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Nota Explicativa 002/2020  

COVID-19 

A Secretaria Municipal de 

Saúde informa que em nossa 

cidade não temos nenhum caso 

confirmado ou testado para o novo 

CORONAVÍRUS COVID-19. 

Estamos com mais de 06 pessoas 

em monitoramento domiciliar que 

veio de cidades de casos 

confirmados. Informamos ainda 

que estão chegando em nossa 

cidade nas próximas horas, mais 

filhos carmelitanos que moram em 

outros estados. Para tanto 

fiquemos em alerta para a não 

aglomeração de pessoas, se caso 

houver mantenha a distancia de 

mais ou menos 02 metros da outra 

pessoa essa e uma recomendação 

atual de distância social, porque quando você fala a gotícula mesmo que você não 

veja, ela sai e ela tem capacidade numa tosse, num espiro, numa fala, de transmissão 

do vírus, por isso realize sempre a lavagem das mãos com freqüência, fazer uso de 

álcool gel, toalhas de papel descartáveis. 

Esta medida de monitoramento (Quarentena) segue os protocolos do 

Ministério da Saúde. Manteremos sempre nossa população em alerta sobre as 

informações diárias. 
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