
Ao chegar a um tribunal, as seguintes perguntas serão feitas a 
você:  

• Você já teve tosse ou dor de garganta? 
• Você já teve uma febre ou se sente febril? 
• Você tem falta de ar? 
• Você tem perda de olfato ou paladar? 
• Você esteve próximo a alguém com estes sintomas nos últimos 14 dias? 
• Você está vivendo com alguém que está doente ou em quarentena? 
• Você esteve fora do estado nos últimos 14 dias? 
• Você foi diagnosticado (a) com COVID-19 ou aconselhado (a) a fazer auto-quarentena por 

qualquer provedor de saúde, agência de saúde pública ou oficial de saúde pública? 

Se você responder SIM a qualquer uma destas perguntas, poderá ter de responder a algumas 
perguntas complementares e, dependendo das respostas a essas perguntas, você será permitido 
a entrar ou terá entrada recusada e lhe será fornecido um número de contato para que você 
possa ser assistido (a). Você pode ser solicitado (a) a assinar um atestado escrito confirmando 
que você não tem nenhum dos sintomas definidos acima. 

Se você se recusar a participar da triagem, sua entrada será negada e lhe será fornecido um 
número de contato para que você possa ser assistido (a). 

 Para cumprir as recomendações do Centro de Prevenção e Controle de Doenças e proteger o 
público e funcionários do tribunal, qualquer pessoa que tente entrar violando estes protocolos 
terá a entrada negada por um oficial de justiça. 

Se você tiver uma audiência no tribunal agendada ou for requerido (a) a comparecer em um dos 
tribunais em Maine e você não puder entrar no tribunal como resultado destes protocolos, você 
deve proceder da seguinte forma: 

• Se você estiver representado (a) por um advogado (a), por favor contate o seu advogado 
(a);  

• Se você não estiver representado (a) por um advogado (a), ligue 207-753-2999 para falar 
com um funcionário (a) do tribunal sobre o seu caso; 

• Se você estiver buscando proteção contra abuso ou proteção contra assédio, ligue 207-
753-2999 e um funcionário (a) do tribunal o (a) auxiliará;  

• Se você for um advogado (a) e você tiver um compromisso agendado no tribunal, ligue 
207-753-2999 para falar com um funcionário (a) do tribunal sobre seu caso. 

Estas restrições permanecerão temporariamente em vigor até que seja determinado que é 
seguro removê-las. Todas as pessoas que acreditam ter sido expostas ao coronavírus devem 
contactar imediatamente os seus provedores de saúde. 
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