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FLEXIBILIZAÇÃO SEGUNDO ESTADO, MEDIDAS ANUNCIADAS VÃO DE ENCONTRO AO MOMENTO DE QUEDA DOS INDICADORES DA PANDEMIA EM SP

Plano SP inicia etapa
sem restrições ao comércio
Apesar de chegada de variante delta na
região, governo manteve flexibilização
que entra em vigor na terça-feira
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Da redação
@jornalovale

Uma nova etapa do Plano SP
se inicia na próxima terçafeira (17) na RMVale. Desta vez, entra em cena a fase
mais flexível desde o início
da pandemia, ao mesmo tempo que se acompanha a chegada da variante delta.
Pelas novas regras, os estabelecimentos que podiam
atender até meia-noite, com
80% da capacidade, passam a
poder funcionar sem limites
na capacidade e no horário.
Máscaras seguem obrigatórias. Os municípios que desejarem podem adotar medidas
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Comércio. Os espaços poderão atender sem limite de capacidade

REGRAS
MUDANÇA
seguindo
E“Estamos
todos os dados da saúde,
redução do número de
casos, de óbitos”.
Jean Gorinchteyn
Sec. de Saúde de São Paulo

Cidades devem avaliar adesão às novas
regras do Plano SP no Vale
PLANO. A adesão às novas
regras previstas pelo Plano SP
está sendo avaliada por prefeitos dos municípios da região.
Entre as maiores, Jacareí
confirmou que o novo decreto
será publicado na segunda-

feira e que seguirá as medidas anunciadas pelo governo
estadual. Taubaté informou
que ainda avalia como deve se
comportar. Até o fechamento,
São José dos Campos também
não havia anunciado.

.

mais restritivas. A flexibilização segue a tendência de queda nos indicadores, de acordo
com o Estado, e ocorre de forma “segura e responsável”.
DADOS.

Hoje, os indicadores identificados pela Secretaria de Estado de Saúde são similares a
maio de 2020, antes do primeiro pico da doença no país.
“Estamos seguindo todos os
dados da saúde, redução do número de casos, de internações,
de óbitos, a ocupação dos nossos leitos de unidade de terapia
intensiva, e estamos vacinando”, destacou o secretário de
Saúde, Jean Gorinchteyn.
O governo não vê grandes
riscos de aumento da contaminação com as medidas. “Entendemos que isso nos traz uma
possibilidade muito remota de
termos que retroceder”, complementou o coordenador-executivo do Centro de Contingência, João Gabbardo.
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DE AGOSTO
é a data em que as regras
de flexibilização do Plano
São Paulo entram em vigor
em todo o estado

