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Estado do Piauí 
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Gurguéia 
COC: Ol.612.607/000l-9S-A1·. ~G:inça!o. S'N-Caltro - CEP; ól9'f3.ool 
São Gonçalo do Gurgui!ia - PI 

Oficio nº 029120:2.0 

'Slo Gonçalo do Ourgutia. 20 de m3r90 de 2020. 

À Enel Grcen Power, 

A S~retária Municipal de Saúde de Slo Gonçalo do Gurguéia-PI, tendo~ vista 
o surto do novo coro,n:wlrus, o Covid-19, que atinge o dia a dia de empre$3S e Já tem 
cfeit.os no mercado de trabalho. Orienta as empresas e funcionários a atitudes que possam 
aj uda:r no combate a p?Qpapção da doença. 

Orientações: 

Cobrir a boca com o antebraço ou lenço descartável ao tossir e espirrar, o 
isolamento domicílíar ou hospi1al:ar de pessoas com sin.tomas da doença por até 14 dias, 
além da recomcód.açlo parra que pacien1cs com casos leves procurem os postos de saúde. 

Os virus respiratórios Se espalham pelo contato, por isso a importância da pnitic:a 
da higiene ftcqUEIJ.te, a desinfecção de objetos e superficies 1.ocados com fn:,quincia, como 
celulares, brinquedos, maçanetas, corrimão, são indispensáveis para a proteção contra o 
vírus. Até mesmo a fonna de cumprimentar o outro deve mudar. evitando abraços, apertos 
de mãos e beijos no rosto. Essas silo as maneiras mais importantes pelas quais as pessoas 
podem proteger a si e sua familia de docni;as respiratórias, incluindo o coronavlms. 

Para os serviços públicos e pri.vados, é indicado que disponibilizem locais para. 
que os trabalhad.ores lavem as mãos com frcqu&lcia, tlcool cm gel 70% e toalhas de papel 
descartáveis. Há ainda a orientação sobre o uso de máscaras e outros Equipamentos de 
Proteção Individ1118l (EPI). O Mi.nístério da Saúde recomenda que a utili7.aÇ!o de, 
equipamento de p.rotcçlo seja feita apenas por pessoas doentes, casos confümados da 
doença. contatos do.miciliares e profissionais de saúde. Para áreas com transmissão local 
da doença, é recomendado que idosos e doentes c:õni.cos evitem contato social como .idas: 
ao cinema, shoppings,, viagens e locais com aglomeraç,lo de pessoas. 

A vacina contra a gripe também ~ recomendada e a Campanha NacjonaJ de 
Vacinação tc.rá inicio no dia 23 de março, quando idosos e profissionais dt saúde terão 
prioridade para se vac.inarcm. A vacinacontta a influenu gaf811.te proteção para tres Upos 
de vírus (HlNI, H3N2 e lnfluenza. B). Mesn10 que a vacina não apresente eficácia contra 
o coronavlrus é uma forma de prcvmçlo para outtos vírus, ajudando a reduzir a demanda 
de pacientes com sintomas respillllórios e ac:elemrem o diagnóstico para o coronavirus. 

Além de medidas de hígienização algumas empresas adotam como pradca no 
controle da doenç-as seguinte ml'didas.; 

Redução do horario de traball,o; 

Rodízio de fw,cionários; 

Funcionários que não tiverem a necessidade de comparecer a obra realizar o 
1tabalbo homc office; 

Aproveitamos a ,oportunidade pan. 1191ovtir a V. Ex" protestos de estíma e distinta 
consideração. 

Atenciosamente., 

SilvioEnriq~ 
Scc. Municipal de Saúde 

ESTADO DO PIAUI 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA SERRA 
END: AV: PiRESIOENTE MEDICE. 142- CENTRO 
CNPJ:06.554.331/0001-50 
GABINETE DO PREFEITO 

Decreto Nº 010/2020 São Joao da Serra-PI, 31 de Março de 2020. 

o Prefeito Municipal de Sio Joio da Serra. Estado do Piaul.no uso das 
atribuições legais, da lei org.ãinica do município de São João da Serra,e 

CONSIDERANDO, a neoessidade de itensificar as medidas de conten~ão da 
propagação no novo coronavírua e preservar a prestaçã.o de serviços e 
atividades essenciais, 

CONSIDERANDO, a necessidade de previs.ão em um só ato normativo~ d~ 
adequações a derem observadas pelas atividades desenvolvidas no mun~lp•o 
e que garantem o funcionamento mlnimo para o atendimento do comel'Clo e 
demais atividades essenciais. 

DECRETA: 

Art. 1° Para a continuidade do enffentamento da grave crise de ~úde 
pública decorrente do novo coronavlrus{COVID 19),o "e.stado de calamidade 
pública", no munícipio de São João da Serra, _fica definid~, neste Decreto, o 
funoionamento mlnimo de ati'Jidades essenciais , e continua suspenso as 
atividades consideradas nao essenciais. tais como: 

1 - Lojas de roupas e calçados, salão de Beleza, Bares 
11-/J.:3 aulas continuam suspensas até 30 de Abril de 2020. 

Art. 20 Observada a necessidade para o atendimento da população de 
atividades mínimas essenciais, não se aplica a suspensã.o do funcionamento 
de; 

1 - Comércio ciue fornecem produtos allmentlcios e de Limpeza, evitando 
aglomerações; 

li - Restaurante e Lanchonete, somente entrega, 
Ili - Oficinas, borracharias, matalúrgicas, casas de auto peças e moto peças 

e casas de construção, _ 
IV- Lojas de Moveis e Eletro doméstico funcionarão somente me10 perlodo. 
V - Os órgãos públicos funcionarão em horário reduzido com attemãncla de 

funcionários. 

Art- 3º Os estabelecimentos, serviços e atividades a que se refere este 
Decreto, nesse perlodo de crise na saúde pública, decorrente do novo 
coronavlrus, devem adotar as medidas de controle de acesso e de limitação de 
pessoas nas áreas internas e externas, de modo a evitar aglomerações e a 
distancia mlnima de 2m( dois metros) entre todas as pessoas.devem colocar 
álcool em gel, ou álcool 70 disponível para o público e funcionários, bem como 
deven cumprir os protocolos, orientações e determinações expedídas pelos 
órgãos e entidades de saúde, federal, estadual e municipal, sujeitando-se, no 
caso de descumprimento, a aplicação de multa. 

Art. 4º . Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 

Dê,,.se ciência , 
Publique-se e 
Cumpra•se. 
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