CÂMARA MUNICIPAL DE SÁTÃO
SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL

INFORMAÇÃO

Nº 01/2020

Data: 25/03/2020

PANDEMIA COVID - 19
A Câmara Municipal de Sátão, informa que, após comunicação com a Autoridade de Saúde e os
Agentes de Proteção Civil do Concelho:
Neste momento, existe um caso confirmado por COVID-19 no município de Sátão, isto é, com
residência fiscal no Sátão, no entanto com residência física no Porto.
Até ao momento não existe qualquer caso de utentes em vigilância ativa.
Entidades empenhadas:
Câmara Municipal de Sátão
 Serviço Municipal de Proteção Civil
Juntas de Freguesia
Bombeiros de Sátão
 2 equipas de emergência;
 Duas viaturas transporte/socorro para casos suspeitos de COVID-19
GNR
 1 Patrulha de serviço por 24h;
Centro de Saúde de Sátão
 Serviços mínimos assegurados.
Diariamente é reunida a subcomissão municipal de proteção civil, composta pela Câmara
Municipal de Sátão (SMPC), Autoridade de Saúde, Bombeiros, GNR e Segurança Social, para
monitorização da situação de emergência de saúde pública relacionada com o COVID-19 no
concelho de Sátão.
MEDIDAS DE PRECAUÇÃO
A Proteção Civil Municipal recomenda a tomada das necessárias medidas de precaução, de
acordo com as orientações emanadas pela OMS e DGS:
1. Lavagem frequente das mãos com água e sabão ou com soluções à base de álcool.
2. Cobrir a boca e o nariz ao espirrar ou tossir.
3. Utilizar um toalhete de uso único para conter as secreções respiratórias, o qual deve ser
prontamente eliminado num contentor de resíduos próximo.
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4. Em alternativa poderá tossir ou espirrar para o braço/manga evitando a dispersão de
partículas, e a consequente contaminação das mãos.
5. Higienizar as mãos após contacto com secreções respiratórias.
6. Evitar tocar nas mucosas dos olhos, boca ou nariz.
7. Evitar contacto com pessoas com infeção respiratória.
8. Evitar partilha de objetos de uso pessoal e comida.
9. Na presença de sintomas de tosse, febre ou dificuldade respiratória conjugado com regresso
recente de áreas com transmissão comunitária ativa do COVID-19 ou contacto com um doente
infetado, deve ligar para a Linha SNS 24 – 808 24 24 24.
10. Manter pelo menos 2 metros de distância em relação a outras pessoas, principalmente
daquelas que apresentam sintomas de tosse ou febre.
11. Reduzir ao mínimo a permanência em locais públicos muito frequentados.
12. Estar atento às informações da Direção Geral de Saúde e às indicações da Proteção Civil e
das Forças de Segurança.

O Presidente da Câmara Municipal de Sátão
(Paulo Manuel Lopes dos Santos)
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