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RECOMENDAÇÃO  1ªPJPED

Ref. (PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N° 000541278/2020; PROCEDIMENTO

ADMINISTRATIVO N° 542278/2020; PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N°

543-278/2020)

 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO, por

meio da 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PEDREIRAS, com atribuição para a

defesa da saúde, cuja representante segue ao final assinada, no exercício de suas

atribuições constitucionais e legais, em especial as conferidas pelo art. 27, parágrafo

único, IV, da Lei n.º 8.625/93, pelo art. 6.º, XX, da Lei Complementar Federal n.º

75/93 e art. 1º, da Resolução nº. 23/2007, CNMP; e

 

CONSIDERANDO a declaração da Organização Mundial de Saúde

(OMS), em 11 de março de 2020, de que a contaminação com a doença causada pelo

novo coronavírus (COVID 19) caracteriza-se como pandemia;

CONSIDERANDO que a classificação de pandemia significa risco

potencial de a doença infecciosa atingir disseminação geográfica rápida;

CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde confirmou a transmissão comunitária da

doença no Brasil;

CONSIDERANDO que o coronavírus (COVID 19) tem taxa de

mortalidade mais elevada entre idosos e pessoas com doenças crônicas;

 

CONSIDERANDO a adoção de medidas sanitárias e de controle de

infecção por diversos países e o no Brasil, sobretudo visando evitar a disseminação de
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doenças virais no período chuvoso em que nos encontramos;

 

CONSIDERANDO a edição da Lei Nº 13.979, de 6 de fevereiro de

2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde

pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto

de 2019; seguida de Recomendações do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho

Nacional do Ministério Público;

 

 

RESOLVE RECOMENDAR:

 

À Rede Hoteleira de Pedreiras, Trizidela do Vale/MA e Lima

Campos/MA:

 

1) Que realizem a vigilância epidemiológica da procedência

dos hóspedes provenientes das localidades (países, estados e municípios do

Maranhão) com transmissão local confirmada pelo Ministério da Saúde. 

 

Para tanto, segue anexo formulário a ser preenchido pelos

profissionais responsáveis pela admissão de hóspedes nos hotéis, pousadas e

dormitórios existentes nos 03 municípios, devendo ser encaminhados as fichas

preenchidas à secretaria municipal de saúde da localidade onde se encontre o

estabelecimento.

 

Os formulários devem ser preenchidos com os hóspedes que

tiveram admissão no estabelecimento a partir do dia 18/03/2020. Em seguida,

deverão ser encaminhados para as Secretarias Municipais de Saúde

respectivas, através de emails e aplicativos de mensagem diretas (whatsapp), os
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quais serão informados por cada secretaria municipal.

 

2) Em caso de recebimento de hóspede ou funcionários com

sintomas virais sugestivos de gripe, H1N1 e COVID-19, que os proprietários dos

estabelecimentos assegurem quarentena pelo prazo de 14 (quatorze dias), bem

como imediata comunicação à Secretária de Saúde do munícipio.

 

3) A adoção de todas e imprescindíveis medidas de higiene e

desinfecções dos locais para controle e contenção de riscos à saúde.

 

Intimem-se as Secretárias de Saúde de Pedreiras, Trizidela do

Vale e Lima Campos, por via eletrônica, a fim de que façam a distribuição de

cópias dessa Recomedação à rede hoteleira local.

 

Determino, ainda, que as Secretarias de Saúde de cada

município providenciem o envio da ficha em anexo a esta Recomendação, com a

exata indicação dos dados que se fizerem necessários para o cumprimento do

que foi estabelecido.

 

Dê-se ampla publicidade à esta Recomendação, encaminhando-

se cópias, via e-mail, à Câmara de Vereadores e à Rádio Local.

 

Cumpra-se.

 

Pedreiras, 20 de março de 2020.
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* Assinado eletronicamente

MARINA CARNEIRO LIMA DE OLIVEIRA
Promotora de Justiça
Matrícula 1070473

Documento assinado. Pedreiras, 20/03/2020 18:10 (MARINA CARNEIRO LIMA DE OLIVEIRA)
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