Comitê de Enfrentamento e Combate à Covid-19 em São Gabriel da Cachoeira
- Informe 21 - 15 de maio de 2020*
↗️↗️Casos em alta↖️↖️
❌Os números de casos da Covid-19 continuam aumentando em São Gabriel
da Cachoeira. O boletim epidemiológico divulgado nessa sexta-feira (15)
mostra que na cidade tem:
265 casos confirmados
12 óbitos confirmados
456 casos monitorados
22 recuperados
14 internados (9 em São Gabriel e 5 transferidos para Manaus)
‼️Reforce os cuidados!!‼️
✅Entenda: Por que os casos aumentam mesmo com o lockdown?

Os efeitos do lockdown, que é um isolamento reforçado, demoram a
aparecer.

Isso acontece porque as pessoas que estão ficando doentes agora
podem ter contraído o vírus antes mesmo de o lockdown começar.

Estudos apontam que, em média, os sintomas começam 7 dias após a
pessoa contrair o vírus. Mas pode levar até 14 dias até que os sintomas
apareçam. E é possível que, com as mutações do vírus 🦠, os sinais da Covid
demorem até 21 dias para aparecer. E nesse período todo você pode transmitir
a doença.

Então, você pode ter pegado o vírus 21 dias atrás e só apresentar o
sintoma agora.

Além disso, os exames e os resultados de testes demoram um pouco. A
pessoa apresenta o sintoma, faz o teste, mas o caso só entra no boletim
epidemiológico no dia que sai o resultado do exame.

O lockdown serve para quebrar a cadeia de transmissão do vírus.

Para o lockdown mostrar seus efeitos é preciso paciência. Fique
em casa agora e, um pouco lá na frente, os casos vão começar a diminuir.

Se você desistir do lockdown agora, os casos vão subir
ainda mais.

A resposta acima foi elaborada com apoio do gestor em saúde coletiva
da Semsa, Angelo Quintanilha; da enfermeira Sara Jane, da Vigilância
Epidemiológica; do biólogo e mestre em saúde pública Luiz Penha.

🛶Fique na aldeia🛶
E atenção: nessa sexta-feira (15) foi prorrogado por mais 15 dias o
decreto que proíbe o deslocamento dos indígenas e não indígenas das aldeias
e comunidades para a cidade.
Já sabe: Fique na aldeia!
✅Boa Esperança ✅
🏽A Comunidade Boa Esperança informa que não está recebendo
visitas de amigos e nem mesmo de parentes! E já colocou até placa avisando
que não está recebendo ninguém de fora.
🏽A Comunidade de Boa Esperança dá o exemplo de como proteger a
todos contra a Covid-19.

🏽Todas as comunidades devem cancelar as visitas para evitar pegar o
novo coronavírus. Depois da pandemia todos nós podemos retomar as visitas.
✅Somando esforços
🏽O objetivo do Comitê de Enfrentamento e Combate à Covid-19 em
São Gabriel da Cachoeira é somar os esforços das instituições no
enfrentamento à pandemia na região do Alto Rio Negro.
🏽O grupo reúne-se diariamente de segunda a sexta, podendo
convocar reuniões extraordinárias!
✅Casa do Saber
🏽A Casa do Saber - Maloca da Foirn vem recebendo as reuniões do
Comitê de Enfrentamento e Combate à Covid-19. Para dar mais segurança aos
trabalhos, o espaço é higienizado por profissionais da Dsei-ARN.
✅Enfermarias em território indígena
🏽O Distrito Sanitário Especial Indígena do Alto Rio Negro (Dsei- ARN)
está dando andamento ao projeto de enfermarias em pontos estratégicos do
território indígena.
🏽Essas enfermarias vão dar suporte para pacientes com problemas
respiratórios sem gravidade. Nessa sexta-feira, três comunidades foram
visitadas por equipe do Dsei para avaliação.
🏽A iniciativa é muito importante, pois os casos da Covid-19 estão
avançando em território indígena. Boletim divulgado na quinta-feira (14) pelo
Dsei-ARN indicava 6 casos confirmados (1 no Balaio; 1 em Itapereira; 3 em
Tunuí; 1 em Cauburis). Já há duas mortes confirmadas.
🏽Há mais dois casos confirmados que entrarão no balanço: um em
Iauaretê é um em Pari-Cachoeira.
✅Reforço no HGU
A 2ª Brigada de Infantaria de Selva informou nessa sexta-feira que o
Hospital de Guarnição do Exército (HGU) terá reforço de pessoal e material.

No próximo domingo (17), 11 militares de saúde chegarão a São Gabriel
da Cachoeira para atuar no HGU. Eles virão em aeronave das Forças Aéreas
Brasileiras (FAB), que também transportará equipamentos e medicamentos.
Nessa sexta-feira, mais dois pacientes da Covid-19 tiveram alta do
hospital.
✅Guarda na linha de frente
🏽A Guarda Municipal está atuando no combate à Covid-19, realizando
blitz, apoiando barreiras sanitárias, entre outras operações. O objetivo é fazer
com que a população cumpra as normas estipuladas para reduzir a
disseminação do novo coronavírus.
🏽Como esses servidores estão na linha de frente, a Secretaria
Municipal de Saúde (Semsa) informou que realizará testes para a Covid-19 nos
agentes da corporação.
➡️Lotérica
Para evitar aglomerações em filas, a lotérica de São Gabriel continuará
trabalhando com distribuição de fichas, mas com controle mais rigoroso. Na
segunda-feira serão distribuídas 150 fichas.
Também será organizado o atendimento de acordo com o número do
final do cartão. Esse calendário será organizado e divulgado pela própria
lotérica.
Então, parente, fique de olho no número final do seu cartão e no dia que
você precisa ir para a fila.
🔉O carro de som dos mobilizadores indígenas estará orientando e
conscientizando a população.
Haverá distribuição de álcool em gel e máscaras de pano da campanha
da Foirn - Rio Negro, Nós Cuidamos: https://noscuidamos.foirn.org.br
Não é para madrugar na fila de domingo para segunda. Devido ao
lockdown, você pode ser multado e até conduzido.

Não se arrisque na fila. O novo coronavírus passa muito fácil de uma
pessoa para outra. Use máscara e mantenha distância.

Teleorientação
Os moradores de São Gabriel da Cachoeira que têm acesso à internet já
podem receber orientação de médicos sobre a Covid-19 pelo computador ou
celular.
Médicos voluntários do Grupo Fleury, que é de São Paulo e atua em
vários Estados do país, criaram um serviço de teleorientação gratuito para
casos suspeitos da Covid-19.
Na teleorientação é feita uma avaliação de sinais e sintomas do paciente
para orientação e triagem de casos mais graves que precisam ir ao
atendimento médico presencial. Então, o paciente será orientado, mas não
passará por uma consulta e nem terá prescrição de medicamentos.
Para ter acesso ao serviço, acesse o
site www.coronavirus.grupofleury.com.br e agende uma orientação.
➡️O Comitê foi criado pelo Decreto 003, de 18 de março de 2020, do prefeito
Clóvis Moreira Saldanha, e é composto pelas secretarias municipais, 2ª
Brigada de Infantaria de Selva, Federação das Organizações Indígenas do Rio
Negro (Foirn); Instituto Socioambiental (ISA); Fundação Nacional do Índio
(Funai); Ministério Público; Poder Judiciário; Distrito Sanitário Especial Indígena
Alto Rio Negro (Dsei-ARN); Dsei Yanomami; Hospital de Guarnição; Diocese
de São Gabriel da Cachoeira; Conselho Municipal de Saúde; Câmara
Municipal; Guarda Municipal; Polícia Militar; Polícia Civil; Marinha; Força Aérea
Brasileira (FAB).
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