
FLEXIBILIZAÇÕES PREVISTAS PARA TODOS OS NÍVEIS 
A partir de 28 de maio
MÍNIMO 14 dias após o fim das medidas de urgência, quando apropriado 

A partir de 11 de junho A partir de 25 de junho Fim de agosto ou após

Retirada do toque  
de recolher

Cobertura  
da vacina 

Abrandamento das regras 
para as grandes salas 
interiores e estádios 
exteriores que possuem 
assentos fixos atribuídos 
com antecedência 

Abrandamentos progressivos 
de acordo com a situação 
epidemiológica e a  
cobertura da vacina se 75 % 
das pessoas a partir de  12 
anos tiverem recebido uma 
segunda dose 
Abrandamentos nas creches e 
na pré escola 

Retorno a uma organisazação 
normal no primário e no  
secundário

Retorno das aulas presenciais 
no ensino superior 

Retomada progressiva do  
trabalho presencial 

Abrandamentos adicionais 
para encontros, esportes e 
lazer 

Aumento do limite de pessoas 
nas salas interiores e eventos 
exteriores 

Fim da classificação em cores

Reuniões ao ar livre  
nos quintais privados 
permitidas 

Retirada da proibição  
de deslocamentos  
entre regiões 

1ª dose : 70 %
Primeira dose administrada e agendamento realizado 

75 %
75 %2ª dose : 9 % 

Segunda dose admisnistrada e agendamento realizado até 24 de junho de 2021 

Abertura dos terraços  
exteriores dos restaurantes 

Abertura dos terraços 
exteriores dos bares 

Abertura das colônias de 
férias (camps de jour e de 
vacances)

Atividades e eventos  
públicos ao ar livre  
permitidos, de acordo 
com regras particulares 

Abrandamento das  
exigências em relação 
ao porte de máscara e ao 
distanciamento durante  
as reuniões privadas para 
duas pessoas vacinadas 
com 2 doses 

Abrandamento das  
regras para os estádios  
exteriores  que possuem 
assentos fixos atribuídos 
com antecedência  

Esportes e lazer  
supervisionados  
permitidos ao ar livre  
em grupos de 25 pessoas 

Nos níveis vermelho e laranja : 
2 adultos com filhos menores de 
idade de residências diferentes ou os 
residentes de um mesmo domicílio 
por mesa 
No nível amarelo : moradores de 2 
residências por mesa 

Nos níveis vermelho e laranja :  
2 adultos de residências diferentes 
ou residentes de um 
mesmo domicílio por mesa 
No nível amarelo : moradores de  
2 residências por mesa 

Nos níveis vermelho e laranja :  
esportes sem contato 
No nível amarelo : esportes com 
breve contato 

Máximo de 2 500 pessoas em várias 
zonas independentes de 250 pessoas 
(entradas, saídas e banheiros  
diferentes para cada zona; zonas 
interiores delimitadas; vigilância das 
zonas o tempo todo; gestão das  
entradas distribuída ao longo do 
tempo)

Máximo de 2 500 pessoas 

Máximo de 8 pessoas de residências 
diferentes com distanciamento de  
2 metros 

das pessoas de mais de  
12 anos que receberam  
uma primeira dose 

das pessoas de mais de  
12 anos que receberam  
uma primeira dose


