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Relatório de Atividades para Enfrentamento à Pandemia Contra a COVID-19. 

Período de Referência: 18/07/2020 a 18/08/2020 

 

Relatório de Atividades para Enfrentamento à Pandemia Contra a COVID-19, relativo 

das ações desenvolvidas durante o período compreendido entre 18/07 a 18/08 de agosto 

de 2020 no município de Itaporanga d’Ajuda. 

 

O município de Itaporanga d’Ajuda em consonância com as ações da Organização 

Mundial da Saúde (OMS), Ministério da Saúde, Secretaria de Saúde do Estado. através 

da Secretaria Municipal de Saúde elaborou um Plano de Enfrentamento à Pandemia, 

utilizando os protocolos elaborados pelo Ministério da Saúde. Conforme o referido plano, 

várias ações estão sendo promovidas para enfrentamento à doença. 

 

Cabe ressaltar que nesse período membros do referido Comitê se reuniram para avaliar a 

situação epidemiológica e discutir sobre as medidas a serem adotadas pelo poder público 

frente à pandemia para o semestre 2020.2, tendo como produto o Plano de Ação 2020.2: 

 

Imagem nº 01 – Plano de Ação 2020.2 

 



 

Importa ressaltar que o referido Comitê sofreu alteração em sua composição original 

(Decreto nº 7.614/2020), tanto em suas representações quanto nos seus membros, 

conforme novo Decreto nº  7.658 de 04 de agosto de 2020, ficando composto por 

representantes as seguintes secretarias do município: Saúde, Educação, Assistência 

Social, Meio Ambiente, Administração e Obras, e outros órgãos públicos, a exemplo da 

Defesa Civil e Vigilância Sanitária.  

 

 

Imagem nº 02 - Decreto Municipal  

 

 

Por meio de várias ações realizadas no espaço temporal em tela, tendo à frente a Comissão 

de Mobilização que integra o Comitê Municipal de Enfretamento ao COVID-19 de 

Itaporanga d’Ajuda, assim descritas: 

 

▪ Barreiras Sanitárias envolvendo profissionais das Secretarias de Saúde, de 

Assistência Social, de Administração, além de técnicos da Defesa Civil 

Municipal, com o apoio da Polícia Militar, desenvolvendo Ações de Controle 

Sanitário nos principais pontos de acesso a Sede Municipal,  ofertando serviços 

de aferição de temperatura; distribuição de máscaras de proteção individual; 

higienização das mãos; sanitização de veículos e triagem com encaminhamentos 

para a Clínica de Referência em Doenças Respiratórias; 



 

▪ Sanitização de ambientes das repartições e espaços públicos do município; 

▪ Orientações nos estabelecimentos do centro comercial da sede municipal;  

▪ Na Rodoviária Municipal e no Terminal de Ônibus (Estação) foram ofertados 

serviços de orientação, higienização das mãos, distribuição de máscaras de 

proteção individual; 

▪ Na central de abastecimento (Mercado Municipal) foi dado continuidade as ações 

de colocação de lavatórios portáteis nos acessos com  maior circulação de pessoas; 

distribuição de máscaras de proteção individual; higienização das mãos com 

álcool em gel e a 70%,como ferramentas utilizadas para redução da 

transmissibilidade do novo coronavírus, direcionadas aos feirantes e a população 

usuária (munícipes). 

 

Importa ressaltar que devido às fortes chuvas nos dias 25/07/2020 e 01/08/2020 as 

barreiras sanitárias não aconteceram.  

 

Registro Fotográfico das ações: 
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