
 

 

 
 
 

 
 

 

Decreto Nº. c19-5e – Apêndice C-2: Atividades adicionais permitidas  

A partir de 1º de junho de 2020 

Requisitos Gerais 

As “Atividades Adicionais” listadas abaixo podem ser retomadas, sujeitas aos requisitos estabelecidos no 
Decreto e a quaisquer requisitos adicionais estabelecidos abaixo ou em orientações específicas do Oficial de 
Saúde.  Essas atividades foram selecionadas para implementar uma expansão inicial e mensurada das 
atividades, baseada em considerações relacionadas à saúde, incluindo os riscos de transmissão da COVID-19 
associados a tipos e modos de atividade, a capacidade de mitigar substancialmente os riscos de transmissão 
associados às operações e fatores relacionados, tais como os seguintes: 

• Aumento da mobilidade e do volume de atividade — o impacto global que a retomada da atividade 
terá sobre o número de pessoas que saem de suas casas e interagem com outras pessoas na comunidade;  

• Intensidade de contato — o tipo (próximo ou distante) e a duração (breve ou prolongada) do contato 
envolvido na atividade;  

• Número de contatos — o número aproximado de pessoas que estarão no local ao mesmo tempo; 
• Potencial de modificação — o grau em que as medidas de mitigação podem diminuir o risco de 

transmissão. 
 
Lista de atividades adicionais 
 
Não obstante a Seção 15.a referente às áreas de recreação ao ar livre e às instalações de recreação 
compartilhadas, para os fins deste Decreto, as Atividades Adicionais incluem o seguinte: 

 
(1) Piscinas internas e externas, áreas de recreação ao ar livre e instalações de recreação compartilhada 

ao ar livre. 
a. Base para adição.  Piscinas internas e externas, áreas de recreação ao ar livre e instalações de recreação 

compartilhada ao ar livre que sejam gerenciadas e monitoradas ativamente de maneira a garantir que o 
distanciamento social, o uso de máscaras e todos os outros requisitos (como as proibições contra 
aglomerações e compartilhamento de equipamentos), incluindo as ordens do Oficial de Saúde, sejam 
cumpridos, reduzindo significativamente o risco de transmissão. 
 

b. Descrição e Condições.  Piscinas internas e externas, áreas de recreação e instalações de recreação 
externas compartilhadas ao ar livre podem ser abertas, mas somente se forem ativamente monitoradas e 
gerenciadas para garantir que a instalação seja (1) usada apenas por membros da mesma casa ou (2) 
usada de maneira a garantir que todos os distanciamentos sociais, cobertura facial e todos os outros 
requisitos (como as proibições contra aglomerações e compartilhamento de equipamentos), incluindo as 
ordens dos agentes de saúde, sejam cumpridos. Todas as medidas colocadas 
devem ser refletidas nos protocolos escritos necessários. 



 
 

 
 

 
(2) Desfiles de carros 

 
a. Base para adição. Os desfiles de carros têm intensidade de contato nula ou baixa, uma vez que as 

pessoas de uma mesma unidade habitacional devem permanecer juntas em seus carros durante todo o 
evento. Os desfiles de carros também apresentam um risco relativamente baixo de que resultarão em 
aglomerações proibidas de pessoas fora dos veículos, uma vez que os desfiles são itinerantes e não 
são permitidas reuniões em um local fixo. Espera-se também que a atividade resulte em apenas um 
aumento insignificante da mobilidade e em pouca ou nenhuma interação física com outras pessoas 
da comunidade. Essa atividade oferece uma opção de baixo risco para pessoas que procuram 
celebrar ocasiões especiais fora de suas casas. 

 
b. Descrição e Condições. São permitidos desfiles de carros, sujeitos a todas as seguintes condições e 

limitações: 
i. Os desfiles devem cumprir todas as leis e requisitos de autorização aplicáveis. 

ii. Apenas membros de uma mesma unidade habitacional podem ocupar um único carro. 
iii. As pessoas não podem deixar seus carros em nenhum momento durante o desfile. 
iv. As pessoas não podem viajar para assistir a um desfile de carros. Os desfiles de carros 

somente podem ser assistidos da residência ou do quintal de um indivíduo. 
v. Os carros participantes não podem se reunir em um local fixo que não seja por um breve 

período de tempo para se organizarem. 
vi. Não podem participar bicicletas ou motocicletas. 

 
(3) Reuniões de Protesto  

 
a. Base para adição. Reuniões presenciais de protesto que sejam ativamente gerenciadas e monitoradas 

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 
atividades fossem retomadas.   
 

b. Descrição e Condições.  São permitidas reuniões presenciais de protesto desde que não excedam 100 
participantes ou 25% da capacidade do espaço em que a reunião é realizada, considerando-se o que 
for menor.  Além disso, os participantes devem manter uma distância de 1,8 m um do outro e usar 
máscaras, conforme exigido pelo Decreto de Uso de Máscaras, bem como cumprir quaisquer outros 
requisitos estabelecidos pelo Estado da Califórnia. Entretanto, os participantes devem entender que, 
mesmo com a adesão ao distanciamento físico, a reunião de membros de diferentes unidades 
habitacionais para participação em protestos presenciais acarreta um maior risco de transmissão 
generalizada da COVID-19.  Essas reuniões podem resultar em um aumento das taxas de infecção, 
internação e morte, sobretudo entre as populações mais vulneráveis. Em particular, atividades como 
cânticos, gritos, canto e recitações em grupo anulam a redução de risco alcançada através do 
distanciamento físico de 1,8 m.  
 

c. A incapacidade de se manter o distanciamento físico adequado pode resultar em uma ordem de 
dispersão ou outras medidas coercivas. 

 



 
 

 
 

d. Os participantes devem manter uma distância física de 1,8 m de qualquer agente da polícia 
uniformizado, bem como de outros funcionários de segurança pública presentes, salvo determinação 
em contrário, e seguir todos os outros requisitos e diretrizes impostos pelo Oficial Local de Saúde e 
pela polícia, ou por outras autoridades competentes. 
 

e. 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 de reuniões que envolvam a Primeira Emenda.  Após qualquer alteração 
por parte do Estado da Califórnia, o Oficial de Saúde também considerará novas alterações. 

    
 

 
 

 


