Nota Oficial – Ações e Recomendações sobre o COVID-19
(coronavírus)
A Prefeitura de Araçoiaba da Serra informa que o município oficialmente até este
momento, não registrou caso de Covid-19, o novo coronavírus. Diante do cenário de
crescimento dos casos no estado de São Paulo e seguindo as orientações do Ministério
da Saúde, a Prefeitura de Araçoiaba da Serra informa:
- Festividades e Atividades: Pensando exclusivamente na prevenção e na possibilidade
do crescimento do coronavírus, a cidade de Araçoiaba da Serra está orientando a sua
população, a evitar qualquer festividade ou atividade que gere a aglomeração de
pessoas, impedindo assim, qualquer possibilidade de alastramento da doença. Sendo o
Covid-19 um vírus de fácil propagação, o acompanhamento da evolução de casos e da
doença, serão diários e dinâmicos, podendo modificar a vigilância, ações e
recomendações por parte do poder público.
- Escolas Municipais: A partir de hoje (16) as aulas da rede municipal de ensino de
Araçoiaba da Serra estão sendo suspensas de forma gradativa, como medida de
prevenção à transmissão do coronavírus. Os alunos serão recebidos nas Unidades
Escolares entre os dias 16/03/2020 e 20/03/2020 (sexta-feira). As aulas serão 100%
suspensas a partir do dia 23/03/2020 por período indeterminado. A data de retorno será
informada conforme determinações das Secretarias Estadual e Municipal de Saúde e o
calendário letivo será reformulado de acordo com a data de retorno às atividades
normais para que sejam cumpridos os 200 dias letivos no ano de 2020.
- Secretaria de Esportes: Aulas e atividades da Secretaria de Esportes, Lazer e
Juventude estão suspensas até segunda ordem, no entanto a área administrativa da
secretaria localizada no Ginásio Municipal de Esportes, estará funcionando
normalmente.
- Departamento de Cultura: A partir de hoje (16) as atividades realizadas pelo
Departamento de Cultura estão suspensas por tempo indeterminado. Excepcionalmente,
as aulas do Projeto Guri serão suspensas gradativamente e a partir da próxima segundafeira (23), estarão totalmente suspensas. Informamos ainda que o Desfile da Escolha da
Rainha e o Desfile Cívico estão suspensos por tempo indeterminado.
A Prefeitura faz as seguintes recomendações para a população:
- A população deve evitar ao máximo as saídas a lugares públicos. Quando necessário
vá ao comércio de forma rápida. Neste período, evite bares, restaurantes, academias,
atividades religiosas, atividades de esportes coletivos, ou seja, locais onde possa
acontecer o contagio.
- As feiras-livres estão suspensas por tempo indeterminado até segunda ordem.

Orientações do Ministério da Saúde e Secretaria Estadual de Saúde para
prevenção do contágio:
- Viajantes que vieram do exterior, em especial de países onde a doença se transmite,
que estejam com febre e sintomas respiratórios, devem procurar a Unidade de Saúde
mais próxima para notificação e realização de exame.
- Qualquer individuo que manteve contato próximo com viajantes de países onde a
doença se transmite, com febre e sintomas respiratórios deve procurar a unidade de
saúde mais próxima para notificação e realização de exame.
- A população em geral deve evitar qualquer tipo de atividade em locais que gerem
aglomeração, impedindo desta forma, a transmissão de doença.
- A lavagem constante das mãos com água e sabão e dentro das possibilidades, o uso de
álcool em gel, são recomendados.
- Ao tossir ou espirrar, usar lenço descartável ou o ante braço e caso haja o uso das
mãos, as mesmas devem ser imediatamente higienizadas com água e sabão.
- O método de lavagem das mãos recomendado está demonstrado no vídeo
https://www.youtube.com/watch?v=vaddcQLSWwU
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