Câmara Municipal de Santarém

Serviço Municipal de Proteção Civil

N.º 04/2020

DATA:25/03/2020

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 Mantém-se os 11 casos confirmados
Casos vigilância ativa no Concelho de Santarém:
o Nas últimas 24h, passou de 85 para 91 casos

Informação diária
Solicitada nova informação aos locais de acolhimento (Lares, IPSS e Misericórdias), no âmbito
da aplicação das medidas internas constantes nos respetivos Planos de Contingência.
Realizada reunião de coordenação entre os Comandantes dos Corpos de Bombeiros do
Concelho através de videoconferência;
Informação da DGS da passagem à fase de “Mitigação” do Plano Nacional de Preparação e
Resposta, a partir das 00:00 do dia 26 de março:
✓ Esta fase é ativada quando as cadeias de transmissão estão estabelecidas no país,
tratando-se de uma situação de epidemia ativa.
Esclarecimento da PSP e GNR:
✓ A venda de café deve ser efetuada em copos descartáveis e em regime de Takeaway.
Apesar do referido, a PSP e a GNR, serão rigorosos no cumprimento das medidas a que
estes estabelecimentos estão obrigados, sendo que não vai permitir
aglomeração/ajuntamentos no exterior dos estabelecimentos, garantido a distância
social de segurança, como fator indispensável à quebra da cadeia de contágio.
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✓ Os proprietários dos estabelecimentos devem promover ações para evitar convívio
social no exterior dos estabelecimentos (por ex: esplanadas).
Apela-se à população, no âmbito da saúde publica, depois de efetuarem compras nas
superfícies comerciais, não seja depositado nos carrinhos/cestos ou até mesmo no chão, luvas
e máscaras utilizadas.

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;
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Evitar as saudações com abraços, beijos ou cumprimentos de mão;
Utilizar nos locais de trabalho, a limpeza e desinfeção regular ou o isolamento de
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 26 de março de 2020 pelas 19h00m.

O Coordenador Municipal Proteção Civil
Assinado no original

José Guilherme Costa São Marcos
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