
Os que não se enquadram devem permanecer fechados, apenas com serviço de 
delivery, se for o caso. Taubaté está cumprindo o decreto do Governo do Estado 
de São Paulo que determina essas ações para todos os municípios paulistas.

bancas de jornais, serviços de call center e 
serviços bancários, incluindo lotéricas. 
Controlar acesso dos clientes, na parte interna 
e externa, com distância mínima de 1,5 metros 
entre as pessoas.

SSEGURANÇA: serviços de segurança pública e 
privada, seguindo todas as normas de 
distanciamento e higienização.

CCOMUNICAÇÃO SOCIAL: meios de 
comunicação social, inclusive eletrônica, 
realizados por empresa jornalísticas e de 
radiodifusão sonora, e de sons e imagens, 
seguindo todas as normas de distanciamento 
e higienização.

CCONSTRUÇÃO CIVIL E INDÚSTRIA: seguindo 
todas as normas de distanciamento e 
higienização.

SSALÕES E BARBEARIAS: atendimento 
individual, com agendamento e sem sala de 
espera. Tudo deve ser higienizado antes e 
após cada atendimento e os profissionais 
deverão utilizar luvas e máscaras no 
atendimento.

TTODOS OS LOCAIS, COM CIRCULAÇÃO DE 
PESSOAS, DOS CITADOS ACIMA:

devem disponibilizar álcool gel 70% nas 
entradas e saídas, higienizar constantemente 
os locais de contato das pessoas e organizar 

as filas internas e externas com o 
distanciamento mínimo de 1,5 m.

SAÚDE: hospitais, clínicas (incluindo 
odontológicas), farmácias e estabelecimentos 
de saúde animal. Atendimento individual e 
com agendamento prévio, sem sala de espera.

AALIMENTAÇÃO: supermercados, açougues, 
padarias, feiras livres e lojas de suplemento 
(vedado o consumo no local). No máximo 
duas pessoas por corredor. Intensificar 
higienização de carrinhos, cestas, balcões e 
pontos de contato dos clientes. Organizar 
também as filas externas.

BBARES, LANCHONETES E RESTAURANTES: 
vedado consumo no local. Permitido delivery 
e drive thru.

AABASTECIMENTO: cadeia de abastecimento e 
logística, produção agropecuária e 
agroindústria, transportadoras, armazéns, 
postos de combustíveis e lojas de materiais de 
construção. Seguindo todas as normas de 
distanciamento e higienização.

LLOGÍSTICA: estabelecimentos e empresas de 
locação de veículos, oficina de veículos 
automotores, transporte coletivo e individual 
de passageiros, táxis, aplicativos de 
transportes, serviços de entrega e 
estacionamentos. Não pode haver passageiros 
em pé. Uso de máscaras caseiras pelos 
momotoristas e cobradores. Para os mototáxis 
não compartilhar capacete entre passageiros.

SERVIÇOS GERAIS: lavanderias, serviços de 
limpeza, hotéis, manutenção e zeladoria, 

SERVIÇOS QUE PODEM FUNCIONAR DURANTE 
A QUARENTENA EM TAUBATÉ, DETERMINADA 
PELO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO:


