O Ruanda foi o primeiro país em África a implementar um confinamento total, a 22 de março,
8 dias após ser registado o primeiro caso no país. Com uma duração inicial prevista de 2
semanas, foi prorrogado até 20 de abril, em resposta ao aumento do número de casos.
Cronograma de casos e resposta
1.ºdia
14/03
1º caso

2 a 7 dias
15/03

8 a 18 dias

19 dias e seguintes

22/03

16/03

01/04

Confinamento

Estado de contingência atual

Cancelamento
de eventos
públicos

10
8
6
4
2

Fonte: Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças, Universidade de Oxford
1. TCDC é a Taxa de Crescimento Diário Composta, calculada como TCDC do total de casos confirmados da COVID nos últimos 21 dias;
2. À data de 7 de abril de 2020
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0
25/03/2020
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público
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24/03/2020

Transportes
públicos
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Anúncio
de ajuda
alimentar

14

23/03/2020

Estado
Conformidade

16

105
casos

Anúncio de
prorrogação do
confinamento
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22/03/2020

Restrições à
circulação
interna

Encerramento
de locais de
trabalho

21/03/2020

Controlo de
viagens
internacionais

18

20/03/2020

Encerramento
de escolas

Casos: 21 dias mudança % TCDC1,2

Restrições exigidas/totais
Restrições aconselhadas/parciais

0

As fortes estruturas comunitárias do Ruanda desempenham um papel importante. As
medidas tomadas para identificar famílias vulneráveis, por parte das próprias comunidades,
ajudaram a direcionar a ajuda durante o confinamento.
Contexto mais amplo
•

O Governo decretou a identificação e realização de testes
para todos os contactos de casos conhecidos. Todas
as pessoas com testes positivos são levadas para
centros de isolamento fora das cidades, para interromper
novas cadeias de transmissão.
• O Governo anunciou ajuda alimentar para famílias
vulneráveis (da Reserva Estratégica Nacional de Cereais),
destinada especialmente às pessoas que auferem salários
diários nas zonas urbanas. Os Ministros do Governo e
altos responsáveis governamentais irão abdicar dos
seus salários de abril, em solidariedade com as pessoas
que atualmente enfrentam dificuldades.
•

•

As medidas para distribuir alimentos e cuidar das
pessoas vulneráveis recorrem a disposições
comunitárias já existentes. As comunidades aprovam a
lista dos mais carenciados (uma vez que estão cientes das
circunstâncias de cada um) para garantir que todos podem
comer. Para além da distribuição de alimentos por parte do
governo, também há donativos comunitários.
A agricultura é classificada como uma atividade
permitida (é responsável pelas principais exportações do
Ruanda e 70% dos ruandeses praticam a agricultura de
subsistência). O Governo está a trabalhar em medidas
para envolver os técnicos de extensão rural e responsáveis
no terreno e para assegurar que a distribuição de
insumos e o tratamento pós-colheita podem ser
realizados em segurança, com distanciamento social

Medidas
Escolas e locais
de trabalho
encerrados
Proibição de
eventos
públicos
Encerramento de
transportes
públicos
Informação
pública

Limitar os
movimentos
Restrições de
viagens
internacionais

O que está a fazer o Ruanda
Escolas e empresas encerradas: as empresas essenciais
foram autorizadas a continuar a trabalhar (incluindo agricultores
de subsistência). Os trabalhadores essenciais recebem
autorizações do governo local/polícia para lhes permitir
deslocar-se
entre a casa e o trabalho.
.
A partir de 15 de março, todos os eventos públicos estão
proibidos, incluindo cultos religiosos. No entanto, os funerais
continuam a ser permitidos, com 10 participantes no máximo.
Não são permitidos transportes públicos. Os trabalhadores
essenciais têm de deslocar-se para o respetivo local de trabalho
a pé, ou as empresas estão a adotar medidas para transportar os
seus trabalhadores.
O Presidente e o Ministro da Saúde realizam comunicações
regulares sobre a Covid-19. As estruturas comunitárias
estão envolvidas na divulgação de mensagens e na
resposta. Os Ministros anunciam medidas mais abrangentes de
apoio/resposta
Ninguém deve sair de casa, exceto para comprar alimentos,
equipamento médico ou de higiene. A polícia assegura a
aplicação das normas. As comunidades também estão a assumir
a responsabilidade, de forma informal, por garantir que os
conselhos são seguidos.
Todas as fronteiras estão encerradas às deslocações
internacionais e todos os voos foram suspensos. Os
ruandeses repatriados têm de cumprir um período de isolamento
obrigatório de 14 dias em centros designados. A carga pode
circular.
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A ênfase do Vietname em isolar casos e identificar contactos é um exemplo de como
concentrar recursos limitados. No entanto, após uma segunda vaga de casos associados
a um grande hospital, foi anunciado o confinamento a nível nacional durante 15 dias.
Cronograma de casos e resposta
Dia 0 – 7
23/01
1º caso

8 a 50 dias
30/01

51 a 64 dias
13/02

14/02

64 e mais dias

16/03

28/03

Confinamento

Estado de contingência atual

Anúncio do
confinamento

10
5

Fonte: Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças, Universidade de Oxford
1. TCDC é a Taxa de Crescimento Diário Composta, calculada como TCDC do total de casos confirmados da COVID nos últimos 21 dias;
2. À data de 7 de abril de 2020
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22/03/2020

Transportes
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Conclusão de 5000 testes
para profissionais e pacientes
no hospital Bach Mai

20

21/03/2020

Cancelamento
de eventos
públicos
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Estado
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trabalho

22,04%
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casos

Casos: 21 dias mudança % TCDC1,2

Restrições exigidas/totais
Restrições aconselhadas/parciais
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O Vietname criou o Centro de Emergência de Prevenção da Epidemia após surgir o seu
primeiro caso. Desde então, centrou esforços no rastreio e na identificação. No entanto,
o aumento recente no número de casos levou à imposição de confinamento durante 15
dias, para tentar diminuir a transmissão.
Contexto mais amplo
•

•

•

•

A experiência com a SARS levou a que o Vietname
estivesse bem preparado para responder rapidamente.
O Centro de Emergência de Prevenção da Epidemia foi
criado após ser registado o primeiro caso. A resposta
centrou-se primordialmente na identificação e realização de
testes a contactos de casos conhecidos, ao invés da
realização de testes em massa, para maximizar os recursos
limitados.
Até ser decretado o confinamento, a resposta do
Vietname tinha sido localizada, consoante a propagação
e a densidade de casos. Quando ocorreu um surto numa
zona perto de Hanói, as autoridades colocaram os 10.000
habitantes em quarentena, na tentativa de impedir a
transmissão urbana generalizada.
A decisão de impor o confinamento a nível nacional foi
tomada após o surgimento de uma segunda vaga de
casos, incluindo em ligação a 12 casos num dos maiores
hospitais de Hanói (recebendo 8000 doentes por dia). O
Governo realizou testes em massa a mais de 5000
trabalhadores hospitalares e doentes em finais de março,
estando agora a ser testadas mais 10.000 pessoas que
visitaram hospitais.
O Governo restringiu as exportações de alimentos,
incluindo arroz, para garantir o abastecimento a nível
nacional. As empresas responderam aos pedidos do
Governo, implementando a produção local de
ventiladores e aumentando a produção de máscaras
para 5 milhões por dia.

Medidas

O que está a fazer o Vietname
Escolas encerradas a 14 de fevereiro. Empresas não essenciais

Escolas e locais encerradas a 1 de abril, durante 14 dias. As empresas essenciais
de trabalho têm de cumprir medidas rigorosas de distanciamento, implementar
encerradas normas de higiene estritas e todos os trabalhadores têm de usar
.
máscaras.

A partir de 28 de março, todas as atividades culturais,

Proibição de desportivas e de entretenimento foram canceladas (até 15/04).
eventos Não podem estar mais de 2 pessoas juntas e é obrigatório usar
públicos máscara em público.
Não são permitidos transportes públicos desde 28 de março.

Encerramento de Algumas zonas foram alvo de proibições ou restrições temporárias,
transportes por exemplo, na cidade de Ho Chi Min, qualquer pessoa que
públicos chegasse de avião, autocarro, comboio ou num veículo privado podia
ser testada à chegada para detetar a Covid-19.

O governo vem fazendo comunicações regulares desde antes do

Informação aparecimento do primeiro caso e inquéritos recentes sugerem
pública que o público compreende os sintomas. Foram realizadas mais de
20.000 chamadas para uma linha de aconselhamento gratuita.

Limitar os
movimentos
Restrições de
viagens
internacionais

Ninguém deve sair de casa, exceto para comprar alimentos,
medicamentos ou aceder a serviços de saúde. Mesmo antes do
confinamento a nível nacional, as autoridades utilizaram quarentenas
locais para responder à transmissão, desde meados de fevereiro
Todas as fronteiras estão atualmente encerradas. O Vietname
impôs várias restrições aos voos desde o aparecimento do
primeiro caso, limitando os voos provenientes de zonas afetadas –
inicialmente a China (30/01) e depois outras zonas afetadas.
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O Gana tem-se concentrado no rastreio e testes e na adoção do confinamento parcial nos
pontos críticos de Acra e Kumasi, num esforço para manter em funcionamento a economia e
os meios de subsistência em geral, respondendo simultaneamente aos picos de transmissão.
Cronograma de casos e resposta
Dia 0

5 a 10 dias
15/03

12/03
1º caso

16/03

11 a 20 dias
22/03

20 a 30 dias
01/04

30/03

Confinamento parcial

Estado de contingência atual

287
casos

Casos: 21 dias mudança % TCDC1,2
30

Fronteiras
encerradas

10
5

Fonte: Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças, Universidade de Oxford
1. TCDC é a Taxa de Crescimento Diário Composto, calculada como TCDC do total de casos confirmados de COVID nos últimos 21 dias;
2. À data de 3 de abril de 2020
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25/03/2020
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0
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Campanhas de
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15

21/03/2020

Transportes
públicos
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o parcial +
vigilância
reforçada

20

20/03/2020

Cancelamento
de eventos
públicos

Restrições à
circulação
interna

Estado
Conformidade

Encerramento
de locais de
trabalho
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Controlo de
viagens
internacionais

25.43%
25
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Encerramento
de escolas

Restrições exigidas/totais
Restrição aconselhada/parcial
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O Presidente Akufo-Addo encerrou as fronteiras do Gana para impedir casos importados.
Tem-se generalizado o rastreio de contactos e os testes para identificar casos. O governo
responde aos pontos críticos com confinamentos específicos (Acra e Kumasi).
Contexto mais amplo
•

O Serviço de Saúde do Gana já testou mais de 37.000
pessoas e está a realizar um rastreio reforçado dos
contactos, testando todos os contactos identificados e
realizando uma vigilância e testes mais abrangentes na
comunidade.

•

Os casos positivos devem ser isolados, mas não existe
uma política de isolamento supervisionado fora dos
centros de isolamento do governo.

•

Uma nova lei de emergência permite ao governo
localizar geograficamente os contactos identificados e,
se necessário, restringir a circulação de pessoas.

•

•

•

O governo está a utilizar dados anónimos e agregados
de telemóveis para monitorizar a forma como os padrões
de movimento mudam, se as pessoas cumprem as
restrições e para prever se as restrições existentes são
suficientes para controlar a transmissão.
Embora tenha havido um confinamento em epicentros,
incluindo Acra e Kumasi. O Governo tem-se concentrado
globalmente na tentativa de impedir a transmissão,
permitindo simultaneamente a atividade
económica/proteção dos meios de subsistência.
Isto significa que as empresas e os mercados podem abrir,
com protocolos de higiene e de distanciamento social
acrescidos. O governo está a pagar para que esteja
amplamente disponível água gratuita para apoiar as
medidas de saneamento.

Medidas
Escolas e locais
de trabalho
encerradas

O que está a fazer o Gana
Escolas encerradas: As escolas e universidades estão
encerradas. Os candidatos da BECE/WASSCE estão autorizados
a permanecer na escola ao abrigo de protocolos de distanciamento
social. As empresas podem abrir, mas com protocolos de
distanciamento social/higiene.

Proibição de
eventos
públicos

São proibidos todos os ajuntamentos públicos. São proibidas
conferências, workshops, festivais, comícios políticos, atividades
religiosas e outros eventos relacionados. São permitidos funerais,
mas com menos de 25 participantes.

Transportes
públicos

Transportes públicos permitidos: Os operadores de transportes
privados e públicos são obrigados a reduzir o número de
passageiros e a cumprir requisitos de higiene específicos para os
veículos e terminais.

Informação
pública

Limitar os
movimentos
Restrições de
viagens
internacionais

Discursos regulares do Presidente do HE Akufo-Addo para
anunciar a distribuição dos casos e as principais medidas
governamentais. Outros briefings regulares do Ministro da
Saúde. Início do envolvimento comunitário.
As autoridades impuseram o confinamento em duas regiões
(Acra e Kumasi). Todos os indivíduos devem ficar em casa e
apenas serão autorizados a sair de casa por razões essenciais
(por ex., para comprar alimentos/medicamentos).
Todas as fronteiras foram encerradas a partir de 22 de março.
Os viajantes (estrangeiros e ganeses) que entraram antes do
encerramento das fronteiras foram sujeitos a uma quarentena
obrigatória de 14 dias em edifícios requisitados e a testes para
identificar casos importados.
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Embora os governos estaduais da Nigéria tenham sido responsáveis, em grande
medida, pela supervisão das medidas individuais, no dia 30 de março o Presidente
Buhari decretou o confinamento de Abuja, o Território da Capital Federal, bem como dos
Estados de Lagos e Ogun à medida que os seus casos aumentavam.
Cronograma de casos e resposta
05 a 15 dias

23/03

18/03

Estado de contingência atual

12

Encerramento
de aeroportos
internacionais

10

4
2

Fonte: Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças, Universidade de Oxford
1. TCDC é a Taxa de Crescimento Diário Composta, calculada como TCDC do total de casos confirmados de COVID nos últimos 21 dias;
2. À data de 7 de abril de 2020
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0
18/03/2020

Transportes
públicos
encerrados

6

22/03/2020

Encerramento
de locais de
trabalho
Cancelamento
de eventos
públicos

Campanhas de
informação ao
público

238
casos

14,28%
Confinamento
parcial

14

8

Restrições à
circulação
interna

Estado
Conformidade

16

21/03/2020

Controlo de
viagens
internacionais

30/03

Casos: 21 dias mudança % TCDC1,2

19/03/2020

Encerramento
de escolas

31 a 40 dias

06/04/2020

09/03

27/02
1º caso

16 a 30 dias

20/03/2020

Dia 0

Restrições exigidas/totais
Restrição aconselhada/parcial
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Os diferentes níveis de responsabilidade entre o Governo Federal, pela coordenação
nacional, e os Governos Estaduais, pela supervisão das abordagens individuais,
significam que estão em vigor diversas medidas para responder aos contextos locais.
Contexto mais amplo
•

A resposta da Nigéria à Covid-19 verificou-se a nível
Federal e Estadual. Foi criado um Grupo de Trabalho
Presidencial a 9 de março para coordenar atividades
transversais ao Governo Federal, enquanto o Centro de
Controlo de Doenças da Nigéria (Nigeria Centre for Disease
Control, NCDC) lidera a resposta em termos de saúde
pública e o Centro de Operações de Emergência Nacional.

•

Os centros de operações de emergência a nível estatal
foram ativados em 22 Estados.

•

Uma parte fundamental da estratégia do Governo tem sido
identificar os contactos. Quando são encontrados casos, o
tratamento apenas pode ser assegurado em unidades
de isolamento governamentais, para proteger o resto do
serviço de saúde. Foram criados centros de isolamento em
20 Estados incluindo no Território da Capital Federal e
existem instalações de testes especializados em 8 Estados.
Poderão ser estabelecidas mais conforme necessário.

•

Embora o confinamento decretado a nível Federal apenas
se aplique ao Território da Capital Federal, Lagos e Ogun,
muitos outros Estados implementaram as suas próprias
restrições. Estas incluem o encerramento das fronteiras
terrestres entre Estados, incluindo a proibição de
movimentos de entrada e saída, à exceção de materiais
essenciais; ajuntamentos; mercados e recolheres
obrigatórios. Outros, como o estado de Bauchi, decretaram
o seu próprio confinamento durante 14 dias.

Medidas
Empresas
e escolas
encerradas
Proibição de
eventos
públicos
Transportes
públicos

Informação
pública

Limitar os
movimentos

Restrições de
viagens
internacionais

O que está a fazer a Nigéria
O Governo Federal encerrou as escolas e universidades a partir de 19
de março. As empresas estão a trabalhar, exceto nos casos em que o
Governo Federal ou os Estados impuseram restrições/confinamento.

Todos os ajuntamentos públicos estão limitados. Na maioria dos
Estados, os ajuntamentos públicos com mais de 50 pessoas estão
proibidos. Outros apertaram as restrições para 20 pessoas.
Ajuntamentos proibidos nas zonas sujeitas a confinamento.
Na sua maioria, os transportes públicos são permitidos, exceto nos
estados sujeitos a confinamento. Nos restantes, os Governos
Estaduais podem implementar medidas individuais, como por exemplo,
o reforço da higiene ou a desinfeção de veículos. A Nigeria Railway
Corp. parou de prestar serviços a 23/03.
Comunicações do Exmo. Presidente Buhari para anunciar medidas
governamentais importantes, como por exemplo, o confinamento.
Desde 29 de fevereiro, o NCDC divulga relatórios diários sobre a
evolução do surto e faz um briefing diário à comunicação social.
As autoridades impuseram um confinamento a nível estadual em
Lagos, Ogun e no Território da Capital Federal (até 13 de abril).
Este prazo foi prolongado por 14 dias a partir de 13 de abril. Apenas
podem trabalhar empresas essenciais, como por exemplo, que vendam
alimentos/medicamentos. Alguns recolheres obrigatórios/restrições
noutros Estados
Foi decretada uma proibição de viajar a 18 de março, com todos os
aeroportos a serem encerrados para todos os voos comerciais
internacionais a partir de 23/03. O Governo Federal encerrou as
fronteiras terrestres a partir de 24/03, durante 4 semanas.
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No Senegal, o Presidente Macky Sall tomou medidas para restringir os
ajuntamentos antes de dois importantes festivais religiosos que tinham
causado preocupação sobre potenciais riscos de transmissão.
Cronograma de casos e resposta
Dia 0

5 a 10 dias
10/3

02/3
1º caso

11 a 20 dias

20 e mais dias

15/03

23/03

Estado de emergência

Estado de contingência atual
Encerramento
de escolas
Controlo de
viagens
internacionais

Estado de
Emergência

10
9

8.84%

8
7
6
5
4
3
1

Fonte: Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças, Universidade de Oxford
1. TCDC é a Taxa de Crescimento Diário Composta, calculada como TCDC do total de casos confirmados de COVID nos últimos 21 dias;
2. À data de 7 de abril de 2020
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28/03/2020

27/03/2020
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0
20/03/2020

Campanhas de
informação ao
público

2

19/03/2020

Transportes
públicos
encerrados

18/03/2020

Estado
Conformidade

Encerramento
de locais de
trabalho
Cancelamento
de eventos
públicos

Restrições à
circulação
interna

226
casos

Casos: 21 dias mudança % TCDC1,2

Restrições exigidas/totais
Restrição aconselhada/parcial

8

Uma vez que o número de casos aumentou acentuadamente, o Presidente Macky Sall
declarou o Estado de Emergência em 23 de março. Esta situação introduziu restrições
especiais à circulação, nomeadamente através do recolher obrigatório, mas não
implicou um confinamento total.
Contexto mais amplo
• Na sequência de um forte aumento dos casos, o
governo tomou uma série de medidas para melhorar
a resposta em termos de saúde. Foram identificadas 7
instalações especializadas para dar resposta aos casos
da Covid-19 que requerem cuidados. Foram
identificadas 4500 camas, principalmente em hotéis
requisitados, para quarentena ou isolamento.
• O Governo está a aumentar a capacidade de rastreio
e de testes de contacto.. Antes do encerramento das
fronteiras, todos os passageiros dos países afetados
pela Covid-19 foram obrigados a passar por 25 dias de
quarentena obrigatória, em instalações especiais, antes
de entrarem no país.
• A fim de limitar o impacto económico desta crise
sanitária, foi criado pelo governo um fundo de resposta
e solidariedade, Force-Covid-19, que será dotado de
1000 mil milhões de CFA (cerca de 1648 milhões de
USD). A ajuda alimentar (num total de cerca de 113
milhões de USD)será concedida a cerca de 1 milhão
de famílias (8 milhões de pessoas), a tempo do
período do Ramadão.
• O Instituto Pasteur em Dacar está a estabelecer uma
parceria com a Mologic para a produção de testes PCR
da Covid-19 de 10 min a 1 USD,que, se for bem
sucedida, significa que os testes poderão ser
produzidos em massa em Dacar.

Medidas
Empresas
e escolas
encerradas
Proibição de
eventos
públicos

O que está a fazer o Senegal
Escolas encerradas: escolas e universidades encerradas a
partir de segunda-feira, 16 de março. As empresas estão
abertas, mas muitas têm horários ajustados para reduzir a
aglomeração nos transportes e dar resposta aos requisitos
de recolher obrigatório.
Todos os eventos desportivos, culturais e religiosos são
proibidos pelo período de um mês. A celebração da
independência do país, a 4 de abril, foi cancelada.

Transportes
públicos

Os transportes públicos foram proibidos: Os transportes
públicos e privados de passageiros de região para região
foram proibidos e os transportes públicos intraurbanos foram
limitados a um mínimo apenas para as viagens necessárias

Informação
pública

Discursos regulares do Presidente Macky Sall e principais
instruções aos ministros para a implementação de medidas

Limitar os
movimentos
Restrições de
viagens
internacionais

Foram implementados recolheres obrigatórios a nível
nacional com restrições aos movimentos nas ruas entre as
20:00-06:00 diariamente. Existem algumas restrições à
circulação entre os Estados.
Desde de 20 de março, todos os voos internacionais estão
suspensos (até 17/04). São encerradas as fronteiras
terrestres com a Mauritânia, a Guiné-Bissau e a Gâmbia

9

O Quénia atuou rapidamente para limitar os grandes ajuntamentos de
pessoas e sensibilizar a opinião pública assim que o seu primeiro caso
foi registado.
Cronograma de casos e resposta
Dia 0-2

3 a 10 dias
15/03

13/03
1º caso

11 a 18 dias
25/03

16/03

18 e mais dias
02/04

27/03

Recolher obrigatório
nacional

Estado de contingência atual
Encerramento
de escolas
Controlo de
viagens
internacionais

Encerramento
de locais de
trabalho

Recolher
obrigatório
nacional

Os voos
internacionais
foram suspensos

14

11,83%

12
10

Cancelamento
de eventos
públicos

Restrições à
circulação
interna

8
6
4

Fonte: Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças, Universidade de Oxford
1. TCDC é a Taxa de Crescimento Diário Composta, calculada como TCDC do total de casos confirmados de COVID nos últimos 21 dias;
2. À data de 7 de abril de 2020

07/04/2020

06/04/2020

05/04/2020

04/04/2020

03/04/2020

02/04/2020

01/04/2020

31/03/2020

30/03/2020

29/03/2020

28/03/2020

27/03/2020

26/03/2020

25/03/2020

24/03/2020

23/03/2020

22/03/2020

21/03/2020

0
20/03/2020

Campanhas de
informação ao
público

2
19/03/2020

Transportes
públicos
encerrados

18/03/2020

Estado
Conformidade

158
casos

Casos: 21 dias mudança % TCDC1,2

Restrições exigidas/totais
Restrição aconselhada/parcial
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O Presidente Kenyatta, do Quénia, agiu rapidamente em resposta ao primeiro caso de Covid19 do país. No entanto, as medidas adotadas por algumas forças policiais para fazer cumprir
recolheres obrigatórios levaram a ataques violentos, pelos quais o Governo pediu desculpas.
Contexto mais amplo
•

O Governo atuou rapidamente em resposta ao primeiro
caso, a 13/03. No prazo de dois dias, o Presidente anunciou
diversas medidas para restringir os ajuntamentos, suspender
as viagens e minimizar aglomerações em espaços públicos.

•

A imposição de um recolher obrigatório "entre o
crepúsculo e o amanhecer" foi alvo de críticas
generalizadas devido à forma como foi implementado. Em
Nairóbi, um rapaz de 13 anos foi baleado numa varanda
quando a polícia disparou armas para avisar as pessoas para
ir para o interior das respetivas habitações. Em Mombaça, foi
usado gás lacrimogénio para dispersar os passageiros de um
ferry. Desde então, o Presidente Kenyatta pediu desculpas à
nação e a polícia recebeu instruções para ter uma resposta
proporcional.
As indicações do Governo, de que a troca física de dinheiro
deve ser limitada, para desacelerar a transmissão, levaram
a que a maior empresa de telecomunicações, a Safaricom,
abdicasse das comissões de transferências de dinheiro móvel
através do serviço M-Pesa, para incentivar a utilização de
dinheiro móvel.

•

•

Está a ser organizada a distribuição de alimentos a
famílias vulneráveis, nomeadamente aquelas cuja
subsistência foi afetada pelas limitações ao trabalho
impostas pelos recolheres obrigatórios. As questões de
logística iniciais com a distribuição levaram a que o Governo
determinasse a sua coordenação a nível central. Estão a ser
consideradas as transferências monetárias e está a ser
desenvolvido um projeto-piloto.

Medidas
Empresas
e escolas
encerradas
Proibição de
eventos
públicos

O que está a fazer o Quénia
Escolas encerradas: as escolas foram encerradas a 16/03 e as
universidades a 18/03. As empresas estão a trabalhar. As
pessoas são encorajadas a trabalhar desde casa, se possível. A
imposição de um recolher obrigatório entre o crepúsculo e o
amanhecer veio reduzir o horário de funcionamento.
Todas as grandes concentrações de pessoas foram proibidas,
incluindo os eventos desportivos, os serviços religiosos e os
eventos de natureza pública de grande dimensão, medida
introduzida no dia seguinte ao primeiro caso confirmado. Limite de
15 pessoas para funerais/casamentos

Transportes
públicos

Os transportes públicos são permitidos, fora do horário de
recolher obrigatório. Os condutores e passageiros de Boda boda,
Matatu e tuk tuk têm de usar máscaras (distribuídas através de
associações) e transportar metade da sua capacidade de
passageiros habitual.

Informação
pública

Comunicações regulares por parte do Exmo. Presidente e dos
Ministros relevantes. As redes sociais estão a ser usadas para
difundir mensagens de sensibilização do público.

Limitar os
movimentos

Foram implementados recolheres obrigatórios a nível nacional
com restrições aos movimentos nas ruas entre as 19:00 e as 05:00
diariamente. Apenas é permitido o movimento essencial entre os
municípios. As máscaras são agora obrigatórias em público.

Restrições de
viagens
internacionais

Os voos internacionais foram suspensos a partir de 25/03.
Desde 22/03, os visitantes têm de cumprir quarentena em
instalações governamentais, ou em instalações privadas designadas,
às suas expensas. Fronteira terrestre com o Uganda encerrada, à
exceção de transportes de mercadorias.
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