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Perguntas e respostas sobre a 
retomada das operações em 
campo do Censo de 2020
POR QUE VOCÊS ESTÃO 
RETOMANDO AS OPERAÇÕES EM 
ALGUMAS ÁREAS AGORA? 
A Agência do Censo dos EUA consultou 
as autoridades sanitárias em nível federal, 
estadual e local, além das diretrizes 
para a reabertura do país (Opening Up 
America Again) no site <www.whitehouse.
gov/openingamerica/> e determinou que é 
seguro retomar as operações do Censo de 
2020, usando uma abordagem em etapas em 
algumas partes do país. Após uma revisão 
detalhada, a liderança operacional da Agência 
do Censo avaliou que retomar as nossas 
operações em algumas áreas selecionadas 
é seguro tanto para os nossos funcionários 
como para a população. Os funcionários 
estão passando por treinamento e recebendo 
o equipamento necessário para que todos 
permaneçam em segurança enquanto 
atendem à obrigatoriedade constitucional de 
contar todos os habitantes dos EUA.

QUAIS OPERAÇÕES SERÃO 
RETOMADAS?
Onde for seguro, a equipe de campo do 
Censo retomará a entrega dos questionários 
do Censo e dará continuidade ao processo 
de coleta de digitais e contratação de novos 
funcionários. 

• Em algumas áreas, a Agência do Censo 
está resumindo a operação Atualizar/
Deixar. Essa operação é realizada em 
todo o território de Porto Rico e em áreas 
continentais onde a maioria das residências 
não recebe correspondência pelo correio 
em seu domicílio. A equipe de campo do 
Censo vai apurar os endereços nas áreas 

onde os habitantes podem estar morando e 
comparar com o que aparece na lista. Eles 
vão usar um laptop para verificar, corrigir, 
apagar ou adicionar endereços e, então, 
deixar um convite e um questionário do 
Censo na entrada da casa. 

• Nos estados onde já retomamos a 
operação Atualizar/Deixar, um funcionário 
da Agência do Censo também retomará a 
coleta de digitais dos novos contratados 
e dará continuidade ao processo de 
contratações.

ONDE AS OPERAÇÕES ESTÃO 
SENDO RETOMADAS?
As operações do Censo de 2020 estão 
sendo retomadas nas áreas do país que 
atendem aos critérios da Agência do Censo, 
com base nas diretrizes federais, estaduais 
e locais. Uma lista de localidades, que é 
atualizada regularmente, está disponível na 
página <https://2020census.gov/en/news-
events/operational-adjustments-covid-19.
html>.

COMO ESTÃO DETERMINANDO 
ONDE AS OPERAÇÕES SERÃO 
RETOMADAS?
A liderança da Agência do Censo está 
decidindo onde as operações serão 
retomadas com base nas diretrizes de saúde 
pública em nível federal, estadual e local, 
além das condições locais e as opiniões dos 
líderes locais. Os líderes operacionais de 
carreira da Agência do Censo estão avaliando 
o status operacional das áreas estaduais, 
locais e tribais e a capacidade que a equipe 
da Agência do Censo tem de retomar as 
operações com segurança nessas áreas. 
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COMO ESTÃO SENDO PROTEGIDOS 
OS FUNCIONÁRIOS E A 
POPULAÇÃO?
Conforme as operações do Censo de 2020 
vão sendo retomadas, a Agência do Censo 
vai incorporar as orientações atuais em nível 
federal, estadual e local para promover 
a saúde e segurança da população e dos 
nossos funcionários. De acordo com as 
orientações federais, estaduais e locais, a 
Agência do Censo está fornecendo máscaras 
e luvas para os funcionários usarem. Além 
disso, vamos disponibilizar álcool em gel 
para os funcionários. A equipe de campo vai 
passar por um treinamento virtual sobre a 
COVID-19 para garantir que os protocolos 
apropriados de distanciamento social 
serão seguidos, assim como as orientações 
adequadas de saúde e segurança. 

QUANDO AS OPERAÇÕES SERÃO 
RETOMADAS EM OUTRAS ÁREAS DO 
PAÍS? 
Semanalmente, a Agência do Censo 
vai determinar quais escritórios podem 
retomar as suas operações, mantendo o 
público informado sobre esse status na 
página <https://2020census.gov/en/news-
events/operational-adjustments-covid-19.
html>. Se as condições mudarem depois da 
retomada das operações, a Agência do Censo 
poderá interromper o trabalho em algumas 
áreas para proteger a saúde e segurança dos 
nossos funcionários e da população.

COMO A POPULAÇÃO SABERÁ SE 
OS FUNCIONÁRIOS DO CENSO 
ESTÃO VOLTANDO PARA A REGIÃO? 
Toda sexta-feira, a Agência do Censo 
pretende avisar o público, os nossos 
funcionários, os governantes, as autoridades 

de imposição da lei, as partes interessadas e 
a mídia sobre os locais onde os funcionários 
do Censo retomarão suas atividades nas 
próximas semanas. A lista atualizada ficará 
disponível na página <https://2020census.
gov/en/news-events/operational-
adjustments-covid-19.html>.

QUANDO SERÃO RETOMADAS AS 
DEMAIS OPERAÇÕES EM CAMPO DO 
CENSO DE 2020? 
Outras operações em campo do Censo de 
2020 serão retomadas ou iniciadas conforme 
as condições permitirem. A Agência do 
Censo continuará monitorando a mudança 
das condições no nível estadual e local a 
fim de avaliar quando as demais operações 
poderão ter início por meio de uma 
abordagem em etapas. A Agência do Censo 
continuará disponibilizando atualizações na 
página <https://2020census.gov/en/news-
events/operational-adjustments-covid-19.
html>.

O QUE ISSO SIGNIFICA PARA QUEM 
ESTAVA PASSANDO PELO PROCESSO 
DE CONTRATAÇÃO PARA AS VAGAS 
DE EMPREGO DO CENSO DE 2020? 
A Agência do Censo está consultando 
as autoridades locais para retomar o 
processo de coleta de digitais a fim de dar 
continuidade ao processo de contratação. 
Para obter mais informações, visite 
<https://2020census.gov/en/jobs.html>.


