Comunicado: Medidas de Segurança
contra o COVID 19
Permanecemos em pandemia, e
vivendo um momento de infinitas
incertezas e dúvidas. Sofrimento,
medo e insegurança permeiam nosso
dia a dia. Por isso, informar a
população sobre os riscos à saúde
apresentados pela COVID-19 é tão
importante quanto outras medidas
de proteção. Informações precisas e
confiáveis permitem que pessoas
tomem decisões conscientes e
adotem comportamentos positivos
para proteger a si e seus entes
queridos. Informações baseadas em
evidências são a melhor vacina contra
os boatos e a desinformação.
Todas as regiões do Rio Grande do Sul deverão seguir os protocolos de bandeira
preta pelo menos de 27/02 até 07/03.
As medidas foram anunciadas pelo governador Eduardo Leite nesta quinta-feira
(25/02) diante do crescimento exponencial de contágio de coronavírus e do pico de
internações em leitos hospitalares, o que já levou ao esgotamento de UTIs em algumas
regiões. A intenção da bandeira preta do Distanciamento Controlado é instituir o alerta
máximo e reforçar a necessidade de cumprimento dos protocolos e das regras
sanitárias. Não é o mesmo que decretar lockdown, medida mais extrema que foi
adotada em alguns Estados e em outros países, mas impõe medidas mais rígidas para
conter a circulação do vírus. Não podemos relaxar nas medidas preventivas e nos
cuidados. A vacina, mesmo quando for estendida à toda a população, não acabará com
os outros processos de prevenção e cuidados. Vamos nos manter alertas e vigilantes
cuidando dos nossos e dos próximos com responsabilidade e respeito.
Não devemos esquecer, principalmente nesse momento de algumas atitudes essenciais
para diminuir a disseminação da doença.
Lave com frequência as mãos até a altura dos punhos, com água e
sabão, ou então higienize com álcool em gel 70%. Essa frequência deve
ser ampliada quando estiver em algum ambiente público, quando
utilizar estrutura de transporte público ou tocar superfícies e objetos
de uso compartilhado.
Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com lenço ou com a parte
interna do cotovelo. Não tocar olhos, nariz, boca ou a máscara de
proteção fácil com as mãos não higienizadas. Se tocar olhos, nariz,
boca ou a máscara, higienize sempre as mãos como já indicado.
Mantenha distância mínima de 1 (um) metro entre pessoas em lugares
públicos e de convívio social. Evite abraços, beijos e apertos de mãos.
EVITE AGLOMERAÇÕES. O MOMENTO É DE FICAR EM CASA E SOMENTE
SAIR SE NECESSIDADE EXTREMA.
Higienize com frequência o celular, brinquedos das crianças e outros
objetos que são utilizados com frequência.
Não compartilhe objetos de uso pessoal como talheres, toalhas, pratos
e copos.
Mantenha os ambientes limpos e bem ventilados.
Se estiver doente, evite contato próximo com outras pessoas,
principalmente idosos e doentes crônicos, busque orientação pelos
canais on-line disponibilizados pelo SUS ou atendimento nos serviços de
saúde e siga as recomendações do profissional de saúde.
Durma bem e tenha uma alimentação saudável.

Recomenda-se a utilização de máscaras em todos os ambientes
Os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), como o próprio nome
diz, são para a proteção do profissional e não do paciente. Sendo assim,
o uso de EPI durante a assistência depende do nível de proteção
apropriado decorrente do quadro clínico do paciente e da assistência
prestada.
Se o paciente não for suspeito ou confirmado de infecção pelo novo
coronavírus ou por outra doença infecciosa, o profissional de saúde
deverá adotar apenas as precauções padrão. Neste caso, deverá utilizar
os EPIs de acordo com o tipo de assistência e procedimentos que serão
realizados.
Os membros da família com suspeita ou diagnóstico confirmado de
COVID-19 devem utilizar máscara e realizar a etiqueta respiratória
Higienizar adequadamente as mãos com frequência.
Os membros da família com quaisquer sintomas ou sinais sugestivos de
COVID-19 devem ficar em um quarto diferente do paciente e não
deverão ter contato com ele;
As visitas devem ser restritas e não devem ser permitidos, em nenhuma
circunstância, visitantes com sintomas ou sinais sugestivos de COVID-19
A quantidade de visitas presenciais dos profissionais deve ser
reavaliada, visando a menor circulação de pessoas no domicílio, sempre
respeitando a necessidade e indicação técnica do paciente, mantendo
um atendimento seguro e de qualidade.
Os profissionais de saúde e cuidadores não devem ter contato com os
familiares doentes na residência.
Entre em contato com a Hospitalar ATS
51 3269-5000

51 99939-9392

relacionamento@hospitalar-ats.com.br

Entre em contato com o La Fontana ATS
51 3511-9300

51 99500-1998

recepcao@lafontana-ats.com.br

