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COVID-19 – ORDEM DE CLASSE: ISOLAMENTO
O que é uma ordem de classe quanto à COVID-19?
Uma "ordem de classe" dá ordem às pessoas para ficarem em casa, em isolamento, até que não sejam
mais contagiosas. O objetivo é conter a transmissão da COVID-19, e proteger a saúde de todos em
Toronto.
A Saúde Pública de Toronto pode emitir uma ordem de classe? E até quando fica em vigor?
A lei de proteção da saúde Health Protection & Promotion Act da província permite que a Autoridade
Médica emita "ordens de classe." Esta ordem foi emitida no dia 1 de abril de 2020, e emendada em 6 de
novembro de 2020. Continuará em vigor até que a Autoridade Médica da Saúde declare não ser mais
necessária.
A quem se aplica a ordem de classe?
A ordem de classe aplica-se a:




Pessoas com sintomas de COVID-19.
Pessoas que testaram positivas à COVID-19.
Pessoas que tiveram contacto recente com alguém que testou positivo à COVID-19. Isso inclui
cuidadores e membros do agregado familiar.

Quanto tempo deve durar o isolamento?
As exigências relativas ao isolamento foram atualizadas e a ordem de classe revisada inclui as novas
diretrizes da saúde pública.
As pessoas que tiverem uma doença branda ou moderada devem permanecer em isolamento durante 10
dias, a contar do início dos sintomas. Pessoas adoecerem gravemente, ou que tiverem o sistema
imunitário comprometido, devem ficar isoladas durante 20 dias. Indivíduos que tiveram contacto próximo
com uma pessoa com COVID-19 devem ficar em isolamento durante 14 dias, a contar da última vez que
tiveram contacto com aquela pessoa, porque os sintomas podem levar todo esse o tempo a aparecerem.
Alguém pode ficar isento da ordem de classe?
Alguns provedores de serviços essenciais, que tiveram contacto próximo, mas não apresentam sintomas,
podem ter permissão para trabalhar. Contudo, têm de se isolar em casa, e quando não estiverem no
trabalho ou a caminho do trabalho. Podem ser feitas exceções também para pessoas que estiverem a
fugir de situações de violência doméstica. A Saúde Pública de Toronto estudará cada situação.
Mesmo estando em isolamento, as pessoas ainda podem ir a consultas médicas. Contacte a Saúde
Pública de Toronto no 416-338-7600 para orientações antes de ir ao médico ou ao hospital.
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Como funciona o isolamento?
Isolamento quer dizer ficar em casa ou numa instalação de isolamento. Não saia nem receba visitas.
Evite contacto próximo com os outros. Faça suas compras online ou peça que alguém lhe traga aquilo de
que precisa. Se precisar de suporte com mantimentos, medicamentos e outros serviços, por favor ligue
para a Saúde Pública de Toronto no 416-338-7600 para orientações.
Mantenha a maior distância possível das pessoas que moram consigo. Use um quarto e casa de banho
separados, se os tiver. Se partilhar o quarto, abra a janela para promover a boa circulação do ar. Veja
como se isolar.
As pessoas desabrigadas, ou que não tiverem alojamentos adequados, ou que se sintam em perigo em
casa, podem obter abrigo temporário.
O que acontece se alguém não se isolar?
Qualquer pessoa que ignorar a ordem de classe para que se isole pode ser indiciada e multada até $5
000 por dia. A polícia pode ser chamada para ajudar.
O que mais mudou na ordem de classe revisada?
Se lhes for pedido, a pessoa sujeita à ordem de classe deverá prover à Saúde Pública de Toronto os
nomes e informações (número de telefone, morada, endereço de email) das pessoas com quem tiveram
contacto durante os dias e horas especificados pela Saúde Pública de Toronto. Essas informações só
serão utilizadas para rastreio de contactos.
Alguém poderá desafiar a ordem de classe judicialmente?
A pessoa nomeada na ordem de classe pode recorrer à comissão de apelos dos serviços de saúde,
Health Services Appeal and Review Board.
O que devo saber a respeito da ordem federal segundo a Lei de Quarentenas?
A ordem federal de quarentenas aplica-se a todos os viajantes que entram no Canadá, e está em vigor
desde 25 de março de 2020. Ela exige que todos os viajantes cumpram uma quarentena de 14 dias.
Mais informações disponíveis aqui.
Em alguns casos, é possível que pessoas que devem cumprir uma ordem de quarentena do governo
federal também estejam sujeitas a uma ordem da Autoridade Médica da Saúde (por exemplo, pessoas
diagnosticadas com COVID-19 que também retornaram de viagem recentemente).
Mais Informações
Para uma avaliação médica, chame o seu médico ou a Telehealth Ontario no 1-866-797-0000. Para mais
informações a respeito da ordem de classe, chame a Saúde Pública de Toronto no 416-338-7600.
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