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SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DA PARAÍBA 

PLANO PARA CONSTRUÇÃO DE UM NOVO NORMAL NA PARAÍBA 

 

| NOTA TÉCNICA – PAINEL DE ATIVIDADES E BANDEIRAS CORRELATAS | 

Análise situacional da retomada das atividades de bares, restaurantes e academias 

previstas nos Decretos e recomendações das autoridades sanitárias municipais e 

conseguinte propositura da autoridade sanitária estadual. 

 

Ante ao contexto 5ª avaliação do Plano Novo Normal para Paraíba publicado neste 

sábado 08/08/2020, que passa a vigorar na segunda-feira 10/08/2020, cuja 

representação gráfica segue abaixo, a Secretaria de Estado da saúde apresenta a 

propositura que segue: 
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Considerando que as atividades de bares e restaurantes em bandeira amarela até a 

presente Nota Técnica recebiam recomendação, em atenção às Diretrizes do Plano 

Novo Normal, para funcionar exclusivamente nas modalidades de retirada com veículos 

(drive thru) e entrega domiciliar (delivery); 

Considerando que as atividades de academias em bandeira amarela até a presente 

Nota Técnica recebiam recomendação, em atenção às Diretrizes do Plano Novo Normal, 

para não funcionarem até o alcance da bandeira verde; 

Considerando que a Secretaria de Estado da Saúde elaborou e publicou PROTOCOLOS 

SANITÁRIOS dirigidos à efetiva mitigação dos potenciais riscos inerentes ao 

funcionamento seguro dos referidos estabelecimentos e suas respectivas atividades 

produtivas, ambos disponíveis no endereço eletrônico de seu Portal dedicado à 

Pandemia da COVID-19 (bares e restaurantes: 

https://paraiba.pb.gov.br/diretas/saude/coronavirus/arquivos/bares-e-restaurantes.pdf; 

academias: https://paraiba.pb.gov.br/diretas/saude/coronavirus/arquivos/academias-1.pdf); 

 

https://paraiba.pb.gov.br/diretas/saude/coronavirus/arquivos/bares-e-restaurantes.pdf
https://paraiba.pb.gov.br/diretas/saude/coronavirus/arquivos/academias-1.pdf
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A Secretaria de Estado da Saúde propõe revisão e ajuste de seu Painel de Atividades e 

Bandeiras do Plano Novo Normal fazendo constar o que segue, para cada uma das 

atividades em análise nesta Nota Técnica: 

 Bares e restaurantes: 

DE: Delivery e Drive Thru 

PARA: ABERTO com novos protocolos 

 Academias: 

DE: Fechado 

PARA: ABERTO com novos protocolos 

 

 

 

É fundamental destacar que o monitoramento e fiscalização contínuos das 

recomendações que constam em cada um dos protocolos citados não é 

responsabilidade exclusiva do Governo do Estado da Paraíba, estando os municípios 

solidários nesta tarefa fundamental, para que a retomada destas atividades se dê com 

níveis máximos de segurança sanitária, o que certamente colaborará para que não sejam 

necessárias medidas que façam retroceder a propositura que consta nesta Nota Técnica. 
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