
Jaciara-MT, 19 de Março de 2020. 

 

Prezados (as) Senhores (as),

 

A Secretaria Municipal de Saúde vem, por meio deste, apresentar esclarecimentos e informações 

oportunas a respeito do novo Coronavírus (COVID

Até o momento, não foram identificados casos suspeitos

Nossa estratégia, até agora, foca

suspeitos e seus contatos, além de recomendações de intensificação de vigilância e atenção por parte das equipes 

de saúde e toda a população do Município.

A Secretaria Municipal de Saúde está realizando todas as medidas necessárias, estabelecendo

protocolos de atendimentos em total conformidade com os protocolos elaborados pelo Ministério da Saúde que 

serão divulgados e repassados a todos os profissionais de saúde, conforme 

Até o momento, não existem restrições de circulaç

nossa cidade, bem como supermercados, restaurantes, bares, agências bancárias, 

poderão ser efetivadas de acordo com o surgimento de casos suspeitos em nosso Município. A recomen

parte desta Secretaria é de prudência e bom

uma gradual mudança de hábitos corriqueiros de nosso dia

Portanto, devemos adotar a

Precauções padrão - Ações diárias para ajudar a prevenir a propagação de vírus respiratórios: Lavar as 

mãos freqüentemente com água e sabão por pelo menos 20 segundos. Se não houver água e sabão, usar um 

desinfetante para as mãos à base de álcool. 

• Evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. 

• Evitar contato próximo com pessoas doentes. Ficar em casa quando estiver doente. 

• Cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar com um lenço de papel e jogar no lixo. 

• Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com 

• Recomenda-se aos viajantes

transmissão local (comunitária) do COVID

isolamento domiciliar por pelo menos

circulação pela cidade e recebimento de visitantes em seu domicílio.

Esses são hábitos diários que podem ajudar a impedir a propagação de vários vírus, inclusive o novo 

coronavírus. 

Atenciosamente, 

Helton Milhomem Galindo 
Setor de Vigilância Epidemiológica 

 

BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO Nº 01 

(as), 

A Secretaria Municipal de Saúde vem, por meio deste, apresentar esclarecimentos e informações 

oportunas a respeito do novo Coronavírus (COVID-19) no Município de Jaciara-MT. 

não foram identificados casos suspeitos em nosso Município.

Nossa estratégia, até agora, foca-se na identificação, notificação, isolamento

, além de recomendações de intensificação de vigilância e atenção por parte das equipes 

de saúde e toda a população do Município. 

A Secretaria Municipal de Saúde está realizando todas as medidas necessárias, estabelecendo

em total conformidade com os protocolos elaborados pelo Ministério da Saúde que 

serão divulgados e repassados a todos os profissionais de saúde, conforme novas atualizações.

Até o momento, não existem restrições de circulação, por parte da população, em locai

bem como supermercados, restaurantes, bares, agências bancárias, 

poderão ser efetivadas de acordo com o surgimento de casos suspeitos em nosso Município. A recomen

prudência e bom-senso neste período em que nos encontramos, nos atentando para 

uma gradual mudança de hábitos corriqueiros de nosso dia-a-dia. 

as Precauções Padrão a fim de evitarmos nossa exposição ao vírus.

Ações diárias para ajudar a prevenir a propagação de vírus respiratórios: Lavar as 

com água e sabão por pelo menos 20 segundos. Se não houver água e sabão, usar um 

e de álcool.  

Evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas.  

Evitar contato próximo com pessoas doentes. Ficar em casa quando estiver doente. 

Cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar com um lenço de papel e jogar no lixo. 

etar objetos e superfícies tocados com freqüência.  

se aos viajantes recém-chegados de países ou cidades comprovadamente com 

transmissão local (comunitária) do COVID-19, mesmo que assintomáticos, permaneçam em 

isolamento domiciliar por pelo menos 7 dias a contar do desembarque na cidade local. Evitar livre 

circulação pela cidade e recebimento de visitantes em seu domicílio.

Esses são hábitos diários que podem ajudar a impedir a propagação de vários vírus, inclusive o novo 

 
 

 

A Secretaria Municipal de Saúde vem, por meio deste, apresentar esclarecimentos e informações 

em nosso Município. 

isolamento e manejo de possíveis casos 

, além de recomendações de intensificação de vigilância e atenção por parte das equipes 

A Secretaria Municipal de Saúde está realizando todas as medidas necessárias, estabelecendo fluxos e 

em total conformidade com os protocolos elaborados pelo Ministério da Saúde que 

atualizações. 

ão, por parte da população, em locais públicos de 

bem como supermercados, restaurantes, bares, agências bancárias, etc., porém estas restrições 

poderão ser efetivadas de acordo com o surgimento de casos suspeitos em nosso Município. A recomendação por 

neste período em que nos encontramos, nos atentando para 

exposição ao vírus. 

Ações diárias para ajudar a prevenir a propagação de vírus respiratórios: Lavar as 

com água e sabão por pelo menos 20 segundos. Se não houver água e sabão, usar um 

Evitar contato próximo com pessoas doentes. Ficar em casa quando estiver doente.  

Cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar com um lenço de papel e jogar no lixo.  

 

chegados de países ou cidades comprovadamente com 

19, mesmo que assintomáticos, permaneçam em 

7 dias a contar do desembarque na cidade local. Evitar livre 

circulação pela cidade e recebimento de visitantes em seu domicílio. 

Esses são hábitos diários que podem ajudar a impedir a propagação de vários vírus, inclusive o novo 


