
Em caso de suspeita de 
coronavírus, entre em contato 
pelo telefone 192. Uma equipe 
médica de plantão poderá tirar 
suas dúvidas e orientar sobre 
o tratamento.

PRINCIPAIS MEDIDAS ADOTADAS PELA PREFEITURA 
DE CAMPOS PARA CONTER O CORONAVÍRUS

PRINCIPAIS SINTOMAS

TRANSMISSÃO

PREVENÇÃO

FEBRE TOSSE FALTA DE AR DIFICULDADE DE 
RESPIRAR

EM CASOS MAIS GRAVES:

• PNEUMONIA
• SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE

TOSSE OU 
ESPIRRO 

GOTÍCULAS
DE  ESPIRRO 
OU CATARRO 

CONTATO COM
UMA PESSOA 
CONTAMINADA 

CONTATO 
COM OBJETOS 
OU SUPERFÍCIES
CONTAMINADAS 

CONTATO COM 
CARNE DE ANIMAIS
SILVESTRES 

2m

• NÃO TOCAR NAS 

OUTRAS PESSOAS DA 

CASA PARA EVITAR O 

CONTÁGIO.

• SE POSSÍVEL, FICAR NUM 

QUARTO SEPARADO DOS 

OUTROS FAMILIARES. 

MANTER A PORTA DO 

QUARTO FECHADA E A 

JANELA ABERTA PARA 

MANTER O AMBIENTE 

VENTILADO.

• NÃO RECEBER 

VISITAS ENQUANTO 

OS SINTOMAS 

PERSISTIREM.

• ENQUANTO PERMANECER 

COM SINTOMAS 

RESPIRATÓRIOS, USAR 

MÁSCARA CIRÚRGICA AO 

SAIR DO SEU QUARTO 

E TROCAR A MÁSCARA 

SEMPRE QUE ESTIVER 

ÚMIDA.

• FICAR A PELO MENOS 2 

METROS DE DISTÂNCIA 

DAS PESSOAS NÃO 

INFECTADAS.

• LIMPAR OS MÓVEIS, 

MAÇANETAS E OBJETOS 

QUE TOCAR COM ÁLCOOL 

70 OU ÁGUA SANITÁRIA.

• SÓ SAIR DE CASA EM

SITUAÇÕES EMERGENCIAIS. 

SE PRECISAR SAIR, SEMPRE 

COLOCAR A MÁSCARA 

CIRÚRGICA.

• NÃO COMPARTILHAR 

ROUPAS, TOALHAS, COPOS, 

PRATOS, TALHERES E 

OUTROS OBJETOS COM AS 

OUTRAS PESSOAS 

DA CASA.

Coronavírus é uma família de vírus que causam infecções 
respiratórias. O novo agente do coronavírus foi descoberto 
em 31 de dezembro de 2019, após casos registrados na 
China. Ele provoca a doença chamada de coronavírus 
(COVID-19), que em poucas semanas se espalhou pelo 
mundo, com casos registrados em todos os países.

O COMBATE AO CORONAVÍRUS 
É UM COMPROMISSO DE TODOS, 
E MUITAS VIDAS DEPENDEM 
DAS AÇÕES CORRETAS DE 
PREVENÇÃO.

SAÚDE

• Criação do Centro de Controle e Combate ao Coronavírus, no novo prédio da Beneficência 
Portuguesa.

• Criação da central telefônica 192 para atendimento 24 horas por dia a casos suspeitos de 
coronavírus.

• Aquisição de novos materiais para as unidades de saúde.

• Suspensão temporária dos atendimentos ambulatoriais na rede municipal de Saúde.

• Suspensão temporária das cirurgias eletivas na rede própria e contratualizada, com exceção 
das cirurgias oncológicas e cardiológicas.

• Higienização sanitária das unidades de saúde, terminais rodoviários e Centro da cidade.

• Aquisição de duas ambulâncias zero quilômetro para suporte no atendimento aos casos de 
coronavírus ou suspeitos.

• Suporte ao Governo do Estado na montagem do Hospital de Campanha.

• Autorização para relocação de médicos, a fim de suprir a demanda da população em caso de 
necessidade.

• Realização de nova licitação para a compra de insumos hospitalares.

• Criação de uma sala de apoio na Vigilância Epidemiológica para acompanhar casos de 
coronavírus e possíveis isolamentos.

• Manutenção do atendimento no Núcleo de Auditoria, Controle e Avaliação para pacientes de 
Oncologia, Hemodiálise e Cateterismo.

• Manutenção das viagens de pacientes que necessitam de Tratamento Fora do Domicílio, para 
oncologia e revisão pós-operatório. 

• Orientação de funcionários para reforçar o uso consciente dos Equipamentos de Proteção 
Individual (EPIs) e o fluxograma de atendimento para possíveis pacientes com sintomas da 
doença.

• Capacitação de profissionais de saúde para atendimento aos casos de Covid-19.

ECONOMIA

• Proibição no corte do fornecimento de água por tempo indeterminado.

• Prorrogação no prazo de vencimento das contas de água dos consumidores que pagam a tarifa 
social e pequenos comerciantes.

• Garantia de aumento de 15% no consumo médio de água do consumidor sem custo adicional 
na conta.

• Prorrogação no prazo de pagamento dos débitos municipais (IPTU e ISSQN fixo) com vencimento 
entre 18 de março de 2020 e 30 de abril de 2020 para o dia 10 de julho de 2020.

• Intensificação da fiscalização aos estabelecimentos comerciais para evitar preços abusivos e 
venda de produtos de procedência duvidosa.

• Termo de Ajuste de Conduta (TAC) firmado entre Procon e farmácias de Campos para manter o 
preço de custo do álcool gel.

CIDADANIA

• Criação do abrigo para pessoas em situação de rua, nas instalações do antigo Hospital Manoel 
Cartucho.

• Doação de 22 sabonetes e 18 mil litros de água sanitária às famílias em situação de pobreza e 
extrema pobreza.

COMÉRCIO E SERVIÇOS

• Fechamento de todos os estabelecimentos comerciais, com exceção dos que comercializam 
alimentos, água, gás e combustível, material de construção.

• Fechamento dos bares e restaurantes, com liberação apenas para entrega (delivery).

• Novo horário para os hipermercados, supermercados e mercados, incluindo atacados, 
atacarejos, lojas de conveniência e afins, que passam a funcionar de segunda a sábado das 8h 
às 20h, suspendendo suas atividades aos domingos.

• Suspensão do atendimento presencial ao público nos bancos, casas lotéricas, agências de 
créditos e afins, ficando permitido o atendimento para pagamento de benefícios sociais, seguro 
desemprego e FGTS e o funcionamento dos terminais de autoatendimento.

• Novo horário para feiras livres, açougues, peixarias, hortifrutigranjeiros, quitandas e centros de 
abastecimento de alimentos, lojas de conveniência, lojas de venda de alimentação para animais, 
distribuidores de gás, lojas de venda de água mineral e padarias, que passam a funcionar das 
7h às 19h.

TRANSPORTE

• Criação do Pit Stop Caminhoneiro Contra o Coronavírus, com suporte em saúde e serviços aos 
caminhoneiros que passam por Campos.

• Criação de barreiras sanitárias nos acessos a Campos.

• Redução em 50% da capacidade de locação dos veículos do transporte público.

• Determinação, no transporte público, de que só circulem veículos em que seja possível abrir as 
janelas, garantindo a circulação de ar.

• Proibição do embarque e desembarque de passageiros de ônibus intermunicipais ou 
interestaduais no Terminal Rodoviário Roberto Silveira.

EDUCAÇÃO

• Suspensão das aulas na rede municipal de ensino até 30 de abril.

• Distribuição de kits de alimentos para os alunos matriculados, no período de suspensão das aulas.

CULTURA, ESPORTE E LAZER

• Suspensão de todos os eventos culturais.

• Suspensão de todos os eventos esportivos.

• Criação de canal com videoaulas de atividades esportivas.

• Criação de canal com videoaulas para os idosos.

 

GESTÃO MUNICIPAL

• Definição de novo horário para expediente interno nos órgãos públicos municipais, que passa 
a ocorrer das 9h às 13h.

• Fechamento das repartições municipais ao atendimento público até o dia 19 de abril.

• Suspensão dos cursos e eventos promovidos pelos órgãos municipais.

SERVIDORES MUNICIPAIS

• Liberação dos servidores municipais considerados de grupo de risco (acima de 60 anos, 
gestantes, pacientes oncológicos e imunocomprometidos) sem corte de salário.

• Liberação de servidores para trabalho em sistema home office.

• Suspensão do recadastramento anual dos servidores do Previcampos no mês de aniversário.

ATENDIMENTO

LIGUE

192
EM CASO DE SUSPEITA DE 

CORONAVÍRUS


