
 
 
 

Portuguese (Brazil) 

 

Reabertura da Cidade de Nova York: O que os operadores de shopping 
precisam saber 

  
Assim que a Cidade de Nova York (NYC) tiver alcançado todos os marcos de saúde pública que 
permitam a reabertura dos shoppings, todos os shoppings internos, centros comerciais e pontos 
de venda com permissão para operar poderão retomar as atividades.  
 
Para tirar dúvidas importantes sobre a reabertura, leia "Reopening New York City: Frequently 
Asked Questions" (Reabertura da Cidade de Nova York: Perguntas frequentes). Nem todas as 
perguntas serão relevantes, mas esperamos que isso ajude você a implementar novos requisitos. A 
página para empresas durante a COVID-19 do Departamento de Saúde e Higiene Mental de NYC 
tem mais informações e ferramentas para a reabertura e manutenção das operações durante a 
emergência de saúde pública da COVID-19. 
 
Confira as atualizações em nyc.gov/health/coronavirus. Os requisitos municipais e estaduais 
podem mudar conforme aprendemos mais sobre a COVID-19 e sobre as melhores maneiras de 
conter a transmissão e de manter os nova-iorquinos seguros. 
 

Memorize essas quatro ações principais para impedir a transmissão da COVID-19:  
• Fique em casa se adoecer: Fique em casa se estiver doente, a menos que precise sair para 

receber atendimento médico essencial (incluindo teste de COVID-19) ou para cumprir 
outras tarefas essenciais.  

• Distanciamento físico: Mantenha uma distância de pelo menos 6 pés (1,80 m) das outras 
pessoas.  

• Use uma proteção facial: Proteja as pessoas ao seu redor. Mesmo sem os sintomas, você 
pode contaminar outras pessoas e transmitir a doença ao tossir, espirrar ou falar. 
Proteções faciais ajudam a reduzir a transmissão da COVID-19.  

• Higienize bem as mãos: Lave suas mãos frequentemente com água e sabão ou use um 
desinfetante de mãos à base de álcool se não houver água e sabão disponíveis; limpe 
regularmente as superfícies nas quais as pessoas encostam com frequência; evite tocar em 
seu rosto com mãos não higienizadas e cubra sua tosse ou espirro com o braço, não com as 
mãos. 
  

Se os funcionários puderem desempenhar todo ou parte do trabalho em casa, permita que eles 
façam isso, já que a melhor maneira de proteger os funcionários é trabalhar em casa o máximo 
possível. 
 

O que eu preciso fazer para reabrir meu negócio de forma legal?  
 
Etapas exigidas antes da reabertura 

• Crie um Plano de segurança e disponibilize-o no local de trabalho.  

https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-reopening-nyc-faq.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-reopening-nyc-faq.pdf
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-businesses-and-facilities.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-main.page
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/NYS_BusinessReopeningSafetyPlanTemplate.pdf
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• Leia as Diretrizes do Estado de Nova York (NYS) e declare conformidade. O Estado exige 
que você declare que leu e entendeu as orientações para o setor emitidas pelo Estado e 
que as implementará. Preencha o formulário de declaração em  
forms.ny.gov/s3/ny-forward-affirmation.  

• As áreas de estar e estabelecimentos com serviço alimentício localizados em praças de 
alimentação devem funcionar de acordo com as Diretrizes de NYS para serviços 
alimentícios. Os restaurantes em shoppings devem abrir apenas para serviço externo e 
apenas se contarem com uma entrada externa separada para o público. 
 

O Departamento de Saúde de NYC pode mudar as recomendações dependendo da evolução da situação. 
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https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/NYC_Malls_Detailed_Guidance.pdf
https://forms.ny.gov/s3/ny-forward-affirmation
https://forms.ny.gov/s3/ny-forward-affirmation
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Indoor_and_Outdoor_Food_Services_Detailed_Guidelines.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Indoor_and_Outdoor_Food_Services_Detailed_Guidelines.pdf

