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Casos de Covid-19 voltam a crescer, é preciso reforçar os cuidados para evitar a contaminação
Pernambuco registrou, na última semana, o
pior cenário do ano em aceleração de casos da Covid19. A realidade exerceu grande pressão no sistema
de saúde, interferindo diretamente no número de
leitos e no registro de atendimentos em todos os
municípios. A causa, segundo o secretário de Saúde,
André Longo, em coletiva na tarde de quinta-feira (4),
é atribuída à recorrência da falta de cuidados da
população, que segue promovendo aglomerações e
festas clandestinas, com difícil scalização pelo
poder público.
Manter distanciamento social, uso de
máscara e higiene das mãos continuam sendo
primordiais no dia a dia

As mesmas medidas valem para os locais de
trabalho. Além disso, é essencial higienizar mesas,
computadores, telefones e objetos de uso
compartilhado.
Embora a vacinação contra a Covid-19
esteja em andamento e parte do público prioritário
tenha recebido as doses, ainda não há vacina para
imunizar toda a população, portanto, as medidas de
biossegurança deverão ser mantidas por um bom
período.
FONTE
Acesse mais informações aqui:

Escolas de São Paulo têm mais quatro mil casos de Covid-19
O boletim epidemiológico da Secretaria
Estadual de Educação informou nesta terça-feira (9)
que foram conrmados 4.084 casos de covid-19
entre estudantes, professores e funcionários nas
escolas públicas e privadas do estado de São Paulo.
As ocorrências foram registradas em 2.048 escolas,
de um total de 29,8 mil estabelecimentos de ensino
no estado. As aulas presenciais foram retomadas no
dia 8 de fevereiro.

atingiu funcionários e professores de escolas,
somando 2.526 pessoas. Entre alunos, foram 1.558
conrmações de infecção pelo novo coronavírus. Até
o momento, são conrmadas 21 mortes pela doença,
sendo duas de estudantes e as demais de professores
e funcionários.
Acesse
para mais informações

A maior parte dos casos conrmados (62%)

Mulher, inspiração de cuidado!
Quantas mulheres existem em você?
Mãe, lha, amiga, irmã, avó, tia, sobrinha, trabalhadora, ativista, concursada, política....
A tua coragem te leva a frente, mesmo diante de tantas lutas, dores e sofrimentos.
A história mostrou a tua força, foi de ti que vieram todos nós.
Tu és instrumento para brotar vida humana.
Acalenta o bebê que chora...
Protege os lhos teus...
Tu és singular...
O teu colo é sagrado e divino...
A partir de ti, toda vida é gerada e a
humanidade perpetuada.
Os teus lhos evoluem… crescem…
e se preparam para a vida.
A tua beleza é especial, és admirável.
És força, liberdade e amor ao próximo.
Mulher, ser de innito cuidado.
Neste momento pandêmico, nos espelhamos nesta mulher que gera e brota vida e que é uma
referência de cuidado com o outro.
Inspire-se no cuidado materno e proteja diariamente a sociedade em geral.
Lady- Anne Pereira Siqueira
Psicóloga
IF Sertão-PE, Campus Ouricuri.

Convite
Em alusão ao mês da mulher, o setor de psicologia do
campus Ouricuri, em parceria com o comitê central de
enfrentamento à covid-19 e com a coordenação de
qualidade de vida, saúde e segurança no trabalho da
reitoria, convida toda a comunidade acadêmica para
participar da roda de conversa 1000… motivos para

viver. Nos sentiremos muito honradas com a presença
de todos. Segue o link
Acesse
para mais informações.
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