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Conforme Resolução da Sesa 1471/2020 define medidas de boas práticas para 

quem for passar o verão nas praias. Com foco em nossos associados e 

associadas, que utilizarem a sede litorânea e quiserem utilizar a faixa de areia, 

segue as orientações necessárias: 

Art. 6° Associações, hotéis, pousadas, imóveis alugados por temporada e 

congêneres, devem adicionalmente: 

I - Restringir a lotação das áreas comuns observando a reorganização dos 

espaços e a manutenção da distância de no mínimo 1,5 metros entre as 

pessoas em todas as direções; 

II - a fim de evitar qualquer tipo de aglomeração, intensificar a limpeza e 

desinfecção dos ambientes e superfícies; 

III - Garantir o uso de máscara facial por todos os frequentadores e; 

IV- Disponibilizar álcool 70% para higiene de mãos, além de adotar 

integralmente as demais medidas preconizadas nas legislações vigentes 

Art. 7° Fica proibida a prática de atividades físicas ou de esportes, assim como 

atividades reativas para crianças e adultos, que envolvam o contato ou a 

interação direta entre as pessoas, bem como aqueles de caráter coletivo. 

Art. 8° Os eventos, de qualquer natureza, que possuam potencial de 

aglomeração acima de 10 pessoas não devem ser realizados. 

Art. 9° Fica proibido o compartilhamento de materiais, equipamentos e 

utensílios que não puderem ser higienizados com álcool 70% ou outro produto 

similar antes e depois de cada uso, seja mediante aluguel ou empréstimo. 

 

Art. 12 Conforme Lei estadual n.º 20.189/2020, todos os que visitam as praias 

devem obrigatoriamente usar máscaras de proteção em todos os momentos 

(exceto enquanto comem, bebem, ou quando estiverem na água); 

Art. 13 Devem ser observadas também as seguintes medidas de prevenção 

para COVID-19 

§9º. A recomendação de que que cadeiras de praia, guarda-sol, caixas 

térmicas, mesas portáteis, entre outros, sejam itens de uso pessoal, 

compartilhados somente entre os membros de uma mesma família. Quando 

houver necessidade da locação destes objetos (em estabelecimentos 

comerciais fixos ou ambulantes), os mesmos devem ser desinfetados com 

álcool líquido 70% antes e após cada utilização. Nestas condições, somente 

poderão ser locados cadeiras e guarda-sol constituídos por materiais passíveis 

de desinfecção, preferencialmente plásticos ou emborrachados, com cabos e 



extensões em aço inox. Materiais constituídos por tecido e madeira não podem 

ser destinados à locação. Guarda-sol que possua o cabo de madeira apenas 

poderá ser locado desde que a madeira esteja em boas condições de 

conservação (sem ranhuras) e desde que revestidos em material higienizável. 

 

§26. Durante o tempo em que estiverem na areia para o banho de sol, as 

pessoas que não pertencerem ao mesmo grupo familiar ou de convivência 

devem manter-se a uma distância mínima de 1,5 metros entre si. 

I. É recomendado que, ainda que pertençam ao mesmo grupo familiar ou de 

convivência, os grupos formados não excedam a 05 pessoas; 

II. Qualquer tipo de atividade ofertada somente poderá ocorrer desde que 

assegurado o distanciamento físico de 1,5 metro entre os presentes e 

respeitando as medidas de prevenção preconizadas. 

III. Todos os estabelecimentos devem prover condições para os frequentadores 

higienizarem as mãos no local, sempre quando necessário. Para isso, é 

imprescindível manter os dispensadores de sabonete líquido, álcool gel 70% e 

papel toalha, sempre abastecidos 

IV. A prática de atividades físicas ou de esportes que envolvam o contato ou a 

interação entre as pessoas são proibidos. Somente modalidades que podem 

ser praticadas individualmente ou com o distanciamento constante de 1,5 metro 

entre as pessoas são permitidos. 

V. Remover ou bloquear bancos e mesas disponibilizados em locais públicos a 

fim de evitar aglomerações nestes locais. 

VI. Pessoas que realizarem a locação de imóveis devem garantir a adequada 

limpeza e desinfecção dos locais após a saída de cada grupo. A limpeza e 

desinfecção devem seguir o disposto na Nota Orientativa 01/2020 disponível 

em: 

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/202

0-09/NO_01_LIMPEZA_E_DESINFECCAO_DE_AMBIENTES_V2.pdf 


