
Abordagem holandesa do vírus corona e perguntas freqüentes 

Principais pontos da abordagem: controle máximo de vírus 

Em 16 de março de 2020, o primeiro-ministro Rutte explicou a abordagem            
holandesa do vírus corona em um discurso . 

A essência da abordagem na Holanda é: controle máximo do vírus. Isso leva à              
distribuição controlada entre os grupos com menor risco. Com o objetivo de            
não sobrecarregar os lares, os cuidados domiciliares, os hospitais e,          
principalmente, as unidades de terapia intensiva. Para que sempre haja          
capacidade suficiente para ajudar as pessoas mais vulneráveis. 

Todos os conselhos e medidas na Holanda visam o 'controle máximo' do            
vírus.  

Abaixo está uma visão geral de todas as medidas atualmente em vigor. Por             
enquanto, todas as medidas serão aplicadas até 6 de abril de 2020. Somente a              
proibição de eventos com um requisito de permissão durará até 1º de junho de              
2020. 

Medidas atuais contra a disseminação de coronavírus 

Geral: 
● Fique em casa o máximo possível. Saia para o trabalho apenas quando não 

puder trabalhar em casa, fazer compras ou cuidar de outras pessoas. Você 
pode respirar ar puro, mas não faça isso em grupo. 

 
● Mantenha sempre uma distância dos outros (pelo menos 1,5 metro) e evite 

atividades sociais e grupos de pessoas. Também em casa: no máximo três 
pessoas visitam e mantêm distância uma da outra. Mais informações podem 
ser encontradas abaixo nas perguntas frequentes 

 

● Se você tem tosse, tosse e / ou resfriado: fique em casa. Se você também 
tiver febre e / ou falta de ar, todos na casa devem ficar em casa. Além disso, 
fique em casa se outra pessoa em sua casa tiver resfriado, febre e / ou 
aperto. Pessoas de profissões cruciais e processos vitais  são excluídas 
disso; eles ficam em casa se tiverem queixas de febre (consulte seu 
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empregador, se necessário). Se você ou seu membro da família estiver livre 
de reclamações por 24 horas, o isolamento da família poderá ser eliminado. 

Vida pública: 
 

● Todos os eventos que exigem permissão são proibidos até 1º de junho. 
● Todas as outras reuniões são proibidas até 6 de abril. Existem algumas 

exceções: 
○ Funerais e casamentos podem ocorrer se no máximo 30 pessoas 

estiverem juntas e 1,5 metros puderem ser separados. 
○ Reuniões religiosas podem ocorrer se no máximo 30 pessoas 

estiverem juntas e a 1,5 metros de distância. 
○ Reuniões legalmente exigidas, como reuniões do conselho ou de 

acionistas, podem ocorrer desde que haja no máximo 100 pessoas 
que possam manter-se a 1,5 metros de distância. 

○ Reuniões para trabalho, por exemplo, também podem ser realizadas, 
com um máximo de 100 pessoas, se for possível manter 1,5 metros de 
distância. 

● Locais públicos como museus, salas de concerto, teatros e clubes esportivos 
permanecerão fechados até o dia 6 de abril. 

● Lojas, mercados e transporte público devem tomar medidas para garantir que 
as pessoas mantenham distância, por exemplo, através de uma política de 
portas. 

● A prática de todos os tipos de profissões de contato é proibida até 6 de abril, 
a menos que uma distância de 1,5 m do cliente possa ser mantida. Você 
pode pensar em massagistas, cabeleireiros, estilistas de unhas, serviços de 
acompanhantes e instrutores de direção. É feita uma exceção para o 
tratamento de (para) profissões médicas, se houver uma indicação médica 
individual para isso e o profissional puder cumprir todos os requisitos de 
higiene. 

● Todos os estabelecimentos de alimentos e bebidas estão fechados até 6 de 
abril. Entrega e coleta ainda é possível. Mas evite multidões, não fique muito 
perto de outras pessoas e leve seu consumo para casa (não coma no local). 
As cafeterias podem permanecer abertas para que os pedidos sejam 
retirados. 

● Cassinos, clubes de esportes e fitness, saunas e clubes de sexo fecham até 
6 de abril. 

Educação e crianças 
● Escolas e creches estão fechadas até 6 de abril. Isso diz respeito às escolas 

de ensino fundamental, médio e MBO. Os professores organizam educação a 



distância para crianças em casa. Os filhos de pais em tratamento, a polícia, o 
transporte público e os bombeiros, por exemplo, recebem assistência infantil 
na escola e no berçário, para que seus pais possam continuar trabalhando. 
Esta recepção é gratuita. Clique aqui para obter uma  lista de profissões 
cruciais . 

● Os exames da escola central foram cancelados. Os resultados dos exames 
escolares formam a base para a obtenção do diploma neste ano letivo. 

● Faculdades e universidades oferecem educação on-line em vez de palestras 
em larga escala. 

Execução 
● Em locais como parques de férias, parques de campismo, praias e parques, 

devem ser tomadas medidas para manter as pessoas a 1,5 metros de 
distância. Se isso falhar, os municípios podem fechar esses locais. 

● É proibida a formação de grupos no espaço público. Em grupos de 3 ou mais 
pessoas que não mantêm uma distância de 1,5 metros, a manutenção é 
mantida. Pessoas na mesma casa, como famílias e crianças até 12 anos de 
idade, inclusive. 

● Os mercados são excluídos disso porque são uma parte essencial da cadeia 
alimentar em alguns lugares do país. No entanto, os municípios e os mestres 
do mercado devem garantir a distância suficiente garantida. 

● Os prefeitos têm a oportunidade de agir com mais rapidez e facilidade 
através de uma portaria de emergência. Prefeitos podem fechar locais 
específicos e multas podem ser impostas. 

Perguntas freqüentes sobre a abordagem na Holanda 
Fique em casa e mantenha distância 
 
Por que tenho que ficar em casa o máximo possível? 
 
Precisamos de todos na Holanda para impedir a propagação do coronavírus na            
Holanda e proteger grupos vulneráveis. Limitar o contato social de todos o máximo             
possível contribui para isso. 
 
O que significa ficar em casa? O que ainda posso fazer? 
 
O seguinte se aplica a todos: fique em casa o máximo possível. Trabalhe em casa,               
se possível. Só saia para comprar mantimentos necessários, mas faça isso apenas            
para respirar ar fresco ou cuidar de outra pessoa. Mas mantenha sempre 1,5 metros              
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de distância e evite a formação de grupos. 
 
Isso é um bloqueio? 
 
Não. Um bloqueio é uma medida muito drástica que, felizmente, não é necessária             
no momento. Durante um bloqueio, a vida social e econômica fica paralisada e a              
liberdade de circulação de todos os residentes é muito limitada. 
 
Até quando isso se aplica? 
 
Todas as medidas se aplicam até 6 de abril. Nenhum evento ocorrerá até 1º de               
junho. 
 
O que é distanciamento social? 
 
Distanciamento social, também conhecido como distância social, significa que você          
tem menos contato com os outros ou mantém distância dos outros. Isso reduz a              
chance de as pessoas se infectarem. Os exemplos são: trabalhar em casa, horas de              
trabalho escalonadas quando não é possível trabalhar em casa, ficar em casa com             
queixas respiratórias e evitar locais onde mais de 3 pessoas se reúnem. 
 
O que significa 'afastar-se por causa do vírus corona'? 
 
Fique em casa o máximo possível. Saia para o trabalho apenas quando não puder              
trabalhar em casa, fazer compras ou cuidar de outras pessoas. Você pode respirar             
ar puro, mas não faça isso em grupo. 
 
Mantenha sempre uma distância dos outros (pelo menos 1,5 metro) e evite            
atividades sociais e grupos de pessoas. Também em casa: no máximo três pessoas             
juntas (fora de sua própria família) e mantenha distância uma da outra. 
 
Visitando 
 
Uma xícara de café com um amigo? Você pode, mas com no máximo 3 pessoas, e                
manter-se a 1,5 metros. Visite idosos e pessoas com resistência reduzida o mínimo             
possível. Eles formam um grupo de risco. Em vez disso, procure contato de outras              
maneiras, como por telefone, videochamada ou escreva uma carta. 
 
Você tem mais de 70 anos ou tem uma resistência reduzida? Fique em casa e               
receba o mínimo de visitantes possível; tente formas modernas de comunicação,           
como chamadas de vídeo 
 



Comemorando um aniversário ou qualquer outra festa? O conselho urgente é adiar            
as festas comemorativas por enquanto. 
 
Cotidiano e compras 
 
Correr ou andar de bicicleta com os amigos? Prefiro ir sozinho. Se você ainda              
deseja marcar uma consulta, faça-o com no máximo três pessoas, mantenha           
sempre uma distância de 1,5 metros. 
 
Você faz compras? Isso é possível. Vá sozinho, evite multidões e mantenha-se a             
1,5 metros de outras pessoas. 
 
Encomendar comida? Isso também é possível. O serviço de entrega entregará a            
comida em sua casa sem contato. 
 
Deseja levar comida para uma lanchonete ou take-away? Você pode, se você evitar             
multidões e garantir que não esteja próximo de outras pessoas. Cafeterias também            
estão abertas para pedidos de retirada. 
 
É certo que as pessoas agora estão acumulando em massa? 
 
É compreensível que as pessoas queiram errar por precaução, mas não há razão             
para fazê-lo. Não há necessidade de comprar comida extra. 
 
Suponha que o país esteja bloqueado. Ainda posso ir ao supermercado buscar            
comida? 
 
Sim, porque mesmo se o país fosse bloqueado. ainda terá que ser comido e,              
portanto, deve ser possível comprar comida. O Ministério da Agricultura, Natureza e            
Segurança Alimentar e a Agência Central de Comércio de Alimentos (CBL)           
acompanham de perto o setor. 
 
Devo me preocupar com o suprimento de alimentos nos supermercados? 
 
Não, não é necessário. Há muita comida disponível e os supermercados e seus             
fornecedores trabalham dia e noite para levar a comida ao supermercado. Quando            
uma prateleira fica vazia, o estoque já está de volta no caminhão. 
 
Tenho que fazer compras extras 'por precaução'? 
 
O conselho é fazer as compras da maneira normal e em quantidades usuais. 
 



O que é a Lei Hamster?  
 
A Lei Hamster é uma lei de emergência que pode capacitar o Ministro de Assuntos               
Econômicos e Clima para impedir a compra de um grande número de produtos             
(açambarcamento).  
 
Por que o Hamster Act não está sendo usado? 
 
O Hamster Act é uma lei de emergência. Isso será usado apenas nos casos mais               
extremos, quando todas as outras medidas para combater o acúmulo não           
funcionarem mais. Nenhuma acumulação é necessária. Alimentos suficientes são         
produzidos e há mais do que suficiente em estoque nos centros de distribuição. 
 
Quais são as outras medidas para evitar o acúmulo? 
 
Os consumidores podem ajudar a si mesmos fazendo suas compras da maneira            
usual e em quantidades usuais. Varejistas, como supermercados, também podem          
estabelecer limites para o número de peças de um produto vendido por pessoa. 
 
Reuniões / eventos 
 
Por que todas as reuniões foram canceladas - e não apenas eventos com mais              
de 100 pessoas? 
 
Essa medida foi ajustada por recomendação da equipe de gerenciamento de surtos.            
É necessário limitar a propagação. 
 
O que queremos dizer com evento? 
 
Falamos de um evento, se for planejado e exigir uma permissão. 
 
Quais eventos não podem mais ocorrer? 
 
Todos os eventos, mesmo com menos de 100 pessoas, serão cancelados até 1º de              
junho de 2020. 
 
Outros tipos de reuniões também são proibidos? 
 
Sim, todas as reuniões (incluindo teatros e cinemas) são proibidas até 6 de abril, a               
menos que: 
 
É uma reunião necessária para a continuidade das atividades diárias de instituições,            



empresas e outras organizações. Desde que haja menos de 100 pessoas e 1,5             
metro possa ser percorrido entre elas. 
 
É uma obrigação legal, como reuniões de representantes do povo e algumas            
reuniões de acionistas. Desde que estas pessoas tenham menos de 100 pessoas e             
1,5 metro possa ser percorrido entre elas. 
 
É uma reunião religiosa ou filosófica. Desde que tenha menos de 30 pessoas e 1,5               
metro possa ser percorrido entre elas. 
 
Estes são funerais e casamentos. Desde que tenha menos de 30 pessoas e 1,5              
metro possa ser percorrido entre elas. Para funerais e cerimônias de casamento,            
mantenha o número de pessoas presentes (máximo de 30 pessoas) e mantenha-o a             
1,5 metros. E, por mais difícil que seja, pense em outra maneira que não seja               
apertar ou abraçar as mãos para expressar condolências ou dar parabéns. E não se              
esqueça: se você tiver tosse, tosse e / ou resfriado, fique em casa . Se você                
também tiver febre e / ou falta de ar, todos na casa devem ficar em casa. 

As manifestações agora também são proibidas? 
 
Não. As manifestações estão sujeitas a uma estrutura legal diferente e ao            
procedimento normal. 
 
Isso significa que todas as outras medidas também serão estendidas até 1º de             
junho? 
 
Não. A escolha foi feita devido a razões organizacionais, como trabalho preparatório            
que está ocorrendo agora e que envolve um grande número de pessoas. Como             
atividades do dia do rei. 
 
Todas as reuniões são proibidas até 1º de junho. Isso significa que as escolas              
também permanecerão fechadas até 1º de junho? 
 
Não. As escolas estão fechadas até o dia 6 de abril. Até 6 de abril, será decidido se                  
deve ou não estender a medida para fechar as escolas. 
 
Ainda posso ter uma festa de aniversário em casa? 
 
Além da família, o conselho é limitar a visita em casa a 3 pessoas 
 



Proibição de formação e coleta de grupos 
 
O que significa uma proibição de formação de grupos? 
 
Ao limitar os contatos sociais, você tem menos probabilidade de se infectar. Um             
prefeito pode determinar que uma proibição de grupo se aplica a uma área             
específica. Isso significa que nenhuma formação de grupo com 3 ou mais pessoas             
pode ocorrer neste local. 
 
A formação de grupo proibida ocorre quando três ou mais pessoas não observam a              
distância de 1,5 metro e não formam uma família. 
 
É proibida toda a formação de grupos? 
 
Não dentro de famílias / famílias e em lugares e locais onde não há proibição de                
formação de grupos. Mas o seguinte sempre se aplica: mantenha uma distância de             
pelo menos 1,5 metros. 
 
Como sei onde se aplica a proibição de formação de grupos? 
 
Fique de olho nos relatórios do seu município para isso. 
 
As crianças ainda podem brincar fora com mais de 3 amigos? 
 
Crianças pequenas (menores de 12 anos) ainda podem brincar juntos ao ar livre. O              
RIVM enfatiza que isso não representa um risco à saúde. Mas conselhos urgentes             
são limitar o número de crianças brincando juntos. 
 
Os pais ou responsáveis que supervisionam devem manter uma distância de 1,5            
metros. 
 
Eu moro em um bairro onde uma proibição de grupo se aplica e estou na rua                
com minha família (> 3). Isso é permitido? 
 
Sim Não há proibição para famílias / famílias. O seguinte se aplica: fique em casa o                
máximo possível e mantenha sempre uma distância de 1,5 metros. 
 
Essa proibição de coleta será aplicada? 
 
Sim Você pode ser multado. 
 
Quanto é a multa? 



 
O valor exato da multa ainda não foi determinado. Você pode levar em consideração              
uma multa de até € 400. Para as empresas, a multa pode ser de até € 4000. 
 
Um local externo não foi marcado com uma proibição de formação de grupos.             
Uma sessão de esportes pode ser realizada se todos mantiverem distância           
suficiente? 
 
Fique em casa o máximo possível. Respirar ar fresco é bom, mas de preferência              
não se exercite em grupo. Se isso for comum, o presidente da sua região de               
segurança pode decidir impor uma proibição de grupo neste local. 
 
Meu bairro não é designado como proibição de formação de grupos. Posso ter             
mais de 3 pessoas na rua? 
 
Fique em casa o máximo possível, mesmo do trabalho, se possível. Respire fundo             
ou converse com os vizinhos. Mantenha sempre 1,5 metros de distância. 
 
Fechar locais públicos e não públicos 
 
Locais públicos e não públicos podem ser fechados. O que isso significa? 
 
Um presidente de uma região de segurança pode decidir fechar determinados locais            
para impedir a formação de grupos. Pense em acampamentos, parques de           
recreação, parques, reservas naturais, praias, etc. As lojas não são cobertas por            
isso. 
 
Todos os parques de campismo e parques de férias estão fechados agora? 
 
Um presidente de uma região de segurança pode decidir se há motivos para fechar              
locais específicos ao público. Uma razão para o fechamento pode ser se o local não               
tiver tomado medidas suficientes para garantir que os hóspedes possam manter-se           
a 1,5 metros. 
 
Isso também se aplica aos mercados? 
 
Um regulamento separado se aplica aos mercados, porque os mercados às vezes            
fazem parte da cadeia alimentar. Os municípios e os mestres do mercado devem,             
portanto, fazer acordos para garantir que os visitantes do mercado possam           
manter-se a 1,5 metros. Se essas medidas não funcionarem, o presidente da região             
de segurança ainda tem a opção de fechar. 
 



Como as lojas garantirão que todos se mantenham a uma distância segura? 
 
Acordos adicionais foram feitos com as empresas de varejo e suas organizações,            
para que todos nas lojas possam manter uma distância segura de 1,5 metro. Mas              
também foram estabelecidas regras para os próprios clientes. Para que eles           
também saibam o que aderir para continuar comprando com segurança. 
 
Os varejistas também podem ser abordados? 
 
O presidente da região de segurança pode fazer cumprir se as lojas e o transporte               
público não cumprirem esses acordos. Por exemplo, uma loja pode ser obrigada a             
seguir uma política rígida de portas, como várias lojas já fazem voluntariamente. 
 
Como sei quais locais na minha área estão fechados? 
 
Fique de olho nos relatórios de seu município ou região. 
 
Ainda posso ir ao cabeleireiro ou estilista de unhas? 
 
Até 6 de abril, cabeleireiros, esteticistas e outras profissões de contato na área de              
cuidados externos não podem mais exercer sua profissão. Esses locais devem estar            
fechados. 
 
Eu não trabalho em um local fixo, mas muitas vezes na casa de clientes ou               
pacientes. Não consigo manter uma distância de 1,5 metros. Ainda posso           
praticar minha profissão? 
 
Essas profissões, como escolas de condução e massagistas, podem ser banidas           
por um presidente de uma região de segurança. 
 
Quarentena familiar 
 
O que significa quarentena familiar? 
 
O seguinte se aplica a todos: fique em casa o máximo possível. Se você tem tosse,                
tosse e / ou resfriado: fique em casa. Se você também tiver febre e / ou falta de ar,                   
todos na casa devem ficar em casa. Além disso, fique em casa se outra pessoa em                
sua casa tiver resfriado, febre e / ou aperto. 
 
Existem exceções para certas famílias? 
 
Pessoas de grupos ocupacionais cruciais e processos vitais são excluídas disso;           
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eles ficam em casa se tiverem queixas de febre (consulte seu empregador, se             
necessário). 
 
Quanto tempo dura a quarentena da família? 
 
Se você ou seu membro da família estiver livre de reclamações por 24 horas, o               
isolamento da família poderá ser eliminado. 
 
Todo mundo na minha família tem queixas. Ainda posso ir às compras e             
passear com o cachorro? 
 
Se você não conseguir pedir a alguém da sua região sem queixas, isso é possível.               
Sempre sozinho e pelo membro da família que é mais capaz disso. 
 
Até quando essas medidas se aplicam? 
 
Todas as medidas (como o fechamento de escolas, clubes esportivos,          
estabelecimentos de alimentos e bebidas e o máximo possível de permanência em            
casa) se aplicam até segunda-feira, 6 de abril. Somente a proibição de eventos é              
válida até 1º de junho. 
 
Crianças 
 
A regra "manter distância" é obviamente impossível de ser feita dentro de uma             
família, especialmente com crianças pequenas. Mantenha sua família a 1,5 metros           
de distância de outras pessoas. 
 
Brincando no playground, na praça, na praia ou na floresta? Crianças de até 12              
anos podem brincar ao ar livre, mas evitam grupos. Os pais que supervisionam             
devem manter 1,5 metros de distância. 
 
Equipamento de proteção para cuidadores 
 
Existem equipamentos de proteção suficientes, como máscaras bucais e         
aventais, disponíveis para os profissionais de saúde? 
 
Existe uma grande necessidade de equipamentos de proteção para o atendimento           
de (possíveis) pacientes corona. Há uma escassez desses produtos e a situação é             
terrível em alguns lugares. Para gerenciar a situação da melhor maneira possível,            
foi adotada uma abordagem nacional. Todos devem seguir essa abordagem          
indefinidamente. 
 



A equipe central de compras do Ministério da Saúde, Bem-Estar e Esporte está             
trabalhando na compra de equipamentos de proteção. Esses equipamentos de          
proteção são coletados centralmente e depois distribuídos conforme necessário. 
 
Deseja oferecer equipamentos de proteção? Entre em contato com o Ministério da            
Saúde, Bem-Estar e Esporte em coronabeschermmiddelen@minvws.nl . Como o         
Ministério da VWS está recebendo muitas ofertas no momento, pode demorar um            
pouco mais para que seu e-mail seja respondido. 
 
O dinheiro importa 
 
Agora posso debitar quantias maiores sem contato. Porque 
 
É verdade que o limite por transação foi aumentado de 25 para 50 €. Você não                
precisa fazer nada para isso: ele é ajustado automaticamente e você não receberá             
nenhum e-mail ou mensagem de texto. O limite para pagamentos consecutivos sem            
contato foi previamente aumentado de 50 para 100 euros. Essas medidas tornam o             
pagamento sem contato ainda mais fácil. Com esse método de pagamento, não é             
necessário inserir seu código PIN. Dessa forma, os bancos ajudam a impedir que o              
vírus se espalhe ainda mais. 
 
Ainda é seguro pagar com dinheiro? 
 
Sim O RIVM indica que é muito improvável que o vírus se espalhe por superfícies,               
como dinheiro. O pagamento seguro é fundamental, tanto para transações em           
dinheiro quanto com cartões de débito. Então, coloque o dinheiro no balcão se você              
pagar com notas e moedas. Isso evita o contato manual com o caixa e evita a                
disseminação do vírus.  
 
Abordagem holandesa 
 
Por que a abordagem holandesa do coronavírus difere da de outros países? 
 
A OMS (Organização Mundial da Saúde) fornece diretrizes internacionais que são           
aplicadas por cada país à sua própria situação. A essência da abordagem na             
Holanda é: controle máximo do vírus. Todos os conselhos e medidas emitidos na             
Holanda visam isso. Muitas medidas correspondem ao que nossos países vizinhos           
estão fazendo. 
 
 
 



Perguntas sobre atendimento de emergência para filhos de pais em profissões           
cruciais ou processos vitais 

Alguns pais ou responsáveis podem usar o 'abrigo de emergência' se as crianças             
não apresentarem queixas como febre, tosse ou resfriado. Devido a esse abrigo de             
emergência, eles podem simplesmente manter seu trabalho e a sociedade          
funcionando. Estes são grupos profissionais que exigem ocupação contínua nas          
circunstâncias atuais. Os pais ou responsáveis que trabalham em empresas vitais           
ou indispensáveis para processos vitais também podem continuar a levar seus filhos            
ao abrigo de emergência.  

Profissões críticas para COVID-19 
Especificamente para o COVID-19, existem profissões cruciais para manter a          
sociedade em andamento durante o surto do COVID-19. Os pais ou responsáveis            
nessas profissões podem fazer uso de abrigos de emergência. A lista dessas            
profissões cruciais é a seguinte: 

● Assistência, Assistência a Jovens e Apoio (Social), incluindo produção e          
transporte de medicamentos e dispositivos médicos. 

● Professores e funcionários necessários na escola, como ensino à distância,          
assistência à infância e exames. 

● Transporte público. 
● Cadeia alimentar: a cadeia alimentar deve ser vista de maneira ampla. Isso            

consiste em supermercados, o suprimento de supermercados, a indústria de          
processamento e os transportes dessa indústria, mas também a coleta de           
produtos dos agricultores, o fornecimento de, por exemplo, ração para gado e            
outros produtos aos agricultores, o acesso dos trabalhadores à colheita. 

● Transporte de combustíveis como carvão, petróleo, gasolina e diesel, etc. 
● Transporte de lixo e lixo. 
● Puericultura. 
● Mídia e comunicação: para fornecer informações à sociedade necessárias         

para acompanhar o que está acontecendo. 
● Continuidade dos serviços de emergência (polícia e defesa já foram          

declaradas vitais): 
○ processos da sala de controle 
○ serviço de bombeiros 
○ cuidados de ambulância 
○ GHOR 
○ gestão de crises nas regiões de segurança 



● Processos governamentais necessários (governo central, províncias,      
municípios e conselhos de água), como pagamento de benefícios e          
sobretaxas, assuntos civis, consulados e embaixadas, instituições judiciais e         
clínicas forenses. 

O quadro é feito sob encomenda 
A lista de profissões críticas fornece insights sobre as principais profissões de que             
precisamos agora para manter a sociedade funcionando - mas não é abrangente.            
Exatamente quais profissões e / ou funções se enquadram nisso. 

Mesmo se você cumprir uma instalação ou função de suporte indispensável (como            
limpeza, segurança, TIC) para um desses grupos profissionais cruciais, a exceção           
para a quarentena familiar poderá ser aplicada. 

Cabe aos empregadores, clientes e funcionários fazer as escolhas certas. Esta lista            
se aplica às medidas atualmente em vigor. Quando novas medidas adicionais são            
introduzidas, é determinado novamente se e para quem haverá exceções. 

Processos vitais 
A Holanda sempre teve empresas que possuem processos que foram designados           
como 'vitais'. Pais e responsáveis que trabalham nesses setores vitais ou           
indispensáveis para processos vitais podem recorrer ao abrigo de emergência se as            
crianças não apresentarem queixas como febre, tosse ou resfriado. Trata-se de           
aproximadamente 100 empresas que já estão cientes disso. 

● Transporte nacional e distribuição de eletricidade 
● Distribuição regional de eletricidade 
● Produção, transporte e distribuição nacional de gás 
● Distribuição regional de gás 
● Fornecimento de óleo  
● Internet e serviços de dados 
● TIC / telecomunicações  
● Acesso à Internet e tráfego de dados  
● Serviço de voz e SMS  
● Localização e tempo do GNSS 
● Abastecimento de água potável 
● Água potável  
● Transformando e gerenciando a quantidade de água 
● Manuseio de vôo e avião  
● Manuseio de remessa  



● Produção / processamento e / ou armazenamento em larga escala de           
substâncias petroquímicas 

● Armazenamento, produção e processamento de material nuclear 
● Transações de contra-pagamento 
● Transações maciças de pagamento sem dinheiro  
● Transações de pagamento de alta qualidade entre bancos  
● Negociação de valores mobiliários  
● Comunicação com e entre serviços de emergência através do 112 e C2000 
● Implantação policial  
● Registros básicos de pessoas e organizações B Processos digitais do          

governo 
● Interconectividade (infraestrutura de transação para informações básicas de        

registro)  
● Mensagens eletrônicas e fornecimento de informações aos cidadãos  
● Identificação e autenticação de cidadãos e empresas  
● Implantação de defesa  
● Transporte de pessoas e mercadorias na (principal) infraestrutura ferroviária 
● Transporte na rede rodoviária (principal) 

Quando posso levar meu filho para atendimento de emergência (criança)? 
É importante que pessoas com uma profissão crucial ou em um setor vital possam              
continuar trabalhando. Portanto, se eles têm filhos pequenos, devem poder ir para            
creche e babá. 

Se um dos pais tem uma ocupação crucial ou trabalha em uma empresa vital em               
uma família, o governo solicita que os filhos sejam cuidados, se possível. Se isso              
não funcionar, os pais ainda podem recorrer ao abrigo de emergência. Portanto, não             
é um requisito difícil que ambos os pais exerçam uma profissão crucial ou trabalhem              
em um setor vital. 

A lista dos principais grupos ocupacionais não é abrangente. A lista fornece uma             
visão das principais profissões que mantêm a sociedade funcionando. Pessoas com           
uma instalação indispensável ou função de apoio (como limpeza, segurança, TIC)           
para um desses grupos profissionais cruciais também podem levar seus filhos ao            
abrigo de emergência. Cabe aos pais e aos empregadores fazer as escolhas certas. 

As crianças que apresentam sintomas de doenças como febre, tosse e resfriado não             
devem ir ao abrigo de emergência. Eles têm que ficar em casa. Você é incapaz de                
cuidar de crianças e não trabalha em uma profissão crucial ou em processos vitais?              
Depois fale com o empregador sobre uma solução. 



E se eu trabalhar em uma profissão crucial, mas meu parceiro não? 
O princípio básico para um pai que exerce uma profissão crucial é que os pais               
providenciem cuidados infantis em casa. Mas isso não é um requisito difícil. Se não              
for possível cuidar das próprias crianças, elas ainda podem levá-las ao abrigo de             
emergência. 

Minha posição não está incluída na lista de profissões cruciais, mas contribuo            
para combater o vírus da coroa. Que tal isso? 
O ponto de partida é que as crianças não frequentam a escola ou a creche. Uma                
escolha deliberada foi feita para uma lista limitada de grupos profissionais, além dos             
processos vitais já mencionados. Somente dessa maneira haverá capacidade         
suficiente no abrigo de emergência para os pais que mantêm a sociedade            
funcionando.  

A lista dos principais grupos ocupacionais não é abrangente. A lista fornece uma             
visão das principais profissões que mantêm a sociedade funcionando. Pessoas com           
uma instalação indispensável ou função de apoio (como limpeza, segurança, TIC)           
para um desses grupos profissionais cruciais também podem levar seus filhos ao            
abrigo de emergência. 

Cabe aos pais e aos empregadores fazer as escolhas certas. Podem ser            
concebidas outras soluções que se encaixem nas medidas decididas pelo governo.           
A assistência infantil a idosos frágeis (por exemplo, com os avós) não é sensata.  

Como devo deixar claro na escola ou creche que faço parte dos grupos             
profissionais cruciais? 
Você pode indicar isso na sua escola ou local de puericultura. Você não precisa              
demonstrar isso por uma declaração do seu empregador. Confiamos que, nesse           
período excepcional, apenas os pais que trabalham em uma profissão crucial ou em             
um setor vital farão uso do abrigo de emergência, também para não sobrecarregar             
demais o sistema. 

O que é coberto por assistência médica e suporte (social)? 
Todo esse cuidado é prestado na Holanda, de acordo com as leis: WLZ, ZvW, WMO               
e a Lei da Juventude. 



Quais profissões se enquadram na Lei da Juventude e na Lei de Suporte             
Social? 
São profissionais das seguintes profissões: 

● Funcionários da Safe Home 
● Oficiais de proteção à juventude 
● Trabalhadores jovens 
● Assistentes sociais 
● Pessoal de abrigo que trabalha em apoio social, moradia protegida, abrigo           

para mulheres e abrigo para vítimas de tráfico de seres humanos 
● Trabalhadores da equipe de bairro, incluindo a equipe juvenil 
● Funcionários que trabalham nas atividades diurnas 
● Trabalhadores de cuidados domiciliários, incluindo trabalhadores domésticos 

Existe um cartaz disponível sobre o abrigo de emergência? 
O pôster de atendimento de emergência para filhos de pais ou responsáveis em             
grupos ocupacionais cruciais está disponível para download. 

Normalmente não uso creche, mas trabalho em uma profissão crucial. Posso           
usar o atendimento (de emergência)? 
Sim, os cuidados (de emergência) estão disponíveis para todas as crianças das            
quais um dos pais trabalha em um grupo profissional crucial, incluindo pais que             
normalmente não usam creche. O atendimento (de emergência) também é gratuito           
para esses pais. Para obter informações sobre o abrigo de emergência, visite o site              
do seu próprio município ou (telefone) entre em contato com o seu município. 

Estou com febre, meu parceiro não tem febre e precisa ir trabalhar (tem uma              
ocupação crucial). Meus filhos que não têm febre podem ir para o abrigo de              
emergência? 
Não, seus filhos devem ficar em casa. 

O que faço como organização de assistência infantil se tiver problemas para            
continuar prestando atendimento (emergencial)? 
Entre em contato com o município para discutir como é possível cooperar com             
outros locais de acolhimento (escolas ou creche). 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/publicaties/2020/03/18/poster-noodopvang-voor-kinderen-van-ouders---verzorgers-in-cruciale-beroepsgroepen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/publicaties/2020/03/18/poster-noodopvang-voor-kinderen-van-ouders---verzorgers-in-cruciale-beroepsgroepen


Também posso colocar filhos de pais em profissões cruciais em um dos meus             
outros ramos? 
Na prática, vemos que as organizações de assistência à infância que possuem            
vários ramos, por exemplo, mantêm alguns ramos abertos para receber os filhos            
desses pais em grupos profissionais cruciais. Clustering é permitido. As escolas           
também podem - em consulta com a diretoria da escola, os municípios e as              
organizações de assistência à infância - cuidar de crianças em locais que não sejam              
sua localização normal. 

 
Medidas adicionais 23 de março 
Item de notícias | 24/03/2020 21:15 

O Gabinete adotou medidas adicionais e mais rígidas para combater o vírus Corona,             
visando eventos e reuniões. Essas medidas foram amplamente anunciadas durante          
a conferência de imprensa na segunda-feira, 23 de março . Depois disso, outras             
consultas foram realizadas, o que levou a uma maior elaboração e esclarecimento. 

Com base no artigo 7 da Lei de Saúde Pública, o Ministro de Jonge da Saúde,                
Bem-Estar e Esporte, também em nome do Ministro da Justiça e Segurança            
Grapperhaus, solicitou ao conselho de segurança que tomasse as seguintes          
medidas. Os presidentes das Regiões de Segurança estão unidos no Conselho de            
Segurança. 

1. Os eventos com uma obrigação de permissão e notificação são proibidos até 1 de               
junho de 2020. 

As medidas listadas em 2 a 7 serão reconsideradas até 6 de abril de 2020. 

2. Todas as outras reuniões são proibidas, com algumas exceções: 

a) Reuniões legalmente exigidas (máx. 100 pessoas), como reuniões da câmara           
municipal e dos Estados Gerais 

b. reuniões necessárias para a continuidade das atividades diárias de instituições,           
empresas e outras organizações (máx. 100 pessoas); 

c. funerais e cerimônias de casamento (máx. 30 pessoas); 

d. reuniões de natureza religiosa ou filosófica (máx. 30 pessoas). 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/mediateksten/2020/03/23/persconferentie-minister-president-rutte-ministers-grapperhaus-de-jonge-en-van-rijn-over-aangescherpte-maatregelen-coronavirus


Nessas reuniões, eles só podem continuar se todas as medidas de higiene para             
combater o vírus corona forem observadas e se mantiverem 1,5 metros de            
distância. 

3. Cassinos, fliperamas e instituições comparáveis estão fechados. Os casos em           
que são realizadas profissões de contato destinadas a cuidados externos, como           
salões de cabeleireiro e unhas, também devem fechar suas portas. 

4. É proibida a prática de todos os tipos de profissões de contato, desde que não                
seja possível manter uma distância de 1,5 m do cliente. Você pode pensar em              
massagistas, cabeleireiros, estilistas de unhas, serviços de acompanhantes e         
instrutores de direção. É feita uma exceção para o tratamento de (para) profissões             
médicas, desde que exista uma indicação médica individual para isso e o            
profissional possa cumprir todos os requisitos de higiene. 

5. Lojas, mercados devem ser fechados e transporte público terminado se houver            
pouco ou nenhum cumprimento das medidas de higiene aplicáveis e a uma            
distância de 1,5 m. 

6. Locais como parques de férias, parques de campismo, parques, reservas naturais            
e praias devem ser fechados se esses locais não seguirem ou insuficientemente as             
medidas de higiene aplicáveis e a distância de 1,5 m ou é provável que isso ocorra. 

7. É proibida a formação de grupos (acidentalmente ou não) em espaços públicos.             
O gabinete compreende um grupo de três ou mais pessoas que não mantêm uma              
distância de 1,5 m. Não existe formação de grupo quando se trata de pessoas que               
formam um agregado familiar. Também não há formação de grupo quando crianças            
até 12 anos brincam juntas sob a supervisão de um ou mais pais ou responsáveis.               
Desde que os pais e / ou responsáveis mantenham uma distância de 1,5 m um do                
outro. 

A carta ao Conselho de Segurança dizia que as medidas 2 e 3 deveriam ser               
incluídas em uma ordenança de emergência. As medidas 4 a 7 devem ser incluídas              
no decreto-lei de emergência, de modo que a aplicação seja possível, se            
necessário. 

Perguntas freqüentes sobre o coronavírus e a saúde 

Quais são os sintomas do coronavírus COVID-19? 
Febre com queixas respiratórias, como tosse, falta de ar e pneumonia. 



Eu acho que tenho o novo vírus corona. O que eu devo fazer? 
O seguinte se aplica a todos: 

● Fique em casa para queixas de resfriado comum, coriza, espirros, dor de            
garganta, tosse, aumento ou febre.  

● Evite contato social. Você também não pode receber uma visita ou visitar e             
não faz compras. Ligue para o médico apenas se os sintomas piorarem (mais             
de 38 graus de febre e dificuldade em respirar) e você precisar de atenção              
médica. 

● Se você se sentir melhor e não tiver problemas de saúde por 24 horas, está               
curado. Então você não pode mais infectar outras pessoas. 

O que posso fazer para impedir que o novo coronavírus se espalhe? 
As principais medidas que você pode tomar para evitar a propagação do            
coronavírus são muito simples. Eles são: 

● Fique em casa o máximo possível 
● Lave as mãos regularmente 
● Tosse e espirre para dentro do cotovelo 
● Use papel de seda 
● Não aperte as mãos 
● Mantenha 1,5 metros de distância dos outros 

Como sei se alguém na minha área está infectado com o vírus corona? 
O GGD local anuncia isso.  

Quantas pessoas estão infectadas com o coronavírus na Holanda? 
Veja o contador com o número de testes positivos na Holanda  no site da RIVM.  

Eu sou um companheiro de casa para alguém que está doente. O que eu devo               
fazer? 

● Fique em casa para queixas de resfriado comum, coriza, espirros, dor de            
garganta, tosse, aumento ou febre. Estas são queixas leves. 

● Evite contato social. 
● Limite de visitas a pessoas vulneráveis. 

https://www.ggd.nl/
https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus


● Ligue para o médico apenas se os sintomas piorarem. Por exemplo, febre            
superior a 38 graus Celsius ou dificuldade em respirar. Ou se você precisar             
de atenção médica. 

O que são resfriados leves? 
Espirros, dor de garganta, coriza, tosse leve, aumentam para 38 graus. 

O que significa "manter distância"? 
Manter distância significa que você está a pelo menos 1,5 metro de distância. Dessa              
forma, você pode proteger a si e aos outros contra a infecção pelo coronavírus.              
Pequenas gotículas contendo o coronavírus são liberadas no ar através da tosse e             
espirros. As quedas raramente ultrapassam 1,5 metro. Se você estiver mais perto,            
pode respirar essas gotículas e ficar infectado. Se você mantiver essa distância,            
ainda poderá fazer compras, caminhadas, ciclismo e alimentação. 

As aves podem transportar e espalhar o vírus? 
Até o momento, não há evidências de que os animais de fazenda possam ser              
infectados com o coronavírus SARS-CoV-2 ou que sejam uma fonte de infecção            
para humanos. Se os criadores de gado estão infectados com o vírus, o conselho é               
evitar animais de criação. 

Existem autotestes disponíveis para verificar se eu carrego o coronavírus? 
Não, não existem autotestes aprovados para o coronavírus no mercado. Os novos            
autotestes que chegam ao mercado devem primeiro ser avaliados por um           
organismo afiliado à Inspecção de Saúde e Juventude (IGJ). No momento, nenhum            
autoteste é aprovado. 

Você pode se infectar com o novo coronavírus tocando em uma superfície? 
Um vírus sempre precisa de um ser humano ou animal para "permanecer vivo" e              
poder compartilhar. Fora do corpo, o vírus só pode sobreviver por um curto período              
de tempo. Isso depende, por exemplo, do tipo de superfície, da temperatura e da              
umidade. Por exemplo, o vírus geralmente sobrevive melhor em materiais duros /            
lisos, como plástico, metal e vidro, e menos bem em superfícies porosas, como             
papel e papelão. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nieuws/2020/03/16/wat-betekent-afstand-houden-vanwege-het-coronavirus
https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2020/03/16/waarschuwing-over-zelftesten-voor-coronavirus
https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2020/03/16/waarschuwing-over-zelftesten-voor-coronavirus


A chance de ser infectado ao tocar em um produto ou superfície é muito pequena,               
mas não totalmente excluída. No entanto, o número de partículas de vírus diminui             
rapidamente (exponencialmente) fora do corpo. Em geral, recomendamos lavar as          
mãos regularmente. Você pode limpar facilmente uma superfície que pode estar           
contaminada com um agente de limpeza normal. 

 


