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LIBERAÇÃO DO USO DE MÁSCARAS EM LOCAIS FECHADOS 

 

O governador do Estado de São Paulo, João Doria, assinou 

decreto que encerra a obrigatoriedade do uso de máscaras 

em locais fechados, com as seguintes regras: 

 Uso obrigatório de máscaras em locais destinados à 

prestação de serviços de saúde e no transporte público; 

 Opcional para ambientes como escolas, comércio, 

academias, shoppings, empresas. 

Dessa forma, a empresa poderá liberar o uso de máscaras a todos os colaboradores e 

fornecedores ou manter a exigência do uso, sendo que a orientação deverá ser seguida por todos. 

Por ser obrigação do empregador garantir a saúde e segurança dos trabalhadores no exercício da 

atividade, caso entenda prudente, poderá optar por exigir o uso da máscara, por mais um 

tempo, em locais de maior concentração de pessoas, como por exemplo, entrada e saída da 

empresa, refeitórios, e etc, liberando do uso nos demais ambientes. 

A empresa deve manter um ambiente de trabalho seguro e saudável, orientando os colaboradores 

quanto ao uso de máscaras e álcool gel e demais procedimentos de segurança, oferecendo 

distanciamento adequado para evitar o contágio e fiscalizando os seus empregados, a fim de 

evitar eventual responsabilização judicial de contágio da COVID-19. 
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APOIO JURÍDICO 

 

ASSOCIADAS DO SIMESPI podem contar com nosso 

APOIO JURÍDICO através do: 

Endereço: Rua Samuel Neves, 1601 

Bairro dos Alemães – Piracicaba/SP 

Telefone: (19) 3417-8600 

 
 

Jurídico Trabalhista do SIMESPI 
Dra. Ana Paula Crivellari Caneva 

OAB/SP 189.455 
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