
 

Page 1 of 2 

Orientação para a Comunidade Temporária do 

Cabo e Ilhas 

Informações para visitantes e membros da Comunidade Temporária do Cabo e Ilhas. 

Atualizado em 9 de junho de 2020 - Até o Final da Fase 2 do Plano em Fases do Governador Baker de 

Reabrir Massachusetts 

Cape Cod, Martha’s Vineyard, Nantucket e ilhas Elizabeth apreciam, recebem e dependem de você, 

nossos residentes temporários, proprietários não-residentes, força de trabalho temporária e 

visitantes. Em 8 de junho de 2020, Massachusetts entrou na primeira parte da Fase 2 da abertura de 

empresas e organizações. 

Cape Cod e as Ilhas estão agora recebendo visitantes com algumas restrições:   

• Acomodações de todos os tipos (incluindo aluguel de curto prazo de casas, condomínios e 

casas de campo) 

• Jantar sentado ao ar livre e entregas 

• Lojas de varejo  

• Atividades recreativas e históricas ao ar livre 

Verifique com seu anfitrião ou empresa local as datas de abertura específicas e as comodidades 

disponíveis.  

Preocupamo-nos com a sua e a nossa saúde, portanto, todas as empresas devem certificar a 

participação nas Normas de segurança obrigatórias da Comunidade. Por favor, seja paciente e siga 

as orientações de saúde, pois todos tentamos nos ajustar a esse “novo normal”. 

Fomos bem-sucedidos em limitar a extensão da disseminação do COVID-19 em nossas 

comunidades, implementando medidas precoces e vigilantes de distanciamento social, de acordo 

com a orientação das autoridades de saúde pública. O Departamento de Saúde Pública de 

Massachusetts adverte que todo o estado de Massachusetts permanece vulnerável a novos casos 

devido à natureza altamente contagiosa e insidiosa dessa doença.   

Todos devemos fazer nossa parte para permanecermos seguros e saudáveis, seguindo as 

medidas de precaução de bom senso descritas pelas autoridades de saúde pública:   

• Siga as diretrizes e ordens de saúde pública:  

o Lave as mãos e limpe as superfícies frequentemente 

o Proteja a si mesmo e aos outros com uma máscara/cobertura facial em locais públicos 

onde o distanciamento social não é possível 

o Pratique o distanciamento social mantendo-se a 6 pés (2 metros) dos outros  

o Fique atento a sintomas e fique em casa se estiver doente 

• Esteja ciente de que o Governador de Massachusetts emitiu um aviso de viagem em vigor 

durante a Fase 2. Visite  Mass.gov/reopening  para detalhes e atualizações. 

https://www.mass.gov/info-details/reopening-four-phase-approach#overview-)
https://www.mass.gov/info-details/reopening-four-phase-approach#overview-)
https://www.mass.gov/info-details/reopening-mandatory-safety-standards-for-workplaces
https://www.mass.gov/news/wear-a-mask-in-public
https://www.mass.gov/news/wear-a-mask-in-public
http://mass.gov/reopening
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o As pessoas estão instruídas a não viajar se estiverem apresentando sintomas  

o Se apresentar sintomas semelhantes aos da gripe ou apresentar doenças respiratórias, 

não vá trabalhar. Entre em contato com um profissional de saúde local para obter 

instruções sobre como acessar os cuidados.  

o Verifique e siga as orientações sobre transporte, especialmente se você estiver viajando 

de barca ou por avião  

• Observe que reuniões de 10 ou mais têm restrições durante a Fase 2   

• Para obter informações sobre a resposta ao COVID-19 de Massachusetts, visite: 

Mass.gov/covid19 e Mass.gov/reopening  

 

Agradecemos o seu apoio à nossa economia local.  

Com a sua ajuda, e todos nós trabalhando juntos, Cape (Cabo) Cod e as Ilhas se recuperarão deste 

vírus e desses tempos econômicos desafiadores. Estamos ansiosos para recebê-los de volta. 

Obrigado por apoiar este lugar que todos amamos, respeitando estas orientações. 
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http://mass.gov/covid19
http://mass.gov/reopening

	Cape Cod e as Ilhas estão agora recebendo visitantes com algumas restrições: 

