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 COMISSÃO DE ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19)  

 

NOTA INFORMATIVA N° 018/2020 

 

 

CONSIDERANDO o Decreto n° 1.734 /GAB/PMR DE 15 de Abril de 2020, que 

Altera o decreto nº 1.720 de 18 de março de 2020 e 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), institui 

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 a análise ao Decreto estadual n° 437, de 03 de abril de 2020, 

que cria o programa “Eu cuido de você e você cuida de mim” em todo território de Mato 

Grosso, a Comissão de Enfrentamento ao Novo Coronavírus (COVID-19), tratado na 4° 

Reunião Ordinária, em 14 de abril de 2020, e em análise a atual situação demanda o emprego 

de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a 

fim de evitar a disseminação do Covid-19; 

CONSIDERANDO A Lei nº 13.969, de 06 de fevereiro de 2020 e a Portaria nº 327, 

de 24 de março de 2020, que estabelecem medidas de prevenção, cautela e redução de riscos 

de transmissão para o enfrentamento da COVID-19, fixam a utilização de Equipamentos de 

Proteção Individual (EPIs); 

CONSIDERANDO que O Ministério da Saúde tem realizado ações para adquirir 

esses produtos de diversos fornecedores, tanto nacionais quanto internacionais, bem como 

ações no sentido de descentralizar os recursos para apoiar os estados, municípios e Distrito 

Federal na compra desses EPIs conforme suas necessidades. Contudo, diante do cenário da 

pandemia pelo COVID19, há escassez de EPIs em diversos países, em especial das máscaras 

cirúrgicas e N95/PFF2, para o uso de profissionais nos serviços de saúde (Resolução de 

Diretoria Colegiada - RDC nº 356, de 23 de março de 2020); 
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CONSIDERANDO a Nota Informativa n° 03/2020-CGGAP/DESF/SAPS/MS, 

pesquisas tem apontado que a utilização de máscaras artesanais impede a disseminação de 

gotículas expelidas do nariz e da boca do usuário no ambiente, garantido uma barreira física 

que vem auxiliando na mudança de comportamento da populações e diminuição de casos; 

CONSIDERANDO esse cenário, o Ministério da Saúde recomenda que máscaras 

cirúrgicas e N95/PFF2 sejam priorizadas para os profissionais, considerando que os serviços 

de saúde são os locais com maior potencial de concentração de vírus, ao mesmo tempo em 

que a manutenção de suas atividades precisar ser garantida, mediante ações que visem a 

proteção de profissionais e pacientes; 

CONSIDERANDO a Nota Informativa n° 017, que dispõe da permissão para 

produção de máscaras artesanais, utilizando tecidos que podem assegurar uma boa efetividade 

sendo bem desenhadas e higienizadas corretamente. Seguindo as medidas corretas cobrindo 

totalmente a boca e nariz, e que esteja bem ajustada ao rosto, sem deixar espaços nas laterais, 

de acordo com a recomendação do Ministério da Saúde; 

 

RESOLVE: 

 

I - Em adequação ao Decreto Estadual n° 437 de 03 de Abril de 2020, que a partir do 

dia 20 de Abril de 2020, todas as pessoas ao saírem as ruas devem fazer uso obrigatório de 

máscara de proteção, mesmo que sejam artesanais (caseiras), para adentrar em 

estabelecimentos, órgãos públicos e privados, seguindo as Recomendações do Ministério da 

Saúde, na confecção, limpeza e desinfecção das reutilizáveis. As máscaras artesanais também 

poderão ser utilizadas pelos colaboradores, exceto colaboradores de atividades em serviços de 

saúde; 

II- Os estabelecimentos, órgãos e empresas públicas e privadas, ficam obrigadas a 

orientar seus clientes e frequentadores, não permitindo a entrada dos mesmos sem uso da 

máscara de proteção, bem como colocar a disponibilidade dos seus servidores e clientes, 
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Álcool em gel, ou mecanismo adequado para lavagem das mãos (com água, sabão em líquido, 

e papel toalha), em local de fácil acesso no estabelecimento; 

III- Mercados e pontos comerciais similares, deverão fazer higienização com álcool 

70% dos seus carrinhos e cestas de compras, após a cada uso por seus clientes; 

IV – Orientações do uso da máscara artesanal (caseira): 

 

a) O uso da máscara artesanal é individual, não devendo ser compartilhada 

entre familiares, amigos e outros; 

b) Coloque a máscara com cuidado para cobrir a boca e nariz; 

c) Enquanto estiver utilizando a máscara, evite tocá-la na rua, não fique 

ajustando-a; 

d) Ao chegar em casa, lave as mãos com água e sabão, secando-as bem, 

antes de retirar a máscara; 

e) Remova a máscara pegando pelo elástico, evitando de tocar na parte da 

frente; 

f) Faça a imersão da máscara em recipiente com água potável e água 

sanitária (2,0 a 2,5%) por 30 minutos. A proporção de diluição a ser 

utilizada é de 1 parte de água sanitária para 50 partes de água (Por exemplo: 

10 ml de água sanitária para 500ml de água potável). 

g) Após o tempo de imersão, realizar o enxágue em água corrente e lavar 

com água e sabão; 

h) Após lavar a máscara, a pessoa deve higienizar as mãos com água e 

sabão; 

i) A máscara deve estar seca para sua reutilização; 

j) Após secagem da máscara utilize o com ferro quente e acondicionar em 

saco plástico; 

k) Trocar a máscara sempre que apresentar sujidades ou umidade; 
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l) Descartar a máscara sempre que apresentar sinais de deterioração ou 

funcionalidade comprometida; Ao sinais de desgaste da máscara a mesma 

deve ser substituída; 

O uso das máscaras artesanais é mais uma intervenção a ser implementada junto com 

as demais medidas recomendadas pelo Ministério da Saúde como o distanciamento social, a 

etiqueta respiratória e higienização das mãos visando interromper o ciclo da COVID19. 

Essas medidas recomendadas pelo Ministério da Saúde, quando adotadas em 

conjunto, potencializam os efeitos da proteção contra o COVID-19 no país e por isso são tão 

importantes de serem adotadas pela população. A participação de todos é extremamente 

importante para a interrupção da cadeia de transmissão, independente da presença ou não de 

sintomas, uma vez que já existem evidências da ocorrência de transmissão pessoa a pessoa. 

Os estabelecimentos públicos e privados devem incentivar seus colaboradores e clientes o uso 

de máscaras, mesmo que artesanais. 

A Comissão de Enfrentamento ao Novo Coronavírus – COVID-19 Decreto n° 1.734 

/GAB/PMR DE 15 de Abril de 2020), A Secretaria Municipal de Saúde e Vigilância em 

Saúde está em alerta e tomando todas as medidas necessárias para evitar a propagação e 

ajudar na contenção da pandemia mundial de Coronavírus. 

Estas determinações entram em vigor após a data da sua publicação. 

 

Rondolândia – MT, em 15 de abril de 2020 

 

 

 

Marcelo Quadro Gonçalves 

Presidente                                                                                                                                      

 

 

COMISSÃO DE ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) 
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