BOLETIM INFORMATIVO DA COTE-COVID-19 DE Nº02 DO DIA 18 DE MARÇO
DE 2020.

A Comissão Técnica de Enfretamento ao COVID-19 constituída por decreto
municipal nº 8.827 de 13 de março de 2020, informa a toda população, que no dia de hoje
foram realizadas as seguintes ações:


Suspensão de TODAS as cirurgias eletivas a serem realizadas no HMOPS;



CANCELAMENTO das consultas especializadas (anestesia, cirurgia,
ginecologia, ortopedia ambulatorial), exceto casos de urgência e serviço de
Pediatria que será encaminhado conforme triagem das unidades básicas de
saúde;



Suspensão das realizações dos exames de ultrassonografia;



Suspensão dos atendimentos externos do serviço laboratorial;



Suspensão de atendimentos programados dos PSFs, exceto urgências e casos
de sintomáticos respiratórios;



Elaboração do Protocolo de Manejo Clínico do Novo Coronavírus na
Atenção Primária, que já entra em vigor a partir de amanhã (19/03/2020);



Formação do Plano de Contingência para bloqueio e monitoramento das
principais rodovias de acesso ao município de Salinas, que entra em vigor a
partir de amanhã (19/03/2020);



Publicação do Decreto de nº 8.834, que dispõe de medidas para enfrentamento
da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
novo Coronavirus (COVID-19), e dá outras providências;



Publicação do Decreto de nº 8.835 que dispensa o ponto eletrônico dos
servidores públicos municipais e fixa horários de atendimento externo ao
público.

Em relação aos casos de monitoramento e suspeita, informamos que:


Até o momento, não existem casos confirmados no município;



Existe 01 (um) CASO SUSPEITO, em isolamento domiciliar, que já realizou
coleta do exame laboratorial (RT-PCR) e segue aguardando resultado
(previsão de seis dias uteis);

Boletim emitido às 18:00h.



Atualmente, estão em acompanhamento 08 (oito) pacientes, incluindo o caso
suspeito;



Foram realizados 05 (cinco) contatos telefônicos para investigação;



Em relação, ao caso do paciente transferido para o município de Taiobeiras, a
hipótese de infecção pelo COVID-19 foi DESCARTADA por ausência de
critérios clínicos compatíveis com doença respiratória sugestiva da doença,
conforme nota de esclarecimento publicada pelo Hospital Santo Antônio e
Prefeitura Municipal de Taiobeiras.

Boletim emitido às 18:00h.

