
 

 

ESTRATÉGIA DE LONGO PRAZO PARA A COVID-19, PAÍSES BAIXOS 

No dia 1 de abril de 2022, o governo holandês divulgou a sua opinião sobre a estratégia de longo prazo para 
o COVID-19. O governo considera que, em março de 2022, a maioria das regras relativas ao Corona vírus 
desapareceram e os Países Baixos estão novamente abertos. O governo gostaria de mantê-los assim. Ao 
mesmo tempo, o vírus não vai desaparecer. Por conseguinte, é necessária uma estratégia. 

Pontos-chave da nova abordagem ao Corona vírus 

O Corona pode voltar a aparecer no futuro. Nesse caso, o governo quer manter os Países Baixos abertos o 
máximo possível. Portanto, existe agora uma estratégia. Esta estratégia tem 2 objetivos: 

1. As pessoas e as empresas podem continuar as suas vidas o melhor possível, mesmo que o Corona 
volte a aparecer. Lojas, empresas, teatros e museus, por exemplo, estão abertos o máximo 
possível. E se as regras restritivas entrarem em vigor, sabemos antecipadamente qual é a sua 
posição; 

2. Se a Covid-19 reaparecer, os cuidados de saúde devem permanecer acessíveis a todos, tanto para 
pessoas com Corona como para pessoas que precisam de operações e outros tratamentos. 

Plano de ação para manter os Países Baixos abertos o máximo possível. Principais pontos de ação: 

A. Governo mantém-se atento ao vírus 

O coronavírus não desapareceu. O governo está atento ao desenvolvimento do vírus. Por exemplo, 
examinando os esgotos para partículas de vírus. E cooperando com outros países. 

B. Juntos evitamos que o vírus se espalhe 

Prevenção da propagação 

Todos os habitantes dos Países Baixos podem ajudar a evitar que o vírus se espalhe: 

1. Siga os conselhos básicos. 
2. Faça um autoteste se tiver sintomas. 
3. Fique em casa depois de um teste positivo. 

Assim, podemos proteger-nos e às pessoas vulneráveis. E a sociedade pode permanecer aberta o máximo 
possível. 

Sociedade saudável 

Se estiver saudável, é menos provável que fique muito doente com COVID-19. O governo vai ajudar as 
pessoas a terem vidas mais saudáveis. Isso é possível com a prática de exercício físico mais frequente. Mas 
também é sobre a saúde mental das pessoas. Trabalhar a partir de casa com mais frequência também pode 
contribuir para uma sociedade saudável. 

Vacinação e tratamentos 



 

Talvez haja novas rondas de vacinação. O governo está a certificar-se de que estamos prontos para isso. Há 
também medicamentos que ajudam a prevenir doenças graves decorrentes do vírus ou que melhoram a 
saúde dos doentes. O governo assegura-se de que os medicamentos estão disponíveis rapidamente. 

C. Otimização de cuidados 

The government wants normal care to continue as much as possible if the corona virus resurfaces. For 
example, by expanding care capacity and making better use of it. And by making care professionals more 
broadly and flexibly employable. 

O governo quer que os cuidados normais continuem, se o vírus corona reaparecer. Por exemplo, expandindo 
a capacidade de cuidados e aproveitando-a melhor e flexibilizando e aumentando a contratação de 
profissionais de saúde. 

D. Decisões previsíveis e possíveis passos 

Decisões previsíveis 

Se a propagação do vírus aumentar, as regras (mais rigorosas) podem ter de ser postas em prática 
novamente. É assim que podemos manter os cuidados de saúde acessíveis. Para garantir que as pessoas e as 
empresas sejam afetadas o menos possível pelas (novas) regras, vários ministérios vão fazer acordos com 
empresas e instituições nos próximos meses sobre as regras a aplicar caso a propagação da COVID aumente. 
Por exemplo, com a indústria hoteleira e os teatros. Então todos saberão o que tem de ser feito. 

Equipa de Impacto Social e Equipa de Gestão de Surtos 

O governo também está a pensar em criar uma Equipa de Impacto Social. Se esta equipa for criada, 
aconselhará o governo sobre o impacto social de possíveis regras futuras. A Equipa de Impacto Social também 
a Equipa de Gestão de Surtos. 

Follow-up 

Em junho de 2022, a Política será enviada ao Parlamento neerlandês. 

Mais informação aqui (em holandês). 
 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nieuws/2022/04/01/langetermijnstrategie-covid-19

