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INSTRUÇÃO NORMATIVA SMS/SJ - Nº 007,  

DE 10 DE JULHO DE 2020. 

 

Dispõem sobre as medidas a serem adotadas no 

abrigo temporário dos desabrigados pela 

enchente, para a prevenção ao COVID-19. 

              

                O Secretário Municipal da Saúde, no uso de suas atribuições 

legais, CONSIDERANDO a legislação do Sistema Único de Saúde, 

considerando especialmente: 

               Que a saúde é um direito fundamental do ser humano, cabendo ao 

Poder Público promover as condições indispensáveis a seu pleno exercício; 

               Que há uma preocupação com os níveis de disseminação do 

COVID- 19, ainda que o Ministério da Saúde vem anunciando diferentes 

medidas para intensificar a vigilância, o diagnóstico e o tratamento do novo 

Coronavírus. 

              Que o Poder Público deve garantir a saúde da população mediante a 

formulação e a execução de políticas públicas e sociais que visem a redução 

de riscos de doenças e de outros agravos, bem como o estabelecimento de 

condições que assegurem o acesso universal e igualitário a ações e serviços 

de qualidade para sua promoção, proteção e recuperação; 

              Que as emergências em saúde pública contribuem de forma 

expressiva com a morbimortalidade no mundo contemporâneo, exigindo, dos 

governos o aprimoramento da capacidade de preparação e de resposta. A 

vulnerabilidade social, econômica e ambiental amplia o risco de impacto à 

saúde humana decorrente de emergências em saúde pública 

               Que a preparação e a resposta às emergências reduzem os impactos 

na saúde pública e a coordenação entre as esferas de gestão do SUS, e a 

integração dos serviços de saúde é essencial para uma resposta oportuna 

               Que a emergência em saúde pública caracteriza-se como uma 

situação que demande o emprego urgente de medidas de prevenção, de 

controle e de contenção de riscos, de danos e de agravos à saúde pública em 

situações que podem ser epidemiológicas (surtos e epidemias), de desastres, 

ou de desassistência à população. 

                O posicionamento favorável do Comitê municipal de Crise e 

enfretamento ao COVID 19 

                   Considerando ainda a necessidade de agilizar garantir segurança 

sanitária no abrigo temporário para os desabrigados pelas cheias do rio Jacuí. 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º -  O abrigo temporário para os desabrigados pela enchente do rio 

Jacuí, seguira o seguinte regramento: 

 

I – É obrigatório de forma ininterrupta a utilização de mascara 

II- Será observado o distanciamento mínimo de cinco metros entre os 

núcleos familiares abrigados 

III – Não será permitido a presença e circulação de pessoas estranhas ao 

abrigo, salvo os casos de organizações devidamente credenciadas e 

autorizadas pela Defesa civil municipal 

 

Art. 2º - Para o bom funcionamento e controle sanitário do abrigo a 

Secretaria Municipal de Saúde, procedera o cadastramento conforme anexo 

I, e acompanhara diariamente os abrigados, evoluindo e observando qualquer 

sintoma gripal. 

 

I – Estabeleço que seja providenciado equipes de sobreaviso para atender de 

forma ininterrupta o abrigo temporário, conforme escala, podendo ser 

formada por Agentes de Saúde e servidores técnicos 

 

 

Art. 3° - Os casos que apresentarem sintoma gripal, deverão imediatamente 

ser encaminhados para atendimento e monitoramento do Centro de Doenças 

Respiratórias, localizados na Rua Riachuelo 233. Equipe de controle e 

combate ao COVID do Município de São Jerônimo, utilizara os protocolos 

indicados para cada caso. 

 

Art. 4° - Notifique-se e de ciência ao todos os envolvidos, e publique no 

diário oficial do município 

Gabinete do Secretário Municipal de Saúde, 10 de julho de 2020. 

 

Éderson Pizio Lopes 

Secretário Municipal da Saúde 

 
CADASTRO  

Conforme Instrução Normativa n°007 de 10 de julho de 2020 
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