Decreto Nº c19-5e – Apêndice C-1 (REVISADO): Empresas adicionais autorizadas a operar
A partir de 1º de junho de 2020
Requisitos Gerais
As “Empresas Adicionais” listadas abaixo podem começar a operar, sujeitas aos requisitos estabelecidos no
Decreto e a quaisquer requisitos adicionais estabelecidos abaixo ou em orientações específicas do setor pelo
Oficial de Saúde. Essas empresas foram selecionadas para se adequarem às ordens e orientações emitidas pelo
Estado da Califórnia e com base em sua determinação de que seria apropriado permitir que essas empresas
retomassem a operação, e este apêndice deve ser interpretado em conformidade.
Para mitigar o risco de transmissão ao máximo possível, antes de retomar as operações, cada uma das Empresas
Adicionais deve:
a. Preparar, publicar, implementar e distribuir ao seu Pessoal, conforme definido abaixo, um Protocolo de
Distanciamento Social, como especificado na Seção 15.h do Decreto, para cada uma de suas instalações
no Condado frequentada pelo Pessoal ou membros do público. Se for uma empresa de serviços que
opere nas residências dos clientes, em vez de publicar internamente, deve enviar uma versão eletrônica
do Protocolo de Distanciamento Social ao cliente, pelo menos um dia antes da prestação do serviço; e
b. Preparar, publicar, implementar e distribuir ao seu Pessoal, por escrito, um plano de saúde e segurança,
conforme exigido pelo Estado da Califórnia, descrito em suas diretrizes, que aborde todas as melhores
práticas aplicáveis estabelecidas nas diretivas relevantes do Oficial de Saúde, incluindo como cumprirá
todas as normas aplicáveis em todo o estado, emitidas pelo Estado da Califórnia, que são incorporadas
por referência e devem ser tratadas como se fossem emitidas pelo Oficial de Saúde. Se for uma
empresa de serviços que opere nas residências dos clientes, em vez de publicar internamente, deve
enviar uma versão eletrônica do plano ao cliente, pelo menos um dia antes da prestação do serviço.
Conforme usado neste Apêndice C-1, o termo “Pessoal” refere-se às seguintes pessoas que fornecem bens ou
serviços associados às Empresas Adicionais no Condado: funcionários; contratados e subcontratados (como
aqueles que vendem mercadorias ou prestam serviços no local ou que entregam mercadorias para a empresa);
contratados independentes (como “trabalhadores informais” que executam trabalhos por meio do aplicativo da
Empresa Adicional ou de outra interface on-line); fornecedores com permissão para vender mercadorias no
local; voluntários; e outras pessoas que prestam serviços regularmente no local, a pedido da Empresa
Adicional.
Além disso, cada Empresa Adicional deve cumprir os Requisitos de Distanciamento Social, bem como todas as
orientações estaduais relevantes (encontradas aqui: https://covid19.ca.gov/industry-guidance/), diretrizes locais
e ordens do Oficial de Saúde. Nos casos em que exista um conflito entre a orientação do Estado e as diretrizes
locais de saúde pública relacionadas à pandemia da COVID-19, incluindo decretos de
Oficiais de Saúde, as medidas mais restritivas prevalecerão.

Lista de Empresas Adicionais:
Para fins do Decreto, Empresas Adicionais incluem o seguinte:
(1) Lojas de varejo e empresas da cadeia de suprimentos de varejo (incluindo centros comerciais fechados
ou ao ar livre; livrarias; joalherias; lojas de brinquedos; lojas de roupas e calçados; lojas de móveis e de
artigos para casa; lojas de artigos esportivos e floriculturas).
a. Base para adição. O Estado da Califórnia determinou que seria apropriado permitir que essas empresas
voltassem a operar. Para maior clareza, esta disposição não inclui empresas como restaurantes, estádios,
casas de show, casas de espetáculo e teatros.
b. Descrição e Condições Adicionais para Operar. As empresas de varejo e as empresas que as apoiam têm
permissão para operar, sujeitas às limitações e condições estabelecidas:
i.

Essas lojas de varejo devem (se possível) prever a coleta de calçada/coleta realizada na área
externa ou o serviço de entrega, incluindo uma janela para os clientes, como forma de evitar a
formação de aglomerações e facilitar o distanciamento social dentro do comércio varejista.
Quanto à coleta de calçada/coleta realizada na área externa, os comércios varejistas devem
implementar o seguinte:
a. Exceto nos casos previstos na subseção (b) abaixo, as lojas devem utilizar um acesso direto a
uma calçada, rua ou alameda imediatamente adjacentes, para a realização da coleta pelos
clientes que utilizam qualquer meio de transporte, sem, no entanto, bloquear o acesso de
pedestres ou causar congestionamento de pedestres ou veículos.
b. As lojas de varejo, incluindo aquelas localizadas em um centro comercial fechado, que não
tenham acesso direto a uma calçada, rua ou alameda adjacentes devem desenvolver um
plano, por escrito, em colaboração com o dono da área a ser utilizada, incluindo o operador
ou proprietário do centro comercial, a fim de designar áreas externas claramente identificadas
para a realização da coleta. O plano deve estabelecer como o processo de coleta será
monitorado e gerenciado, tratar dos clientes que utilizam qualquer meio de transporte, sem,
no entanto, bloquear o acesso de pedestres ou causar congestionamento de pedestres ou
veículos, assegurando, ao mesmo tempo, o distanciamento social. O plano também deve
estabelecer como alcançará baixos níveis de intensidade de contato e de número de contatos
semelhantes aos da coleta de calçada realizada por centros comerciais que não sejam
fechados.
c. Os produtos devem ser pedidos com antecedência e remotamente por telefone, internet ou
outra tecnologia.

ii.

As lojas de varejo que preveem compras em loja devem, no plano de saúde e segurança exigido,
identificar o número de compradores (cumprindo quaisquer requisitos ou limitações
estabelecidos pelo Estado da Califórnia) que podem ser acomodados, de forma a garantir que
compradores e funcionários possam manter o distanciamento social e colocar em prática medidas
para assegurar essa limitação.

iii.

As empresas que fabricam os produtos vendidos em lojas de varejo abrangidas por esta categoria
têm permissão para operar, mas apenas na medida em que estejam fabricando produtos para
essas lojas de varejo.

iv.

As empresas que fornecem armazenamento e suporte logístico a essas lojas de varejo têm
permissão para operar, mas apenas na medida em que ofereçam suporte a essas lojas de varejo.

(2) Serviços limitados que não exigem contato próximo com o cliente (como cuidados com animais de
estimação; passeios com cães; lavagens de carros; conserto de eletrodomésticos; serviços de limpeza
residencial e serviços de encanamento).
a. Base para adição. O Estado da Califórnia determinou que seria apropriado permitir que essas
empresas voltassem a operar. Ademais, esses Serviços Limitados têm baixa intensidade de contato.
Para maior clareza, esta disposição não inclui empresas como restaurantes ou salões de beleza e
barbearias. Além disso, a abertura desses serviços deve resultar em um aumento limitado no número
de pessoas que entram novamente no mercado de trabalho, bem como no volume geral de atividades
comerciais, e as medidas de mitigação podem diminuir significativamente o risco resultante para a
saúde pública.
b. Descrição e Condições Adicionais para Operar. Serviços Limitados são serviços que são executados
de forma a manter o prestador de serviço e o cliente a uma distância mínima de 1,8 m, com uso de
máscara a todo momento. O Pessoal deve desinfetar quaisquer superfícies das casas dos clientes ou
itens dos clientes em que tocarem antes e depois do serviço.
(3) Museus ao ar livre
a. Base para adição. O Estado da Califórnia determinou que seria apropriado permitir que essas
empresas voltassem a operar. Além disso, os Museus ao Ar Livre têm baixa intensidade e um
número moderado de contatos, onde a interação entre o Pessoal da empresa e os clientes ocorre ao ar
livre. As empresas que englobam interações externas apresentam um menor risco de transmissão do
que a maioria das empresas internas. Além disso, museus ao ar livre devem resultar em um aumento
limitado no número de pessoas que entram novamente no mercado de trabalho, bem como no
volume geral de atividades comerciais, e as medidas de mitigação podem diminuir
significativamente o risco resultante para a saúde pública.
b. Descrição e Condições Adicionais para Operar. Museus ao ar livre são museus em que as
exposições estão localizadas ao ar livre e têm permissão para operar, sujeitos às limitações e
condições adicionais estabelecidas:
i. O pessoal e os clientes devem, a todo momento, usar uma máscara; e
ii. Quaisquer espaços internos do museu devem permanecer fechados ao público.
(4) Escritórios
a. Base para adição. O Estado da Califórnia determinou que seria apropriado permitir que os
Escritórios voltassem a operar. Além disso, a abertura de Escritórios deve resultar em um aumento
limitado no número de pessoas que entram novamente no mercado de trabalho, pois o Decreto ainda
exige que as empresas designem apenas aqueles que não podem desempenhar suas funções de
trabalho de casa para trabalhar fora de casa, bem como no volume geral de atividades comerciais, e
as medidas de mitigação podem diminuir significativamente o risco resultante para a saúde pública.
b. Descrição e Condições Adicionais para Operar. Para uma empresa que não é uma Empresa
Essencial, uma Empresa Externa ou uma Empresa Adicional, é possível abrir seus Escritórios, mas
apenas na medida em que as pessoas que trabalhem nesses Escritórios não possam desempenhar suas

funções de trabalho de casa, e esses Escritórios operacionais devem certificar-se de que haja um
contato mínimo com os membros do público, que não haja nenhuma atividade comercial entre
pessoas em ambiente fechado e que se cumpram os Requisitos de Distanciamento Social e o Decreto
para Uso de Máscaras.

(5) Empresas de Serviços Essenciais Identificadas pelo Estado
a. Base para adição. Qualquer empresa que o Estado da Califórnia tenha identificado como setor
essencial crítico de infraestrutura (disponível em: https://covid19.ca.gov/essential-workforce/) pode
retomar a operação realizada por sua força de trabalho essencial. A operação dessas Empresas
Adicionais deve resultar em um aumento limitado no número de pessoas que entram novamente no
mercado de trabalho, pois o Decreto identificou previamente vinte e seis Empresas de Serviços
Essenciais e exige que essas empresas designem para trabalhar fora de casa apenas os funcionários
que não podem desempenhar suas funções de trabalho de casa.
(6) Locais de Culto
a. Base para adição. Serviços presenciais em locais de culto, que sejam ativamente gerenciados e
monitorados de modo a garantir que o distanciamento social, o uso de máscaras e todos os outros
requisitos, incluindo o cumprimento dos decretos do Oficial de Saúde, reduzindo significativamente
o risco de transmissão. Além disso, o Estado da Califórnia determinou que seria apropriado permitir
que essas empresas retomassem a operação.
b. Descrição e Condições. Além de seguir todas as orientações estaduais e as orientações divulgadas
pelos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (disponíveis em
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/index.html), que são aqui
incorporadas por referência e tornadas obrigatórias, os locais de culto podem retomar os serviços
presenciais, caso seu Protocolo de Distanciamento Social também explique como o local de culto
está cumprindo com o seguinte:
i. Os funcionários vulneráveis (aqueles com mais de 50 anos ou aqueles com condições
crônicas de saúde) são designados para trabalhos que podem ser realizados de casa, quando
possível;
ii. Os congregantes vulneráveis (aqueles com mais de 50 anos ou aqueles com condições
crônicas de saúde) são veementemente desencorajados de participar de serviços presenciais e
veementemente encorajados a participar virtualmente;
iii. Os processos de trabalho são reconfigurados, tanto quanto possível, para aumentar as
oportunidades para os funcionários trabalharem de casa;
iv. A participação em serviços religiosos e cerimônias culturais na casa de culto é limitada a um
máximo de 25% da capacidade do imóvel ou a 100 indivíduos, considerando-se o que for
menor. Essa limitação de participação será revisada pelo Estado da Califórnia, pelo menos,
uma vez a cada 21 dias, a partir de 25 de maio de 2020. O Estado da Califórnia indicou que
avaliará os impactos dessas limitações impostas à saúde pública e apresentará novas
orientações, como parte de um restabelecimento gradual das atividades em locais de culto.
Após qualquer alteração por parte do Estado da Califórnia, o Oficial de Saúde também
considerará novas alterações;
v. As pessoas são proibidas de comer ou beber em qualquer lugar dentro do local de culto;

vi. Se estiverem abertos, os banheiros serão limpos entre as utilizações;
vii. Nos locais em que é permitido formar filas na entrada e saída do local de culto, deve-se
colocar marcas com distância de, no mínimo, 1,8 m, para estabelecer onde os indivíduos
devem permanecer para manter um distanciamento social adequado;
viii. Os corredores no local de culto são designados como unidirecionais, para promover o
distanciamento social;
ix. Durante a visita às instalações, as crianças devem, a todo momento, permanecer sob os
cuidados de seus familiares/pessoas que vivem na mesma unidade habitacional e não devem
interagir com crianças de outros grupos. Além disso, os locais de culto devem interromper
atividades e serviços para crianças (incluindo, por exemplo, áreas de recreação
compartilhadas) onde o distanciamento social de, pelo menos, 1,8 m não puder ser mantido; e
x. Proibir reuniões após o serviço.

