NOTA CONJUNTA EM DEFESA DA VIDA
O Conselho Municipal de Saúde de Caicó/RN e as entidades que subscrevem essa Nota,
reunidas de modo virtual, em espírito de corresponsabilidade pública e social, por meio
desse instrumento, considerando:
O avanço e as consequências terríveis da PANDEMIA DO CORONAVÍRUS no mundo;
A experiência já vivida por outros países, com adoecimento em massa da população,
serviços de saúde em colapso e sem condições de atendimento as grandes demandas,
com verdadeira dizimação de pessoas, a exemplo da China, da Itália e da Espanha e
outros;
A recomendação mundial da Organização Mundial da Saúde de que a única forma de
conter a PANDEMIA, é o isolamento social geral e seguir as demais exigências de
cuidados de higiene amplamente divulgadas pelos órgãos e profissionais de saúde;
A Portaria do Ministério da Saúde nº 454, que declara, em todo território nacional, o
estado de transmissão comunitária do novo coronavírus (COVID-19), a necessidade
premente de realizar todos os esforços em reduzir a transmissibilidade e oportunizar
manejo adequado dos casos leves na rede de atenção primária à saúde e dos casos
graves na rede de urgência/emergência e hospitalar, bem como, adotar o isolamento
domiciliar da pessoa com sintomas respiratórios e das pessoas que residam no mesmo
endereço, ainda que estejam assintomáticos, devendo permanecer em isolamento pelo
período máximo de 14 (quatorze) dias;
A extrema preocupação com a abertura e funcionamento do comércio na cidade de
Caicó, gerando aglomerados de pessoas, dando aparência de que a vida segue seu curso
normal, quando ela está ameaçada pela iminência de um vírus desconhecido e ainda
sem cura, caso não sejam seguidas fielmente as medidas preventivas orientadas pela
saúde;
Vem conclamar a toda a População a permanecer em isolamento social, seguindo as
orientações do Ministério da Saúde, por entender que é a melhor alternativa para
conter a propagação do novo coronavírus.
Declaramos ainda, o nosso apoio para implementação dos Planos de Contingência e
enfrentamento do novo Covid-19, elaborados em estrita observação às normativas do
MS, pelos órgãos da saúde e entes públicos.
Dessa forma, solidários e unidos em prol dessa grande batalha, mais uma vez
conclamamos, pela defesa da vida de todos e todas, QUE FIQUEMOS EM CASA!

