
 

 

ORIENTAÇÕES AMUPE 

 

 Considerando a iminência de propagação do CORONAVIRUS, 

a AMUPE convoca e orienta todos os gestores municipais a atuar 

com força na informação e orientação preventiva para a população.  

Como gestores, temos a responsabilidade e com tranquilidade 

e equilíbrio devemos conduzir as atividades de acompanhamento, 

informação e cuidado com a população, em especial de forma 

preventiva; 

A Secretaria Estadual de Saúde já orientou e repassou um 

plano de Contingência orientando e preparando os gestores e 

profissionais de saúde para esclarecer e atender a população, 

sobretudo nos casos de emergência. 

Entretanto, alertamos que este momento exige a contribuição 

de todos os gestores, independentemente da área de saúde. Nesse 

sentido, todos os gestores, assessores, técnicos, professores, 

lideranças comunitárias, todos podemos e devemos fazer nossa 

parte, executando as seguintes ações no próprio órgão, nas escolas, 

feiras, supermercados, Igrejas, etc: 

 Monitorar notícias e redes sociais sobre o tema, com atenção 

aos fake News; 

 Ao identificar casos suspeitos repassar de imediato à 

Secretaria de Saúde para as providências necessárias; 

 Evitar reuniões e outros eventos de aglomeração de pessoas; 

 Desenvolver política de esclarecimento à população, 

solicitando que adotem as seguintes medidas: 

 

a) Lavar as mãos com água e sabão, ao menos 6 vezes ao dia; 

b) Usar frequentemente álcool gel; 

c) Evitar tocar nos olhos, boca e nariz; 

d) Se estiver gripado ou resfriado, ficar em casa; 

e) Evitar compartilhar objetos; 

f) Evitar cumprimentos de mãos; 

g) Ao espirrar, manter distância de no mínimo 2 metros do outro, 

além de cobrir o nariz com lenço de papel e descartá-lo depois; 

 



 

Vamos juntos enfrentar esta, que a ONU classificou como 

PANDEMIA. Municipalismo forte se faz com a participação de todos! 

 

A AMUPE está acompanhando as informações junto à Secretaria 

Estadual de Saúde e encaminhará periodicamente todas as 

orientações necessárias para auxiliar os municípios nesse momento. 

No site da entidade (www.amupe.org) constam materiais abertos que 

podem livremente ser utilizados pela gestão pública municipal. 

 

Contamos com a contribuição de todos! 

 

 

José Coimbra Patriota Filho 

Presidente 

 


