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ADM – 047/2021 

  

BOLETIM INFORMATIVO 
010/2021 

 

COVID-19 

 

PLANO SP – FASE EMERGENCIAL 
De 15 a 30 de março de 2021 

 

 
Ontem, dia 11 de março de 2021, o governo do Estado de São Paulo, divulgou a 

FASE EMERGENCIAL do PLANO – SP para tentar conter o avanço da pandemia, 

determinando o AUMENTO DE RESTRIÇÕES, com toque de recolher a partir das 

20h00 até 5h00, proibição do uso de praias e parques, proibição completa de 

qualquer aglomeração e usar máscaras em qualquer ambiente, internos ou 

externos. 

Importante esclarecer que o inciso IV do art. 2 do Decreto 65.563/21, veda o 

desempenho de atividades administrativas internas de modo presencial em 

atividades não essenciais. 

Ressaltamos que as INDÚSTRIAS FORAM CLASSIFICADAS COMO TRABALHO 

ESSENCIAL, portanto, PODEM PERMANECER TRABALHANDO NORMALMENTE, 

intensificando as recomendações e orientações de prevenção e preservação de 

hábitos saudáveis, os quais já vem sendo praticados desde o início da pandemia: 

- Disponibilização para as funções cabíveis (administrativa), do trabalho em 

home-office, ou em rodízio/revezamento para aquelas que não seja possível o 

teletrabalho; 

- Evitar a entrada e saída de colaboradores que utilizam o transporte coletivo em 

horário de pico, ou seja, remanejando o horário de trabalho de cada grupo para 

horários com menos fluxo;  
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- Utilização do banco de horas para reduzir o expediente de trabalho, se possível; 

- Viagens, conferências, reuniões, feiras e eventos deverão ser adiados; 

- Nos horários de refeições coletivas, as mesas dos refeitórios deverão ter uma 

distância mínima de dois metros;  

- Organizar os horários das refeições por grupos. Por exemplo: o primeiro grupo 

almoça às 11 horas, o segundo às 11h30 e o terceiro, às 12 horas. A intenção é 

evitar aglomerações nos refeitórios; 

- Intensificar a higienização de maçanetas, corrimãos e espaços de uso coletivo 

como refeitórios e banheiros;  

- No caso dos colaboradores com atividades fixas em escritórios, aconselhar que 

cada um seja responsável pela higienização de sua mesa, aparelho telefônico 

(fixo e celular), computador e demais equipamentos de uso diário;  

- Reforçar a importância de higienizar as mãos, lavando-as frequentemente com 

água e sabão e, se possível, passando álcool gel 70%; 

- Orientar o colaborador que estiver apresentando algum sintoma indicado como 

de risco a buscar auxílio médico imediatamente nas Unidades de Pronto 

Atendimento ou em seu convênio médico particular. 

 

PRINCIPAIS ALTERAÇÕES NA FASE EMERGENCIAL 

 

Atividades com restrição completa: Serviço de retirada (take-away) de todos os 

setores; Lojas de materiais de construção; Celebrações religiosas coletivas; 

Atividades esportivas coletivas. 

 

Teletrabalho obrigatório para atividades administrativas não essenciais: Órgãos 

públicos; Escritórios e qualquer atividade desde que o setor não seja essencial. 

 

Não autorizada a entrega de alimentos e produtos ao cliente no estabelecimento 

comercial: Permitida somente serviços de drive-thru (entre 5h e 20h) e delivery 24h 

para restaurantes e outros estabelecimentos comerciais. 
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Recomendação de escalonamento do horário de entrada no trabalho para evitar 

aglomerações no transporte público:  

5h-7h: Trabalhadores da Indústria; 

7h-9h: Trabalhadores de Serviços; 

9h-11h: Trabalhadores do Comércio. 

 

Essas e outras orientações podem ser encontrados no site: 

www.saopaulo.sp.gov.br/planosp . 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS - O SIMESPI está à disposição para sanar dúvidas e oferecer 

esclarecimentos sobre esse assunto. As empresas associadas podem entrar em 

contato pelo e-mail: trabalhista@simespi.com.br ou telefone (19) 3417-8600. 
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