
HMAAções frente ao Coronavírus

O Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo (MEPES), cujo objetivo principal é a
promoção humana, e tem como alguns de seus valores a honestidade
e a transparência de suas ações e,

CONSIDERANDO que a Organização Mundial da Saúde declarou que os casos de doenças causadas
pelo novo coronavírus (COVID-19) configuram uma pandemia;

CONSIDERANDO que ainda não se conhece totalmente o comportamento do vírus;

CONSIDERANDO que os sintomas variam de leves a muito graves, podendo chegar,
muitas vezes, ao óbito;

CONSIDERANDO que a transmissão ocorre de pessoa a pessoa a partir de gotículas respiratórias ou
contato próximo (dentro de 1 metro) com pessoas que apresentem sintomas respiratórios;

CONSIDERANDO que no nosso município, até a presente data, já temos casos suspeitos de infecção
pelo novo coronavírus (COVID-19);

CONSIDERANDO que a Instituição se preocupa muito com seus usuários e colaboradores e por isso 
quer diminuir o risco de contágio;

NOTIFICA a comunidade, o Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal e a Excelentíssima Senhora 
Secretária Municipal de Saúde:

1.    O estabelecimento de políticas internas e elaboração de um Plano de Contingência para manejo
da situação emergencial provocada pela pandemia, em consonância com o MS, SESA e Secretaria
Municipal de Saúde;

2.    A criação de espaço privativo para atendimento ao usuário que procura nossos serviços
apresentando quadro de síndrome gripal (febre, coriza, tosse, dificuldade respiratória), localizado e
bem sinalizado em prédio anexo ao Hospital.

O atendimento diferenciado, neste momento, se faz necessário e segue os parâmetros de 
minimização de contágio da população;

3.    A garantia de fornecimento de equipamentos de proteção individual (EPI) e coletiva a pacientes
apresentando Síndrome Gripal e todos os seus profissionais envolvidos no atendimento e cuidados;

4.    A adoção, sempre que necessária e orientada pelas autoridades de saúde locais, nacional e
internacionais, medidas de controle de cunho administrativo ou estrutural para evitar a exposição
dos trabalhadores no ambiente de trabalho, assim, também a propagação dos casos para a
população em geral.

5.    A garantia de informações claras sobre a situação do Hospital, em tempo real.

ALERTAMOS À TODA A COMUNIDADE SOBRE OS RISCOS DE CONTAMINAÇÃO E PROPAGAÇÃO
DESTA DOENÇA NESTE LOCAL, MESMO O HOSPITAL PROCURANDO GARANTIR AS CONDIÇÕES
DE SEGURANÇA DO USUÁRIO E DO TRABALHADOR.


