PREFEITURA DE MARIANA ORIENTA
POPULAÇÃO SOBRE CORONAVÍRUS

O coronavírus (COVID-19) é uma doença que causa infecção respiratória, os sintomas são
semelhantes aos da gripe - febre baixa, tosse seca, dor de garganta e coriza são alguns deles. O
período de incubação do vírus é de 2 a 14 dias. Devem procurar Pronto Atendimento exclusivamente
aqueles que apresentarem agravamento dos indícios, como: dificuldade de respirar e/ou falta de
oxigenação após o início do desconforto.
O causador da doença, o vírus COVID-19, pode ser evitado com ações simples, como:
- lavar as mãos com sabão ou com álcool em gel;
- evitar tocar boca e olhos com as mãos não lavadas;
- evitar aglomerações;
- cobrir boca e nariz com a parte interna do braço ao tossir ou espirrar;
- além de desinfetar objetos tocados frequentemente.
O coronavírus tem taxa de letalidade de 0,2% em jovens adultos e de 16% nos idosos. Compõe
o grupo de risco também: diabéticos, hipertensos, pessoas com problemas cardíacos e renais,
asmáticos e fumantes.
O coronavírus (CID10) é da família de vírus que causam infecções respiratórias, o novocoronavírus (COVID19) foi descoberto em dezembro de 2019 na China, onde foram registrados os
primeiros casos da doença. Ainda não existe vacina para prevenir o contágio da doença.
CORONAVÍRUS EM MARIANA
Com objetivo de prevenir possíveis casos da doença no município, a Prefeitura de Mariana
suspendeu as aulas das creches e das escolas municipais, a partir dessa terça-feira (17), sem
previsão de volta; os eventos que seriam realizados entre março e abril; e reduziu o horário de
funcionamento de setores da administração pública, por meio do Decreto Oficial Nº 10.030, de 16 de
março de 2020.
Boletins epidemiológicos sobre coronavírus serão publicados diariamente no site e nas redes
sócias da Prefeitura, fique atento.
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