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POLICIA
Combate à pandemia

Medidas_Concelhos Risco Elevado

• A proibição de circulação na via pública entre as 23h00 e as 05h00 nos

dias de semana e a partir das 13h00 aos sábados e domingos.

Exceções em deslocações:
o Para desempenho de funções profissionais ou equiparadas, sendo

para isso necessária uma declaração;
o Por motivos de saúde, acolhimento de emergência, assistência de

pessoas vulneráveis, pessoas com deficiência, filhos, progenitores,

idosos ou dependentes e para cumprimento de responsabilidades
parentais;

o Para passeios higiénicos e passeio dos animais de companhia, ou

urgências veterinárias;
o Para mercearias e supermercados ou outros estabelecimentos de

venda de produtos alimentares e de higiene, para pessoas e

animais;
o Para o exercício da liberdade de imprensa e outros motivos de

força maior devidamente justificáveis;

o Regresso a casa proveniente das deslocações permitidas;

• Dever cívico de recolhimento domiciliário;

• Eventos e celebrações limitados a 5 pessoas (salvo se do mesmo

agregado familiar);

• Teletrabalho, desde que as funções o permitam, o trabalhador

disponha de condições para as exercer e não estejam em causa

serviços essenciais;

• É obrigatório o desfasamento de horários de entrada e saída nos locais

de trabalho para empresas que tenham SOou mais trabalhadores;



• Estabelecimentos comerciais com encerramento até às 22:00
o Exceções: take away, farmácias, consultórios e clínicas, funerárias,

postos de abastecimento e rent-a-car
o Com lotação máxima indicativa de 0,05 pessoas por m2

• Restaurantes: Encerramento até às 22:30
o Grupos no máximo de 6 pessoas, ou 4 pessoas nos estabelecimentos

até 300 metros de uma escola e nos food-courts de centros
comerciais, salvo se do mesmo agregado familiar;

o Lotação limitada a 50% da capacidade e marcação prévia
obrigatória;

• Proibida a venda de bebidas alcoólicas em áreas de serviço e, a partir
das 20:00, em qualquer loja;

• Confinamento obrigatório para doentes com COVID-19 e pessoas em
vigilância ativa;

• Proibido o consumo de bebidas alcoólicas na via pública;

• Encerramento dos equipamentos culturais até às 22:30;

• Veículos particulares com lotação superior a 5 lugares apenas com 2/3
da sua ocupação, salvo se pertencerem ao mesmo agregado familiar;

• Devem ainda ser observadas as medidas da DGS no âmbito nacional, a
saber: Distanciamento físico, Lavagem frequente das mãos, Uso
obrigatório de máscara, Etiqueta respiratória, APP Stayaway COVID;

COVID-19 CORONAVÍRUS
Esta luta é de todos, se tiver sintomas ligue:

SNS 24808242424
Saiba mais em: https://covidlgestamoson.gov.pt/
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