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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA N.º 01 DE 28 DE MAIO DE 2020.

Estabelece

medidas

temporárias

em

razão da prevenção ao contágio pelo novo
Corona vírus (COVID – 19), e dá outras
providências.
A SECRETÁRIA MUNICICPAL DE SAÚDE, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e demais
normas aplicáveis,
RESOLVE:
Art. 1º. Aos motoristas que irão transferir pacientes para a Santa Casa de Misericórdia
de Valença, Clinica de Hemodiálise e Unidades Hospitalares de maior complexidade,
fica determinado:
I.

Uso de máscara e luvas;

II.

Evitar, caso não haja necessidade, entrar na Unidade Hospitalar, no intuito de
evitar contaminação.

III.

Oferecer máscaras ao paciente e acompanhante (ambos devem ir no interior
reservado para pacientes na ambulância);

IV.

O técnico deve ficar na cabine, dando suporte, monitorando e verificando o
estado do paciente no decorrer do caminho;

V.

Higienizar as mãos antes e depois do uso das luvas;

VI.

Não retirar a máscara sem necessidade;

VII.

Higienizar a ambulância a cada vez que transportar um paciente.
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Art. 2º. No âmbito de atendimento a pacientes em tratamento de Hemodiálise, fica
determinado que todos deverão ir com acompanhantes no interior da ambulância.
Parágrafo único: Devem sair com antecedência de horário ,para que o trajeto seja feito
sem pressa, evitando qualquer possível desconforto. Tais medidas estão sendo tomadas
com o intuito de proteger os pacientes e a equipe visto situação atual de COVID-19.
Art. 3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Secretaria Municipal de Saúde de Cairu, 28 de maio de 2020.

Italuana Guimarães Rosário
Secretária Municipal de Saúde
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