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Informe sobre Infecção Humana pelo novo Coronavírus – COVID -19 – V3
A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou em 11 de março de 2020 Pandemia de COVID-19, doença
causada pelo novo coronavírus (SARS-Cov2). Segundo o órgão, o número de casos, mortes e países atingidos
deve aumentar. Porém a diretriz do foco na contenção da circulação do vírus permanece como a maior
prioridade, o pilar das ações nos países. As medidas de precaução individuais não mudam e as orientações
anteriores são as mesmas.
“A descrição da situação como uma pandemia não altera a avaliação da OMS da ameaça
representada por este vírus. Isso não muda o que a OMS está fazendo nem o que os
países devem fazer”. (Tedros Adhanom Ghebreyesus – diretor-geral da OMS)
Foco na Contenção:
A estratégia recomendada pela OMS em todos os países é detectar, proteger, tratar, reduzir a transmissão,
inovar e aprender.
No Brasil, com esta declaração, o Ministério da Saúde orienta que todos os que voltarem de qualquer
viagem ao exterior, e não mais somente de países atingidos, e apresentarem febre e mais um sintoma
(dificuldade respiratória, dor no corpo e/ou tosse) serão investigados. Essas orientações poderão mudar de
acordo com a avaliação de risco nos diversos países. O Ministério da Saúde disponibilizou um WhatsApp
para esclarecimento sobre fake news sobre o novo coronavírus: (61) 99289-4640.
Na capital do nosso Estado, o Centro de informações estratégicas de Vigilância em Saúde do Município
do Rio de Janeiro (CIEVS-Rio) orienta que pessoas que viajaram ao exterior e estejam SINTOMÁTICAS
(FEBRE, TOSSE, CORIZA, DOR DE GARGANTA, ESPIRROS ENTRE OUTROS) devem permanecer em domicílio e
ligar imediatamente para o CIEVS-Rio: (21) 980007575 (24h).
Medidas de Prevenção
• Lavar as mãos com água e sabão sempre que chegar da rua; utilizar, se possível, álcool 70% ou
álcool gel 70% caso não seja possível lavar as mãos com água e sabão;
• Utilizar lenço descartável para higiene nasal e jogá-lo fora imediatamente;
• Cobrir nariz e boca com lenço de papel quando espirrar ou tossir e jogar o lenço no lixo e lavar
as mãos logo depois; se possível, usar também álcool 70% ou álcool gel 70%;
• Evitar tocar olhos, nariz e boca sem se as mãos não estiverem limpas;
• Desinfetar teclados e celulares pelo menos uma vez ao dia.
A Firjan SESI cumpre o seu papel de ser um parceiro efetivo na estratégia da empresa para gestão dos
riscos, vida segura e saudável e eficiência operacional, mantendo os seus clientes atualizados sobre as
medidas preventivas.
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