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Alunos de Barra Mansa participam
de palestra sobre o novo coronavírus
Programa Saúde nas Escolas leva prevenção sobre a doença em diversas unidades de ensino nas próximas semanas
Divulgação

Barra Mansa
Os alunos da rede pública municipal de ensino de
Barra Mansa estão sendo
conscientizados sobre o
novo coronavírus (COVID19), através de palestras
que buscam orientar e esclarecer sobre a transmissão da doença. As palestras
foram iniciadas ontem (09),
no Ciep 054 Maria José Machado de Carvalho, no bairro Vila Maria.
Participaram das atividades nove tur mas com
alunos do 6º ao 9º ano. Durante a conversa, foi destacada a necessidade de evitar certos hábitos, como
contato físico. A iniciativa
é das Secretarias de Saúde
e Educação. A enfermeira e
palestrante, Eveline Cristine de Paula Mesquita, avaliou a conversa como produtiva.
- Foi muito interativo.
Eles demonstraram muito
interesse. Passamos para os
alunos a importância de lavar as mãos constantemente e de forma correta, o uso
correto do álcool gel e pontuando que eles devem ser

utilizados com as mãos limpas - frisou Eveline.
A diretora do Ciep, Maria José de Andrade Alves,
salientou que as orientações são essenciais para as
pessoas saberem como agir
e que é fundamental multiplicar essa mensagem.
- Temos que ter conhecimento para ajudar nossa
comunidade a se prevenir e
não compartilhar informações errôneas - ressaltou.
A proposta das secretarias é que atividades aconteçam durante as próximas
semanas na maioria das escolas públicas do município. A ação é desenvolvida
pelo Programa Saúde nas
Escolas (PSE).

Coronavírus
Segundo o último levantamento feito pelo Ministério da Saúde, o Brasil apresenta 663 casos suspeitos do
COVID-19, sendo 25 confirmados, outros 632 casos no
país já foram descartados.
No Estado do Rio de Janeiro já são três pacientes diagnosticados, sendo um em
Barra Mansa.

Alunos do Ciep 054 durante palestra de conscientização em Barra Mansa

Volta Redonda adota protocolo de
atendimento para casos suspeitos
Arquivo

Volta Redonda
O município criou um
fluxograma para identificação e atendimento em
casos suspeitos de infecção humana por coronavírus (COVID-19). O documento inclui as três situações definidas pela Organização Mundial da Saúde
(OMS) como indicadoras
de contaminação pelo coronavírus, procedimentos
para diagnóstico laboratorial, manejo no atendimento e internação, além
de medidas para prevenção e controle da circulação do vírus.
De acordo com o secretário municipal de Saúde,
Alfredo Peixoto, a rede pública de Saúde de Volta
Redonda está apta para
atender os casos suspeitos
de coronavírus. Porém,
por se tratar de um novo
vírus, foi elaborado o documento e será feito uma
capacitação para orientar
os profissionais.
- Médicos e outros profissionais da saúde que
atuam na Atenção Básica
e na Rede de Urgência e
Emergência fazem capacitação na próxima sextafeira, dia 13 - disse.
A capacitação será ministrada pela coordenadora da Vigilância Epidemiológica da Secretaria de
Saúde, Milene Paula de
Souza, e pelo médico infectolo gista do setor,
Eduardo Rafael Ulloa Candanoza.
- A expectativa é reunir
cerca de 150 profissionais
para detalhar o protocolo

adotado em caso de suspeita de infecção por coronavírus e tirar dúvidas explicou Milene.

Sintomas
Para ser considerado
caso suspeito de infecção
humana pelo COVID-19, o
paciente deve apresentar
febre e pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse, dificuldade para
respirar, batimento das
asas nasais entre outros),
além de histórico de viagem para área com transmissão local ou contato
próximo de caso suspeito
ou confirmado em laboratório para o coronavírus.
Nos três casos, sempre
nos últimos 14 dias anteriores ao aparecimento dos
sinais ou sintomas.

Procedimentos
O documento elaborado
pela Secretaria de Saúde
ainda inclui procedimentos recomendados para diagnóstico laboratorial. A
necessidade de usar Equipamento de Proteção Individual (EPI) adequado,
que inclui luvas descartáveis, avental e proteção
para os olhos ao manusear amostras potencialmente infecciosas bem como
uso de máscara N95 durante procedimento de coleta de materiais respiratórios com potencial de aerossolização (aspiração de
vias aéreas ou indução de
escarro). A amostra deverá ser encaminhada ao Lacen (Laboratório Central

Condomínio do Edifício Cecisa II
Largo 9 de abril, Nº 27, Vila Santa Cecília, Volta Redonda - RJ
Tel.: (024) 3342-4805 - CNPJ 36.503.761/0001-03

Edital de Convocação para
Assembleia Geral
Pela Síndica,
Ficam os senhores condôminos do Edifício CECISA II, situado no Largo
Nove de Abril, nº. 27, Vila Santa Cecília, Volta Redonda - RJ, convocados
para comparecerem à Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no dia
07 de abril de 2020, neste mesmo edifício, na sala 218, às 18h em primeira
convocação ou às 18h30min, independente do número de presentes, a fim
de deliberarem sobre a seguinte ordem:
a) Aprovação da prestação de contas referente as receitas e despesas do
exercício findo;
b) Aprovação do orçamento discriminativo das receitas e despesas para
os próximos 12 (doze) meses;
c) Eleição de Síndico;
d) Eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Consultivo.
Volta Redonda, 05 de março de 2020.
Rejane P. Lemos G. de França
Síndica

Secretário destaca que profissionais da rede pública estão sendo
capacitados
de Saúde Pública Noel Nutels), no Rio de Janeiro,
acompanhada de cópia da
ficha de notificação.
Paciente deve utilizar
máscara cirúrgica a partir
do momento da suspeita e
ser mantido preferencialmente em quarto privativo. Os profissionais devem
utilizar medidas de precaução padrão, de contato
e de gotículas (máscara cirúrgica, luvas, avental não
estéril e óculos de proteção). Limitar a movimentação do paciente para
fora da área de isolamento.
Se necessário o deslocamento, manter máscara cirúrgica no paciente durante todo o transporte. Qualquer pessoa que entrar no
quarto de isolamento, ou
entrar em contato com o
caso suspeito, deve utilizar EPI. Os casos leves ou
que não necessitem de internação hospitalar devem
ser acompanhados pelo
serviço de saúde do muni-

cípio de residência.

Prevenção
A recomendação é que
medidas preventivas diárias sejam adotadas para
prevenir a propagação de
vírus respiratórios, incluindo:
• 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;
• 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 frequência.

Prefeitura Municipal de Barra Mansa/ RJ
AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 024/2020
A Pregoeira do Município de Barra Mansa comunica aos interessados
no Pregão Eletrônico supracitado que fica excluída exigência de
apresentação do item 13.10.4 do edital.
No Anexo I, Termo de Referência:
Onde se lê:
Item 68- Valor Total R$ 1602,00
Valor Total R$ 523.018,50
Leia-se:
Item 68- Valor Total R$ 1642,00
Valor Total R$ 523.058,50
Erika Ribeiro Barbosa
Pregoeira

AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 012/2020
A Pregoeira do Município de Barra Mansa comunica aos interessados no
Pregão Eletrônico supracitado que no edital, fica excluído apresentar registro
e certificado de boas práticas da ANVISA no Item 3 dos Anexos I e IX.
Izabel Cristine da Silva Dias
Pregoeira

Barra Mansa mantém a
confirmação de apenas
um caso da doença
Estado do Rio
Barra Mansa continua
apenas com um caso confirmado do coronovírus, a
mulher, de 27 anos, diagnosticada com a doença, se
mantém em isolamento social. Há outros sete (7) casos suspeitos da doença na
cidade, mas até o momento,
não houve confirmação dos
recentes casos, segundo a
Secretaria de Saúde do Estado (SES), que divulgou na
tarde de ontem (09), a atualização sobre o monitoramento dos pacientes suspeitos.
Ainda na região Sul Fluminense, Volta Redonda
tem três (03) casos suspeitos, Barra do Piraí e Valença têm o mesmo número, já
Resende e Angra dos Reis
têm dois (02) casos suspeitos do coronavírus e Pinheiral apenas um (01).
De acordo com o boletim da Secretaria Estadual
há oito (08) casos confirmados do coronavírus no
Rio de Janeiro e 123 suspeitos no estado. A Secretaria confirmou ontem (09)
cinco novos casos do Covid-19. Com isso, o número
passou de três casos confirmados para oito no estado.
Os novos pacientes são
três homens (de 27, 42 e 70
anos) e duas mulheres (de
56 e 61 anos) que residem
em Niterói (1) e Rio de Janeiro (4). Todos estão em
isolamento domiciliar e
apresentam estado de saúde estável.
Os pacientes retornaram
de viagens à Europa, entre
os dias 3 e 5 de março, com
passagem por países como
Itália, Portugal, Espanha,
Suíça, Holanda, Israel, Egito e Grécia, apresentando
febre, tosse e mialgia, entre
outros sintomas. Quatro deles recorreram à rede de
saúde particular e um recebeu atendimento médico

domiciliar.
- Reforço que, até o momento, continuamos sem
transmissão ativa do vírus
no Rio de Janeiro. Os casos
confirmados até agora são
importados do exterior. Permanecemos no Nível Zero
do nosso plano de contingência. Alerto a população
para os cuidados para prevenir o contágio, como higienizar as mãos com frequência e evitar levá-las ao
rosto - explicou Edmar Santos, secretário de Estado de
Saúde.
O secretário esclarece
ainda que técnicos da SES
analisam o comportamento
do vírus no Hemisfério Sul,
como grau de transmissibilidade e letalidade.
Desde janeiro a SES
vem se preparando para a
chegada do vírus. No dia 27
daquele mês, a secretaria
emitiu nota técnica sobre o
Novo Coronavírus e, dias
depois, apresentou um plano de contingência que define as ações a respeito da
doença, alinhado com protocolos do Ministério da
Saúde e da Organização
Mundial da Saúde (OMS).

O que fazer em
caso de suspeita
Se estiver com febre ou
sintomas respiratórios e tiver vindo de países com casos de coronavírus:
- Cubra o rosto com
máscara cirúrgica;
- Vá à unidade básica de
saúde, hospital de emergência ou à UPA mais próxima;
- Siga as orientações dos
profissionais de saúde;
- Siga as medidas de
prevenção: lave as mãos
frequentemente, cubra o
rosto ao tossir e espirrar,
não compartilhe objetos de
uso pessoal, evite locais de
grande aglomeração, utilize
álcool em gel para as mãos.

