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RELATÓRIO

Diante da Emergência de Saúde Pública do Novo Coronavírus (2019-n CoV) e
com base nas informações e recomendações disponibilizadas pela Organização Mundial
de Saúde (OMS) e Ministério da Saúde (MS), a Secretaria Municipal, buscando a
contenção do contágio através do COVID – 19, criou Barreiras Sanitárias nas entradas
principais do município.
Foram realizados alguns apostilamentos referente aos contratos vigentes e
dispensa emergencial, conforme listagem abaixo, para que fosse possível a compra dos
materiais destinados ao desenvolvimento de tal ação.
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O município de Itatim é uma cidade localizada no Estado da Bahia e segundo
dados do IBGE possui 14.487 habitantes, em seu território, que residem em áreas urbanas
e rurais, em uma área total de 574,259 Km². Este localizado às margens da BR 116, sendo
a principal via de acesso ao município, que não possui aeroporto. Fica a 200 km de
Salvador, fazendo divisa com os municípios de Santa Terezinha e Milagres.
Tal ação tem como finalidade manter os munícipes e transeuntes informados
quanto às medidas de prevenção e distanciamento social, com triagem através de aferição
de temperatura e orientação para utilização de máscaras, já que a Covid-19 se transmite,
principalmente, por gotículas de saliva contaminadas que acabam sendo levadas pelas
mãos para aberturas do corpo, como boca e nariz. Na ação, os profissionais são orientados
a encaminhar os indivíduos que apresentarem temperatura superior a 37,5° ao Hospital
Maternidade Maria Eunice Dultra Soares que dispõe de profissionais capacitados para tal
atendimento em sala específica para pacientes sintomáticos respiratórios. Além disso, as
pessoas que estão de passagem e vieram de algum local com casos confirmados, são
acompanhados até a saída mais próxima para evitar a contaminação, casos esses pacientes
constem positivos sem confirmação.
Inicialmente, as barreiras foram localizadas nas entradas vindas da BR 116,
próximo ao Posto Uirapuru, e as demais no povoado Departamento e no bairro 02 de
Julho, porém com o intuito de ter um controle mais efetivo de circulação de veículos, foi
bloqueada totalmente a entrada próximo ao Posto Uirapuru, e os profissionais da mesma,
foram direcionados para as duas que se manteve em pleno funcionamento.
Com a finalidade de melhorar a ação e trazer segurança para os profissionais
envolvidos, foram contratados 04 profissionais com experiência na área, que foram
encaminhados 02 para cada barreira, completando o efetivo de 10 profissionais de terça
a sexta-feira que estão organizados nos horários específicos, no intervalo de 07:00 as
18:00, aos sábados de 06:00 as 17:00 e de 12 profissionais as segundas-feiras no intervalo
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de 06:00 as 17:00 por conta da Feira livre que anteriormente estava acontecendo aos
sábados e teve seu retorno as segundas-feiras com base no Decreto nº 100, de 15 de Junho
de 2020.
Até o momento consta a circulação em média de 600 a 900 pessoas diariamente
na Barreira do bairro 02 de Julho e na do povoado do Departamento teve um fluxo
aumentado, em média de 900 a 1.200 pessoas por dia, por conta do bloqueio da passagem
citada anteriormente. Os profissionais em questão, recebem todo o apoio em relação aos
EPIS (máscara PFF2, toucas, luvas de procedimento, óculos de proteção individual,
aventais descartáveis e protetores faciais), aos produtos para higienização das mãos e do
ambiente de trabalho e é fornecido lanche nos turnos da manhã e tarde, conforme escala..
Em anexo, seguem imagens da ação em destaque e freqüências assinadas pelos
profissionais que prestam serviços nas mesmas.

