NÍVEL 2

ALERTA ELEVADO

A PARTIR DE 2 DE DEZEMBRO

ENCONTROS COM
AMIGOS E FAMÍLIA

BARES, PUBS E
RESTAURANTES

VENDA A RETALHO

TRABALHO E
NEGÓCIO

Não pode haver mistura de
agregados familiares no
interior, com exceção das
pessoas da mesma bolha de
apoio. No exterior, seis pessoas
no máximo.

Os pubs e bares devem fechar,
a menos que funcionem como
restaurantes. Os estabelecimentos
hoteleiros só podem servir álcool com
refeições substanciais. Devem deixar
de receber encomendas às 22h00 e
fechar o mais tardar às 23h00.

Aberto.

Todas as pessoas que puderem
trabalhar a partir de casa devem
fazê-lo.

EDUCAÇÃO

COMPLEXOS
DESPORTIVOS,
INSTALAÇÕES INTERIORES

ALOJAMENTO

CUIDADOS
PESSOAIS

Estabelecimentos de educação
pré-escolar, escolas, escolas
superiores e universidades Abertos. Cuidados infantis,
outras atividades vigiadas para
crianças e bolhas de cuidados
infantis - autorizados.

Aberto.

Aberto.

Aberto.

DORMIDAS FORA

CASAMENTOS E
FUNERAIS

ENTRETENIMENTO

LUGARES DE CULTO

Permitidas com o agregado
familiar ou a bolha de apoio.

15 convidados por casamento,
parceria civil, festa de
casamento e velório; funerais:
30 pessoas.

Aberto.

Abertos, mas não é permitido
interagir com pessoas exteriores
ao agregado familiar ou à bolha
de apoio.

VIAJAR

EXERCÍCIO

LARES DE TERCEIRA
IDADE

GRANDES EVENTOS

Reduza o número de viagens
que faz e se possível ande a pé
ou de bicicleta. Evite as horas e
os trajetos de mais movimento
nos transportes públicos. Evite
partilhar carro com pessoas
exteriores ao seu agregado
familiar ou à sua bolha de apoio.
Evite viajar fora da sua zona ou
entrar numa zona de Nível 3,
exceto quando necessário - por
exemplo, por motivos de trabalho
ou educação. Aplicam-se outras
isenções.

As aulas e o desporto
organizado para adultos podem
realizar-se ao ar livre, mas não
em espaços interiores se houver
interação entre pessoas de
diferentes agregados familiares.
As atividades organizadas para
atletas de elite, menores de 18
anos e pessoas portadoras de
deficiência podem continuar.

Disposições de proteção
contra a COVID, como ecrãs
grandes, cápsulas de visita
e visitas através de janelas.
Apenas visitas ao ar livre / com
ecrãs de proteção estanques
(a implementação de testes
rápidos vai permitir visitas no
interior, incluindo contacto).

Desporto, espetáculos ao
vivo e reuniões de negócios
limitados a 50% da capacidade
ou 2000 pessoas ao ar livre (o
que for mais baixo) e a 50% da
capacidade ou 1000 pessoas
em espaços fechados (o que for
mais baixo).

Descubra de que apoio pode
beneficiar

Se tiver qualquer sintoma de
coronavírus:

Por exemplo, se estiver desempregado, precisar
de comida ou quiser cuidar da sua saúde mental
gov.uk/coronavírus

Febre alta • Tosse recente contínua • Perda ou
alteração do olfato ou do paladar.
Faça um teste e fique em casa.

Para mais informações e orientações detalhadas,
visite o site gov.uk/coronavirus

