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Patos do Piauí - PI, 29 de outubro de 2020.

NOTA EXPLICATIVA
A Prefeitura Municipal de Patos do Piauí, juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde, vem a
público com transparência e ética informar que na busca ativa realizada entre os dias 27 e
29/10/2020, foram realizados 12 (doze) testes rápidos e 03 deram positivos para COVID-19.
Os três casos são de pessoas do sexo feminino, de 23 anos, 43 anos e 71 anos respectivamente,
todas tiveram sintomas leves, duas já estavam em monitoramento, foram orientadas a ficar em
isolamento domiciliar e a equipe de Saúde fará o monitoramento.
De acordo com a OMS (Organização Mundial de Saúde) - até o momento, não há vacinas ou
medicamentos específicos que cure paciente com a COVID-19. Os tratamentos estão sendo
investigados e serão testados por meio de estudos clínicos.
Pessoas oriundas de regiões endêmicas devem avisar ao ACS da área e permanecer em
isolamento domiciliar. Quem está em isolamento domiciliar não deve ser visitado, é necessário
que utilize máscara mesmo dentro de casa.
Faça a sua parte, se preocupe com sua saúde e das pessoas ao seu redor, só com o apoio e
colaboração de todos poderemos conter a proliferação do vírus.

Novamente, solicitamos à população que reforce os cuidados: Se precisar sair, usar
máscara! Fazer a higiene constante das mãos, manter o distanciamento social. São
pequenos detalhes que fazem uma grande diferença.
Informamos que continuamos vigilantes e tomando todas as medidas necessárias para o bem da
nossa população, repassando todas as orientações de acordo com os protocolos do Ministério da
Saúde.
Salientamos que, estamos a disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessário e
reforçamos as recomendações de que a prevenção é o melhor caminho.

Patos do Piauí no enfrentamento ao Coronavirus – COVID-19.
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