GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
CENTRO DE OPERAÇÕES DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE – COES MINAS COVID-19

Nota Técnica COES MINAS COVID-19 Nº 4 - 20/03/2020
Orientações sobre o fluxo dos profissionais que atuam no
transporte de amostras para diagnóstico encaminhadas
pelas Unidades Regionais de Saúde (URS) ao município de
Belo Horizonte

Considerando o cenário epidemiológico do coronavírus-COVID19 no
estado de Minas Gerais, e destacando-se:


O expressivo número de casos prováveis do coronavírus no município
de Belo Horizonte;



O perfil de transmissão no município de Belo Horizonte, caracterizado
como Transmissão Comunitária, ou seja, ocorrência de casos
autóctones sem vínculo epidemiológico a um caso confirmado, em área
definida ou ocorrência de casos com confirmação laboratorial positiva
sem relação com outros casos ou a transmissão se mantiver por cinco
ou mais cadeias.



A vigilância laboratorial do Estado realizada pela Fundação Ezequiel
Dias (Funed) através do exame detecção de RNA viral por RT-PCR em
tempo real (biologia molecular);



A localização da Funed no município de Belo Horizonte;

Orienta-se:
1. Aos responsáveis pelo transporte, dos municípios ou Unidades Regionais
de Saúde, das amostras clínicas que necessitam ser encaminhadas para o
diagnóstico laboratorial em Belo Horizonte devem chegar ao município,
deixar a amostra na FUNED e sair do município, diminuindo a circulação no
espaço urbano de Belo Horizonte;
2. Aos profissionais que se deslocarão de outras regiões do Estado para Belo
Horizonte em decorrência do transporte de amostras é orientado que
mantenham a circulação mínima no município:
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Não pernoitar no município de Belo Horizonte ou outros municípios
localizados na região metropolitana;
Não frequentar restaurantes ou outros estabelecimentos de alimentação
coletiva em Belo Horizonte;
Não utilizar bebedouros de uso direto;
Reduza ao máximo o contato físico com outras pessoas durante a
realização da atividade;
Mantenha distância de segurança mínima de um metro, ou superior, de
outras pessoas. Não cumprimentar com aperto de mão, beijo ou abraço;
Evitar contato físico com outros indivíduos que possam contatá-lo
durante o deslocamento ao município;
Realize a higiene das mãos sempre que utilizar espaços e objetos
coletivos: elevador, banheiro, microondas, pia do refeitório e banheiro,
maçanetas, torneiras, corrimão, impressora, entre outros. Na saída do
banheiro, utilize um papel para abrir a porta ou ao chegar à estação de
trabalho realize assepsia das mãos com álcool 70%;

