
Resolução 05 COE/Serafina Corrêa Serafina Corrêa, 16 de abril de 2020

Considerando o Decreto Estadual de 55.154 de 01 de abril de 2020;

Considerando o Decreto nº 55.177 de 08 de abril de 2020;

Considerando o O Decreto Estadual 55.184  de 15 de abril de 2020;

Considerando a resolução COE Serafina Corrêa – RS Nº 04-2020 que demonstra a capacidade

instalada do município e a sua preparação para o pico pandêmico;

Considerando a  pesquisa  apresentada  no  dia  de  15/04/2020,  EPICOVID,  Epidemiologia  do

Covid-19 no Rio Grande do Sul realizada pela Universidade de Pelotas e pelo Estado do Rio Grande do

Sul,  disponível  em  http://ccs2.ufpel.edu.br/wp/2020/04/15/ufpel-apresenta-resultados-do-estudo-

sobre-covid-19/ demonstrando que para cada caso confirmado estima-se que existam 15 casos não

diagnosticados. Portanto, para nosso Município estima-se que 75 pessoas não foram diagnosticadas.

Para este número de pacientes, foi demonstrado através da resolução nº 4, que os serviços de saúde

tem capacidade de atendimento;

Considerando o Boletim epidemiológico nº 7 de 06 de abril de 2020 do Ministério da Saúde,

onde orienta a migração do Distanciamento Social Ampliado para o Distanciamento Social Seletivo, em

localidades em que os casos confirmados não tenham impactado em mais  de 50% da capacidade

instalada existente antes da pandemia;

Considerando a situação epidemiológica do Município com 05 casos confirmados, destes 01

óbito, 02 pacientes curados e 02 pacientes em recuperação. Além disso, o boletim epidemiológico nº

22 do COE de 15/04/2020 registra 03 casos em investigação;

Considerando a análise dos atendimentos nos serviços locais de saúde nos últimos 15 dias e a

baixa incidência de sintomáticos respiratórios;.

Considerando  que  o  município  está  com  equipe  de  profissionais  monitorando  todos  os

sintomáticos respiratórios em isolamento domiciliar conforme dados da Secretaria da Saúde e que

destes;  até o dia 16/04/2020, 64,79 % estão liberados do isolamento com melhora dos sintomas.

O COE de Serafina Corrêa – RS recomenda:

http://ccs2.ufpel.edu.br/wp/2020/04/15/ufpel-apresenta-resultados-do-estudo-sobre-covid-19/
http://ccs2.ufpel.edu.br/wp/2020/04/15/ufpel-apresenta-resultados-do-estudo-sobre-covid-19/


 Que restaurantes e lanchonetes, exclusivamente na prestação de serviços de 

alimentação possam atender ao público seguindo rigorosamente as medidas contidas 

no art. 4º do Decreto Estadual nº 55.154, de 1º de abril de 2020.

 Que Salões de Beleza, Barbearias e Similares, na retomada e manutenção das suas 

atividades deverão obedecer aos seguintes requisitos:

a) Redução das equipes e restrição do número de clientes simultâneos em atendimentos,

limitados a 02 (dois);

b) Marcação  para  atendimento  preferencialmente  por  telefone,  internet  ou  qualquer

outro meio não presencial, a fim de evitar a aglomeração em salas de espera; 

c) Limitação de pessoas na sala de espera, limitada a 02 clientes com distanciamento de

2 metros entre eles por menor tempo possível;

d) Além  dessas  medidas,  estes  estabelecimentos  deverão  adotar  procedimentos  de

higienização e  esterilização,  utilizar  máscara  para  atendimento,  higienizar  pentes  e

escovas  a  cada  cliente  com borrifadores  de álcool  70%,  água e  sabão,  usar  capas

descartáveis,  higienizar  os  pincéis  a  cada  novo  atendimento.  Devem  evitar  o  uso

compartilhado de produtos que possam propagar o contágio através da mucosa, como

batons, sombras, máscaras de cílios, pós compactos, blush e sombras.

 Que estabelecimentos comerciais de modo geral possam reabrir para atendimento ao público

desde que a não haja aglomerações, prevendo o distanciamento interpessoal de no mínimo 2

metros. Devem afixar em local visível ao público o número máximo de clientes em seu interior

respeitando 50% da capacidade instalada.  Para os locais com atendimento ao público deve

ser  prevista  barreira  de  entrada,  limitando  um  cliente  para  cada  atendente.  É  de

responsabilidade do estabelecimento a organização de filas com distanciamento de 2 metros

entre clientes. Como medidas de prevenção devem seguir o decreto estadual nº 55.154 de 1º

de abril de 2020, Art 4º. 

 É vedado os jogos de cartas, boliche, sinuca e afins em bares e similares;

 Incentivo ao uso massivo de máscaras por todos os munícipes, para evitar a transmissão 

comunitária do novo Coronavírus (COVID-19) . 

 Uso obrigatório das máscaras de proteção como Equipamento de Proteção Individual nas 

seguintes situações:

I - para uso de táxi, transporte por aplicativos ou transporte compartilhado de passageiros;

II- Para os funcionários que atendam ao público de modo direto e com distanciamento a 

menos de 2 metros de forma geral.



 A confecção e o manuseio das máscaras de pano e similares devem seguir as instruções 

descritas na NOTA INFORMATIVA Nº 3/2020-CGGAP/DESF/SAPS/MS, do Ministério da 

Saúde. É fundamental que as máscaras sejam feitas nas medidas corretas, cobrindo 

totalmente a boca e nariz, e que estejam bem ajustadas ao rosto, sem deixar espaços nas 

laterais.

 Pessoas com quadro de síndrome gripal que estiverem em isolamento domiciliar, devem 

usar máscara de proteção, sempre que necessário. O mesmo vale para os cuidadores mais 

próximos dessas pessoas, quando estiverem nos mesmos ambientes da casa.

Estas recomendações poderão ser revistas a qualquer tempo, conforme comportamento 
epidemiológico municipal.
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