Câmara Municipal de Santarém

Serviço Municipal de Proteção Civil

N.º 02/2020

DATA:23/03/2020

HORA:19:00

Operação Municipal – COVID-19
ASSUNTO:

Informação à População

Situação Epidemiológica do Município Santarém
Informação obtida através da ACES Lezíria:
Casos confirmados de infeção pelo COVID-19 no Concelho de Santarém:
o 11 casos confirmados
Casos vigilância ativa no Concelho de Santarém:
o 83 casos

Informação diária
Realizada, pelas 12:00h, reunião da Comissão Distrital de Proteção Civil, com a seguinte
informação relativa aos funerais:
o Realização de funerais (sem origem em COVID-19), máximo 10 acompanhantes;
o Realização de funerais (com origem em COVID-19), não é permitido a presença de
acompanhantes.
o As cerimónias fúnebres realizam-se SEMPRE com a urna fechada, seja com ou sem
origem COVID-19.
Realizada reunião de coordenação entre os Comandantes dos Corpos de Bombeiros do
Concelho, esta reunião é diária através de videoconferência;
Enviado email de resposta à SCALTAXIS, em conformidade com o Decreto 2-A/2020 de 20 de
março, a informar que nesta fase não está prevista qualquer limitação à circulação de táxis,
desde que sejam cumpridas as medidas de segurança fixadas pelas autoridades competentes.
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Caso a situação se altere, será informado por este serviço (SMPC) a respetiva alteração de
funcionamento/procedimentos.

Outras Informações Uteis
O Município em conjunto com as Juntas de Freguesia, iniciou o processo de limpeza e
desinfeção em espaços públicos, sendo que, este processo continuará a decorrer.
O processo de limpeza e desinfeção em espaços públicos, está a seguir as diretivas da Direção
Geral de Saúde, nomeadamente no que diz respeito à saúde publica (não é prejudicial à
presença de pessoas e animais).
A PSP e a GNR no âmbito das diretivas indexadas ao “Estado de Emergência”, iniciaram em
contínuo, rondas para aferir o cumprimento das regras, nomeadamente o aglomerado de
pessoas em espaços públicos e comerciais. Solicita-se às Juntas de Freguesia sensibilização
junto da população de forma a apelar ao cumprimento da Legislação em vigor.

Recomendações à População
Medidas Preventivas e de Autoproteção
Devem ser escrupulosamente observadas as medidas preventivas e de autoproteção
permanentemente enunciadas pelas autoridades de saúde, nomeadamente:
Lavar as mãos regularmente de preferência de 2 em 2 horas e sempre antes das refeições;
Nunca espirrar para as mãos nem para o ar, sempre que possível fazê-lo para um lenço de
papel deitando-o para o lixo, ou para a manga de uma peça de roupa;
Evitar o contacto das mãos com a face, nariz e boca;
Evitar as saudações com abraços, beijos ou cumprimentos de mão;
Utilizar nos locais de trabalho, a limpeza e desinfeção regular ou o isolamento de
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equipamentos de utilização coletiva, como teclados de computador, ratos, telefones,
comandos de aparelhos eletrónicos, etc., através da colocação de película fina
transparente descartável (tipo celofane) ou utilizando luvas descartáveis;

O próximo Comunicado será emitido dia 24 de março de 2020 pelas 20h00m.

O Coordenador Municipal Proteção Civil
Assinado no original

José Guilherme Costa São Marcos
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