geral devem igualmente considerar minimizar o tempo dispendido 

em ambientes de multidão. 

 Locais públicos de lazer (praças, parques, praias e lagoas) e equipamentos 

turísticos podem ser utilizados, observadas as medidas de higiene 

 Uso recomendado de máscaras, mesmo que caseiras, em ambientes públicos, 

principalmente quando aglomerações e multidões forem inevitáveis 

 Sem restrições a viagens não essenciais, mantidas as medidas de higiene 

 Visitas a instituições para idosos e hospitais podem ser retomadas, observando 

as boas práticas sanitárias e orientação do estabelecimento 

 Higienização frequente das mãos com água e sabão ou solução alcóolica a 70% 

 

AMBIENTE SOCIAL 
BANDEIRA 

VERDE 
NORMALIZAÇÃO 

Gatilho 2 

Taxa de Crescimento 

Novos Casos 

Negativa 
(média móvel 7 dias) 

Gatilho 1 

Taxa de Ocupação 

Leitos de UTI 

Inferior a 70% 
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FASES DE RETORNO 

SETORES COM FUNCIONAMENTO AGORA PERMITIDOS 

 Comércio ou Serviços sem regulamentação ou permissão específica 

 Escolas e Universidades 

 Eventos, feiras, shows 

BANDEIRA 

VERDE 
NORMALIZAÇÃO 

Gatilho 2 

Taxa de Crescimento 

Novos Casos 

Negativa 
(média móvel 7 dias) 

Gatilho 1 

Taxa de Ocupação 

Leitos de UTI 

Inferior a 70% 
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FASES DE RETORNO 

 Teletrabalho deve ser incentivado sempre que possível 

 Utilização de máscara recomendada para clientes e funcionários 

 Aferição da temperatura diária de funcionários e acompanhamento de outros 

sintomas da Covid-19, e dispensa em caso de ocorrência 

 Lotação máxima permitida, mantidas boas práticas de higiene. 

 Reorganização dos espaços de trabalho deve ser mantida. 

 Filas controladas por marcações no chão, com espaçamento de 2m entre 

usuários. 

 Higienização periódica de equipamentos compartilhados por usuários, como 

máquinas de pagamento, maçanetas, bebedouros, teclados, etc 

 Viagens não essenciais sem restrições, mantidas as boas práticas de higiene. 

 

Orientações válidas para atividades do setor público e setor privado 

ORIENTAÇÃO A TODOS OS SETORES BANDEIRA 

VERDE 
NORMALIZAÇÃO 

Gatilho 2 

Taxa de Crescimento 

Novos Casos 

Negativa 
(média móvel 7 dias) 

Gatilho 1 

Taxa de Ocupação 

Leitos de UTI 

Inferior a 70% 
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