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CONSOLIDADO DAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19, NO MUNICÍPIO 

DE COIVARAS - PI 

A Secretaria Municipal de Saúde de Coivaras, tendo em vista a situação 

mundial de pandemia por infecção pelo coronavírus, realiza um balanço 

positivo das ações junto ao combate ao COVID-19 no nosso município. No 

decorrer desse tempo, a Secretaria de Saúde, a Vigilância Sanitária, o 

Comitê de enfrentamento e a Policia Militar, executaram diversas ações 

preventivas objetivando uma forma contínua de evitar que o vírus chegasse 

ao município. 

Um dos primeiros passos do Prefeito foi baixar decretos restringindo 

algumas ações a fim de evitar aglomeração de pessoas, um dos principais 

fatores que contribui para a propagação do vírus. A Secretaria Municipal de 

Saúde elaborou o Plano de Contingência Municipal para Infecção Humana 

pelo novo coronavírus COVID-19 e, tendo em vista a dinâmica da epidemia, 

este documento está sendo continuamente atualizado, envolvendo o 

conhecimento técnico-científico disponibilizado através de protocolos e 

recomendações do Ministério da Saúde e SESAPI . 

Em seguida, a Diretora da Vigilância Sanitária, ao lado do Comitê de 

enfrentamento do vírus, colocou em prática uma campanha de 

conscientização e orientação sobre a suspensão dos serviços não essenciais 

e de conscientização sobre os riscos e prevenção do novo coronavírus (aos 

comerciantes, donos de restaurantes, bares, posto de gasolina, lotérica, 

feira livre, barbearia e outros), incentivando a população a realizar de forma 

correta a quarentena (isolamento social, sendo a principal forma de 

prevenção). Na ocasião, foram repassadas as orientações de como se 

proteger do vírus com a indicação da higienização das mãos com água e 

sabão e/ou álcool gel a 70%, bem como do uso adequado de água sanitária 

de acordo com a finalidade de cada estabelecimento. Todas essas ações 

foram realizadas tanto na zona urbana como na zona rural.  
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A Secretária Municipal de Saúde acionou o Secretário de Administração e 

estes fizeram adequação necessária em um carro pipa para que seja 

efetivada a higienização das ruas, evitando a possível propagação do vírus. 

Ainda no decorrer deste trabalho preventivo, executaram testes de 

amostragem do COVID-19 no município. Na oportunidade foram feitos 300 

testes rápidos para Covid-19 na pesquisa do Estado juntamente com a 

equipe do município, através dos quais, até o momento, foram confirmados 

02 casos. Foram também realizados testes em pessoas com sintomas 

sugestivos, contatos de casos positivos e por amostragem para pessoas que 

chegaram de outros locais. 

À medida que foram aparecendo casos do novo coronavírus em Coivaras, 

medidas de segurança, bem como campanhas de conscientização, foram 

intensificadas, unindo forças e consequentemente mostrando resultados 

positivos. 

É importante lembrar que assim que o vírus chegou às cidades 

circunvizinhas, a Secretária de Saúde e membros de enfrentamento, 

montaram barreiras sanitárias, com abordagens orientando os condutores 

quanto a prevenção do COVID-19 e recomendações quanto aos cuidados 

pessoais, enfatizando sempre a importância do isolamento social e a 

utilização da máscara, para a contenção do vírus, momento em que 

contaram com a colaboração de profissionais de vários setores do 

município na atuação da mesma. 

 Vale ressaltar que a Equipe de Saúde vem realizando diariamente a busca 

ativa e notificações de pessoas que chegaram de viagens de outros estados, 

com avaliação e recomendações quanto os seus estados de saúde e do 

isolamento social (quarentena), como também o monitoramento e 

assistência aos pacientes e familiares com Covid-19. 

É necessário que respeitem o próximo e a si mesmos, mantendo-se em casa 

e não abrindo mão das normas de higiene e segurança. 

 


