Auxílio Emergencial tem ação integrada da Prefeitura para garantir segurança contra o coronavírus: Desde o
dia 30 de maio, a Caixa Econômica Federal iniciou as transferências e os saques em dinheiro da segunda parcela do Auxílio
Emergencial depositada em poupanças sociais digitais do banco. No sábado os atendimentos acontecem das 8h às 12h e em dias
de semana, das 8h às 14h. No sentido de orientar e garantir a saúde da população quanto às medidas de prevenção e combate ao
coronavírus, a Prefeitura através das Secretarias de Administração, Saúde, Educação, Indústria e Comércio e Defesa Civil,
realizaram mais uma ação integrada, informando e disponibilizando cadeiras com distanciamento social para que as pessoas do
grupo de risco pudessem aguardar sentadas e separadas das demais pessoas. Além disso, a Guarda Municipal tem intensificado o
patrulhamento durante os atendimentos dos beneficiários do Auxílio Emergencial. A Prefeitura ressalta ainda, que por
medidas de segurança e visando a preservação da saúde da população, apenas o responsável pelo benefício deverá
comparecer para efetuar o saque, evitando assim, levar idosos, crianças e acompanhantes até o local. Lembrando que o
uso de máscara de proteção individual é obrigatório.

Prefeitura Municipal de Mandirituba realiza ação em prol dos caminhoneiros: A Prefeitura Municipal, através
equipes da Saúde, Defesa Social e Autopista Arteris Planalto Sul, estão realizando diversas ações com os
caminhoneiros nos postos de combustíveis do município. Entre elas, a conscientização sobre coronavírus, dengue,
febre amarela, doenças sexualmente transmissíveis, além de atualização de vacinas, realização de testes rápidos de
diabetes, HIV, Sífilis e Hepatite, verificação dos sinais vitais e a distribuição de um kit contendo máscara, luva e
álcool em gel. O motorista de caminhão parabenizou a ação da prefeitura. “Fico muito feliz com o cuidado que estão
tendo com a saúde dos caminhoneiros também, que estão na linha de frente, arriscando a vida. Aproveitei e já tomei a
vacina da gripe”, comentou. Segundo o Prefeito Luis Antonio Biscaia, “o transporte de cargas é um serviço essencial,
que continua funcionando mesmo com a pandemia. Eu já fui caminhoneiro e sei das dificuldades da estrada. Por
estarem muito expostos ao contágio do coronavírus e outras doenças, a ação tem o objetivo de prestar assistência a
estes profissionais”, explicou o Prefeito.

COVID-19: Prefeitura distribui adesivos de distanciamento social para comércios: Em mais uma ação
coordenada pela Prefeitura de combate ao coronavírus e com o objetivo de orientar a população que circula por
supermercados, farmácias, lojas e demais comércios, a Prefeitura passou a distribuir adesivos que indicam a distância
de segurança que se deve manter para evitar o contágio pelo coronavírus. Esta é mais uma ação dentro do conjunto de
ações de enfrentamento ao Covid-19 da Prefeitura de Mandirituba. O Prefeito Luis Antonio Biscaia reforça que “a
orientação é que a população evite sair de casa, mas se for realmente necessário, que tomem os cuidados devidos,
como o distanciamento social, principalmente nas filas. Esta ação vem somar com tantas outras iniciativas adotadas
pela atual gestão no enfrentamento contra o coronavírus”, frisou Luis Antonio.

Prefeitura monta barreiras sanitárias para enfrentamento da COVID-19: A Prefeitura, através da Secretaria de
Saúde, tem intensificado as ações de orientação e prevenção contra o coronavírus. Uma delas foi à realização de
barreiras sanitárias pelas equipes da Saúde em três pontos estratégicos do município: Lagoinha, Centro e as entradas
de Areia Branca dos Assis. Os profissionais orientaram a população sobre o uso adequado das máscaras de proteção
individuais e higienização das mãos fez aferição de temperatura, ressaltaram a importância de manter o
distanciamento social e entregaram um informativo sobre a COVID-19.

Decreto sanciona novas medidas ao combate contra o COVID-19 no município: A Prefeitura Municipal de
Mandirituba apresentou novo Decreto que dispõe acerca das novas medidas e consolidação para enfrentamento da
emergência decorrente do novo coronavírus (COVID-19). Além das medidas de prevenção já adotadas anteriormente,
o novo Decreto também orienta à população para fazer uso de máscara, CASO SEJA EXTREMAMENTE
NECESSÁRIO SAIR DA RESIDÊNCIA, e estabelece normas para o funcionamento de igrejas, templos, clínicas de
fisioterapia, estúdio de pilates, academias e salas de ginástica, desde que cumpram integralmente as regulamentações
sanitárias descritas, por serem medidas de controle, prevenção e diminuição da contaminação humana pelo COVID19. O descumprimento das medidas pelas pessoas físicas ou jurídicas acarretará na responsabilização, nos termos
previstos em lei. Essas medidas poderão sofrer alterações a qualquer tempo tanto para aumentar ou diminuir as
condicionantes sanitárias ao funcionamento do comercio local, que sejam necessárias para o combate a transmissão
humana pelo COVID-19 em nosso município.

Servidores da Prefeitura percorrem estabelecimentos comerciais com orientações ao COVID-19: A Praça Bom
Jesus foi o ponto de encontro, neste sábado (21), para a votação do Decreto da Prefeitura Municipal, das medidas de
prevenção contra o COVID-19. Entre as ações estão medidas que envolvem o comércio, prestação de serviços e o
funcionalismo público. O decreto traz também recomendações e orientações para outras situações visando evitar
aglomeração de pessoas. Após a aprovação e assinatura do decreto, os servidores municipais percorreram ruas e
comércios da cidade central e a localidade de Areia Branca dos Assis, distribuindo um folder com as orientações de
saúde e uma cópia do decreto. Os comerciantes e donos dos estabelecimentos demonstraram total apoio ao decreto.

Prefeitura de Mandirituba realiza Sanitização: A sanitização está em prosseguimento em ruas, avenidas e espaços
públicos de Mandirituba. Essa medida tem o objetivo de eliminar e impedir a proliferação do novo coronavírus
(Covid-19). Na cidade, o trabalho de sanitização está ocorrendo em ambientes com maior circulação de pessoas.

Prefeitura monta tenda para atender triagem da população com sintomas gripais: Medida faz parte do Plano de
Contingência contra o COVID-19. Dando continuidade ao Plano de Contingência contra o COVID-19 no município,
a Prefeitura, através da Secretaria de Saúde, montou duas tendas externas, entre o Hospital Municipal e o prédio da

Prefeitura. O ambiente vai funcionar como Centro de Triagem da população com sintomas gripais, separando assim,
pacientes comuns (de urgência e emergência), dos pacientes suspeitos do COVID-19.
Após a triagem os pacientes de urgência e emergência serão encaminhados para atendimento no Hospital e para os
casos suspeitos de coronavírus, os mesmos serão encaminhados para atendimento em duas salas novas, montadas
especialmente para o atendimento do COVID-19.
Segundo Daniele dos Santos, Secretária de Saúde, “além de evitar aglomeração de pessoas em local fechado, o Centro
de Triagem vai permitir que pacientes com sintomas exclusivos do vírus não fiquem no mesmo ambiente dos
pacientes que precisam de atendimento de urgência e emergência no Hospital. A Secretaria de Saúde está monitorando
o fluxo de pacientes que chegam ao serviço com sintomas gripais, havendo necessidade, o fluxo de atendimento
poderá ser alterado", explicou Daniele.
A Secretária frisou que a tenda tem objetivo de reforçar o atendimento à população que também pode continuar
procurando as unidades de saúde para atendimento médico em caso de sintomas gripais moderados.

Equipes da Saúde montam tenda para orientações contra a COVID-19: Mais uma ação da Prefeitura, através da
Secretaria de Saúde, reforçou as medidas de prevenção contra o coronavírus no município. Uma tenda foi montada na
Av. Brasil, num dos pontos mais movimentados da cidade. Os profissionais da saúde orientaram a população sobre o
uso adequado das máscaras de proteção individuais, ressaltaram a importância de manter o distanciamento social,
realizaram a higienização das mãos com álcool 70% e entregaram um folder com informações sobre a COVID-19. Ao
todo, 104 pessoas foram abordadas na ação. Segundo o Prefeito Luis Antonio Biscaia, “a Prefeitura, tem realizado
diversas ações como esta, seguindo o Plano de Contingência da COVID-19, evitando assim, a propagação do vírus na
cidade e garantindo a saúde e o bem-estar da população”.

Ação integrada reforça uso de máscaras e distanciamento social em Mandirituba: Dando continuidade ao Plano
de Contingência contra a COVID-19 no município, a Prefeitura de Mandirituba iniciou mais uma campanha para
conter a disseminação do coronavírus. Com o objetivo de cobrar o cumprimento de Decreto Municipal 644/2020 e
conscientizar os comerciantes locais sobre a importância do uso das máscaras, a Guarda Municipal, juntamente com a
Vigilância Sanitária, percorreram diversos estabelecimentos e terminal rodoviário. A ação integrada também distribuiu
máscaras à população e reforçou a importância do distanciamento social. “Toda a nossa equipe tem realizado um
excelente trabalho no que se refere ao combate contra a COVID-19. Mas lembro que a Prefeitura precisa e conta com
a colaboração de toda a população para tomarem as medidas de prevenção e fazerem a sua parte”, frisou o Prefeito
Luis Antonio Biscaia.

