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AVISO PUBLICO N". 013/2020 - COVID/l9

Ref.: Esclarecimentos sobre medidas e prevenção ao contágio do novo coronavírus,
(covrD-19).
SERVIÇOS FUNERÁRIOS

O Comitê de Gerenciamento de Crises, tendo em vista a necessidade da adoção de
medidas de prevenção à contenção do CORONAVIRUS, bem como seguindo o princípio
da precaução para redução do risco sanitário;

Em atendimento ao estabelecido no Plano de Contigência Municipal de Tambaú para
Infecção Humana pelo novo Coronavirus - COVID 19, e tendo em vista o alto risco de
contágio e disseminação nas atividades de serviços funerários. 

ì

Rçcomendamos as medidas de prevenção abaixo:

- Disponibilizar sabonete líquido e papel toalha para funcionários e familiares;
- Disponibilizar ëlcool em gel para funcionários e familiares;
- Aumentar a frequência de limpeza dos ambientes social, sanitário e salas;
- O uso de máscara cirurgica para profissionais da limpeza;
- O uso de hipoclorito para alimpeza e desinfecção dos ambientes;
- Restringir a aglomeraçáo de pessoas com limite de 10( dez) pessoas por sala a cada
óbito;
- Que náohajavelório no período notumo, fechando o local das 18h às 6h.
- Que lirnite-se o período de duração clo velório ao máximo de 4 horas.

Para casos de óbito por Coronavirus - COVID 19, enlrar em contato com o setor de
Vigilância em Saúde.

Informo ainda que encontra-se disponibilizado no site da Prefeitura Municipal de
todas as orientações e normativas inerentes a situação.

Na sa colaboração, deixo meus protestos de estima e
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