FOR-11B

CORONA VÍRUS (COVID-19)

Porto Alegre, 19 de Março de 2020.

Estamos em alerta acompanhando a pandemia de COVID-19 causada pelo Coronavírus.

AÇÕES PROTETIVAS são de fundamental importância para evitarmos a contaminação e disseminação
do vírus entre nossos profissionais, pacientes e familiares.

ORIENTAÇÕES AOS PROFISSIONAIS / FAMILIARES:
 Restringir contato físico, como abraços, beijos e apertos de mãos com pacientes, familiares ou
colegas de atendimento.
Restringir ao máximo uso do celular no plantão e, se utilizar, higienizar com álcool 70% todas as vezes.
Todos os objetos do paciente devem ser higienizados antes e após o uso.
Deixar um jaleco na casa de cada paciente. Se isso não for possível, utilizar avental descartável.
Utilizar água e sabão na lavagem de mãos e antebraços até os cotovelos por, no mínimo, 20 segundos.
Após, secar com papel toalha. Esta higienização deve ser feita imediatamente na chegada à casa do
paciente, antes e após cada procedimento e antes de sair do atendimento.
Álcool gel sempre que possível, antes e após procedimentos.
Ambiente sempre arejado, independente de ar condicionado. Janelas abertas.
Restringir a circulação de visitas no quarto do paciente.
O profissional deve deixar seus pertences pessoais (chaves, bolsas), preferencialmente, fora do
quarto do paciente.
Evitar tocar o próprio rosto, boca e nariz.
Higienizar, várias vezes ao dia, o rosto e nariz.
Profissional deve realizar toda higiene ao chegar na sua casa, antes de tocar em móveis, utensílios e
familiares.

FAMILIARES DEVEM SE CONSCIENTIZAR, EVITAR RECEBER VISITAS E FORNECER AS FERRAMENTAS
NECESSÁRIAS PARA PREVENÇÃO (LOCAL PARA HGIENIZAR AS MÃOS, ÁGUA, SABÃO E PAPEL TOALHA).
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PROFISSIONAIS COM QUALQUER SINTOMA DE GRIPE, DEVEM NOS COMUNICAR IMEDIATAMENTE
PARA ORIENTARMOS AS MEDIDAS A SEREM TOMADAS.

EM CASOS DE PACIENTES SINTOMÁTICOS TAMBÉM DEVEMOS SER COMUNICADOS IMEDIATAMENTE
PARA QUE NOVAS AÇÕES SEJAM INICIADAS.

Atenciosamente,
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