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      A Prefeitura de Laranjal do Jari, por meio da Secretaria de 

Saúde e do Comitê Municipal de Prevenção e Enfretamento ao 

novo Coronavírus (COVID-19), definiram o plano de 

flexibilização gradativo para a reabertura das atividades 

econômicas municipais.

SOBRE A REABERTURA 
DA ECONOMIA
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Dados referentes ao último boletim epidemiológico
emitido em 10 de junho de 2020 às 12h. 

2.137
CONFIRMADOS

37
ÓBITOS

1.308
RECUPERADOS

3.1%
LETALIDADE

DADOS



Unidade Básica de Saúde Ruinaldo Nascimento;

Unidade de Pronto Atendimento de Laranjal do Jari - UPA (Centro 

Covid-19). 
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CENTROS DE ATENDIMENTO
AO COVID-19:



Ÿ Centro de atendimento ao COVID-19 da rede municipal;

Ÿ Atendimento primário e de baixa complexibilidade, com medicação

completa aos primeiros sintomas;

Ÿ Atendimento 24h com médicos e enfermeiros; 

Ÿ Realização de testes rápidos;

Distribuição de kits de medicamentos de acordo com o protocolo

dos tratamentos terapêuticos do Comitê do Ministério da Saúde, 

Estadual e Municipal de Saúde.

Ÿ Realização de eletro cardiogramas;

LARANJAL CONTRA

SERVIÇOS OFERECIDOS PELA UBS
REINALDO NASCIMENTO



LARANJAL CONTRA

7.523            10.722
CONSULTAS PROCEDIMENTOS

4.215 
RECEITAS ATENDIDAS 

Dados referentes ao período de 12/04/20 à 06/06/20
emitidos pelo Comitê de Crise ao Covid-19 - Laranjal do Jari.

DADOS DA  UBS
TOTAL DE SERVIÇOS 

22.460
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CONSULTAS UBS

Dados emitidos pelo Comitê de Crise ao Covid-19 - Laranjal do Jari.
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SERVIÇOS OFERECIDOS PELA UNIDADE
DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

Ÿ Leitos de Unidade de Terapia Intensiva 06 uni - UTI - 06 unidades;

Ÿ Leitos Clínicos - 13 unidades;

Ÿ Realização de Raio-X;

Ÿ Realização de Exames de Rotina;

Ÿ Medicação completa dos pacientes internados.

Atendimento de média e alta complexibilidade, disponibilizando
no total de 19 leitos. Sendo:

Ÿ

CENTRO COVID-19 LARANJAL DO JARI
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TAXA DE OCUPAÇÃO DOS LEITOS 
NA UPA LARANJAL DO JARI

Dados emitidos pelo Comitê de Crise ao Covid-19 - Laranjal Do Jari.
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RETORNO DAS ATIVIDADES
COMERCIAIS
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Ÿ A evolução da COVID-19, considerando o cenário atual da pandemia, 
conforme estabilização ou queda do número de novos casos;

Ÿ A capacidade de resposta do sistema de saúde, considerando a

média de leitos na UPA 24H disponíveis, recursos humanos, EPIs,

medicamentos e correlatos;  

Ÿ A capacidade de testagem e monitoramento da transmissão com a 
identificação de novos casos e rastreamento de contatos;

Ÿ A adesão aos protocolos de saúde e higiene por empresas, serviços 
públicos e funcionários;

Ÿ O engajamento da sociedade às restrições sociais, conhecimento e 
cumprimento dos protocolos e medidas de saúde e higiene no 
combate à COVID-19;

CRITÉRIOS PARA REABERTURA 

GRADATIVA DO COMÉRCIO LOCAL

Ÿ Contratação de novos profissionais da saúde para o combate ao

COVID -19, através do Processo Seletivo nº 001-2020;

Ÿ A reabertura se dará de forma gradual e por classificação de segmentos 

econômicos,  divididos da seguinte forma:
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Ÿ Bares;

Ÿ

Clubes de recreações;

Ÿ Buffet;

Ÿ

Boates e casas de shows; 

Ÿ Motéis;

Ÿ Balneários e clubes de lazer e similares ;

Ÿ Academias  de ginásticas  e similares;

Ÿ Estádios e campos de  futebol, ginásios e quadras poliesportivas e/ou 

qualquer local esportivo que tenha aglomeração de pessoas;

 1 TEMPORARIAMENTE SUSPENSOS
CLASSIFICAÇÃO
DAS ATIVIDADES
ECONÔMICAS.

Nesta primeira etapa, fica 

t e m p o r a r i a m e n t e  

suspenso,  de forma 

integral, o funcionamento 

das seguintes  atividades:
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Ÿ Com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos;

Ÿ Crianças (com idade de 0 a 12 anos);

Ÿ Cardiopatas graves ou descompensados (insuficiência cardíaca, 

infartados,  revascularizados);

Ÿ Portadores de arritmias, hipertensão arterial sistêmica 

descompensada;

Ÿ Pneumopatas graves ou descompensados (dependentes de oxigênio, 

portadores de asma moderada/grave, DPOC);

Ÿ Imunodeprimidos, independente de idade;

Ÿ Doentes renais crônicos em estágio avançado (graus 3, 4 e 5);

Ÿ Diabéticos, conforme juízo clínico e Gestantes;

DEVERÃO PERMANECER  EM ISOLAMENTO SOCIAL
OS SEGUINTES GRUPOS DE PESSOAS:   

Ÿ Qualquer pessoa que apresente sintomas do Covid-19. 



Nesta primeira etapa, fica 

t e m p o r a r i a m e n t e  

suspenso, de forma parcial, 

p o d e n d o  f u n c i o n a r  

somente na modalidade de 

delivery ou retirada do 

pedido pelo consumidor 

no estabelcimento, no 

horário das 07h00min às 

23h00min.

CLASSIFICAÇÃO
DAS ATIVIDADES
ECONÔMICAS.
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ŸRestaurantes; 

Lanchonetes e similares;

Pizzarias.

ATIVIDADES DELIVERY OU RETIRADA
DO PEDIDO PELO CONSUMIDOR

NO ESTABELECIMENTO

Os estabelecimentos deverão organizar seus serviços de 

atendimento e entrega, de forma a evitar a aglomeração de quaisquer

pessoas no local, sejam empregados, entregadores ou clientes,

inclusive na via pública;   

Os estabelecimentos deverão fornecer a todos os empregados,

contratados e prestadores de serviços envolvidos nas atividades,

máscaras de proteção e álcool em gel 70%, inclusive no ato da entrega.  

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

OBSERVAÇÕES:



Nesta primeira etapa,  

pode  funcionar, de forma 

parcial, respeitando às 

medidads obrigatórias de 

prevenção e combate ao 

Coronavírus em regras 

gerais, e demais restrições:

CLASSIFICAÇÃO
DAS ATIVIDADES
ECONÔMICAS.
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Ÿ Ocupação máxima de 30% (trinta por cento) do espaço reservado

ao público;

Funcionamento em dias intercalados com intervalo mínimo de 72 

(setenta e duas) horas entre um dia e outro;

Fica proibida a participação dos grupos de pessoas em isolamento 

social, em especial, pessoas com idade igual ou superior a 60 anos;

No horário das 06h00min às 23h00min.

Ÿ

ATIVIDADES RELIGIOSAS

Ÿ

Ÿ
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Ÿ Instituições financeira e bancárias;

Empresas de telecomunicação/Internet;

Casas lotéricas;

Salões de beleza e barbearias;

Chaveiros, carimbos e cópias;

Cartório; 

Clinicas de estética;

Escritórios em geral

Óticas;

CONSIDERAM-SE ESTABELECIMENTO

DE SERVIÇOS 4

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ Ÿ

Oficinas automotivas e similares; 

Manutenção e acessórios de veículos;

Lavagem de veículos;

Petshops;

Manutenção de equipamentos eletro

domésticos, eletrônicos, refrigeração,

 máquinas, computadores e similares;

Agências de viagens e turismo;

Esmaltarias.

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Os estabelecimentos de 

serviços, deverão funcionar 

nos  horários das  07h00min 

às 18h00min.

Ÿ Ÿ

CLASSIFICAÇÃO
DAS ATIVIDADES
ECONÔMICAS.



OS ESTABELECIMENTOS LISTADOS ABAIXO

DEVERÃO REALIZAR ATENDIMENTO POR AGENDAMENTO, E, 

PREFERENCIALMENTE, COM 01 (UM) CLIENTE POR HORA 

 Salões de beleza e barbearia;

Esmaltarias e similares;

Clinicas de estética;

Oficinas automotivas; 

Manutenção e acessórios de veículos;

·Escritórios em geral; 

Manutenção de equipamentos eletrodomésticos, eletrônicos,

refrigeração, máquinas, computadores e similares;

Petshops;

Revendedores de Veículos;

Agências de viagens e turismo.

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ
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ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS
EM GERAL 5

CLASSIFICAÇÃO
DAS ATIVIDADES
ECONÔMICAS.

Ÿ Deverão funcionar nos horários das 07h:00min às 13h00min.

Além dos planos supracitados, deverão os estabelecimentos, em

regras geral, seguir às restrições e medidas obrigatórias de prevenção 

e combate do novo Coronavírus:

Ÿ

Ÿ

Será de responsabilidade dos representantes legais dos estabelecimentos

cumprir à risca o plano de reabertura devidamente encaminhado a 

Vigilância Sanitária Municipal;
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Ÿ Supermercados;

Ÿ Mercadinhos;

Ÿ Minibox e similares;

Ÿ  Batedeiras de Açai;

Ÿ Distribuidoras, revendedoras ou industrias: de alimentos; produtos

de limpeza; higiene; água e gaz;

Postos de Combustível.

Ÿ Açougues;

Ÿ Peixarias; 

Ÿ Padarias e congêneres;

 6 CONSIDERAM-SE ATIVIDADES ESSENCIAIS 
CLASSIFICAÇÃO
DAS ATIVIDADES
ECONÔMICAS.

 T o d o  e  q u a l q u e r   

estabelec imento que 

participe em  qualquer 

fase da cadeia produtiva e 

distribuição de produtos 

de primeira necessidade 

p a r a  a  p o p u l a ç ã o .   

Devendo funcionar das 

06h00min às 19h00min. 

Ÿ
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Ÿ

Estabelecimentos Médicos;

Psicológicos;

Hospitalares;

Laboratórios de análise clínicas;

Farmacêuticas;

Farmácias de manipulação;

Clinicas de Fisioterapia;

Clinicas de vacinação humana;

Clinicas Veterinárias;

Clínicas Odontológicas e similares.

CONSIDERAM-SE SERVIÇOS ESSENCIAIS 

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Tais  at iv idades  deverão  

permanecer com suas atividade 

preponderantes, respeitando às 

normas de restrições e medidas 

obrigatórias de prevenção e 

combate ao novo Coronavírus,

com horário de funcionamento 

n o r m a l ,  d e v e n d o ,  

preferencialmente, realizar 

atendimento por agendamento.

Ÿ

 7
CLASSIFICAÇÃO
DAS ATIVIDADES
ECONÔMICAS.
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RESTRIÇÕES E MEDIDAS GERAIS OBRIGATÓRIAS

DE PREVENÇÃO E COMBATE AO NOVO 

CORONAVÍUS (COVID-19) 

I – Uso obrigatório de máscaras por todos os colaboradores e clientes, 

sendo condicionante como meio de ingresso nos estabelecimentos; 

II – Acesso à higienização de mãos, seja por meio de água, sabão líquido, 

papel toalha; seja por meio de álcool na concentração 70% (setenta por 

cento), com lixeira acionada sem contato manual, bem como as 

higienizações frequente de superfícies de toques, como, por exemplo, 

máquinas de cartão, telefones, entre outros;

o interior dos estabelecimentos;

III – Controle do acesso e fluxo de clientes, para que se evite 

aglomerações e mantenha-se o distanciamento entre pessoas de, no 

mínimo, 02 (dois) metros, inclusive entre áreas externas e setores 

dos estabelecimentos, se possível promovendo indicativos no piso, 

correspondente ao distanciamento social
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RESTRIÇÕES E MEDIDAS GERAIS OBRIGATÓRIAS

DE PREVENÇÃO E COMBATE AO NOVO 

CORONAVÍUS (COVID-19) 

IV – Proibição do consumo de quaisquer produtos no interios dos 

estabelecimentos;

V – Adoção de distanciamento entre funcionários e clientes; 

VI – Proibição de uso de provadores, ou de prova de produtos em geral e, 

sendo inevitável, higieniza-los após cada prova;

VII – Os funcionários dos estabelecimentos que manusearem produtos in 

natura deverão fazê-lo com máscaras e luvas, observando o limite de 

tempo e validade destas;

VIII – Que funcionários e proprietários com idade igual ou superior a 60 

(sessenta) anos, gestantes, lactantes, ou portadores de doença crônicas, 

deverão desempenhar sua função no sistema home office. Se isso não for 

possível, o empregado deve ser orientado a ficar em casa, dispensando-o 

de suas funções laborais, neste período de pandemia; 
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RESTRIÇÕES E MEDIDAS GERAIS OBRIGATÓRIAS

DE PREVENÇÃO E COMBATE AO NOVO 

CORONAVÍUS (COVID-19) 

IX – Evitar aglomerações no interior e exterior do estabelecimento 

comercial;

X – Orientação e controle constante dos funcionários e colaboradores a 

manterem rigorosamente as regras de boas práticas de vigilância 

sanitária, inclusive com uso de máscara de proteção em todo período, 

promovendo, mediante folhetos, áudios e/ou vídeos, as informações e 

orientações para prevenção e enfrentamento ao COVID-19;

XI – Ocupação máxima de 50% (cinquenta por cento) do espaço 

reservado ao público/cliente;  

XII – Promover a limpeza frequente dos ambientes de trabalho, 

principalmente aqueles em que há mais contato (computadores, 

impressoras, banheiros, maçanetas, telefones, interruptores, mesas, 

bancadas, cadeiras e etc).
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www.laranjaldojari.ap.gov.br


