Português
Etapa 1:

8 de março
Serviços de
cuidados infantis.

Escolas e colégios estão
abertas para todos os
estudantes. Cursos práticos de
Ensino Superior.

Lazer e exercício ao ar livre com
pessoas com quem partilha casa
ou uma outra pessoa. Não é
permitida a mistura de famílias
dentro de casa.

Funerais (30), e
casamentos (6).

Ficar em casa

29 de março
Regra de 6 pessoas ou duas
famílias ar ao livre. Não é
permitida a mistura de
famílias dentro de casa.

Desporto ao ar livre
organizado é
permitido (crianças e
adultos)

Instalações de desporto ao
ar livre e lazer

Minimizar viagens.
Não haverá
deslocações para
férias.

Grupos de crianças e adultos
(máximo de 15 adultos) podem
encontrar-se ao ar livre.

Português
Etapa 2

Pelo menos cinco semanas depois do Passo
1, não antes de 12 de abril
Lazer em espaços
fechados (incluindo
ginásios) estão abertos
para uso individual ou
com pessoas com quem
partilha casa.
Regra de 6 pessoas ou
duas casas ao ar livre.
Não é permitida a
mistura de famílias
dentro de casa.
Atrações ao ar livre,
como jardins zoológicos,
parques temáticos e
cinemas drive-in (ao ar
livre no carro).
Bibliotecas e centros
comunitários.

Estabelecimentos de
cuidados pessoais.

Todo o comércio.

Eventos piloto começam.

Hospitalidade ao
ar livre.

Todas as atividades de
crianças, encontros de
pais e crianças dentro
de casa (até 15
adultos).
Pernoitas
domésticas (entre
agregado familiar
apenas).

Acomodação
independente
(agregado familiar
apenas).
Funerais (30),
casamentos e receção
de convidados (15).

Minimizar viagens.
Não são permitidas
férias internacionais.

Português
Etapa 3

Pelo menos cinco semanas depois do Passo
2, não antes de 17 de maio.

Entretenimento e
atrações em espaços
fechados.

Limite de 30 pessoas ao
ar livre. Regra de 6 ou
duas famílias dentro de
casa (sujeito a revisão)

Pernoitas
domésticas

Desporto
organizado em
espaços fechados

Algos grandes eventos (exceto pilotos) – limite de
capacidade a aplicar. Em espaços fechados: 1000 ou 50%.
Ao ar livre: 4000 ou 50%. Ao ar livre sentados: 10,000 ou
25%.

Eventos mais
significantes (30)

Pernoitas domésticas

Restante hospitalidade.

Restante
entretenimento ao ar
livre (incluindo
atuações)

Viagens internacionais
(sujeito a revisão)

Português
Etapa 4

Pelo menos cinco semanas depois do Passo
3, não antes de 21 de junho. No Passo 4 o
Governo espera poder aplicar o seguinte
(sujeito a revisão):

Nenhumas restrições
ao contacto social.

Discotecas

Grandes
eventos

Nenhumas
restrições em
todos os
eventos.
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