CORONAVIRUS (COVID-19)

15 de dezembro de 2020
Novas regras e diretrizes em vigor

Nível máximo de alerta em certas regiões do Quebec

Novas medidas em vigor para o período das festas de fim de ano
até 10 de janeiro
Fechamento de comércios não essenciais
Em vigor de 25 de dezembro a 10 de janeiro

• Os grandes supermercados não poderão vender outra coisa além dos produtos geralmente vendidos nos comércios essenciais.

Home office obrigatório para os escritórios
Em vigor de 17 de dezembro a 10 de janeiro

• Exceto para empregos onde a presença física é considerada necessária pela
empresa (pública ou privada).

Fechamento das escolas primárias e secundárias
Em vigor de 17 de dezembro a 10 de janeiro

• O ensino será mantido, mas à distancia, segundo o calendário escolar em vigor.

Serviços educativos e creches abertos (Services de
garde, CPE, garderies)

• As creches (garderies e CPE) continuam abertas, mas os pais são incentivados a manter as crianças em casa o máximo possível.
• As creches das escolas primárias (services de garde) continuam abertas,
mas apenas para as crianças cujos pais possuem trabalho julgado essencial,
como por exemplo, os empregados da saúde.

Atividades exteriores permitidas
A partir de 17 de dezembro

• Grupos de até 8 pessoas no máximo
• Nenhuma reunião em pátios, jardins ou quintais privados

Pessoas sozinhas e bolha familiar

Em vigor de 17 de dezembro a 10 de janeiro
• Possibilidade para pessoas que moram sozinhas e seus filhos de escolher
uma única bolha familiar e participar de certas atividades durante o período
das festas de fim de ano.

Quebec.ca/zonerouge
Fonte da informação: https://www.quebec.ca/premierministre/premier-ministre/versions-accessibles-annoncespremier-ministre-covid19/liste-toutes-infographies-annoncespremier-ministre-covid19/
Esta tradução foi realizada pela banque d’interprètes de la
Capitale-Nationale com o objetivo de facilitar a compreensão
das diretrizes governamentais e da saúde pública.
Em nenhum caso esta ferramenta substitui as informações
provenientes de fontes oficiais. Para maiores esclarecimentos,
consultar o link: quebec.ca/coronavirus
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