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 COMISSÃO DE ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19)  
   

 

NOTA INFORMATIVA N° 014/2020 

 

CONSIDERANDO o Decreto n° 1.720 de 18 de março de 2020, que dispõe 

sobre a adoção, no âmbito da administração pública direta e indireta do município de 

Rondolândia - MT, de medidas temporárias e emergenciais de prevenção de contágio 

pelo coronavírus (COVID-19), foi instituída a Comissão de Enfrentamento ao Novo 

Coronavírus (COVID-19), e dá outras providências; 

CONSIDERANDO O IV do Art. 9º que Compete a Comissão de 

Enfrentamento ao Novo Coronavírus (COVID-19), em adotar todas as medidas 

necessárias com o fito de cumprir o disposto neste Decreto, nas necessidades de 

medidas emergenciais; 

CONSIDERANDO o risco que o COVID-19 impõe ao sistema público e à 

saúde da população do município, ao pondo de exigir a tomada de medidas preventivas 

efetivas, antes que aconteça transmissão comunitária, e leve o sistema de saúde ao caos 

por falta materiais adequados ao enfrentamento da pandemia; 

CONSIDERANDO que a Comissão de Enfrentamento ao Novo Coronavírus 

(COVID-19), têm tomado, de forma conjunta, as medidas necessárias para impedir o 

isolamento social, informando a população adequadamente e assertivamente quanto aos 

riscos de uma contaminação pelo Novo Coronavirus; 

A Comissão de Enfrentamento ao Novo Coronavírus (COVID-19), em 

análise da atual situação demanda o emprego urgente de medidas de prevenção, controle 

e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação 

do Covid-19.  

 

SENDO ASSIM, RESOLVE SUSPENDER POR 08 (OITO) DIAS:  

 

 As visitas domiciliares pelas Agentes de Saúde; 
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 Os atendimentos fisioterapêuticos; 

 Os atendimentos em consultas psicológicas; 

 Os atendimentos odontológicos; 

 

A unidade de saúde/centro municipal de saúde só estará realizando os 

atendimentos de Urgência e Emergência; 

Sendo assim, os profissionais responsáveis por estas áreas de atendimento, 

deverão permanecer no perímetro do município, que em caso de necessidade poderão 

ser chamados durante esse período;  

 

Rondolândia – MT, em 23 de março de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Kátia Monteiro 

Comissão de Enfrentamento ao COVID-19 

Presidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcos Hiago do N Oliveira 

Comissão de Enfrentamento ao COVID-19 

Vice-Presidente 

 

 

 

 

 


