Boletim PMC Nº IX| Covid-19
Em Cotia, 127 casos foram notificados como suspeitos de Coronavírus
(Covid-19), desde o dia 28 de fevereiro, até esta quinta-feira (19/03). De acordo
com a Vigilância Epidemiológica (VE), 1 (um) caso foi confirmado, 11 (onze)
foram descartados e 91 (noventa e um) seguem aguardando o resultado do
exame. 25 (vinte e cinco) casos são habilitados (pacientes de outros municípios
de residência).
O caso positivo para Covid-19 foi confirmado na terça-feira (17/03) e tratase de uma pessoa de 42 anos de idade, morador da região da Granja Viana, que
tem histórico de contato com caso suspeito no trabalho. O paciente recebeu
atendimento na rede particular de saúde no dia 13 de março, segue em
isolamento domiciliar e é monitorado pela VE.
A Prefeitura de Cotia divulga novas medidas e recomendações para evitar
a proliferação do novo Coronavírus (Covid-19).

Implantação do 0800 484 8005 para tirar dúvidas de pessoas que
apresentarem sintomas gripais, das 7h às 19h. A Central de Atendimento foi
criada para minimizar impacto nos pronto atendimentos, com a chegada da
pandemia trouxe acúmulo de pessoas nos pronto atendimentos. Dez
profissionais aptos para dirimir dúvidas para informar se a pessoa deve ir à uma
unidade de saúde.

Centro de Combate ao Coronavírus que funcionará a partir de amanhã
(20/03), na UBS do Atalaia que vai atender exclusivamente como Centro de
Combate ao lado da UPA. O objetivo é apartar pessoas com síndromes gripais
dos demais pacientes, pois no momento já é considerada transmissão
comunitária do novo Coronavírus, portanto, qualquer paciente com sintoma
gripal será atendido neste centro. A medida vai proteger os pacientes que
buscam atendimento, mas não apresentam sintomas gripais. Nos Pronto
Atendimentos do Parque São George e de Caucaia do Alto, espaços também
foram destinados para atender exclusivamente pacientes com quadros gripais.

Equipe de desinfecção, a partir de segunda-feira (23/03), três equipes
em vans e caminhões com produtos vão passar em locais com fluxo de
pessoas, como pontos de ônibus, para fazer a limpeza e higienização.

Prorrogação automática por mais 60 dias de alvarás e licenciamento
de funcionamento em geral para evitar a ida à Secretaria de Indústria e
Comércio.

Suspensão por tempo indeterminado de cobrança da Zona Azul, a partir
de sexta-feira (20/03).

Início da circulação de carro de som pelos bairros para alertar a
população, a partir de 23/03, sobre a importância do isolamento social, sobre
hábitos de higiene, como lavar as mãos, para evitar a contaminação, além de
informar sobre os locais de atendimento em caso de apresentar sintomas gripais.

Suspensão do atendimento nos Centros Integrados Tributários, o
cidadão poderá se valer de diversos serviços que estão disponíveis no site da
Prefeitura, em “Cidadão Online”.

A Secretaria de Educação vai manter uma pessoa apenas por escola para
atender na área administrativa. Os servidores trabalharão em esquema de
plantão.

Estudo da implantação do kit merenda para atender as crianças de
famílias carentes neste período de recesso escolar antecipado.

Recomendação para a suspensão de eventos religiosos (cultos, missas e
outas celebrações) para evitar contato próximo entre muitas pessoas.

Estudo jurídico de algum apoio financeiro para que funcionários de
empresas terceirizadas como TEG, merenda, não percam os seus postos de
trabalho enquanto as atividades estiverem suspensas.

Estudo para redução de algumas taxas municipais para auxiliar os
contribuintes do município.

Determinação para que supermercados higienizem cestos e carrinhos de
compras e disponibilizem álcool gel para os clientes.

Recomendação para que todos os restaurantes e bares mantenham uma
distância de 2 metros entre as mesas e para que os pratos, copos e talheres
permaneçam sempre cobertos.

Recomendação para horários específicos para atendimento de idosos no
comércio, rede varejista, entre outros, além de diversificação de horário de
entrada e saída de funcionários para não haver aglomeração.

Interatividade entre Saúde e Desenvolvimento Social para abordagem de
pessoas em situação de rua para identificar se apresentam sintomas, oferecendo
abrigos e, em caso de sintomas gripais, encaminhamento para o atendimento.

Oportuno reforçar aos moradores os cuidados para evitar a contaminação:
• Cobrir a boca e nariz com um lenço de papel quando tossir ou espirrar e
descartar o lenço usado no lixo;
• Caso não tenha disponível lenço descartável, tossir ou espirrar no antebraço e
não em suas mãos, que são importantes veículos de contaminação;
• Higienizar as mãos com frequência e sempre após tossir ou espirrar;
• Evitar tocar nos olhos, nariz e boca sem ter higienizado as mãos;
• Usar máscara cirúrgica se estiver com coriza ou tosse.
• Respeitar uma distância de pelo menos um metro e meio de pessoas em
estabelecimentos comerciais, como restaurantes, filas, entre outros.

Além disso, importante evitar locais com aglomeração, ambientes
fechados, mantenha distância de pessoas tossindo ou espirrando, com febre, a
Secretaria de Saúde também não recomenda viagens para o exterior.
Pessoas que estejam em quarentena, e a população em geral, devem
respeitar o isolamento social.
Cotia, 19 de março de 2020.

