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ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO

ASSESSORIA LEGISLATIVA
COMUNICADO CORONAVÍRUS - PREFEITURA MUNICIPAL DE

FRANCISCO BELTRÃO

COMUNICADO nº.01/2020
 
Conforme informam as autoridades sanitárias, há casos suspeito de
pessoas infectadas com o novo Coronavírus (COVID-19) no âmbito
do município de Francisco Beltrão, Paraná.
De posse dessas informações e preocupado como o bem-estar
individual e coletivo, o Conselho Municipal de Saúde de Francisco
Beltrão vêm a público reiterar a necessidade de atenção às normas de
proteção e às orientações das autoridades sanitárias (Ministério da
Saúde, Secretaria de Saúde do Estado do Paraná, Secretária Municipal
de Saúde de Francisco Beltrão).
Destacamos que medidas simples devem ser incorporadas à rotina
diária das pessoas para reduzir o risco de contrair ou transmitir o novo
Coronavírus (COVID-19). Entre as boas práticas estão:
Lavar regularmente as mãos com água e sabão (por pelo menos 20
segundos) ou higienizar com álcool gel 70%;
Evitar tocar nos olhos, nariz e boca;
Ficar em casa e evitar aglomerações;
Ao tossir ou espirrar, leve o rosto à parte interna do cotovelo. E ao
usar lenço de papel, descarte imediatamente;
Mantenha ambientes bem ventilados e evite o compartilhamento de
objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;
Evitar o contato físico, como aperto de mãos ou abraços;
Limpar e desinfetar objetos e superfícies de uso comum tocados com
frequência, como celulares, balcões, maçanetas, corrimão,
equipamentos e etc.
 
Mais informações podem ser obtidas através dos sites:
www.coronavirus.saude.gov.br; www.franciscobeltrao.pr.gov.br; ou
disque 136. A nível municipal, mais informações estão disponíveis na
Central de Atendimento para orientações sobre o novo Coronavírus
(COVID-19) pelos telefones e WhatsApp (46) 3520-2323; (46)
99135-2220 e (46) 99122-8866 com atendimento das 07h:00 – 22h:00.
Por fim, ressaltamos que é fundamental compartilhar informações
apenas de fontes confiáveis. O compartilhamento de notícias falsas,
mesmo aquelas aparentemente cômicas e inofensivas levam ao pânico
e a confusão, o que compromete a proteção da saúde.
 
Parar a disseminação do vírus depende de cada um de nós.
 
Certo da atenção e colaboração de todos, agradecemos.
 
Atenciosamente
 
ALESSANDRO PERONDI
Presidente do CMS
Francisco Beltrão, Paraná 
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