
Instruções para membros temporários de Cape Cod, Martha’s Vineyard e Nantucket:

Atualizado no dia 01/05/2020 – Em vigor até 18 de maio de 2020

Cape Cod, Martha’s Vineyard e Nantucket são pequenas comunidades de moradores permanentes que 
apreciam, recebem e dependem de vocês: nossos residentes temporários, proprietários não residentes, força 
de trabalho temporária e visitantes. 

Durante a pandemia do COVID-19 e a próxima temporada de verão, todos entendemos o desejo de 
voltar a visitar, trabalhar ou viver em Cape Cod, em Martha’s Vineyard e em Nantucket. Até o momento, 
conseguimos limitar a extensão do impacto do COVID-19 em nossas comunidades relativamente isoladas, 
implementando medidas precoces e vigilantes de distanciamento social, de acordo com a orientação das 
autoridades de saúde pública.

No entanto, de acordo com o Departamento de Saúde Pública de Massachusetts, Cape Cod, Martha’s 
Vineyard e Nantucket permanecem altamente vulneráveis a um grande aumento em novos casos, devido à 
natureza altamente contagiosa e insidiosa dessa doença e à natureza sazonal de nossas comunidades, que 
cria um fluxo populacional nos meses mais quentes. 

Se você planeja se mudar ou viajar para Cape Cod ou para as Ilhas, ajude-nos a permanecer seguros e 
saudáveis, conhecendo as informações a seguir e tomando as medidas de precaução estabelecidas pelas 
autoridades de saúde pública descritas abaixo.

•  Favor, considere adiar qualquer viagem não essencial.

•   Se você precisar viajar para cá, esteja ciente de que o Governador de Massachusetts, Charlie Baker, 
emitiu orientação instruindo todos os viajantes que chegam a Massachusetts a ficarem em quarentena  
por 14 dias.

•   Além disso, as pessoas são instruídas a não viajar para Massachusetts se apresentarem sintomas.  
Pedimos que você evite viajar para o Cabo e Ilhas, mesmo dentro de Massachusetts, se estiver 
apresentando sintomas.

•  Se você precisa vir para o Cabo e Ilhas:

 -   Leve todos os alimentos e suprimentos necessários para permitir a quarentena de 14 dias, 
incluindo medicamentos, produtos de limpeza, itens de saúde pessoal e equipamentos de  
proteção individual.

 -   Se apresentar sintomas de gripe ou apresentar doenças respiratórias durante ou após a quarentena, 
não vá trabalhar. Entre em contato com o médico local em sua área para obter instruções sobre 
como ter acesso a cuidados.

 -   Siga as orientações sobre transporte, especialmente as diretrizes se você estiver viajando de balsa 
ou por avião.
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•   O Departamento de Saúde Pública de Massachusetts:

 -   Emitiu um comunicado de estadia em casa 

 -   Aconselhou a proteger a si e aos outros com uma máscara/cobertura facial

 -   Aconselhou que os indivíduos pratiquem o distanciamento social mantendo-se a 1,5 metros  
de distância dos outros

•   Todas as empresas e organizações que não fornecem “Serviços Essenciais COVID-19” fecharam seus 
espaços de trabalho físicos para trabalhadores e clientes até 18 de maio.

•   Reuniões de 10 ou mais pessoas são proibidas até 18 de maio.

•   Hotéis, aluguéis residenciais de curto prazo e outros alojamentos de curto prazo não estão abertos para 
acomodações de lazer. 

•   Esteja ciente de que muitos estados têm orientações e restrições diferentes relacionadas ao COVID-19. 
Para informações sobre a resposta ao COVID-19 de Massachusetts, visite: mass.gov/covid19 

Por favor, reconheça que muitas das comodidades que você está acostumado a desfrutar em nossas 
comunidades estão fechadas durante esse período.

Como sabemos que você ama o Cabo e as Ilhas, apoie as organizações locais para ajudar indivíduos e 
famílias em nossa região. 

Com sua ajuda e todos nós trabalhando juntos, Cape Cod, Martha’s Vineyard e Nantucket podem se 
recuperar desse vírus e desses tempos econômicos desafiadores. Estamos ansiosos para recebê-lo/a de volta. 
Obrigado por apoiar este lugar que todos gostamos, respeitando esta orientação.
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