ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE ITAPORANGA d’AJUDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMITÊ MUNICIPAL DE GERENCIAMENTO DE CRISE DO CORONAVIRUS – COVID-19
COMISSÃO MUNICIPAL DE MOBILIZAÇÃO

PLANO DE AÇÃO 2º SEMESTRE/2020

DESCRIÇÃO DA
OBJETIVO
PUBLICO
ESTRATEGIAS
ATIVIDADE
Campanha Suporte Oferecer serviço de suporte Trabalhadores que Teleatendimento.
Será
Emocional
emocional durante a pandemia.
atuam na linha de disponibilizado número de
frente da COVID-19; telefone
para
contato,
visando o agendamento
Vítimas da COVID- prévio. Serviço ofertado por
19 e suas famílias;
celular ou computador.

INSUMOS
Profissional
psicologia;
Atendente
para
agendamento;
Monitores;

Trabalhadores
de Podcasts
(áudios
com
serviços essenciais.
orientações
Linha Móvel.
socioeducativas),
com
vinculação por meio das
redes sociais e em grupos de
aplicativos de mensagens
instantâneas.

RESPONSÁVEIS
de

o

SMS

Trabalho de Campo

Retornar as atividades de campo, Localidades do meio Oferta de serviços:
com caráter enfoque intersetorial. rurícola e sede.
Van Itinerante Cadastro
Único;
Elaborar calendário pré-agendado,
Atendimento médico;
acordado com as secretarias
Triagem de síndrome gripal;
parceiras.
Vacinas;
Distribuição de kit higiene;
Trabalho socioeducativo;
Aferição de temperatura;
Aferição de sinais vitais;
Entre outros serviços.

Campanha
Ampliação
da
Testagem, controle
da COVID-19.

Ampliar a testagem junto aos
trabalhadores e/ou profissionais
que atuam na linha de frente contra
a COVID-19 e serviços essenciais.

Incremento das
Barreiras Sanitárias.

Expandir as barreiras sanitárias,
com caráter itinerante.

Feirantes
Taxistas
Moto Taxistas
Outros.

Van Itinerante
Barracas da Defesa
Civil
Profissionais de saúde
(médico, técnicos de
enfermagem; agentes
comunitários de saúde,
outros).

Triagem para Síndrome Testes para COVIDGripal;
19;
Aplicar testes;
Kits de higiene.
Distribuição de kit higiene;
Trabalho
socioeducativo
(palestra)
Continuidade
fixos.

dos

pontos Kit de Higiene
Equipes de Trabalho
Materiais de saúde
Barracas da Defesa Civil.
Elaborar
agenda
das
barreiras sanitárias, com
periodicidade quinzenal ou
mensal (itinerante);

SMAST
SEC. Obras
SMS
SME

SMS

SMS
SMAST
SEC. Obras
SME
ASCOM

Serviços ofertados:
Triagem síndrome gripal;
Distribuição de kit de
higiene
(máscaras
de
proteção; detergente líquido
e álcool gel);
Trabalho socioeducativo;
Aferição de temperatura;
Aferição de sinais vitais;
Sanitização de veículos;
Higienização das mãos;
E outras.

Sanitização/
desinfecção
de
ambientes, contra o
coronavírus.

Equipes Sentinelas

Contribuir na eliminação do vírus
em ambientes como medida de
combate
ao
Covid-19
(Coronavírus), diariamente na
cidade.

Órgãos públicos;
Agências bancárias;
Lotéricas;
Correspondentes
bancários;
Comércio;
Ponto de taxis;
Ponto de ônibus;
Ponto de moto taxis.

Serviço ofertado duas vezes Trabalhador
para
por
semana,
mediante manipulação da bomba.
cronograma.
Produto específico para
higienização
e
desinfecção de espaços
com potencialidade de
contaminação
do
Covid-19.

Bombas.
Prestar atendimento móvel de Pontos de ônibus: Colocar diariamente dois Álcool a 70%
combate a covid-19, junto aos Rodoviária; Estação profissionais, visando a Álcool gel

SMS
SEC. Obras

SMS
SMAST

pontos
de
embarque
desembarque da cidade.

e e na Entrada
cidade.

da aferição de temperatura; Máscaras de proteção
destruição de máscaras de Termômetro
proteção; higienização das
mãos.

SME

Elaborar calendário das
duplas de trabalhadores por
dia, com os respectivos
locais de trabalho.

Itaporanga d’Ajuda, 28 de julho de 2020.

