
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA DEFINE AÇÕES PARA EVITAR O CONTÁGIO DO COVID-19 
(NOVO CORONAVÍRUS) 

 
CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 14/2020, de 16 de março de 2020, que dispõe 

sobre a adoção, no âmbito da Administração Pública direta e indireta, de medidas temporárias e 
emergenciais de prevenção de contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), bem como sobre 
recomendações do setor privado municipal no município de Cunha.” 

 
Definimos as seguintes ações: 
 

 Criação do Grupo Executivo de Prevenção e Enfrentamento ao Coronavírus com 
responsabilidade de cuidar das ações planejadas no Plano de Contingência do município; 

 

 Montagem de equipe de monitoramento dos casos confirmados, suspeitos ou prováveis; 
 

 Criação de dois leitos clínicos de isolamento na Santa Casa de Cunha; 
 

 Ampla divulgação nos meios de comunicação oficiais e imprensa local sobre o combate ao 
Covid-19; 
 

 Orientação às pessoas que tiverem com sintomas: tosse, febre, coriza, espirro e falta de ar 
para permanecer em suas residências e avisar imediatamente pelo telefone: 
 
das 7 as 16:00 hs  
- Secretaria Municipal de Saúde - 3111 3062 
- Centro de Saúde de Cunha - 3111 1338  
- ESF Paulo Jarbas - 3111 3247 
- UBS Drº Antonio - 3111 3001 
- ESF Campos Novos – 997433599 

 
24 horas 

               - Santa Casa - 3111 1122 
 

 Em casos leves terão acompanhamento domiciliar; 
 Casos moderados ou graves que necessitem de UTI serão transferidos para Hospital 

de Referência.   
 

 

  
RECOMENDAÇÕES 
 

 Manter o isolamento social, sair de suas residências somente em casos extremamente 

necessários; 

  que pessoas evitem ir até o Pronto Atendimento Municipal em casos desnecessários; 

 Cancelar todas as viagens para fora do município; 

 Aos estabelecimentos comerciais: 

- restringir o acesso de pessoas para evitar aglomeração e fazer a higienização do ambiente 

de 2 em 2 horas com solução de hipoclorito de sódio 1% nas superfícies e no chão; 

- manter álcool em gel para uso dos funcionários; 



- em caso de bares e restaurantes deverão manter a distância mínima de dois metros entre 

elas; 

 As academias de esportes de todas as modalidades, suspender suas atividades; 

 aos hotéis e pousadas, como medidas preventivas que suspendam as reservas e mantenham 

distanciamento social; 

 pessoas idosas evitarem sair de suas residências, ou seja, sair somente em casos 

extremamente necessários e também de receber visitas; 

 atentem-se apenas para sites oficiais da Prefeitura, Estado e Ministério da Saúde; 

 A prefeitura pede o empenho para que possamos todos juntos combater o Coronavírus! 
 

 

“Muito importante ressaltar que não estamos entrando em férias coletivas e sim em um 

isolamento social!” 

 

 
 
 
 
 
 


