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Apresentação 

 
A Unidade de Assessoria Institucional (UARI) apresenta o presente documento em 

complementação à demanda formulada pela Diretoria Executiva do Sebrae, no dia 18 

de março de 2020, sobre a necessidade de identificação de medidas de apoio aos 

pequenos negócios durante a pandemia do Covid-19 em outros países. 

O documento é composto por pesquisa e consultas realizadas em sites oficiais, nos 

seguintes países: Áustria, Argentina, México, República Tcheca, França, Espanha, 

Bélgica, Finlândia, Alemanha, Itália, Dinamarca, Singapura, China e Coreia do Sul. 

O principal objetivo da pesquisa é gerar uma base de referências internacionais com 

relação as medidas de flexibilização do isolamento social durante a pandemia do COVID-

19 proposto por diversos países sob orientação da OMS – Organização Mundial da Saúde 

frente às ações de reativação da economia, com foco nos pequenos negócios.  Além 

disso, gerar compartilhamento de experiências e conhecimentos. 

Em 14 de abril de 2020 a OMS publicou seis critérios para orientarem os países na 

transição e manutenção de um estado estável de transmissão de baixo nível ou sem 

transmissão do coronavírus: 

1) A transmissão do vírus deve estar controlada; 

2) O sistema nacional de saúde deve ter a capacidade de detectar, testar, isolar e tratar 

cada caso, e acompanhar a rede de contágios; 

3) O risco de um surto deve ser minimizado, em especial em ambientes como instalações 

de saúde e asilos; 

4) Medidas preventivas devem ser implementadas em locais de trabalho, escolas e 

outros locais onde a circulação de pessoas seja essencial; 

5) O risco de “importação” do vírus deve estar sob controle; 

6) A sociedade deve estar plenamente educada, engajada e empoderada para aderir às 

novas normas de convívio social; 
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Baseados nisso, foram pesquisadas ações nos seguintes âmbitos:  

Medidas de confinamento x Isolamento durante a pandemia  
Saúde - Números de 

contaminados x mortes  
  

Economia - 
comércio/serviços (MPEs)  

  

Viagens/Fronteiras 
(comércio exterior, 

turismo...)   
 

Medidas de Flexibilização  
Tempo de duração até 
flexibilizar? Curva de 

contágio.  
  

Economia - 
comércio/serviços (MPEs)  

  

Viagens/Fronteiras  
 (comércio exterior, 

turismo...)   

 

OBSERVAÇÃO: 

Contamos como referência os sites oficiais dos governos dos países, OCDE e jornais 

online de grande circulação, além dos seguintes documentos: “Plano de Retomada da 

Atividade Econômica após a Quarentena” elaborado pela FIESP - Federação das 

Indústrias do Estado de São Paulo em 15/04/2020 e do “Flexibilização do isolamento 

durante a pandemia do Covid-19 – Pesquisas e Estratégias elaborado pela Macroplan 

em 20/04/2020. Esta pesquisa foi realizada no período de 13 a 23 de abril de 2020. 

As cotações de conversão das moedas estrangeiras para o dólar foram feitas com base 

no valor da moeda do dia 23 de abril de 2020, sendo usado o site do Banco Central para 

consulta: https://www.bcb.gov.br/conversao. 
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Países de Referência  

ALEMANHA 
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Saúde -  
Números de 

contaminados x 
mortes  

Início do Isolamento: 28 de fevereiro de 2020 
 
Gráfico de novos casos: 

 
Gráfico de mortes diárias: 
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Economia - 
comércio/serviços 

(MPEs) 

Os governos federal e regionais adotaram diretrizes para restringir os 
contatos sociais no setor público, por exemplo: muitos estabelecimentos, 
como bares, clubes, teatros museus e cinemas, foram obrigados a fechar. 
Lojas de produtos de primeira necessidade, como mercados, 
supermercados, farmácias e drogarias, assim como bancos, permanecerão 
abertas.  
 
A chanceler Angela Merkel e os governadores regionais chegaram a um 
acordo, em 22.03.2020, sobre nove diretrizes conjuntas (em alguns estados 
e distritos vigoram, contudo, regras divergentes, mais rígidas): 
1. As cidadãs e os cidadãos serão orientados a reduzir o contato com 

pessoas que não pertençam ao círculo de familiares da mesma 
residência a um mínimo absolutamente necessário.    

2. Em público, deve-se manter, sempre que possível, a distância mínima 
de 1,5 metro dos outros, com exceção das pessoas mencionadas no 
item 1.    

3. A permanência no espaço público é permitida apenas individualmente, 
na companhia dos familiares da mesma residência ou de apenas uma 
pessoa que não compartilhe a mesma moradia. 

4. O deslocamento para o trabalho e creches em funcionamento 
emergencial, compras, consultas médicas, participação em reuniões, 
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compromissos obrigatórios e provas, ajuda a outros ou a prática 
individual de esportes e exercícios ao ar livre, bem como outras 
atividades necessárias, continuam permitidos. 

5. O cumprimento das restrições de contato deve ser fiscalizado pela 
polícia e pelos órgãos responsáveis pela ordem pública e as infrações 
devem ser punidas. 

6. Estabelecimentos do setor de gastronomia ficarão fechados. Exceções 
são as entregas e retiradas de refeições para consumo em casa. 

7. Empresas do setor de beleza, como cabeleireiros, clínicas de estética e 
massagem, estúdios de tatuagem e estabelecimentos similares ficarão 
fechados. Tratamentos médicos necessários continuam permitidos. 

8. Em todos os estabelecimentos e, principalmente, nos locais com 
atendimento ao público, é importante cumprir as normas de higiene e 
implementar medidas eficazes para a proteção dos funcionários e 
visitantes. 

9. Essas medidas deverão vigorar por, no mínimo, duas semanas (até 
domingo, 5 de abril). 

M
ED

ID
A

S 
D

E 
IS

O
LA

M
EN

TO
 

Viagens/Fronteiras 
(comércio exterior, 

turismo...) 
 

Em 17 de março, a Alemanha estabeleceu restrições à entrada no seu 
território de pessoas vindas de países fora do Espaço Schengen. Todas as 

entradas por avião ou navio foram afetadas. A entrada é permitida apenas 

a cidadãos alemães. 
 
Cidadãos da União Europeia e do Reino Unido, Islândia, Liechtenstein, 

Noruega e Suíça, bem como seus familiares, tem permissão para trânsito 
através da Alemanha para chegar a seus países de origem. A mesma regra 

vale para estrangeiros que tenham permissão de residência em um desses 
países. Para outras pessoas a entrada na Alemanha poderá ser negada, 

caso o viajante não possa comprovar razões urgentes para visitar o país. 
 

Além disso, controles temporários de fronteiras foram estabelecidos entre 
a Alemanha e a França, Áustria, Suíça, Luxemburgo e Dinamarca, desde as 
8 horas da manhã de segunda-feira, 16 de março. A circulação de 

mercadorias e pessoas que cruzam essas fronteiras para trabalhar está 
autorizada. A entrada no país poderá ser negada em todos os casos de 
viagens não essenciais. 

 
Segundo diretrizes de autoridades locais, os hotéis deverão oferecer 

hospedagem apenas quando estritamente necessário e não para fins 
turísticos.  
 

Passageiros de avião ou navio deverão prestar informações sobre o seu 
voo/sua viagem. Eles receberão um cartão de desembarque para esse fim. 

Cartões de desembarque também serão obrigatórios em trens, se houver 
caso suspeito de contaminação no trem. 

 
Os viajantes deverão esperar um maior rigor durante os controles, 
perguntas mais detalhadas e realização de controles de saúde em caso de 
dúvidas. As medidas também poderão ser adaptadas, caso necessário. 



Referências Internacionais 
MEDIDAS DE FLEXIBILIZAÇÃO DO ISOLAMENTO SOCIAL DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 

 

 

 
Unidade de Assessoria Institucional – Sebrae Nacional                                                                                  Página 7 de 42 

 

M
ED

ID
A

S 
D

E 
FL

EX
IB

IL
IZ

A
Ç

Ã
O

 
Tempo de duração 

até flexibilizar? 
Curva de contágio. 

Início da Flexibilização: 20 de abril de 2020  

 

Total de casos (até 23 de abril): 

 

Economia - 
comércio/serviços 

(MPEs) 

• Comércio: as lojas de até 800 metros quadrados poderão reabrir a 
partir de 20 de abril, sujeitas a condições estritas sobre o número de 
clientes permitidos por vez. Revendedores de automóveis e livrarias 

poderiam abrir independentemente do tamanho, bem como 
zoológicos, bibliotecas e jardins botânicos. 

• Outras lojas maiores poderão reabrir a partir de 4 de maio, juntamente 

com serviços de cabeleireiros, mas os serviços religiosos ainda serão 
barrados 

• Cafés, restaurantes, bares, cinemas, teatros, museus e casas de show 
permanecem fechados; 

• Festivais e shows com grande público não serão realizados;  

• Eventos grandes proibição até o dia 31.08.  

• Recomendação forte de uso de máscaras em público (não obrigação) 
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Viagens/Fronteiras 
(comércio exterior, 

turismo...) 
 

O Ministério do Interior da Alemanha divulgou em 16.04.2020 que 
prorrogou por mais 30 dias as restrições de entrada já vigentes para todas 

as viagens que não sejam de extrema necessidade provenientes de estados 
terceiros para a Alemanha.  
Assim como outros países europeus, a Alemanha continuará aplicando, até 

pelo menos o dia 15 de maio de 2020, as restrições de entrada no território 
Schengen conforme decisão dos chefes dos estados e governos do dia 17 

de março de 2020. 
O regulamento do governo federal fornece exceções para os seguintes 
grupos, desde que não haja sintomas do COVID-19: 

• Atividades nas áreas de transporte, assistência médica, segurança e 

ordem pública, diplomatas, assuntos jurídicos, representação, governo, 

administração, UE e organizações internacionais; 
• Empregados e tripulações de aviões, navios, trens, ônibus, que estavam 

no exterior como parte de seu trabalho; 
• Viajantes e viajantes de negócios; 
• Forças armadas, policiais; 

• Viajantes; 

• Trabalhadores sazonais. 



Referências Internacionais 
MEDIDAS DE FLEXIBILIZAÇÃO DO ISOLAMENTO SOCIAL DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 

 

 

 
Unidade de Assessoria Institucional – Sebrae Nacional                                                                                  Página 8 de 42 

 

Fontes 

https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/covid-19/2296762 

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/FAQ/Coronavirus/faq-coronavirus.html 

https://www.mayerbrown.com/en/perspectives-events/publications/2020/03/covid19-

measures-of-the-german-federal-government-the-federal-states-and-the-european-union 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Fallzahlen.html 

https://www.bbc.com/news/world-europe-52291326 

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/germany/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/covid-19/2296762
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/FAQ/Coronavirus/faq-coronavirus.html
https://www.mayerbrown.com/en/perspectives-events/publications/2020/03/covid19-measures-of-the-german-federal-government-the-federal-states-and-the-european-union
https://www.mayerbrown.com/en/perspectives-events/publications/2020/03/covid19-measures-of-the-german-federal-government-the-federal-states-and-the-european-union
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Fallzahlen.html
https://www.bbc.com/news/world-europe-52291326
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/germany/
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Saúde - Números de 
contaminados x 

mortes  

A quarentena obrigatória foi implementada em 20/03/2020. 
Gráfico de novos casos: 
 

 
 
Gráfico de mortes diárias: 

 
 

Economia - 
comércio/serviços 

(MPEs)  

Dentre as medidas econômicas implementadas pela Argentina está a 
concessão de auxílios para evitar o aprofundamento da fome e da miséria 
em um país afetado pela recessão econômica destinados aos 
desempregados e trabalhadores autônomos, bem como medidas de 
proteção ao trabalho e aos trabalhadores, além do investimento na 
produção de suprimentos de saúde e uma política de congelamento de 
preços de itens básicos para o enfrentamento à pandemia.  
 
Estão, ainda, proibidas as demissões por pelo menos 60 dias e foi liberado 
um pacote de apoio financeiro às empresas. 
 
O Ministério da Economia decretou a isenção dos encargos patronais aos 
setores mais afetados pela pandemia e o aumento de 40% do orçamento 
destinado a obras públicas. 
 
Os comércios estão fechados sob decreto, com exceção do comércio de 
comida e há proibição de eventos no país durante o período de isolamento. 
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Viagens/Fronteiras 
(comércio exterior, 

turismo...)  
 

As fronteiras argentinas foram fechadas em 15/03, os únicos permitidos a 
entrar no país são os residentes e nacionais que devem passar por 
quarentena obrigatória de 14 dias. 

Eles devem permanecer estritamente no local determinado pela 
autoridade de saúde. 

Se durante os dias de isolamento eles forem enviados para sua casa, eles 
não deverão receber visitas até receber alta. 

Eles não devem ter contato próximo com outras pessoas (distância mínima 
de 1 metro). 

Pessoas com mais de 60 anos, grávidas ou pertencentes aos grupos de risco 
(doenças cardiovasculares, diabetes e doenças respiratórias crônicas, entre 
outros) não devem conviver com pessoas que vêm do exterior. 

Eles devem delegar a execução de recados ou a compra de medicamentos 
a pessoas de confiança ou familiares que não pertencem a grupos de risco. 

As mãos devem ser lavadas regularmente com água e sabão ou álcool gel. 

Ao tossir ou espirrar, o vinco interno do cotovelo deve ser coberto sobre o 
nariz e a boca, ou um lenço descartável deve ser usado (e descartado 
imediatamente). 

Os ambientes devem ser adequadamente ventilados. 

Eles não devem compartilhar utensílios de cozinha (prato, copo, talheres, 
companheiro etc.). Tudo isso deve ser limpo com água e detergente após o 
uso. 

Os produtos de higiene pessoal devem ser de uso exclusivo (sabonete, 
toalha). Eles devem ser lavados após o uso. 
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Tempo de duração 
até flexibilizar? 

Curva de contágio. 

O DNU 297/2020 estabelece isolamento social, preventivo e obrigatório até 
26 de abril de 2020 para todas as pessoas que estão no país. Até o 
momento não foram encontradas informações sobre flexibilização desta 
medida. 

Número total de casos (até 23 de abril): 
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Economia - 
comércio/serviços 

(MPEs) 

As orientações aos cidadãos que frequentam o comércio são: 

• Manter distância de 1 metro de outras pessoas e evitar lugares com 
muitas pessoas. 

• Evitar tocar o rosto. 

• Se tossir ou espirrar, faça-o na dobra do cotovelo. 

• Não tocar nos produtos se não for necessário. Pensar de antemão o 

que precisa ser comprado. 

• Comprar quantidades razoáveis, sem exageros considerando os outros. 

• Se possível, pagar com cartão. 
 

Exceções incorporadas no âmbito da Decisão Administrativa 524/2020 de 
18 de abril de 2020: 
 

As atividades e serviços listados abaixo estarão isentos do cumprimento do 
isolamento social, preventivo e obrigatório exclusivamente nas províncias 
de La Pampa, Neuquén, Santa Cruz, Corrientes, Terra do Fogo, Antártica e 
Ilhas do Atlântico Sul, Salta, San Juan , Córdoba, Jujuy, La Rioja, Chubut, 

Catamarca, Rio Negro, Entre Ríos, Mendoza, Santa Fé, Chaco, Buenos Aires, 
San Luis, Misiones e a cidade autônoma de Buenos Aires. 
 
1. Estabelecimentos que realizam atividades de cobrança de serviços e 

impostos. 
2. Escritórios de receita das províncias, da cidade autônoma de Buenos 

Aires e dos municípios, com sistemas de plantão e guardas mínimos. 
3. Atividade de registro nacional e provincial, com sistema de turnos e 
guardas mínimos. 

4. Venda de mercadorias prontas em lojas de varejo. 

5.  Assistência médica e odontológica programada. 
6. Laboratórios de análises clínicas e centros de diagnóstico por imagem. 
7. Óticas. 

8. Especialistas e ajustadores de sinistros de companhias de seguros que 
permitem a liquidação e pagamento de sinistros reportados a beneficiários 
e beneficiários. 

9. Estabelecimentos para o atendimento de vítimas de violência de gênero. 
10. Produção para exportação, com autorização prévia do Ministério do 

Desenvolvimento Produtivo. 
11. Processos industriais específicos, com autorização prévia do Ministério 
do Desenvolvimento Produtivo. 

Viagens/Fronteiras 
(comércio exterior, 

turismo...) 
 

Estrangeiros que não residam no país que não cumpram os regulamentos 
de isolamento obrigatório e as medidas sanitárias em vigor não podem 
entrar ou permanecer no território nacional, exceto pelas exceções 
previstas pela autoridade sanitária ou de imigração. 
 
Aqueles que não cumprirem com o isolamento serão denunciados 
criminalmente para investigar a possível prática dos crimes previstos nos 
artigos 205, 239 e em conformidade com o Código Penal. 

Fontes 

https://edition.cnn.com/interactive/2020/health/coronavirus-maps-and-cases/ 

https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/03/19/argentina-impoe-quarentena-total-para-

conter-novo-coronavirus.ghtml 

https://edition.cnn.com/interactive/2020/health/coronavirus-maps-and-cases/
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/03/19/argentina-impoe-quarentena-total-para-conter-novo-coronavirus.ghtml
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/03/19/argentina-impoe-quarentena-total-para-conter-novo-coronavirus.ghtml
file:///C:/Users/mariaclaraavelino/Downloads/https:/www.brasildefato.com.br/2020/04/20/como-a-argentina-esta-enfrentando-o-coronavirus
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https://www.brasildefato.com.br/2020/04/20/como-a-argentina-esta-enfrentando-o-

coronavirus 

https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/aislamiento/recomendaciones/salir-de-casa 

https://www.worldometers.info/coronavirus/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/mariaclaraavelino/Downloads/https:/www.brasildefato.com.br/2020/04/20/como-a-argentina-esta-enfrentando-o-coronavirus
file:///C:/Users/mariaclaraavelino/Downloads/https:/www.brasildefato.com.br/2020/04/20/como-a-argentina-esta-enfrentando-o-coronavirus
https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/aislamiento/recomendaciones/salir-de-casa
https://www.worldometers.info/coronavirus/
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 Saúde –  

Números de 
contaminados x  

mortes  

Data de restrições: 10 de março; 
Lockdown: 16 de março. 

Gráfico de novos casos: 

 
Gráfico de mortes diárias: 

 
 

Economia - 
comércio/serviços 

(MPEs) 

Desde 16 de março as pessoas têm sido incentivadas a trabalhar em casa, 
e apenas mercearias, farmácias e algumas outras lojas que vendem o 
essencial do dia a dia ainda estão abertas. 
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Viagens/Fronteiras 
(comércio exterior, 

turismo...) 
 

 
- Desde o dia 11 de março foi implementado o controle temporário de 
fronteira da Áustria com Itália, Alemanha, Suíça e Liechtenstein.  
  
- Devido ao atual aumento das restrições de viagem, o Ministério das 
Relações Exteriores da Áustria recomenda que se abstenha de todas as 
viagens desnecessárias. Os viajantes austríacos que encontram-se no 
exterior são aconselhados a fazer viagem de retorno; 

 

- O transporte de carga e o transporte comercial (com exceção do 
transporte comercial de passageiros), bem como os trabalhadores 
migrantes pendulares, não são afetados pelas medidas de restrição. O 
motorista e o cobrador são obrigados a se submeter a um exame médico 
por ordem das autoridades sanitárias para verificar a presença de suspeita 
de doença COVID-19.  
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Tempo de duração 
até flexibilizar? 

Curva de contágio. 

Data de reabertura: 14 de abril.  

Número total de casos (até 23 de abril): 
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Economia - 
comércio/serviços 

(MPEs) 

As lojas não essenciais, pequenas lojas com menos de 400 metros 
quadrados, puderam reabrir sob rigorosas medidas de higiene a partir de 
14 de abril, como por exemplo lojas de varejo, de bricolagem e centros de 
jardinagem. O número de pessoas autorizadas a entrar é limitado e todos 
precisam usar máscaras, como já é obrigatório nos supermercados.  

A partir de 1º de maio, todas as lojas, shopping centers e cabeleireiros 
poderão reabrir - mas outros serviços, assim como restaurantes e hotéis, 
deverão permanecer fechados até meados de maio, com decisão final a ser 
tomada em meados de maio 

Eventos públicos não serão permitidos até julho; 

A obrigatoriedade do uso de equipamentos protetivos (máscaras) foi 
estendida para transporte público e lojas em geral;  

Viagens/Fronteiras 
(comércio exterior, 

turismo...) 
 

A questão da liberdade de viajar tornou-se um tema particularmente 
debatido e o Chanceler da Áustria anunciou que a liberdade de viajar só 

será concedida quando uma vacina estiver pronta para uso ou que poderá 

ser exigido um certificado de saúde. 
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Fontes 

https://www.nytimes.com/reuters/2020/04/04/world/europe/04reuters-health-
coronavirus-austria.html  
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-
visas/schengen/reintroduction-border-control_en  
https://ec.europa.eu/transport/coronavirus-response_en  
https://info.gesundheitsministerium.at/  
https://coronavirus.jhu.edu/map.html  
https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Neuartiges-Coronavirus-
(2019-nCov).html  
https://www.euractiv.com/section/coronavirus/news/austrias-government-presents-covid-
19-exit-schedule/  
https://www.worldometers.info/coronavirus/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nytimes.com/reuters/2020/04/04/world/europe/04reuters-health-coronavirus-austria.html
https://www.nytimes.com/reuters/2020/04/04/world/europe/04reuters-health-coronavirus-austria.html
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/reintroduction-border-control_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/reintroduction-border-control_en
https://ec.europa.eu/transport/coronavirus-response_en
https://info.gesundheitsministerium.at/
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Neuartiges-Coronavirus-(2019-nCov).html
https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Neuartiges-Coronavirus-(2019-nCov).html
https://www.euractiv.com/section/coronavirus/news/austrias-government-presents-covid-19-exit-schedule/
https://www.euractiv.com/section/coronavirus/news/austrias-government-presents-covid-19-exit-schedule/
https://www.worldometers.info/coronavirus/
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BÉLGICA 
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Saúde - Números de 
contaminados x 

mortes  

Data de início das restrições: 18 de março. 
Gráfico de novos casos: 

 
Gráficos de mortes diárias: 

 
 

Economia - 
comércio/serviços 

(MPEs)  

Medidas gerais de higiene e quarentena são aplicadas para evitar a 
propagação do COVID-19. Apenas movimentos essenciais são permitidos 
(trabalho, compras de alimentos e outros itens essenciais, retorno à 
residência, diplomacia, movimentos humanitários etc.).  
A primeira-ministra Sophie Wilmès emitiu um aviso: "As empresas podem 
ser multadas se infringirem as novas regras”. 

Viagens/Fronteiras 
(comércio exterior, 

turismo...)  
 

O governo belga introduziu temporariamente os controles fronteiriços em 
todas as fronteiras internas.  
O tráfego de mercadorias e a circulação de pessoas para fins de trabalho 

fronteiriço ou de regresso para sua residência num Estado-Membro da UE 
não serão impedidos. 

A Bélgica chegou a implantar controles nas fronteiras externas, por 
considerar que os vizinhos holandeses não estavam contendo de forma 
eficaz o contágio por coronavírus. 
Todos os cidadãos belgas e residentes permanentes que retornam à Bélgica 
de outro país devem permanecer em quarentena por 14 dias. Eles devem 

evitar contato próximo com outras pessoas e evitar sair de casa o máximo 
possível. É proibido trabalhar durante esse período, mesmo em setores 
essenciais (exceto teletrabalho). 
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Tempo de duração 
até flexibilizar? 

Curva de contágio. 

Data de reabertura: previsto para 3 de maio. 

Total de casos (até 23 de abril): 

 
Economia - 

comércio/serviços 
(MPEs) 

Um grupo de especialistas de alto nível está preparando uma saída gradual 
do bloqueio belga que foi imposto para conter a disseminação do 
coronavírus. O grupo possui membros do mundo científico, especialistas do 
mundo econômico e social. 

Viagens/Fronteiras 
(comércio exterior, 

turismo...) 
 

O governo belga ainda não anunciou medidas de flexibilização do seu 

controle fronteiriço. 

Fontes 

https://www.publico.pt/2020/04/06/mundo/noticia/covid19-paises-europeus-comecam-

estudar-fim-medidas-isolamento-1911156 

https://valor.globo.com/mundo/noticia/2020/04/06/austria-anuncia-plano-para-flexibilizar-

quarentena-devido-ao-coronavirus.ghtml 

https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/03/ameaca-de-colapso-fez-europa-

abandonar-estrategia-proposta-agora-por-bolsonaro.shtml 

https://coronavirus.jhu.edu/data/new-cases 

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/belgium 

https://www.news18.com/news/buzz/these-countries-have-flattened-the-coronavirus-

curve-and-they-are-all-led-by-women-2572179.html 

https://www.brusselstimes.com/belgium/104412/belgium-in-brief-how-to-phase-out-a-

lockdown/ 

 

 

 

 

 

https://www.publico.pt/2020/04/06/mundo/noticia/covid19-paises-europeus-comecam-estudar-fim-medidas-isolamento-1911156
https://www.publico.pt/2020/04/06/mundo/noticia/covid19-paises-europeus-comecam-estudar-fim-medidas-isolamento-1911156
https://valor.globo.com/mundo/noticia/2020/04/06/austria-anuncia-plano-para-flexibilizar-quarentena-devido-ao-coronavirus.ghtml
https://valor.globo.com/mundo/noticia/2020/04/06/austria-anuncia-plano-para-flexibilizar-quarentena-devido-ao-coronavirus.ghtml
https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/03/ameaca-de-colapso-fez-europa-abandonar-estrategia-proposta-agora-por-bolsonaro.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/03/ameaca-de-colapso-fez-europa-abandonar-estrategia-proposta-agora-por-bolsonaro.shtml
https://coronavirus.jhu.edu/data/new-cases
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/belgium
https://www.news18.com/news/buzz/these-countries-have-flattened-the-coronavirus-curve-and-they-are-all-led-by-women-2572179.html
https://www.news18.com/news/buzz/these-countries-have-flattened-the-coronavirus-curve-and-they-are-all-led-by-women-2572179.html
https://www.brusselstimes.com/belgium/104412/belgium-in-brief-how-to-phase-out-a-lockdown/
https://www.brusselstimes.com/belgium/104412/belgium-in-brief-how-to-phase-out-a-lockdown/
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CHINA 
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Saúde - Números de 
contaminados x 

mortes  

Data de início do Lockdown em Wuhan – 23 de janeiro. Na China as 
medidas de isolamento foram feitas por região. 
Gráfico de novos casos: 

 
Gráfico de mortes diárias: 

 
 

Economia - 
comércio/serviços 

(MPEs)  

Sendo a origem do vírus na China, o governo teve de iniciar desde fevereiro 
de 2020 medidas de isolamento total da população, época em que se 

tornou mais crítico o contágio.  
Comércios e shoppings foram fechados e foi imposta medida de isolamento 

total das pessoas em suas casas.  
O governo dispunha de um sistema de monitoramento da população, que 

informava a temperatura corporal e essas pessoas eram visitados para 
poder receber compras e afins.  

Viagens/Fronteiras 
(comércio exterior, 

turismo...)  
 

Entre o final de março e o início de abril o acesso de turistas estrangeiros 
ou que não moravam na China foi proibido, juntamente com fechamento 

das fronteiras, suspensão de viagens e vistos.  
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Tempo de duração 
até flexibilizar? 

Curva de contágio. 

Data de reabertura: final de março; 7 de abril para quem tem código verde 

no aplicativo do governo. 

Número total de casos (até 23 de abril): 
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Economia - 
comércio/serviços 

(MPEs) 

As primeiras medidas de relaxamento foram implementadas no final de 

março, depois da primeira semana completa sem novos casos de 
contaminação, shopping centers foram reabertos, alguns residentes 
“epidemic free” foram autorizados a sair de casa por 2 horas por dia.  
No começo de abril lojas, serviços e escolas de algumas cidades, como 

Ningbo e Wuhan, foram abertos ao público, ainda respeitando diretrizes de 
não ter mais de 40 pessoas em um espaço e o distanciamento social, além 

de medidas de saúde como utilização de máscaras e desinfecção.  
Após preencher um formulário no aplicativo Alypay Health Code, o usuário 
recebe um QR Code gerado pelo software com base em seu endereço, 

histórico médico e risco de contaminação. Verde: mobilidade irrestrita, 

Amarelo: permanecer em casa 7 dias, Vermelho: quarentena por 2 
semanas.  
Os QR Codes têm sido utilizados para acessar transporte público, identificar 

moradores em condomínios, de forma ampla e variada para amparar o 
monitoramento e restrição regulamentado pelas províncias chinesas; 
Algumas empresas farão teste para covid19 antes que os funcionários 

retomem as atividades. 

Viagens/Fronteiras 
(comércio exterior, 

turismo...) 
 

A partir de 7 de abril, após um período sem registros de morte, todos 
aqueles que possuam código verde no aplicativo de saúde em seu celular 

estariam autorizados a circular (limite de mil viajantes por dia entre Wuhan 
e Pequim). 
Em Wuhan algumas restrições nos transportes públicos permanecem e 
escolas continuam fechadas sem previsão de retomar suas atividades. 

Viagens saindo de algumas províncias foram suspensas, sendo solicitado 
que os moradores não saíssem de suas casas, como é o caso da província 
de Hubei que tem atualmente um aumento brusco nos casos de Covid-19. 

Para viajantes estrangeiros as fronteiras ainda estão fechadas para que se 
mantenham o controle do contágio importado. 

Fontes 

https://www.thinkglobalhealth.org/article/travel-restrictions-china-due-covid-19 

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/china/ 
https://www.china-briefing.com/news/managing-china-business-during-coronavirus-

outbreak-updates-advisory/ 

https://www.thinkglobalhealth.org/article/travel-restrictions-china-due-covid-19
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/china/
https://www.china-briefing.com/news/managing-china-business-during-coronavirus-outbreak-updates-advisory/
https://www.china-briefing.com/news/managing-china-business-during-coronavirus-outbreak-updates-advisory/
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Saúde - Números de 
contaminados x 

mortes  

 Data de início das restrições: 22 de março. 
Gráfico de novos casos: 

 
Gráfico de mortes diárias: 

 

Economia - 
comércio/serviços 

(MPEs)  

Não houve lockdown completo na Coréia do Sul. No entanto, o país fechou 
suas escolas e impôs medidas de restrição de circulação e aglomerações.   
A economia está funcionando com uma capacidade muito 
reduzida devido à queda no consumo tanto 
doméstico quanto externo, algo crítico para uma nação centrada na 
exportação.  
Muitos negócios se mantêm abertos aplicando medidas de higiene 
e distanciamento social, além do uso de máscaras. Isso levou a um 
aumento de circulação de pessoas, contudo, muitos negócios ainda têm 
sofrido queda em suas vendas.   

Viagens/Fronteiras 
(comércio exterior, 

turismo...)  
 

O governo da Coréia do Sul, no dia 01/03 aumentou as restrições às pessoas 
que vêm do exterior para evitar novas infecções por coronavírus e 
anunciou novas medidas de estímulo aos exportadores atingidos pelo 
surto.  
A Coréia do Sul suspendeu temporariamente a isenção de visto para 
cidadãos de países que impuseram proibições de viagem aos sul-
coreanos. A mudança afetou os viajantes de pelo menos 88 países, 
incluindo Austrália, Canadá, Rússia e França, entre outros.  
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 Tempo de duração 
até flexibilizar? 

Curva de contágio. 

Data de reabertura: 19 de abril. 

Número total de casos (até 23 de abril): 
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Economia - 
comércio/serviços 

(MPEs) 

A Coreia do Sul anunciou cinco medidas para a retomada da vida cotidiana:  
(1) ficar em casa de três a quatro dias quando estiver doente; 

(2) manter uma distância de dois braços das pessoas;  
(3) desinfetar espaços de convívio social uma vez ao dia e diariamente 
ventilá-los pela manhã e pela noite;  
(4) lavar as mãos por 30 segundos e cobrir a tosse com cotovelos e  
(5) manter-se conectado emocionalmente, mesmo socialmente distante.  

 
Pontos de teste: o governo sul-coreano instalou 85 pontos de teste rápido 

no país por meio do sistema drive-thru. Os processos de cadastramento, 
coleta e pagamento levam cerca de 10 minutos. O resultado é enviado por 

SMS em três dias;  
Quarentena compulsória: pessoas que apresentam sintomas ou estão 
aguardando o resultado dos testes são colocados em quarentena 

compulsória, monitorados por um aplicativo que triangula dados do GPS 

com outras informações pessoais. Caso as pessoas em tais condições 
abandonem seus locais de quarentena, as forças policiais podem ser 
acionadas; 

Viagens/Fronteiras 
(comércio exterior, 

turismo...) 
 

As medidas impostas anteriormente se mantêm.  

 

Fontes 

https://coronavirus.jhu.edu/map.html  
https://www.nytimes.com/reuters/2020/04/08/world/asia/08reuters-health-coronavirus-
southkorea.html  
http://ncov.mohw.go.kr/en/  
https://brasil.elpais.com/sociedade/2020-03-16/coreia-e-espanha-exemplos-opostos-de-
controle-epidemiologico-do-coronavirus.html  
https://www.channelnewsasia.com/news/asia/covid-19-outbreak-in-south-korea-impacts-
small-businesses-video-12538928  

https://www.weforum.org/agenda/2020/03/south-korea-covid-19-containment-testing/  
https://www.worldometers.info/coronavirus/ 

 

 

 

 

https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://www.nytimes.com/reuters/2020/04/08/world/asia/08reuters-health-coronavirus-southkorea.html
https://www.nytimes.com/reuters/2020/04/08/world/asia/08reuters-health-coronavirus-southkorea.html
http://ncov.mohw.go.kr/en/
https://brasil.elpais.com/sociedade/2020-03-16/coreia-e-espanha-exemplos-opostos-de-controle-epidemiologico-do-coronavirus.html
https://brasil.elpais.com/sociedade/2020-03-16/coreia-e-espanha-exemplos-opostos-de-controle-epidemiologico-do-coronavirus.html
https://www.channelnewsasia.com/news/asia/covid-19-outbreak-in-south-korea-impacts-small-businesses-video-12538928
https://www.channelnewsasia.com/news/asia/covid-19-outbreak-in-south-korea-impacts-small-businesses-video-12538928
https://www.weforum.org/agenda/2020/03/south-korea-covid-19-containment-testing/
https://www.worldometers.info/coronavirus/


Referências Internacionais 
MEDIDAS DE FLEXIBILIZAÇÃO DO ISOLAMENTO SOCIAL DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 

 

 

 
Unidade de Assessoria Institucional – Sebrae Nacional                                                                                  Página 22 de 42 

 

DINAMARCA 
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Saúde - Números de 
contaminados x 

mortes  

Data de início das restrições: 11 de março 
Gráfico de novos casos: 

 
Gráfico de mortes diárias: 

 

 

Economia - 
comércio/serviços 

(MPEs)  

O governo ordenou a proibição temporária de profissões liberais, quando 
o distanciamento social não pode ser mantido entre profissionais e 
clientes, incluindo cabeleireiros, tatuadores, massoterapeutas, esteticistas 
etc. Os tratamentos realizados por profissionais de saúde autorizados, em 
hospitais privados, clínicas etc. não estão proibidos. 
 
Houve também a proibição temporária de boates, discotecas, bares, pubs, 
cafés etc. Assim como a proibição temporária do serviço de refeições em 
restaurantes, cafés etc. Ainda é possível que restaurantes e cafés vendam 
alimentos e bebidas para entrega em domicílio, se: 
- Garantirem que todos os funcionários sigam as recomendações das 

autoridades de saúde sobre boa higiene e conduta apropriada; 
- Exibirem cartazes informativos com orientações dos sintomas do novo 

coronavírus e orientações para se isolarem em casa; 
- Exibirem cartazes informativos sobre boa higiene e conduta apropriada; 
- Disponibilizarem água e sabão e/ou desinfetante para as mãos para 

visitantes, na medida do possível; 
- Garantirem que os funcionários usem luvas ao vender alimentos não 

embrulhados; 
- Alterarem o layout das instalações para garantir o distanciamento social 

entre os trabalhadores. 
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Viagens/Fronteiras 
(comércio exterior, 

turismo...) 
 

O governo dinamarquês implementou o controle de fronteira em todas as 
fronteiras da Dinamarca como parte do esforço para conter a disseminação 
do coronavírus, até 10 de maio de 2020.  
As pessoas que desejam entrar na Dinamarca devem ser rejeitadas nas 
fronteiras, inclusive nos aeroportos, a menos que tenham um propósito 
cabível para entrar, por exemplo se a pessoa é dinamarquesa, vive ou 
trabalha na Dinamarca ou se foi contratada para fornecer bens ou serviços 
no país.  
Essa alteração não significa que as fronteiras dinamarquesas estejam sendo 
fechadas para entrada por dinamarqueses ou outros residentes que voltem 
para casa após férias ou estadias no exterior. 
Pessoas que atravessam a fronteira dinamarquesa para retornar aos seus 
países de residência, por exemplo: suecos que estiveram de férias no 
exterior serão considerados com um propósito cabível de entrada. O 
mesmo se aplica aos viajantes em trânsito nos aeroportos e ao pessoal das 
companhias aéreas.  
Os cidadãos dinamarqueses são desaconselhados a todas as viagens que 
não sejam essenciais ao exterior. 
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Tempo de duração 
até flexibilizar? 

Curva de contágio. 

Data de reabertura: previsto para 15 de abril para escolas e creches. 

As diretrizes das escolas ainda estão sendo definidas. É preciso haver mais 
distância entre crianças, regimes de limpeza mais rigorosos e mais aulas ao 
ar livre. 

 
Número total de casos (até 23 de abril): 
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Economia - 
comércio/serviços 

(MPEs) 

Retorno gradual de funcionários aos locais de trabalho com intensificação 
de medidas de distanciamento e higienização além de este retorno possuir 

flexibilidade de escala. 
Sem previsão de abertura de negócios que demandam contato próximo 

como restaurantes, salões de beleza, baladas etc. 
Empregados públicos de funções não críticas permanecem em isolamento 

social. 
Reuniões com mais de 10 pessoas continuam proibidas até 10 de maio. 
Grandes eventos estão proibidos até agosto. 

Viagens/Fronteiras 
(comércio exterior, 

turismo...) 
 

Controle de fronteiras estão em vigor, mas estima-se uma flexibilização na 
entrada de estrangeiros no país a partir do dia 10 de maio. 
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Fontes 

https://politi.dk/en/coronavirus-in-denmark/extension-of-measures-during-the-covid19-

outbreak-in-denmark 

https://um.dk/en/travel-and-residence/coronavirus-covid-19/ 

https://coronavirus.jhu.edu/data/mortality 

https://coronavirus.jhu.edu/map.html 

https://www.bbc.com/news/world-europe-52291326 

https://www.bbc.com/news/world-europe-52226763 

https://www.worldometers.info/coronavirus/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://politi.dk/en/coronavirus-in-denmark/extension-of-measures-during-the-covid19-outbreak-in-denmark
https://politi.dk/en/coronavirus-in-denmark/extension-of-measures-during-the-covid19-outbreak-in-denmark
https://um.dk/en/travel-and-residence/coronavirus-covid-19/
https://coronavirus.jhu.edu/data/mortality
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://www.bbc.com/news/world-europe-52291326
https://www.bbc.com/news/world-europe-52226763
https://www.worldometers.info/coronavirus/
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Saúde - Números de 
contaminados x 

mortes  

Data de início das restrições: Em 13/03 foi declarado Estado de Emergência 
Nacional.  

Gráfico de novos casos: 

 
Gráfico de mortes diárias: 

 

Economia - 
comércio/serviços 

(MPEs)  

As medidas de Distanciamento Social se iniciaram em 15/03 em âmbito 
nacional, porém cada estado regula suas políticas de distanciamento social 
e fechamento de comércio. 
42 dos 52 estados e territórios norte-americanos aderiram ao toque de 
recolher e decretaram o fechamento do comercio não essencial. 
O Governo federal anunciou um pacote de medidas de 1 trilhão de dólares 
(o maior pacote econômico já anunciado por algum país na história) para 
atenuar os prejuízos da crise do coronavírus. 

Viagens/Fronteiras 
(comércio exterior, 

turismo...)  
 

Os voos vindos da China, Irã, e da Europa estão suspensos desde 16/03 até 

6/05, além disso, as fronteiras terrestres com Canadá e México estão 

fechadas para turismo e viagens não essenciais. 
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 Tempo de duração 
até flexibilizar? 

Curva de contágio. 

Data de reabertura: 30 de abril. 

O número total de casos (até 23 de abril): 
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Economia - 
comércio/serviços 

(MPEs) 

O governo federal emitiu um guia de recomendações para que a população 
permaneça em suas residências e para que evitem aglomerações com mais 
de 10 pessoas; 

O presidente propôs um plano em três etapas para a flexibilização do 
isolamento. A aplicação do mesmo não tem data definida, e deve ser 
implementado por cada governador dos estados ou territórios. O plano 
avança uma fase quando o território atingir 14 dias consecutivos de queda 
no número diário de novas infecções. 

• A primeira etapa, deve ser implementada após 14 dias com baixas 
sucessivas no número diário de novos casos, com a reabertura de 
comercio, restaurantes, academias, cinemas e teatros, desde que 
garantam a distância mínima entre as pessoas. Eventos continuam 
proibidos, e as escolas e bares permanecem fechados, assim como 
visitas a asilos continuam proibidas. Cirurgias eletivas podem ser feitas. 
Grupos de risco continuam em isolamento obrigatório. Pequenos 
restaurantes e bares permanecem fechados. No ambiente corporativo, 
manter áreas comuns fechadas. 

• A segunda etapa, após mais 14 dias consecutivos de baixa nos números 
de novos infectados, consiste na liberação de outros estabelecimentos, 
bares, e viagens não essenciais. Eventos com mais de 50 pessoas não 
são permitidos. Home office continua sendo incentivado. Grupos de 
risco continuam em isolamento obrigatório. Pequenos restaurantes e 
bares poderão reabrir com quantidade limitada de clientes. No 
ambiente corporativo, manter áreas comuns fechadas ou seguir 
protocolos de distanciamento. 

• Na última fase, após mais 14 dias consecutivos de queda no número de 
novas infecções, os grupos de risco podem voltar a circular, mantendo 
regras de distanciamento, evitando permanecer em ambientes 
fechados. Pequenos restaurantes e bares poderão reabrir. Retomada 
ao trabalho . 

Viagens/Fronteiras 
(comércio exterior, 

turismo...) 
 

As viagens não essenciais podem feitas apenas após a segunda fase do 

plano. O trânsito de mercadorias entre as fronteiras fica aberto. 
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Fontes 

https://edition.cnn.com/interactive/2020/health/coronavirus-maps-and-cases/ 

https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2020/03/casa-branca-projeta-ao-menos-100-mil-

mortos-nos-eua-mesmo-com-distanciamento-social.shtml 

https://www.businessinsider.com/us-map-stay-at-home-orders-lockdowns-2020-3 

https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/ansa/2020/04/17/trump-propoe-plano-de-3-

fases-para-reabertura-economica.htm 

https://www.worldometers.info/coronavirus/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://edition.cnn.com/interactive/2020/health/coronavirus-maps-and-cases/
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2020/03/casa-branca-projeta-ao-menos-100-mil-mortos-nos-eua-mesmo-com-distanciamento-social.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2020/03/casa-branca-projeta-ao-menos-100-mil-mortos-nos-eua-mesmo-com-distanciamento-social.shtml
https://www.businessinsider.com/us-map-stay-at-home-orders-lockdowns-2020-3
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/ansa/2020/04/17/trump-propoe-plano-de-3-fases-para-reabertura-economica.htm
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/ansa/2020/04/17/trump-propoe-plano-de-3-fases-para-reabertura-economica.htm
https://www.worldometers.info/coronavirus/
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ESPANHA 
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Saúde - Números de 
contaminados x 

mortes  

Data de restrições: 10 de março; Lockdown: 16 de março. 
Gráfico de novos casos: 

 
Gráfico de mortes diárias: 
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Economia - 
comércio/serviços 

(MPEs) 

Em 15 de março toda a população foi obrigada a permanecer em suas 
residências, exceto para comprar alimentos e medicamentos, trabalhar ou 

atender emergências.  
As restrições de bloqueio também determinaram o fechamento 
temporário de lojas e negócios não essenciais, incluindo bares, 

restaurantes, cafés, cinemas e negócios comerciais e de varejo, além de 
anunciariam que o governo poderia contratar prestadores de serviços de 
saúde privados, se necessário. Em 28 de março, o governo espanhol proibiu 

todas as atividades não essenciais, concedendo aos trabalhadores afetados 
licença remunerada a menos que prestassem um serviço essencial, 

trabalhassem remotamente, estivessem em licença médica ou tivessem 
seus contratos suspensos.  

 

Viagens/Fronteiras 
(comércio exterior, 

turismo...)  
 

A Espanha introduziu temporariamente os controles nas fronteiras. 

Somente podem entrar no território nacional por terra: cidadãos 
espanhóis, pessoas residentes na Espanha; trabalhadores transfronteiriços 
e aqueles que provam, documentadamente, causas de força maior ou uma 
situação de necessidade. A resolução não se aplica ao transporte de 
mercadorias. 

M
ED

ID
A

S 
D

E 
FL

EX
IB

IL
IZ

A
Ç

Ã
O

 Tempo de duração 
até flexibilizar? 

Curva de contágio. 

Data de reabertura: 25 de abril.  
Total de casos (até 23 de abril): 
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Economia - 
comércio/serviços 

(MPEs) 

Criou comitês de especialistas para elaborarem a estratégia de 
relaxamento gradual das medidas de confinamento e, ao mesmo tempo, 

evitar uma segunda onda de infecções. O Governo está preparando a saída 
do estado de emergência, planificando a reconstrução da economia com a 
ajuda de epidemiologistas, cientistas, economistas e outros, sabendo 
sempre que só com grande consenso político e social se poderá por esse 
plano em prática. 

O fechamento imposto desde março a toda atividade não essencial, 

incluindo manufatura e construção, está suspenso após 13 de abril, apesar 
de o estado de emergência ter sido renovado até 25 de abril.  
As empresas terão que adotar as medidas de higiene e proteção para o 

desenvolvimento normal da atividade produtiva. 
Funções sociais essenciais continuam operando: saúde, segurança, bem-

estar e suas cadeias de operação. 
Em espaços públicos deve-se manter medidas de distanciamento e uso de 

máscaras, recomendações para evitar horários de pico. 
Cafés, restaurantes, bares, cinemas, teatros, museus e casas de show, lojas 
e espaços públicos permanecem fechados até 26 de abril. 

Viagens/Fronteiras 
(comércio exterior, 

turismo...) 
 

O bloqueio formal continuará em maio, mas algumas restrições poderão 
ser levantadas em prol da economia paralisada. 

Fontes 

https://www.publico.pt/2020/04/06/mundo/noticia/covid19-paises-europeus-comecam-

estudar-fim-medidas-isolamento-1911156 

https://valor.globo.com/mundo/noticia/2020/04/06/austria-anuncia-plano-para-flexibilizar-

quarentena-devido-ao-coronavirus.ghtml 

https://www.publico.pt/2020/04/04/mundo/noticia/covid19-espanha-prolonga-estado-

emergencia-dia-supera-italia-doentes-1911024 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pandemia_de_COVID-19_na_Espanha 

https://ec.europa.eu/transport/coronavirus-response_en 

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/spain/ 

https://www.jpost.com/breaking-news/coronavirus-spains-death-toll-rises-by-over-600-

624256 

 

 

https://www.publico.pt/2020/04/06/mundo/noticia/covid19-paises-europeus-comecam-estudar-fim-medidas-isolamento-1911156
https://www.publico.pt/2020/04/06/mundo/noticia/covid19-paises-europeus-comecam-estudar-fim-medidas-isolamento-1911156
https://valor.globo.com/mundo/noticia/2020/04/06/austria-anuncia-plano-para-flexibilizar-quarentena-devido-ao-coronavirus.ghtml
https://valor.globo.com/mundo/noticia/2020/04/06/austria-anuncia-plano-para-flexibilizar-quarentena-devido-ao-coronavirus.ghtml
https://www.publico.pt/2020/04/04/mundo/noticia/covid19-espanha-prolonga-estado-emergencia-dia-supera-italia-doentes-1911024
https://www.publico.pt/2020/04/04/mundo/noticia/covid19-espanha-prolonga-estado-emergencia-dia-supera-italia-doentes-1911024
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pandemia_de_COVID-19_na_Espanha
https://ec.europa.eu/transport/coronavirus-response_en
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/spain/
https://www.jpost.com/breaking-news/coronavirus-spains-death-toll-rises-by-over-600-624256
https://www.jpost.com/breaking-news/coronavirus-spains-death-toll-rises-by-over-600-624256
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Saúde - Números de 
contaminados x 

mortes  

Data de início das restrições: 16/03/2020  

Gráfico de novos casos:  

 
Gráfico de mortes diárias: 

 

Economia - 
comércio/serviços 

(MPEs)  

Em 20 de março, o governo anunciou um pacote de apoio de € 15 

bilhões (Aprox. USD 16 bilhões) para ajudar empresas e indivíduos que 
sofrem com a desaceleração econômica resultante do vírus. Este foi um 

aumento de € 10 bilhões (aprox. USD 11 bilhões) em relação a um pacote 
de suporte anterior, anunciado em 16 de março. Entre as mudanças 

apresentadas, houve uma redução de 2,6% nos pagamentos de pensões 
dos funcionários até o final de 2020. 

Viagens/Fronteiras 
(comércio exterior, 

turismo...)  
 

As fronteiras foram fechadas aos não residentes e foram proibidos os 

ajuntamentos com mais de 10 pessoas. Além disso, a capital do país, 
Helsinque e toda a região do entorno, onde há o maior foco de 
contaminação no país, foi isolada para limitar a propagação do novo 
coronavírus, a partir de 27 de março.  

As restrições ao tráfego fronteiriço e as regras de quarentena foram 
reforçadas e continuadas até 13 de maio. Viagens essenciais para o 
trabalho e outro tráfego necessário serão permitidas. Os funcionários que 

atravessam a fronteira devem ter um certificado do empregador, 
declarando que o trabalho é essencial. Como regra principal, todas as 
pessoas que chegam na Finlândia são obrigadas, independentemente do 
motivo da passagem da fronteira, a permanecer em condições de 
quarentena por 14 dias. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Stimulus_(economics)
https://en.wikipedia.org/wiki/Welfare_in_Finland#Employee_pension_plans
https://en.wikipedia.org/wiki/Welfare_in_Finland#Employee_pension_plans
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Tempo de duração 
até flexibilizar? 

Curva de contágio. 

Data de reabertura: 16/04/2020 

Número total de casos (até 23 de abril): 

 
 

Economia - 
comércio/serviços 

(MPEs) 

Em relação às medidas de flexibilização do confinamento, o governo 
finlandês anunciou que já possui gabinetes de peritos para estudar a 
reabertura gradual da vida pública e das atividades econômicas, sempre 

com a preocupação de evitar uma segunda onda de infecções. 

Viagens/Fronteiras 
(comércio exterior, 

turismo...) 
 

A Finlândia anunciou o levantamento dos bloqueios em rodovias ao redor 

de Helsinque e região, em 16/04 dando fim as limitações à circulação de 
carros.  
O governo finlandês ainda não anunciou medidas de flexibilização das suas 

restrições de fronteiras. Tais restrições serão reforçadas e estendidas até 
13 de maio, na tentativa de conter a propagação do COVID-19. 

Fontes 

https://www.publico.pt/2020/04/06/mundo/noticia/covid19-paises-europeus-comecam-

estudar-fim-medidas-isolamento-1911156 

https://valor.globo.com/mundo/noticia/2020/04/06/austria-anuncia-plano-para-flexibilizar-

quarentena-devido-ao-coronavirus.ghtml 

https://rr.sapo.pt/2020/03/26/mundo/finlandia-isola-helsinquia-para-limitar-propagacao-

do-novo-coronavirus/noticia/186839/ 

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/finland 

https://en.wikipedia.org/wiki/2020_coronavirus_pandemic_in_Finland 

https://www.news18.com/news/buzz/these-countries-have-flattened-the-coronavirus-

curve-and-they-are-all-led-by-women-2572179.html 

https://www.neweurope.eu/article/finland-extends-border-restrictions-until-may-13/ 

https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/mundo/2020/04/16/interna_mundo,84

5023/dinamarca-finlandia-e-alemanha-comecam-a-afrouxar-regras-de-isolament.shtml 

 

 

 

https://www.publico.pt/2020/04/06/mundo/noticia/covid19-paises-europeus-comecam-estudar-fim-medidas-isolamento-1911156
https://www.publico.pt/2020/04/06/mundo/noticia/covid19-paises-europeus-comecam-estudar-fim-medidas-isolamento-1911156
https://valor.globo.com/mundo/noticia/2020/04/06/austria-anuncia-plano-para-flexibilizar-quarentena-devido-ao-coronavirus.ghtml
https://valor.globo.com/mundo/noticia/2020/04/06/austria-anuncia-plano-para-flexibilizar-quarentena-devido-ao-coronavirus.ghtml
https://rr.sapo.pt/2020/03/26/mundo/finlandia-isola-helsinquia-para-limitar-propagacao-do-novo-coronavirus/noticia/186839/
https://rr.sapo.pt/2020/03/26/mundo/finlandia-isola-helsinquia-para-limitar-propagacao-do-novo-coronavirus/noticia/186839/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/finland
https://en.wikipedia.org/wiki/2020_coronavirus_pandemic_in_Finland
https://www.news18.com/news/buzz/these-countries-have-flattened-the-coronavirus-curve-and-they-are-all-led-by-women-2572179.html
https://www.news18.com/news/buzz/these-countries-have-flattened-the-coronavirus-curve-and-they-are-all-led-by-women-2572179.html
https://www.neweurope.eu/article/finland-extends-border-restrictions-until-may-13/
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/mundo/2020/04/16/interna_mundo,845023/dinamarca-finlandia-e-alemanha-comecam-a-afrouxar-regras-de-isolament.shtml
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/mundo/2020/04/16/interna_mundo,845023/dinamarca-finlandia-e-alemanha-comecam-a-afrouxar-regras-de-isolament.shtml
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Saúde - Números de 
contaminados x 

mortes  

Data de início das restrições: 29 de fevereiro; Lockdown: 15 de março. 
Gráfico de novos casos: 

 
Gráfico de mortes diárias: 

 

Economia - 
comércio/serviços 

(MPEs)  

Os comércios não essenciais estão fechados desde 15 de março. Mercados, 
Farmácias e mercados ao ar livre estão funcionando, mas com restrição de 
aglomeração de pessoas. 
Na prática, o isolamento proíbe que as pessoas saiam de casa exceto para: 

• Ir ao trabalho se essencial, inadiável e que não pode ser remoto; 
• Ir ao mercado, ou padaria; 
• Cuidar de pessoas da família (idosos, crianças ou doentes); 
• Consultas médicas ou ir à farmácia; 
• Passear com pets ou se exercitar desde que a atividade seja feita, 

no máximo a 1 km de sua residência, não ultrapasse 1 hora e não 
aglomere pessoas. 

O governo recomendou que os postos de trabalho fossem feitos de 
maneira remota, e aprovou um plano de demissão parcial para facilitar aos 
trabalhadores que não pudessem fazer seu trabalho remotamente, 
recebendo um auxílio desemprego temporário. 

Viagens/Fronteiras 
(comércio exterior, 

turismo...)  
 

As fronteiras do país foram fechadas no dia 17/03 por pelo menos 30 dias. 
A exceção é para residentes, médicos, diplomatas e profissionais que 
trabalham para conter a epidemia.  
Viagens dentro do país só estão permitidas para jornalistas e profissionais 
da saúde, com apresentação de credencial. 
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Tempo de duração 
até flexibilizar? 

Curva de contágio. 

Data de reabertura: 11 de maio. 

Total de casos (até 23 de abril): 

 

Economia - 
comércio/serviços 

(MPEs) 

As medidas de distanciamento social serão gradativamente aliviadas, 
primeiro com a abertura de escolas e creches.  
Espera-se que até 11/05 o país tenha capacidade para fazer testagem em 
larga escala na população mais vulnerável ao vírus (idosos, pessoas com 
comorbidades, e outros grupos vulneráveis) e aos grupos mais expostos 
(profissionais da saúde, de outros serviços essenciais e de atenção ao 
público). 
Restaurantes, bares, cinemas, teatros, e outros estabelecimentos que 
aglomerem pessoas continuarão fechados, e ainda não há previsão para 
reabertura. 
Festivais e shows com grande público não serão realizados até meados de 
julho. 
Empresas e indústrias retomarão suas atividades, progressivamente. As 
medidas de precaução para este fim serão acordadas entre as autoridades 
sanitárias e os sindicatos. 
Recomendação de uso de máscaras no transporte público. 
O governo francês anunciará mais detalhes sobre as medidas a serem 
tomadas para a retomada das atividades até o final de abril. 

Viagens/Fronteiras 
(comércio exterior, 

turismo...) 
 

A fronteira permanecerá fechada para pessoas de fora da União Europeia; 
A previsão é que o prazo do fechamento das fronteiras seja prorrogado 
para 15/05 podendo ficar fechadas até setembro. 

Fontes 

https://edition.cnn.com/interactive/2020/health/coronavirus-maps-and-cases/ 

https://coronavirus.jhu.edu/map.html 

https://www.france24.com/en/20200317-france-s-coronavirus-lockdown-what-you-can-

and-can-t-do 

https://www.politico.eu/article/france-announces-stricter-coronavirus-confinement-rules/ 

https://www.politico.eu/article/macron-says-frances-lockdown-to-be-eased-from-may-11/ 

https://www.worldometers.info/coronavirus/ 

 

 

 

https://edition.cnn.com/interactive/2020/health/coronavirus-maps-and-cases/
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://www.france24.com/en/20200317-france-s-coronavirus-lockdown-what-you-can-and-can-t-do
https://www.france24.com/en/20200317-france-s-coronavirus-lockdown-what-you-can-and-can-t-do
https://www.politico.eu/article/france-announces-stricter-coronavirus-confinement-rules/
https://www.politico.eu/article/macron-says-frances-lockdown-to-be-eased-from-may-11/
https://www.worldometers.info/coronavirus/
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Saúde - Números de 
contaminados x 

mortes  

Data de início das restições: 5 de março; Lockdown: 10 de março. 
Gráfico de novos casos: 

 
Gráfico de mortes diárias: 

 

 

Economia - 
comércio/serviços 

(MPEs)  

Em 6 de abril de 2020, o Conselho de Ministros aprovou um decreto-lei que 
introduziu medidas urgentes em relação ao acesso ao crédito e adiamento 
de obrigações para as empresas, bem como poderes especiais nos setores 

de importância estratégica e justiça. O decreto interveio no apoio às 
empresas em dificuldade com medidas específicas em cinco áreas 
principais: acesso ao crédito, suporte à liquidez, exportações, 

internacionalização e investimentos; medidas para garantir a continuidade 
dos negócios; fortalecimento de poderes especiais em áreas de 

importância estratégica e obrigações de transparência financeira; medidas 
tributárias e contábeis; disposições adicionais. 

Viagens/Fronteiras 
(comércio exterior, 

turismo...)  
 

Em todo o território nacional, está proibida viagem de turismo. Os italianos 

e estrangeiros que ainda não concluíram a jornada turística iniciada 
anteriormente só podem viajar estritamente necessário para retornar o 
mais rápido possível aos seus locais de residência, casa ou lar; depois, as 
rotas rodoviárias para e dos aeroportos e/ou estações ferroviárias de 
partida ou chegada e para a residência, casa ou residência).  

Os bares e restaurantes dentro das instalações de hotéis e acomodações 
podem continuar realizando seus negócios exclusivamente para os 
hóspedes dessas instalações e em conformidade com as precauções de 
segurança em vigor. 
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Tempo de duração 
até flexibilizar? 

Curva de contágio. 

Data de reabertura: 14 de abril, porém medidas adotadas para retorno 

gradual das atividades na região de Lombardia a partir de 4 de maio. 
Total de casos (até 23 de abril): 

 

Economia - 
comércio/serviços 

(MPEs) 

A partir de 14 de abril houve a abertura de papelarias, livrarias e lojas de 
roupas para crianças e bebês. Incluiu-se também os serviços de revenda de 
acessórios e reparo de computadores, artigos eletrônicos, 

telecomunicação e eletrodomésticos. Negócios varejistas de materiais para 
ótica e fotografia, ferramentas e lavanderias, entre outros. 

As medidas de confinamento da população foram adiadas para até 3 de 
maio. 

O exercício das atividades comerciais deverá garantir a manutenção do 
distanciamento social (1 metro), limpeza e higiene do ambiente pelo menos 
duas vezes ao dia, é obrigatório o uso de máscara nos locais fechados e em 

todos processos de trabalho onde não seja possível respeitar o 
distanciamento, além do uso de luvas descartáveis, entre outras 

recomendações. 
A partir de 4 de maio: Reabertura de escritórios e fábricas com 

escalonamento horários dos profissionais. 
A silvicultura e a indústria da madeira estão incluídas entre as atividades de 

produção permitidas. 
Centros de estética e salões poderão funcionar com número limitado de 
clientes. 

Clientes deverão usar máscaras e luvas. Lojas deverão garantir 
distanciamento e higienizar os estabelecimentos duas vezes ao dia. 

Obrigatoriedade do monitoramento da temperatura de funcionários e 
clientes. 
No que diz respeito à chamada "fase 2", o governo já está trabalhando para 

reiniciar o sistema de produção por meio de um programa estruturado que 

se apoia em dois pilares: a criação de um grupo de trabalho de especialistas 
e o protocolo segurança no local de trabalho.  
O Comitê, composto por especialistas em questões econômicas e sociais , 

terá, em consulta com o Comitê Técnico-Científico, a tarefa de desenvolver 
as medidas necessárias para uma recuperação gradual nos diversos setores 
das atividades sociais, econômicas e produtivas, também através da 
identificação de novos modelos organizacionais e relacionais, que levam 
em consideração as necessidades de contenção e prevenção de 

emergências. 
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Viagens/Fronteiras 
(comércio exterior, 

turismo...) 
 

N/A 

 

Fontes 

http://www.governo.it/it/coronavirus-misure-del-governo 

http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/02/20A01976/sg 

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/italy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.governo.it/it/coronavirus-misure-del-governo
http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/02/20A01976/sg
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/italy
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contaminados x 

mortes  

Data de início de restrições: 21 de abril. 
Gráfico de novos casos: 

 
Gráfico de mortes diárias: 

 

Economia - 
comércio/serviços 

(MPEs)  

Em 30 de março o governo do México emitiu um decreto nacional que 
estabeleceu apenas o funcionamento de estabelecimentos essenciais, 

como supermercados, farmácias, bancos, serviços básicos como luz, 
energia etc.   

Os governos locais já vinham, ao longo do mês de março, estabelecendo 
decretos de isolamento e restrição de funcionamento de atividades não 

essenciais. 

Viagens/Fronteiras 
(comércio exterior, 

turismo...)  
 

México e Estados Unidos concordaram em restringir o tráfego em suas 
fronteiras para viagens e turismo não essenciais a partir de 21 de abril. O 

comércio de bens e trabalhadores com licença de migração não foram 
afetados pela medida.  
Ao Sul, as fronteiras com a Guatemala e Belize também estão fechadas para 

circulação de pessoas. 
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 Tempo de duração 
até flexibilizar? 

Curva de contágio. 

Data de reabertura: previsto para 30 de maio/1º de junho. 
Número total de casos (até 23 de abril): 
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Economia - 
comércio/serviços 

(MPEs) 

O primeiro momento, que abrangerá os setores produtivos será até o verão 
(segunda metade de junho a fins de setembro) e o posterior se estenderá 

até o final do ano. Será realizado um processo gradual de reincorporação 
de setores. 

Viagens/Fronteiras 
(comércio exterior, 

turismo...) 
 

Não há medidas de flexibilização. As restrições estão válidas até o próximo 
dia 21 de maio. 
 

Fontes 

https://coronavirus.jhu.edu/map.html 

https://www.marca.com/claro-mx/trending/2020/04/21/5e9e7e2d22601dd1248b45f3.html 

https://elpais.com/internacional/2020-03-20/mexico-y-eeuu-limitan-el-trafico-fronterizo-

por-el-coronavirus.html 

https://www.gob.mx/trabajoencasa?tab=Empresas 

https://www.sandiegouniontribune.com/en-espanol/noticias/bc/articulo/2020-04-

20/gobierno-de-eua-alarga-otros-30-dias-el-cierre-de-fronteras-con-mexico-y-canada 

https://www.milenio.com/politica/fase-3-coronavirus-mexico-entro-etapa-peligrosa-covid-

19 

https://www.eleconomista.es/economia/noticias/10489006/04/20/Los-cierres-se-

extenderan-hasta-final-de-ano-para-algunos-negocios.html 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590914&fecha=31/03/2020&print=tru

e 

https://politica.expansion.mx/estados/2020/04/01/estado-por-estado-medidas-que-se-han-

tomado-contra-covid-19 

https://www.worldometers.info/coronavirus/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://www.marca.com/claro-mx/trending/2020/04/21/5e9e7e2d22601dd1248b45f3.html
https://elpais.com/internacional/2020-03-20/mexico-y-eeuu-limitan-el-trafico-fronterizo-por-el-coronavirus.html
https://elpais.com/internacional/2020-03-20/mexico-y-eeuu-limitan-el-trafico-fronterizo-por-el-coronavirus.html
https://www.gob.mx/trabajoencasa?tab=Empresas
https://www.sandiegouniontribune.com/en-espanol/noticias/bc/articulo/2020-04-20/gobierno-de-eua-alarga-otros-30-dias-el-cierre-de-fronteras-con-mexico-y-canada
https://www.sandiegouniontribune.com/en-espanol/noticias/bc/articulo/2020-04-20/gobierno-de-eua-alarga-otros-30-dias-el-cierre-de-fronteras-con-mexico-y-canada
https://www.milenio.com/politica/fase-3-coronavirus-mexico-entro-etapa-peligrosa-covid-19
https://www.milenio.com/politica/fase-3-coronavirus-mexico-entro-etapa-peligrosa-covid-19
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/10489006/04/20/Los-cierres-se-extenderan-hasta-final-de-ano-para-algunos-negocios.html
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/10489006/04/20/Los-cierres-se-extenderan-hasta-final-de-ano-para-algunos-negocios.html
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590914&fecha=31/03/2020&print=true
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590914&fecha=31/03/2020&print=true
https://politica.expansion.mx/estados/2020/04/01/estado-por-estado-medidas-que-se-han-tomado-contra-covid-19
https://politica.expansion.mx/estados/2020/04/01/estado-por-estado-medidas-que-se-han-tomado-contra-covid-19
https://www.worldometers.info/coronavirus/
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Saúde - Números de 
contaminados x 

mortes  

Data de início das restrições: 12 de março 
Gráfico de novos casos: 

 
Gráfico de mortes diárias: 

 

Economia - 
comércio/serviços 

(MPEs)  

A República Tcheca, que esteve entre os primeiros países europeus a 
declarar estado de emergência, avançou rapidamente para impor 
restrições às viagens, proibir grandes eventos e fechar negócios não 
essenciais.   
  

 

Viagens/Fronteiras 
(comércio exterior, 

turismo...)  
 

De 14 de março até 24 de abril, a República Tcheca anunciou que haveria 
a reintrodução de controle temporário de fronteira com a Alemanha e com 
a Áustria, além de controle aéreo.  
O Ministério dos Transportes concedeu uma isenção geral de restrições de 
tráfego nas estradas e rodovias da classe I na República Tcheca para 
caminhões e veículos combinados com peso total carregado superior a 7,5 
toneladas e para caminhões e veículos especiais com reboque, se o peso 
total carregado do veículo motor exceder 3,5 toneladas. A isenção é válida 
desde as 15 horas do dia 13 de março de 2020 para o período de duração 
do estado de emergência, mas não mais do que um ano.  
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 Tempo de duração 
até flexibilizar? 

Curva de contágio. 

Data de reabertura: 9 de abril 

Total de casos (até 23 de abril): 
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Economia - 
comércio/serviços 

(MPEs) 

Foi permitido a abertura de pequenas lojas não essenciais (lojas de 
ferramentas e de melhorias domésticas, lojas de bicicletas e serviços de 
reparos, incluindo sapatarias e papelarias) com restrição de circulação de 
pessoas, não mais que duas pessoas no interior, com cuidados de 
distanciamento.  Contudo, o estado de emergência se mantém, bem como 
restrições a qualquer tipo aglomeração.  
Reabertura de lojas de artesanato, feiras, concessionárias e realização de 
casamentos com até 10 pessoas a partir de 20 de abril. 
Reabertura de estabelecimentos de até 200m² a partir de 27 de abril. 
Reabertura de estabelecimentos de até 1.000m² a partir de 11 de maio 
(exceto shopping, autoescolas e academias). 
Reabertura de restaurantes com atendimento em área externa, museus e 
exposições em zoológicos e salões de beleza a partir de 25 de maio. 
Reabertura de shoppings e estabelecimentos acima de 1.000m², teatros e 
realização de eventos culturais de até 50 pessoas a partir de 08 de junho. 

Viagens/Fronteiras 
(comércio exterior, 

turismo...) 
 

A República Tcheca anunciou que desde 14 de abril não há proibição de 
viajar para seus cidadãos que desejam viajar para o exterior e para 
estrangeiros que queiram entrar no país. 
As pessoas que regressarem à República Checa serão sujeitas a uma 
quarentena de 14 dias. A permissão para entrar na República Tcheca está 
estendida aos cônjuges e filhos menores de idade de cidadãos da UE 
residentes na República Tcheca.  

 

Fontes 

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-
visas/schengen/reintroduction-border-control_en  
https://ec.europa.eu/transport/coronavirus-response_en  
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-czech/czech-republics-coronavirus-
infections-top-3000-idUSKBN21I0HT  
https://www.schengenvisainfo.com/news/austria-and-czech-republic-introduce-new-
conditions-of-entry-from-april-14/  
https://www.bollore-logistics.com/en/Pages/news/Coronavirus_Impact_Update.aspx  
https://talkingpointsmemo.com/news/austria-czech-republic-coronavirus-restrictions  
https://www.vox.com/2020/4/10/21215317/coronavirus-europe-lockdown-denmark-
austria-czech-republic  
https://www.politico.eu/article/czech-republic-eases-lockdown-restrictions/  
https://www.ft.com/content/9c6d9b2f-fdca-4cd6-a909-0a08d9f7b8c1  
https://coronavirus.jhu.edu/map.html  
https://www.worldometers.info/coronavirus/ 

 

 

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/reintroduction-border-control_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/reintroduction-border-control_en
https://ec.europa.eu/transport/coronavirus-response_en
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-czech/czech-republics-coronavirus-infections-top-3000-idUSKBN21I0HT
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-czech/czech-republics-coronavirus-infections-top-3000-idUSKBN21I0HT
https://www.schengenvisainfo.com/news/austria-and-czech-republic-introduce-new-conditions-of-entry-from-april-14/
https://www.schengenvisainfo.com/news/austria-and-czech-republic-introduce-new-conditions-of-entry-from-april-14/
https://www.bollore-logistics.com/en/Pages/news/Coronavirus_Impact_Update.aspx
https://talkingpointsmemo.com/news/austria-czech-republic-coronavirus-restrictions
https://www.vox.com/2020/4/10/21215317/coronavirus-europe-lockdown-denmark-austria-czech-republic
https://www.vox.com/2020/4/10/21215317/coronavirus-europe-lockdown-denmark-austria-czech-republic
https://www.politico.eu/article/czech-republic-eases-lockdown-restrictions/
https://www.ft.com/content/9c6d9b2f-fdca-4cd6-a909-0a08d9f7b8c1
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://www.worldometers.info/coronavirus/
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Saúde - Números de 
contaminados x 

mortes  

 Data de início das restrições: 20 de janeiro – para quem vinha da China; 19 
de fevereiro – para a população toda. 
Gráfico de novos casos: 

 
Gráfico de mortes diárias: 

 

Economia - 
comércio/serviços 

(MPEs)  

Em março o governo lançou um aplicativo em que usuários poderiam avisar 
quando estivessem se aproximado de outras pessoas, foi solicitado seu uso 

em empresas que trabalhassem no setor alimentício e de bebidas para 
registrar seus clientes.  
No dia 03 de abril, o país decidiu fechar comércios, escolas e serviços não 

essenciais.  
Em 5 de abril, todas as atrações, esportes, locais de recreação e igrejas 

foram fechados.  
Em 7 de abril, serviços de comida e bebida foram restritos para entrega e 
recolher no local. 

Viagens/Fronteiras 
(comércio exterior, 

turismo...)  
 

Turistas viajando por curto prazo não podem entrar em Singapura, muito 

menos trafegar pelas regiões. Cidadãos singapurianos, permanentes ou 
que dispõem de um passe de longo prazo, terão de ficar em quarentena em 
casa por 14 dias.  
Trabalhadores vindos da Malásia, que detêm passe de trabalho, tem que 

receber permissão do Ministério de Mão-de-Obra. Todas as fronteiras 
foram fechadas e houve cancelamento de viagens. 
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 Tempo de duração 
até flexibilizar? 

Curva de contágio. 

Data de reabertura: sem previsão em razão dos casos terem tido uma alta 

após flexibilização prévia, por isso, o governo tomou novas providências 
no início de abril para combater o contágio. 
Número total de casos (até 23 de abril): 
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Economia - 
comércio/serviços 

(MPEs) 

No dia 22 de abril anunciaram o período Circuit Breaker, estendido até 1º 

de junho. Serviços que manterão abertos para entrega e recolhimento, 

serão: 

• Supermercados, lojas de conveniência, mercearias; 

• Farmácias e itens de cuidado pessoal; 

• Estabelecimentos de Remédios Chineses Tradicionais (TCM, na 
sigla em inglês), com profissionais registrados, poderão abrir para 

consulta e entrega; 

• Lojas de ferramentas; 

• Óticas, por consulta marcada; 

• Serviços essenciais de alimentos, centros de ambulantes, praças de 
alimentação, cafés, venda de lanches quentes. 

Viagens/Fronteiras 
(comércio exterior, 

turismo...) 
 

Sem previsão. 
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