
� Primeiramente, sem pânico! 

o A pesar do cenário mundial

Município, portanto é tempo de intensificarmos 

fazermos uma história diferente.

� Lave sempre as mãos! 

� Cubra o rosto quando tossir e/ou espirrar

� Desconsiderem informações recebidas de fontes não oficiais;

o As fontes oficiais são: Vigilância Epidemiológica do Município, Di

Epidemiológica de SC (DIVE), Ministério da Saúde (MS) e Organização Mundial de Saúde 

(OMS). 

� Evite aglomerações e circular por locais com grande número de pessoas

� Evite beijos, abraços e apertos de mão;

� Mantenha os ambientes arejados;

� Visitas aos idosos podem esperar

o Os idosos são a população mais vulnerável, portanto cabe protegê

utilizar os meios de comunicação.

� Ao apresentar sinais e sintomas de alerta procure a unidade de saúde

o Importante evitar idas desnecessárias aos serviços de urgência,

maior. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

      Até o momento foram notificados

pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2), destes 0

encaminhados ao laboratório de referência (LACEN/SC) e nenhum resultado foi liberado.

     Cabe ressaltar que o tratamento e as medidas de prevenção e controle independem da 

confirmação laboratorial. Os pacientes seguem a recomendação de 

monitorados diariamente. Quadro clínico estável.

Tabela 01 - Situação do coronavírus (SARS

Idade 

1 ano 

9 anos 

26 anos 

28 anos 

30 anos 

66 anos 

TOTAL 
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Recomendações 

A pesar do cenário mundial, não temos nenhum caso confirmado até o momento no 

, portanto é tempo de intensificarmos as medidas de prevenção e controle

uma história diferente. 

Cubra o rosto quando tossir e/ou espirrar (de preferência com o ombro ou antebraço)

Desconsiderem informações recebidas de fontes não oficiais; 

As fontes oficiais são: Vigilância Epidemiológica do Município, Di

Epidemiológica de SC (DIVE), Ministério da Saúde (MS) e Organização Mundial de Saúde 

e circular por locais com grande número de pessoas; 

Evite beijos, abraços e apertos de mão; 

Mantenha os ambientes arejados; 

Visitas aos idosos podem esperar; 

idosos são a população mais vulnerável, portanto cabe protegê-

utilizar os meios de comunicação. 

Ao apresentar sinais e sintomas de alerta procure a unidade de saúde mais próxima

tar idas desnecessárias aos serviços de urgência, a fim de evitar um risco 

Até o momento foram notificados em Criciúma 09 casos SUSPEITOS de COVID

2), destes 06 casos são de residentes de Criciúma

ao laboratório de referência (LACEN/SC) e nenhum resultado foi liberado.

Cabe ressaltar que o tratamento e as medidas de prevenção e controle independem da 

confirmação laboratorial. Os pacientes seguem a recomendação de isolamento domiciliar e são 

monitorados diariamente. Quadro clínico estável. 

Situação do coronavírus (SARS
Criciúma 

Situação do coronavírus (SARS-CoV-2) em Criciúma
 

Sexo Casos SUSPEITOS 

CON

F 01 

M 01 

F 01 

F 01 

F 01 

F 01 

 06 
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so confirmado até o momento no 

s medidas de prevenção e controle, para 

(de preferência com o ombro ou antebraço); 

As fontes oficiais são: Vigilância Epidemiológica do Município, Diretoria de Vigilância 

Epidemiológica de SC (DIVE), Ministério da Saúde (MS) e Organização Mundial de Saúde 

-los e dentro do possível 

mais próxima. 

a fim de evitar um risco 

casos SUSPEITOS de COVID-19, doença causada 

úma. Os exames foram 

ao laboratório de referência (LACEN/SC) e nenhum resultado foi liberado. 

Cabe ressaltar que o tratamento e as medidas de prevenção e controle independem da 

isolamento domiciliar e são 

Situação do coronavírus (SARS-CoV-2) em 

2) em Criciúma 

Casos 

CONFIRMADOS 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
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