AÇÕES CONTRA COVID-19

Nos últimos meses, Anicuns implantou e ampliou algumas medidas para o enfrentamento
preventivo, de urgência e de emergência contra a COVID-19, tais como:
Manutenção do Centro de Atendimento ao Paciente e Enfrentamento da Covid-19;
Criação do Comitê de Crise, com participação de representantes de setores, com reuniões
semanais para a discussão das medidas a serem implementadas;
Avaliação de risco epidemiológico e medidas preventivas (em feiras, bares,
supermercados, casa de festas e outros);
Divulgação de Boletim Epidemiológico nas terças e nas sextas-feiras no site do município
e nas redes sociais;
Divulgação das informações, de prevenção e dos cuidados relacionados à Covid-19 no
site do município e redes sociais;
Aquisição de testes para Covid-19 com maior especificidade diagnóstica;
Manutenção e ampliação de protocolo clínico;
Capacitação da equipe de fisioterapia para realizar reabilitação pulmonar de urgência e
emergência (24 horas);
Elaboração de decretos com o objetivo de limitar da propagação do vírus;

Reorganização do fluxo de atendimento de todas as unidades de saúde seguindo o plano
de contingência;

Disponibilidade e ampliação de alas e leitos no hospital, exclusivamente, para o
tratamento da COVID-19 (24 horas).
Campanha de conscientização nas ruas com carro de som, ação de agentes e fiscais, além
de intensificada com ambulâncias e viaturas;

Ampliação da testagem rápida para Covid-19 para todas as unidades de emergência;

Início da vacinação contra a Covid-19 no dia 20 de janeiro de 2021, conforme
programação estabelecida pelo Governo;
Disponibilidade de fiscais na rodoviária no período diurno;
Aquisição de EPI’s, equipamentos e insumos para o CEAPEC e hospital;

Intensificação das ações do fiscais da vigilância;
Contratação de oito orientadores, para atuarem de forma preventiva, orientando sobre a
importância do uso de máscaras, álcool gel e para evitarem aglomerações;
Todos os gastos e investimentos estão disponíveis no portal da transparência.
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