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Petrolina Salgueiro

Atenção
O Brasil já registra mais de 21 mil óbitos por Covid-19 e, só ontem (21/05), foram registrados 1.188
mortes pela doença no país.

Distanciamento social, Isolamento social, Quarentena, e Lockdow.
Essas são palavras que vêm sendo muito
utilizadas pela mídia e pelas pessoas no cotidiano, e,
apesar de todas estarem relacionadas a estratégias
de prevenção e combate à Covid-19, não são
sinônimos.
Todas elas são medidas de distanciamento
social que visam, principalmente, reduzir a
velocidade da transmissão do vírus. Elas não

impedem a transmissão, no entanto, ela ocorrerá de
modo controlado em pequenos grupos e o sistema de
saúde terá tempo para reforçar a estrutura com
equipamentos e recursos humanos capacitados.
Como esses termos são utilizados rotineiramente é importante que as pessoas saibam
diferenciá-los:

DISTANCIAMENTO SOCIAL: Voluntário
Ficar longe o suciente de outras pessoas para que o coronavírus – ou qualquer patógeno – não possa
se espalhar. Medidas como o fechamento de estabelecimentos, escolas e universidades, cancelamento de
eventos são exemplos para esse distanciamento. O Ministério da Saúde recomenda manter uma distância de
2 metros de distância de outras pessoas.
ISOLAMENTO : Medida não obrigatória por ordem médica
Já o isolamento serve para separar pessoas sintomáticas ou assintomáticas, em investigação clínica e
laboratorial, de maneira a evitar a propagação da infecção e transmissão. Neste caso, é utilizado o
isolamento em ambiente domiciliar, podendo ser feito em hospitais públicos ou privados. Ainda segundo a
norma do Ministério da Saúde, o isolamento é feito por um prazo de 14 dias – tempo em que o vírus leva para
se manifestar no corpo – podendo ser estendido, dependendo do resultado dos exames laboratoriais. Casos
suspeitos que estão sendo investigados também devem car em isolamento. Se o exame der negativo, a
pessoa é liberada da precaução.
ISOLAMENTO VERTICAL
Quando o isolamento é destinado somente a grupos de risco, como idosos e pessoas com comorbidades
(diabéticos, hipertensos, pessoas com algum comprometimento pulmonar).
ISOLAMENTO HORIZONTAL
Quando o isolamento atinge toda a população. Todos que não trabalham com atividades essenciais
devem car em casa.
QUARENTENA: Medida obrigatória
Tem como objetivo evitar a propagação de moléstias pelo connamento de casos suspeitos, ou no caso
a de potenciais casos.
LOCKDOWN: Medida obrigatória - Usa a força do estado
Na prática, 'lockdown' é uma palavra em inglês para se referir ao sistema de quarentena. O lockdown é a
paralisação especialmente dos uxos de deslocamento. A ideia é interromper o uxo, evitar que as pessoas
se desloquem e, portanto, se encontrem. Uma consequência disso é a paralisação econômica.
ATENÇÃO:
Toda quarentena é um lockdown. Mas nem todo lockdown é uma quarentena. Quarentena é aplicada à
área de saúde, lockdowns são mais gerais, por exemplo, pessoas não se deslocam devido a algum desastre
natural ou por força maior.

Agora que você diferenciou, veja como estão algumas cidades do Sertão Pernambucano
O Ministério Público de Pernambuco, em
parceria com a empresa Inloco, disponibilizou um
painel demonstrativo do isolamento social. Como se
pode observar no gráco a seguir, todas as cidades
que compõem o território do IF Sertão Pernambucano
apresentam média de isolamento social inferior à
média do estado de Pernambuco (47,6%), sendo
Santa Maria da Boa Vista o município que apresentou
o menor índice médio (38,4%), na data de referência
de 21 de maio de 2020. Salgueiro e Ouricuri foram as
cidades que apresentaram melhores valores
percentuais de isolamento social (43,4%), segundo
os dados coletados.

Espera-se que o índice de isolamento de
Salgueiro tenha aumento mais expressivo nos
próximos dias em virtude do lockdown decretado no
último dia 18 de maio.
As medidas de isolamento social fazem
parte do rol de estratégias para inibir a disseminação
do novo coronavírus, e, juntamente com as práticas
de higiene pessoal e etiqueta respiratória, são os
recursos mais ecientes que se dispõem atualmente
para a prevenção da Covid-19.
Índice de isolamento social (média) nas cidades
que compõem o território do IF Sertão Pernambucano,
na data de referência de 21 de maio de 2020.

Fonte: Ministério Público de Pernambuco. Painel Isolamento Social.
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Saiba mais:
Lockdown em Salgueiro!

A cidade de Salgueiro, após decreto nº 033, de
18 de maio de 2020, assinado pelo prefeito Clebel
Cordeiro, estabelece o Lockdown. Clebel, passa
então a ser o primeiro Prefeito de Pernambuco a
adotar essa medida que dispõe sobre a intensicação
de medidas restritivas, de modo excepcional e
temporário, voltadas à contenção da disseminação
da Covid-19. A cidade encontra-se, de acordo com
dados divulgados nas suas redes sociais no dia
21/05/2020, com 52 casos conrmados e 04 óbitos.
Dentre as observações feitas no decreto, foi
determinado a OBRIGATORIEDADE DE USO DE
MÁSCARAS, mesmo que artesanal, pelas pessoas
que necessitem sair de casa e circular em vias
públicas para exercer atividades ou adquirir produtos
ou serviços essenciais. Também está presente no
texto, no Capítulo IV da Fiscalização:
“Art. 7o Para efeito da scalização da restrição à
circulação de veículos, os empregadores privados, os
empresários, os prossionais autônomos e os
dirigentes e gestores de órgãos e entidades públicos,
deverão rmar Declaração de Atividade ou Serviço
Essencial, conforme modelos constantes dos Anexos
I a IV, em nome próprio ou dos prossionais que
realizam as atividades e prestam os serviços
essenciais, cuja apresentação impressa ou em meio
digital será obrigatória, juntamente com o respectivo
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documento de identidade e comprovante de
residência, quando solicitado pelas autoridades
estaduais ou municipais.”
Essas medidas estão em vigor entre os dias 20 a
31 de maio. De acordo com o site da prefeitura, foi
decidido juntamente com o Comitê de Operações de
Emergência em Saúde Pública (COE) e apoio da Polícia
Militar, através do 8º BPM, intensicar as medidas
como forma de evitar a propagação do vírus e
consequente colapso dos leitos do município que já
recebe moradores de 7 cidades pertencentes à
Regional de Saúde.
Dos 16 principais acessos, apenas dois
continuarão abertos, com barreiras sanitárias: nas
proximidades da Nocarvel e no trevo da Major
Antônio Runo. Ainda de acordo com o decreto, será
admitida a circulação de veículos apenas nos
seguintes casos: atendimento de necessidades
essenciais de aquisição de gêneros alimentícios,
medicamentos e produtos de higiene; obtenção de
atendimento ou socorro médico; prestação ou
utilização de serviços bancários ou atividades
análogas; deslocamento ao terminal rodoviário;
atendimento a intimação ou noticação de
autoridade pública e condução de menores entre as
residências pela guarda compartilhada.
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Medidas de prevenção
Desde o início da pandemia no novo
coronavírus, o IF Sertão-PE vem lançando
estratégias de enfrentamento para que possamos
juntos vencer essa batalha! Sabe-se que muitos
servidores têm se desdobrado para realizarem suas

atividades remotamente e que muitos outros ainda
precisam ir às unidades presencialmente. Pensando
na saúde dos servidores e colaboradores, o comitê
lança algumas recomendações para que suas
atividades laborais tornem-se mais seguras:

1. Caso precise ir a uma das unidades do IF Sertão-PE, utilize máscara. O estado de Pernambuco decretou o
uso obrigatório deste equipamento.
2. Ao entrar no prédio, higienize suas mão com água e sabão ou álcool em gel a 70%. A higienização das
mãos é uma medida preventiva sempre recomendada por todos os órgãos de saúde;
3. Sempre que possível, trabalhem com portas e janelas abertas;
4. Mantenha distância mínima de 2,0m entre as pessoas;
5. É importante que cada servidor higienize sua mesa, seu computador e mouse com com álcool a 70%
antes de iniciar o turno de trabalho;
6. É importante que os servidores/colaboradores evitem ir para as Unidades do IF Sertão-PE com outras
pessoas, como por exemplo: familiares, amigos, entre outros;
7. Em caso de qualquer sintoma respiratório, não vá ao Campus/Reitoria, cuide-se e que em casa.
8. Os servidores que estão em trabalho remoto, caso precisem ir ao Campus/Reitoria, façam contato
antecipadamente com a equipe de limpeza para vericar as condições de higiene da sala/setor visitado.

