
6 de janeiro de 2021
Novas regras e diretrizes em vigor

CORONAVIRUS (COVID-19)

29 septembre 2020

Fonte da informação:  https://www.facebook.com/FrancoisLegaultPremierMinistre/photos/?ref=page_
internal

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

PORTUGAIS

Quebec.ca/zonerouge

Estabelecimento de  
um toque de recolher  
entre 20h et 5h  
Proibição de deslocamentos para  
o exterior do lugar de residência 

Exceção por motivos de saúde, humanitários  
e trabalho considerado prioritário  

Nenhuma visita permitida 
Pessoas que moram sozinhas só podem 
receber visitas de uma outra pessoa que 
também more só

Manutenção do fechamento dos 
comércios não essenciais 

• Entrega e coleta na porta permitida até as 
19h30, o mais tardar

• Restaurantes, academias, teatros, 
cinemas, salões de cabeleireiro e locais de 
culto continuam fechados 

• Fechamento de todos os comércios às 
19h30, com exceção de farmácias e 
postos de combustível  

• Restaurantes podem continuar as 
entregas após as 19h30

Home Office obrigatório
Todas as empresas e torres de escritórios devem 
ser fechadas 

Atividades internas e externas 
Todas as atividades sociais, recreativas ou 
esportivas, tanto internas quanto externas, 
devem se limitar à bolha familiar ou às pessoas 
residindo no mesmo endereço 

Nenhuma atividade em grupo é permitida 

Atividades esportivas internas são proibidas, 
com exceção de aulas de educação física e 
programas especiais em contexto escolar, 
treinamento de atletas identificados e esportes 
profissionais que tenham recebido permissão 
das autoridades de saúde pública

Medidas adicionais nas escolas 
• Escolas primárias 

Reabertura em  
11 de janeiro  
Cobertura facial obrigatória  
em corredores e áreas comuns para  
todos e, em classe, para os 5° e 6° anos 
Esta obrigatoriedade não se aplica ao 
pré-escolar 

• Escolas secundárias 
Reabertura em 18 de janeiro  
Uso obrigatório de máscara de 
procedimento em sala de aula por 
todos sem exceção
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Medidas em vigor de 9 de janeiro a 8 de fevereiro  
em todo o território 

Com exceção dos territórios de Nunavik e Terres-Cries-de-la-Baie-James
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