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Universidade será parceira no Plano de Contingenciamento da Propagação do
Coronavírus - Covid 19

  

A UFVJM passou a integrar desde ontem, 17 de março, o Gabinete de Crise criado por
iniciativa da Prefeitura Municipal de Diamantina para a construção do Plano de
Contingenciamento da Propagação do Coronavírus – Covid 19 em Diamantina e região. O
gabinete de crise está composto por uma equipe técnica da área de saúde do estado e do
município, e por demais representantes dos seguintes segmentos da sociedade: educação,
segurança, judiciário, igrejas, comércio, lideranças comunitárias, hospitais, centros de
atendimento em saúde e imprensa.

  

O gabinete terá a função de avaliar o cenário de disseminação do vírus, propondo medidas
coletivas eficazes de forma dinâmica e, também, de mobilizar as prefeituras das cidades que
compõem a microrregião de Diamantina para que possam propor ações preventivas baseadas
em estudos técnicos e experiências positivas adotadas em outros países. A proposta é achatar
a curva de evolução da epidemia de forma que seja possível oferecer atendimento a todos que
precisarem.
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  Equipe técnica composta por profissionais dos hospitais, Secretaria Municipal de Saúde eSuperintendência Regional de Saúde comandam a primeira reunião do Gabinete de Crise deCombate à Pandemia do Coronavírus em Diamantina e Região (foto: Dicom/UFVJM)    A representante da UFVJM no gabinete de crise é a professora de Epidemiologia doDepartamento de Ciências Básicas da instituição, Ana Paula Nunes, que está trabalhando nolevantamento do perfil da população contaminada. A UFVJM está com suas aulas suspensas,já determinou as regras para o trabalho remoto e está auxiliando as Casas de Saúde deDiamantina com suprimentos de segurança. Campanhas educativas estão sendo divulgadaspara conscientizar a comunidade universitária sobre a importância do isolamento nestemomento.  Faça a sua parte! Fique em casa!  
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