
Jaciara-MT, 27 de Março de 2020. 

 

BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO Nº 02 

 

Prezados (as) Senhores (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. 

Até o momento, apenas 01 (um) caso SUSPEITO foi oficialmente identificado em nosso Município. 

A Secretaria Municipal de Saúde está realizando todas as medidas necessárias para reduzir possíveis casos 

de contaminação comunitária, realizando isolamento e monitoramento de contatos com o caso suspeito. 

Nossa estratégia, no momento, foca-se na identificação, notificação, isolamento, investigação e 

monitoramento de novos casos suspeitos, além de recomendações de intensificação de vigilância e atenção por 

parte das equipes de saúde e toda a população do Município. 

A recomendação, por parte desta Secretaria, é de prudência e bom-senso, quando impossível o 

isolamento social. A população, nestes casos, é também responsável diretamente pela circulação e prevenção da 

propagação do vírus na região. As orientações quanto a procurar uma Unidade de Saúde se apresentar sintomas 

como: Febre, tosse, dor no corpo, continuam sendo reforçadas diariamente em nossas ações.  

Portanto, devemos adotar as Precauções Padrão a fim de evitarmos nossa exposição e propagação do 

vírus. 

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

mãos frequentemente 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: como álcool em gel, álcool 70%.  

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

• 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 frequência.  

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

Coronavírus.  

 

  

  
  


