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Ordem Conjunta do Conselho de Saúde de Framingham e da prefeita Yvonne M. Spicer
em relação às operações de serviços essenciais
15 de abril de 2020
Visto que a cidade de Framingham e a Commonwealth of Massachusetts estão sendo afetadas pela
pandemia do COVID-19;
Visto que, em 10 de março de 2020, o governador de Massachusetts, Charlie Baker, declarou estado
de emergência em Massachusetts para o COVID-19;
Visto que o comissário de saúde pública de Massachusetts declarou que há transmissão em nível
comunitário no condado de Middlesex;
Visto que em 22 de março de 2020 a prefeita Yvonne Spicer declarou um estado local de emergência
em Framingham para responder à pandemia do COVID-19 em Framingham retroativa a 10 de março
de 2020;
Visto que, em 16 de março de 2020, em uma reunião devidamente destacada e observada da Junta
de Saúde, a Junta votou por unanimidade a proibição de todas as reuniões públicas presenciais de
qualquer órgão público em Framingham até novo aviso, exceto as reuniões do Conselho da Cidade
de Framingham, o órgão legislativo municipal da cidade e recomendou que o Conselho da Cidade
concordasse voluntariamente em não realizar reuniões públicas pessoalmente e em vez disso,
conduzisse suas reuniões de maneira totalmente remota até nova notificação do Conselho de Saúde;
Visto que em 2 de abril de 2020, em uma reunião devidamente destacada e observada da Junta de
Saúde, a Junta votou pela continuação de sua Ordem de 16 de março de 2020, restringindo a
reunião presencial de órgãos públicos em Framingham até novo aviso da Junta de Saúde;
Visto que em 23 de março de 2020 o governador Baker emitiu a COVID-19 Despacho nº. 13
intitulado “Ordem assegurando operação contínua de serviços essenciais na comunidade, fechando
determinados locais de trabalho e proibindo reuniões de mais de 10 pessoas”, que, entre outras
coisas, restringiu reuniões públicas a 10 pessoas ou menos, fechou empresas que prestam serviços
não essenciais, identificou certos serviços essenciais e garantiu a continuidade das operações de
serviços essenciais na Comunidade, sujeita a certas condições;
Visto que a Prefeita foi consultada sobre os termos desta Ordem e se une à Junta de Saúde para
emitir esta ordem como uma ordem conjunta da Prefeita com a Junta de Saúde, conforme
necessário para a proteção da saúde pública durante esta Pandemia de COVID-19 e em apoio à
Declaração do Estado Local de Emergência, emitida em 22 de março de 2020;
Visto que o COVID-19 é facilmente transmitido, especialmente em grupos e é essencial que a
propagação do vírus seja retardada para proteger a capacidade de nossos profissionais de saúde de
lidar com o surgimento de novos pacientes e proteger a saúde e a segurança pública;
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Visto que um número crescente de trabalhadores de serviços essenciais está infectado com o
COVID-19;
Considerando que um número crescente de moradores de edifícios residenciais com várias unidades
está infectado pelo COVID-19;
Visto que os Centros dos EUA para Controle e Prevenção de Doenças (CDC) recomendam o uso de
revestimentos de pano em locais públicos, onde outras medidas de distanciamento social são difíceis
de manter, como supermercados e farmácias;
Visto que a recomendação do CDC sobre revestimentos faciais de pano não são máscaras cirúrgicas
ou respiradores N95, que devem ser reservados a profissionais médicos e socorristas;
Visto que o CDC estabeleceu diretrizes sobre como fazer revestimentos faciais em tecido em casa
(https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html);
Agora, de acordo com a autoridade investida no Conselho de Saúde por G.L. c. 111 geralmente e G.L.
c. 111 seções 6, 7 e 104 e 310 CMR 11.05, e de acordo com a autoridade investida no prefeito pelo
art. III, §2 da Carta do Regimento do Lar e sua autoridade implícita e expressa como prefeita de
acordo com a Declaração de Emergência Local emitida em 22 de março de 2020, o Conselho de
Saúde de Framingham e a prefeita Yvonne M. Spicer, respectivamente, emitem a seguinte ordem
relativa às operações de serviços essenciais em Framingham:
Ordem:
 Todos os membros do público com idade igual ou superior a dois anos que ingressam em
qualquer negócio essencial, conforme definido no Pedido COVID-19 do Governador Baker
nº 13, incluindo, entre outros, mercearias, farmácias, lavanderias, lojas de artigos para a
casa, restaurantes (incluindo locais de coleta externos) ), use uma cobertura facial limpa,
como uma máscara facial de tecido, cachecol ou bandana, sobre a boca e o nariz e exerça
um distanciamento social de acordo com as diretrizes do CDC. Os operadores de serviços
essenciais devem garantir que seus clientes estejam em conformidade com este requisito.


Todos os funcionários de todos os serviços essenciais devem usar uma cobertura facial
limpa, como uma máscara facial de tecido, cachecol ou bandana, sobre a boca e o nariz, e
exercer um distanciamento social de acordo com as diretrizes do CDC. Os operadores de
serviços essenciais devem garantir que seus funcionários estejam em conformidade com
este requisito.



Todos os membros do público com mais de dois anos de idade que entram, saem ou
ocupam áreas comuns de qualquer edifício residencial ou comercial com várias unidades
devem usar uma cobertura de rosto limpa, como máscara facial de tecido, cachecol ou
bandana, sobre a boca nariz e exercitar o distanciamento social de acordo com as
diretrizes do CDC.



Todos os departamentos de serviços não essenciais (como flores, jóias, móveis etc.) perto
de uma mercearia ou mercado devem ser fechados.
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Melhores práticas adicionais devem ser empregadas por empresas essenciais, conforme
definido no Pedido COVID-19 do Governador Baker nº 13, na máxima extensão possível, a
fim de melhorar o distanciamento social em supermercados, farmácias e caixas:
o

Oferecer opções de entrega em domicílio e incentivar pedidos e pagamentos on-line

o

Forneça anúncios públicos a cada 30 minutos para lembrar os compradores de usarem
a cobertura do rosto de pano, manter distância física, evitar aglomerações, manter
distância no check-out e não colocar itens na esteira até que o cliente na frente
termine sua transação.

o

Considere realocar itens de alta demanda para limitar a quantidade de tempo que os
clientes ficam na loja.

o

Estabeleça um fluxo em apenas uma direção nos corredores.
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