
 

SECRETARIA DE SAÚDE 

 

CRONOGRAMA DE AÇÕES DE COMBATE E CONTROLE AO COVID-19 

SEMANA DE 14 A 17 DE ABRIL DE 2020 

 

DATA AÇÕES 

14 – TERÇA-FEIRA ✓ Reunião na Secretaria de Saúde com prefeita, secretária de Saúde e 

Coordenadores. 

 

✓ Desinfecção feita pelos Agentes de Combate a Endemias dos 

seguintes locais: Mercado e banheiro público, Praça 06 de setembro, 

Correios, casa lotérica, loja Maré Mansa, rodoviária, rede Paraíba 

loja I e calçada da igreja Sagrada Família. 

15- QUARTA-FEIRA  ✓ Vacinação, orientação e aferição de temperatura dos motoristas e 

taxistas na Rodoviária Municipal. 

 

✓ Ações de orientações com agentes da Vigilância Sanitária nos 

estabelecimentos: Salões de beleza e barbearias. 

 

✓ Desinfecção feita pelos Agentes de Combate a Endemias nos 

seguintes locais: Praça da Luz, Praça Boa Vista, Praça Santo Antônio, 

Praça da Conceição, hospital, lojas e lanchonetes da rua Feliciano 

Pedrosa. 

16- QUINTA-FEIRA ✓ Vacinação, orientação e aferição de temperatura dos motoristas, 

taxistas e comerciantes da área central do município. 

 

✓ Orientações aos garis sobre uso dos EPI´s e higienização das mãos. 

Será realizada no Centro de Convivência, os garis serão organizados 

por setor (de 1 a 3 garis por vez) evitando aglomerações. 

 

 

✓ Desinfecção feita pelos Agentes de Combate a Endemias nos 

seguintes locais no DISTRITO DE RUA NOVA: Trevo, Posto 

Policial, Restaurante de Joab, UBSF II e praça da UBSAF II. 

 

✓ Visita aos comércios que não estão obedecendo as orientações da 

Vigilância Sanitária.  

 

✓ Será realizado um Drive Thru de 8hrs as 16hrs em frente a Policlínica 

para vacinação dos grupos prioritários da primeira e segunda fase.  

17- SEXTA-FEIRA ✓ Vacinação, orientação e aferição de temperatura dos motoristas, 

taxistas e comerciantes da área central do município. 

 

✓ Treinamento dos motoristas dos transportes da prefeitura, orientando 

sobre a higienização dos veículos. 

 

✓ Desinfecção feita pelos Agentes de Combate a Endemias dos 

seguintes locais: Mercado e banheiro público, Praça 06 de setembro, 



Correios, casa lotérica, loja Maré Mansa, rodoviária, rede Paraíba 

loja I e calçada da igreja Sagrada Família. 

 


