
 
                                

RAB/rab Pág 1/5 
 

 
Coordenadoria de Vigilância em Saúde 

 
Atualizações dos Protocolos Sanitários de Segurança para combate a pandemia 

COVID-19 e inclusão de protocolos para outras atividades. 
  

A Coordenadoria de Vigilância em Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde do 
município de Barueri, em conformidade com a Lei Estadual 10.083, de 23-09-1998, 
que dispõe sobre o Código Sanitário do Estado de São Paulo, que dispõe sobre o 
campo de atuação do Sistema Estadual de Vigilância Sanitária – SEVISA que 
dispõe sobre a definição do campo de atuação do Sistema Estadual de Vigilância 
Sanitária e a necessidade de integração intergovernamental das informações 
referentes ao Cadastro Estadual de Vigilância Sanitária - CEVS, às licenças de 
funcionamento, aos termos de responsabilidade técnica e, da outras 
providências; e considerando: 

A pandemia mundial do SARS-CoV-2, causador da Covid-19, e sua 
capacidade de disseminação entre as pessoas, infectividade, capacidade 
patogênica e potencial de gravidade, letalidade e mortalidade;  

Todas as medidas preventivas de enfrentamento à pandemia do Coronavírus, 
as normativas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e os protocolos 
sanitários do Estado de São Paulo e do município de Barueri; 

As aberturas dos setores da economia de acordo com as fases (fase 1 – 
vermelha, fase 2 – laranja, fase 3 – amarela, fase 4 – verde e fase 5 – azul);   

Decreto nº 9.151, de 10 de junho de 2020 que estabelece gradual retomada de 
atividades, em conformidade com as diretrizes do governo estadual conforme 
protocolos sanitários do plano SÃO PAULO e suas atualizações e protocolos 
sanitários do município de Barueri; 

Decreto nº 9.163, de 7 de julho de 2020 dispõe sobre a gradual retomada de 
atividades de estabelecimentos de comércio e de serviços localizados no 
município de Barueri;  

Distanciamento e isolamento social recomendado pelas autoridades de saúde 
e ter de enfatizar todas as outras precauções que estamos tomando,  

    A Coordenadoria de Vigilância em Saúde de Barueri, considerando: 

Conscientizar o maior número de pessoas, pois o uso de máscara é 
imperioso para evitar uma segunda onda de contaminação e atendendo as 
evoluções apresentadas frente à pandemia do COVID 19;  

Que necessitamos aprimorar os protocolos sanitários existentes, pois não 
existe fim da pandemia e sim uma “flexibilização” do isolamento social 
baseado em índices; 
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Que a responsabilidade é de todos e fará com que avancemos para uma 
“flexibilização” de isolamento social maior, da mesma maneira que se não 
soubermos utilizar desta “flexibilização”, poderemos retroceder;  

manter os protocolos sanitários ( geral, específicos e  termo de declaração do 
município de Barueri) publicados conforme Decreto municipal nº 9.151, de 10 
de junho de 2020; 

Estamos apresentando os protocolos sanitários específicos do município de 
Barueri  de outras atividades não abordadas anteriormente: 

- FEIRAS LIVRES (DIURNAS E NOTURNAS); 

- ATIVIDADES CULTURAIS, CONVENÇÕES E EVENTOS, TAIS COMO 
MUSEUS, GALERIAS, ACERVOS, CENTROS CULTURAIS E BIBLIOTECAS, 
CINEMAS, TEATROS E SALAS DE ESPETÁCULOS, EVENTOS CULTURAIS E 
SESSÕES E ESPETÁCULOS DRIVE-IN; 

- EDUCAÇÃO GERAL (ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E 
EDUCAÇÃO DE JOVENS E  ADULTOS (EJA), ENSINO SUPERIOR, 
PROFISSIONAL E COMPLEMENTAR) E  EDUCAÇÃO INFANTIL;  

      - HOTÉIS E MEIOS DE HOSPEDAGEM; 
 
      - ATIVIDADES RELIGIOSAS. 
 
Desta forma deverão ser observadas as seguintes orientações: 
 

Para a reabertura de sua empresa, será necessário informar-se sobre os 
protocolos sanitários e emitir a  Declaração de Estabelecimento 
Responsável de forma on-line no site http://portal.barueri.sp.gov.br/.  A 
Declaração atesta que o “estabelecimento está aberto com o compromisso de 
manter as medidas de prevenção para o controle da pandemia de Covid-19 e 
proteção de seus funcionários e clientes”; 

Acompanhar recomendações dos órgãos competentes (Organização Mundial 
de Saúde - OMS, Protocolos Federais, Estaduais e Municipais, ANVISA, 
Secretaria Municipal de Saúde) para implementação de novas medidas de 
segurança sanitária; 

Para atividades não contempladas nos protocolos publicados no município, 
deverão seguir orientações do protocolo geral do município e/ou protocolos 
específicos por setores/subsetores do Plano São Paulo; 

Antes de sua reabertura verifique: 

-  liberação da atividade frente aos setores da economia de acordo com as 
fases (fase 1 – vermelha,  fase 2 – laranja, fase 3 – amarela, fase 4 – verde e 
fase 5 – azul); 
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- a existência de protocolos sanitários referente a sua atividade e suas 
atualizações. 

Caso existam protocolos sanitários, as diretrizes deverão ser atendidas.  

A existência de um protocolo sanitário dedicado ao setor, não determina sua 
abertura necessariamente neste momento, devendo aguardar sua liberação a 
partir de publicações pelas autoridades competentes. 

Caso não ocorra a existência de protocolos sanitários específicos para suas 
atividades, entrar em contato com a Coordenadoria de  Vigilância em Saúde 
do município de Barueri.   
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