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ASSUNTo: Requer a Mesa Diretora, com Aquiescência do Douto plenário, que encaminhe

expediente, na forma de indicação, ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do
Amazonas, Wilson Miranda Lima, solicitando plano de ação para o enfrentamento do

Coronavírus: Criando Comitê de prevenção, estruturando salas de pressão negativa,

reforçando estoques de luvas, capote e máscaras, montando salas de hidratação para o
correto e rápido atendimento aos possíveis casos do novo vírus que, porventura, possam

chegar ao Estado.

Senhor Presidente,

Senhores Deputados,

Senhoras Deputadas

As investigações sobre transmissão do novo coronavírus ainda estão em andamento, mas a

disseminação de pessoa para pessoa, ou seja, a contaminação porcontato está ocorrendo.

Desse modo, é importante salientar que a disseminação de pessoa para pessoa pode ocorrer

de forma continuada, apesar de ainda não estar claro com que facilidade isso acontece.

É importante um plano de ação específico para o enfrentamento da doença, evidenciando os

alertas da Organização Mundial de Saúde (OMS). Os profissionais de Saúde devem ser

orientados com relação aos cuidados para o correto e rápido atendimento aos possíveis

casos do novo vírus que, porventura, possam chegar ao Estado.

A antecipação de um plano de ação é a forma adequada para a prevenção e cuidado às

doenças de rápida transmissão. Atuar de forma preventiva é fundamental para o sucesso

contra qualquer doença.
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FODEN IEGISTAïTVO
ASSËMBLEIA LEGISLATIVA DO

ESTADO DO AMAZONAS

Ações importantes para dar segurança a população com relação a coronavírus: criar comitê
de prevenção, estruturar salas de pressão negativa, reforçar estoques de luvas, capote e
máscaras, montar salas de hidratação, tudo para dar segurança a popuração.

o comitê sugerido, deve ser instalado para elaborar e executar planos de contingência, bem
como ações rápidas em caso de ocorrência da doença no Amazonas. Além disso, deverá ter
como objetivo monitorar, avaliar e definir atividades necessárias ao combate da doença.
como forma de orientar melhor à população sugere-se que sejam disponibilizados Boletim
Epidemiológico - Novo coronavírus, no site do Governo do Estado, para que a população
possa se atualizar a partir de fonte oficial de informação.

Ressaltando a relevância da matéria ao Estado do Amazonas, solicito aos nobres
pares pela aprovação da presente propositura.

Desta forma, Requeiro a Mesa Diretora, com Aquiescência do Douto plenário, que
encaminhe expediente, na forma de indicação, ao Excelentíssimo Senhor Governador do

Estado do Amazonas, wilson Miranda Lima, solicitando plano de ação para o enfrentamento
do coronavírus: criando comitê de prevenção, estruturando salas de pressão negativa,
reforçando estoques de luvas, capote e máscaras, montando salas de hidratação para o
correto e rápido atendimento aos possíveis casos do novo vírus que, porventura, possam

chegar ao Estado.

S.R. DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ES

fevereiro de 2020.

O DO AMAZONAS, em Manaus, 2g de

Deputado Estadu UBLICANOS
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