ORIENTAÇÕES PARA APOIADORES
Assunto
Acesso
Realizado/Acessado
Declara estado de calamidade pública em todo o território do
https://dbcf07cf-3712-4126-9bd1Estado do Rio Grande do Sul para fins de prevenção e de
51d1e1ba5738.filesusr.com/ugd/4979d
enfrentamento à epidemia causada pelo COVID-19 (novo
2_44a0420a9026477082ed9343e40cbe
Coronavírus), e dá outras providências.
8c.pdf
https://dbcf07cf-3712-4126-9bd1Nota orientativa aos Gestores Municipais de Saúde sobre as
51d1e1ba5738.filesusr.com/ugd/4979d
medidas emergenciais a serem adotadas pelos municípios
2_62ee0c91aa14472180fd22607c412ff
conforme determinação do Decreto Estadual Nº 55.128/ 2020
0.pdf
Oficío nº 23/2020 COSEMS/RS -Restrição de ações e agendas
relacionadas a abrangência das regiões
de saúde pelos Representantes
Regionais do COSEMS/RS

https://dbcf07cf-3712-4126-9bd151d1e1ba5738.filesusr.com/ugd/4979d
2_4687953cff81493096cc68fbd213642
6.pdf

Nota Técnica nº 005/2020 - Instruções aos gestores municipais
https://dbcf07cf-3712-4126-9bd1de saúde, sobre estratégias organizativas de serviços e Ações
51d1e1ba5738.filesusr.com/ugd/4979d
em Saúde, para minimizar riscos de propagação de contágio pelo 2_be1dcf9e5c034c89bf5c2be345f8e50
COVID-19
b.pdf
Modelos de documentos norteadores para Prefeituras Municipais https://www.cosemsrs.org.br/coronaviru
s
(Elaboração FAMURS): MODELO DE DECRETO (Word)
Proposta de Plano de Contingência Municipal para o
Coronavírus - COVID-1 (Word)

https://www.cosemsrs.org.br/coronaviru
s
https://avasus.ufrn.br/local/avasplugin/c
Curso aos profissionais de saúde para o manejo do Coronavírus
ursos/curso.php?id=320
https://plataforma.saude.gov.br/novocor
Notificação de casos de doença pelo Coronavírus (COVID-19)
onavirus/#COVID-19-brazil

Protocolo de Manejo Clinico para o novo Coronavírus

https://dbcf07cf-3712-4126-9bd151d1e1ba5738.filesusr.com/ugd/4979d
2_bd1cade818144327bb09b993cfc88d
c8.pdf

Atendimentos a pessoas com suspeita de infecção pelo
coronavírus (COVID-19) na Atenção Primária à saúde

https://egestorab.saude.gov.br/image/?f
ile=20200210_N_EmktCoronaVirusPop
V2_9220990263189084795.pdf

Orientações do Conselho Federal de Farmácia

Orientações quanto as condutas do Planos Privados de Saúde
Nota orientativa aos Gestores Municipais de Saúde sobre as
medidas de Saúde
Pública de prevenção à disseminação do COVID-19 diante de
aglomeração de pessoas na

https://dbcf07cf-3712-4126-9bd151d1e1ba5738.filesusr.com/ugd/4979d
2_ff837f4e80524efbb6d77023bcf05d59
.pdf
https://dbcf07cf-3712-4126-9bd151d1e1ba5738.filesusr.com/ugd/4979d
2_26f5c1a91b4942488349da68b924a6
9a.pdf
https://dbcf07cf-3712-4126-9bd151d1e1ba5738.filesusr.com/ugd/4979d
2_0e74c2973b8441f992a710f19459ad
89.pdf
https://dbcf07cf-3712-4126-9bd151d1e1ba5738.filesusr.com/ugd/4979d
2_8ae5d23f93e642cbad9f045542c5d1f
f.pdf
https://www.cosemsrs.org.br/coronaviru
s
https://dbcf07cf-3712-4126-9bd151d1e1ba5738.filesusr.com/ugd/4979d
2_f9b4790369cb4c90972f97c4a8eb06e
4.pdf

aglomeração de pessoas na
campanha de vacinação contra a Influenza e estratégia de
vacinação contra o Sarampo

https://dbcf07cf-3712-4126-9bd151d1e1ba5738.filesusr.com/ugd/4979d
2_a8b018cf8daa4b49889aa014dcd9c2
02.pdf

CIB nº 70/2020 - instrução sobre os leitos hospitalares previstos
no Plano Estadual de Contingência

file:///C:/Users/fernanda.pessoa/Downlo
ads/Resolucao%20070%202020.pdf

