COMITÊ MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES DE
PREVENÇÃO E CONTROLE DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19)
SANTA CRUZ DA VITÓRIA - BAHIA
ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO E
CONTROLE DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA VITÓRIA!
BAHIA:

Às catorze horas do dia onze de agosto de dois mil e vinte, na Secretaria Municipal
de Educação, realizou-se a reunião do Comitê Municipal de Acompanhamento de
Ações de Prevenção e Controle do NOVO Coronavírus (Covid-19). Após as boas
vindas aos presentes, Laura Mafra informou que, como já previsto, foram adquiridos
os testes rápidos de Covid-19 para realização de testagem em massa dos
trabalhadores do comércio, profissionais de saúde e de segurança, do abrigo,
Secretaria de Educação, funcionários da prefeitura que estão em atividade, barreira
sanitária, Conselho Tutelar. A Vigilância Sanitária fez o levantamento de todas as
pessoas do comércio e juntamente com a Vigilância Epidemiológica fez uma escala
diária para realização dos testes no Centro de Atendimento, iniciado no dia cinco de
agosto. Com isso, vem justificar ao Comitê a elevação do número de casos
positivos, que foi devido a esta testagem em massa, que está se elevando
diariamente, mas isso faz com que as pessoas possam adotar as medidas de
isolamento domiciliar precoce, evitando a propagação do vírus. Todos os casos
estão monitorados, sendo orientados ao isolamento, mesmo aqueles que não têm
sintomas. A secretaria de saúde também informa que os estabelecimentos
comerciais que estão tendo funcionários positivos estão realizando a desinfecção
com a bomba costal, bem como a desinfecção nas ruas com carro pipa. A
desinfecção nos veículos da secretaria de saúde e unidades de saúde, continuam
sendo realizados, desde o início da pandemia. Nada mais havendo a tratar,
encerrou-se a reunião, a qual será elaborada a ata a ser assinada por todos. Santa

