COMITÊ MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES DE
PREVENÇÃO E CONTROLE DO NOVO CORONAVÍRUS (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 e dez minutos do dia nove de junho de dois mil e vinte, na saia de
reuniões da Unidade de Saúde Maria Gonzaga, realizou-se a reunião do Comitê
Municipal de Acompanhamento de Ações de Prevenção e Controle do Novo
Goronavfrus (Covid-19). Laura Mafra deu as boas vindas aos presentes e informou
aos presentes que as propostas da última reunião foram cumpridas, tais como a
confecção de proteção acrílica para as unidades de saúde (recepção), farmácia e
regulação, devido ao fluxo de pessoas para o atendimento, a confecção de camisas
para os profissionais de saúde e os profissionais que atuam na barreira sanitária,
com a foto de divulgação do uso de máscara; e aquisição de oxímetro de pulso para
utilização na barreira sanitária, cinco termômetros infravermelho, máscaras N95 e
macacões impermeáveis para os profissionais de saúde (médicos, enfermeiros,
técnicos em enfermagem e motoristas). Foram adquiridos também dois
pulverizadores manuais para desinfecção na desparamentação dos profissionais,
medicações específicas de acordo protocolo para assistência e tratamento do Covid19. Está sendo confeccionado um túnel de desinfecção para a Unidade de Saúde
Dr. Nelson Barros e fardamento para os profissionais da limpeza das unidades. O
prefeito Carlos André solicitou que fossem confeccionados dispenser para álcool em
gel com pedal para ser instalados nos órgãos públicos e igrejas, sendo aprovado por
todos. As representantes da Secretaria de Saúde informaram que as ações de
prevenção e controle estão sendo mantidas, com orientações, fiscalização,
monitoramento de viajantes e casos suspeitos, e a realização de testes nos casos
suspeitos, profissionais de saúde e da segurança pública. Nada mais havendo a
tratar, encerrou-se a reunião, a qual será elaborada a ata a ser assinada por todos.

