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Fase Amarela de reabertura tem mudança de
horários para o fim de ano
Novas medidas para minimizar riscos de contágio da covid-19 entraram em vigor neste sábado (12)

10:22 12/12/2020
De Secretaria Especial de Comunicação

A Fase Amarela do Plano São Paulo de reabertura terá mudanças a partir deste sábado (12) no sentido de tentar
diminuir o risco de contágio pelo novo coronavírus. A cidade voltou para a Fase Amarela em 30 de novembro. As novas
medidas foram anunciadas nesta sexta-feira (11) pelo Centro de Contingência da Covid-19 e valem por 30 dias
prorrogáveis.

Visando minimizar as grandes concentrações de pessoas nas ruas, shoppings e estabelecimentos comerciais, ficou
estabelecida a possibilidade de ampliação do horário de funcionamento do comércio de rua e dos shoppings por um
período de 12 horas. Mas o horário limite para o fechamento destes espaços será às 22 horas.

Evidências apontadas por epidemiologistas do mundo todo indicam que o lazer noturno é o ambiente de maior
propagação do vírus. Os jovens acabam se expondo mais e em 60% dos casos são assintomáticos. Como moram com
pessoas mais velhas, acabam transmitindo a doença.
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