Rio proíbe banho de mar, prática de esportes na praia e entrada de ônibus fretados no município; confira

A Prefeitura do Rio de Janeiro publicou no Diário Oficial desta sexta-feira (19) um decreto
determinando o fechamento das praias&nbsp; para conter o avanço da Covid na cidade.

As regras se somam às do decreto publicado h&aacute; uma semana e, a princípio, valem
somente para este fim de semana
— da 0h de sábado (20) até as 5h de segunda-feira (22). O prefeito Eduardo Paes ainda
prev&ecirc; a antecipa&ccedil;&atilde;o dos feriados de abril
.

Está proibido:

Ficar na areia da praia;

Praticar esportes na praia;

Tomar banho de mar;
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Comércio e serviços na praia, incluindo ambulantes;

Entrada de ônibus e vans fretados na cidade, exceto de hotéis;

Estacionar na orla.

Quiosques podem abrir normalmente.

Veja os detalhes das novas medidas

As áreas de lazer da orla não vão funcionar no domingo.

De acordo com a determinação, fica proibida a permanência nas areias em qualquer horário,
incluindo a prática de esportes, o banho de mar e o exercício de qualquer atividade econômica,
como o comércio ambulante.

Também está proibida a entrada de ônibus e outros veículos de fretamento na cidade, com a
exceção dos que prestam serviços regulares para os funcionários de empresas ou para hotéis.
Neste último caso, os passageiros devem confirmar a reserva de hospedagem.

O estacionamento também foi proibido na orla, exceto para os moradores, idosos, portadores
de necessidades especiais, hóspedes de hotéis e táxis.

As áreas de lazer nas pistas das avenidas Delfim Moreira, Vieira Souto e Atlântica, além do
Aterro do Flamengo, também estão suspensa.
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Relembre o decreto do dia 11

O fechamento das praias é um acréscimo ao decreto da semana passada . As regras são:

Entre 23h e 5h, será proibido permanecer em ruas, espaços públicos, praias e praças; a multa
por descumprimento é de R$ 562,42 – a circulação será permitida;

Eventos, festas e rodas de samba também estão proibidos;

Não podem funcionar boates, casas de espetáculo, feiras especiais, feiras de ambulantes e
feirartes (artesanato) — feiras livres, de alimentos, estão liberadas;

A lotação máxima de 40% também deve ser observada em todos os lugares.

No entanto, bares, restaurantes e afins ainda poderão funcionar até as 21h, com delivery
depois desse horário.

Continua em vigor o escalonamento das atividades econômicas:

Serviços: das 8h às 17h;

Repartições públicas: das 9h às 19h;

Comércio (incluindo shoppings): das 10h30 às 21h.
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Boletim nesta sexta

Nesta sexta, o prefeito se reúne com o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, para a
divulgação do 11º Boletim Epidemiológico da Covid-19 na cidade. Os dois devem detalhar as
medidas que serão adotadas no fim de semana.

A Prefeitura do Rio considera que os próximos dias vão dar o tom das novas medidas e
anunciou uma reunião com o comitê científico na segunda-feira (22). O lockdown &eacute;
uma possibilidade
.

Recorde de internação

As UTIs dos hospitais públicos do Rio tinham mais de 622 pacientes internados nesta
quinta-feira (18). Foi o maior número desde o início da pandemia, mesmo se considerado o
momento em que havia hospitais de campanha.

A ocupação de leitos de UTI na rede SUS na capital — incluindo leitos municipais, estaduais e
federais — era de 95%.

Fonte: G1
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