ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL

Comitê Extraordinário de Saúde
BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO Nº 01

18/03/2020

O Comitê Extraordinário de Saúde, designado pelo Decreto nº 761/2020,
retificado pelo Decreto nº 762/2020, vem publicar o presente boletim
epidemiológico a respeito da evolução do coronavírus exclusivamente no âmbito
do Município.
CASOS SUSPEITOS:

ZERO.

CASOS CONFIRMADOS:

ZERO.

Informamos, também, as demais medidas tomadas no Município:
1. Diariamente, às 18h, o Comitê publicará, no site da Prefeitura, boletim
epidemiológico atualizado contendo as informações do dia a respeito da evolução
do coronavírus no Município de Pinheiro Machado, informando, entre outros, a
contagem de casos suspeitos e de casos confirmados.
2. A partir de quinta-feira, 19 de março de 2020, estará disponível à
população em geral uma linha direta com o Setor de Vigilância em Saúde, que
estará disponível das 8h às 20h, para que sejam tiradas dúvidas e
esclarecimentos sobre o Covid-19. Pedimos também que, caso a pessoa tenha
viajado recentemente para locais em que haja transmissão comunitária do
coronavírus, que liguem para informar. O telefone é:

(53) 9 9924 9982
3. A partir de sexta-feira, 20 de março de 2020, as viagens pela Secretaria
da Saúde e Ação Social estarão suspensas, ficando autorizadas somente as
viagens para o transporte de pacientes nos casos de tratamento com
quimioterapia, radioterapia e hemodiálise, além de urgências e emergências.
4. No serviço de Atenção Básica do Município (UBS) estão suspensas as
atividades de puericultura, coleta de pré-câncer, e visitas domiciliares das equipes
de Agentes Comunitários de Saúde, salvo nos casos urgentes. Os grupos de
atividades coletivas também estão suspensos. O atendimento odontológico será
apenas de urgência e as consultas médicas serão agendadas com horário
marcado por telefone, em cada unidade:
ESF Zona Norte – (53) 3248 2197
ESF Zona Sul – (53) 3248 3230
ESF Zona Leste – (53) 3248 1339
Página 1 de 1

