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COMISSÃO DE ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19)    

NOTA INFORMATIVA N° 006/2020 

Considerando o Decreto n° 1.720 de 18 de março de 2020. Que dispõe sobre a adoção, 

no âmbito da administração pública direta e indireta do município de Rondolândia - MT, de 

medidas temporárias e emergenciais de prevenção de contágio pelo coronavírus (COVID-19), 

foi instituída a Comissão de Enfrentamento ao Novo Coronavírus (COVID-19), e dá outras 

providências.  

A Comissão de Enfrentamento ao Novo Coronavírus (COVID-19), deve adotar 

medidas necessárias com o fito de cumprir o disposto no Decreto n° 1.720 de 18 de março de 

2020. Considerando o Art. n° 04 deste decreto, fica determinado por 15 (quinze) dias: 

Dos Servidores da Saúde 

 Que os servidores da área da saúde em atendimento direto ao público, possam 

fazer utilização de máscara cirúrgica, e outros equipamentos necessários; 

 Que tomem as devidas precauções, na prevenção de contágio, e investigação 

de casos suspeitos pelo novo coronavirus, seguindo as recomendação do plano 

de contingenciamento do município; 

 Será suspensa a utilização de ponto eletrônico, ao qual será substituído por 

folha de ponto; 

 Servidores acima de 60 anos de idade, receberão afastamento ou licença; 

 O funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde e dos seus respectivos 

departamentos passarão para o horário de seis (6) horas diárias ininterruptas, 

sendo o Início do expediente: 7h00min; e Termino do expediente: 13h00min. 

Salvo os servidores plantonistas. Cabendo a Secretaria Municipal de Saúde 

promover as adequações necessárias para garantir a preservação e o 

funcionamento obrigatório dos serviços públicos essenciais; 

Dos setores de atendimento em Saúde 

 Unidade de Saúde/ Centro de Saúde: Fica estabelecido somente atendimento 

de Urgência e Emergência ao Público; 
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 Secretaria de Saúde: Todos os servidores dos setores administrativos, não 

iram fazer atendimento ao público (Regulação, Estatística e Vigilância 

Sanitária); 

 NASF- Fisioterapia: Serão suspensos os atendimentos aos pacientes acima de 

60 anos de idade, e gestantes; 

 NASF- Psicologia: Serão suspensos os atendimentos aos pacientes acima de 

60 anos de idade, e gestantes; 

 Vigilância Em Saúde: Realizarão atividades de prevenção as arboviroses; 

Ações de investigação de acordo com Plano de Contingenciamento, em 

conformidade com o Ministério da Saúde; em observância aos Agentes de 

Combate ás Endemias e Agentes Comunitários de Saúde que continuaram 

realizando suas atividades de visitas domiciliares no horário de seis (6) horas 

diárias ininterruptas nesse período de 15 dias, tomem as devidas precauções 

necessárias, como o uso de máscara, e notificando a Vigilância em Saúde, 

casos que possam ser suspeitos de COVID-19; 

Orientamos que todos tomem as devidas precauções necessárias, orientadas pelo 

Ministério da Saúde, e que ajudem na orientação dos munícipes, para que evitem o 

compartilhamento em mídias sociais de notícias falsas. 

Rondolândia – MT, em 19 de Março de 2020 
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