Ofício Circ. nº 11/2021

Francisco Beltrão, 23 de Fevereiro de 2021 .

Aos(às)
ILMO.(AS). SR .(AS). P REFEIT OS(AS)
DOS MU NICIP IOS DA REGIÃO SUDOESTE DO PARANÁ

Assunto: Sugestões de encami nhamentos
Disseminação do Coronavírus (COVID -1 9).

para

Co ntrole

da

Considerando o aumento expressivo no número de casos de Covid 19
registr ado nos últimos di as;
Considerando a taxa de ocupação dos Leitos de UT I exclusivos para
atendimento dos suspeitos e co nfirmados com Covid 19;
Considerando a neces si dade de se a dotar medidas urgentes e
homogêneas nos 42 municípios do Sudoeste para redução do contágio pelo novo
Coronavírus (Covid 19), no intuito de preservar a Vida e a Saú de da popul aç ão;
Considerando que a Comissão de Saúde da AMSOP, no intuito de
colaborar com as medidas de controle da disseminaç ão do vírus, vem através
deste, recomendar para os próximos 15 dias:
1) Que seja revisto decretos de flexibilização da s atividades que f avoreçam a
aglomera ção de pessoas, t ais como, festa s, bailes, c asas de shows, casas
no turnas, clubes, eventos esportivo s como jogos de futebol, playground, pubs,
eventos em propriedades particul ares (inclusive em al agados);
2) Suspender atividades esportiva s/cult urais de qualquer natureza, t ai s como
trilhas, cavalgadas, matea da em ger al;
3) Proibir consumo de bebida alcoólica em espaço s e vias públicas;
4) Que seja implantado toque de recolher a partir das 22 horas até 5 horas da
manhã;
5) Que bares, restau rantes, pizzari as e similares funcionem apenas em Delivery
após 2 2 horas;
6) Fecha mento de bares e conveniências dos Postos de Combustível a partir das
22 horas;
7) Limitar número de clientes em es tabele cimentos considerados essenciais,
como, por exemplo, mercados, far mácias , etc – (sugest ão 50% da c apacidade);

8) Restringir a capacidade de t ranspo rte coletivo público ou parti cular;
9) Instituir barreiras policiais, com utilização de bafômetro, principalment e em
saídas de postos de combus tível, rios e alagados;
10) Sol icita apoio da Polícia Militar na fiscalização das medidas sanit ária s
orientadas e determinadas pelas Secre ta rias Municipais de Saúde;
11) Tornar obrigatório a disponibilizaç ão de álcool gel em todas as mesas de
bares e rest aur antes, assim como disponibilização das luv as desc ar táveis par a
acesso ao buffet e limi te de 50% da sua capacidade de público;
12) Sol icita apoio das entidades civis e organizadas na divulg ação das medidas
sanit árias de prevenção e sua fiscalizaç ão;
13) Sol icita adesão e co laboração da populaç ão com as medidas de prevenção,
mantendo o isolamento domiciliar quando possível, o distancia mento social,
a utili zaç ão de m áscar a de forma efetiva, cobrindo nariz e boca e higiene de
mãos;
14) Sol icita que as Secret arias Municip ais de Saúde intensifiquem as açõ es de
rastreamento e monitoramento de contatos, definindo com suas Equi pes
T écnicas a melhor estratégia pa ra garant ia do isolamento dos casos índices e
seus cont atos próximos e domiciliares, em tempo oportuno e de acordo com
o Protocolo da Secret ari a de E st ado da Saúde e OP AS – Orga nização Pan
Ameri cana de Saúde;
15) Sol icita as instituições de Assistência à Saúde, através de seus profissionais,
que sig a criteriosa mente os Protocolos do Ministério da Saúde , da Secret aria
de Estado da Saúde e OP AS;
16) Sol icita que ca da município através das suas Secretarias Municip ai s
elaborem um Plano de Comunicação par a divul gação das medidas de
prevenção à popula ção de forma clara e objetiva no intuito de atingir e
sensibilizar o maio r número possível de pessoas;
17) As ati vidades comerci ais podem ser mantidas, desde que as empres as e o
comérci o demonstrem seu compromisso com o interesse coletivo, destac ando
no s seus ambientes as o rientações de prevenção da pro pagação do vírus e
fazendo com que sejam cumpridas as medidas de seguranç a tanto por parte
do s funcionários como pelos clientes, gar antindo sua segur anç a e de suas
famílias.
18) Criar um Disque Denúncia para registro de festas clandestinas e
aglomera ções;
19) Mobilização do s deputados esta duais e federais par a que cobrem resposta s
efetivas no plano de vacinação daCOVID do governo federal , e;
20) Articulação para aber tura imediata de n ovos leitos UTI-COVID no Hospital
Regional do Sudoeste do Paraná e outras unidades da s aúde da região.

É possível desacelerar a propagação da doenç a, mas para isso
precisamo s do apoio e colaboração de toda população, at uando de forma
sol idária e responsável na prevenção, acolhendo as recomendações das
autoridade s
sani tári as
e
auxiliando
na
sensibilização
através
do
compartilhamento das orientações dentr o e fora de nossas casas.

Certos do entendi mento e colaboração, expressamos votos de
elevada estima e consider aç ão.
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