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COMUNICADO – PANDEMIA COVID-19 

 

A Secretaria Municipal de Saúde, de Campo Novo do Parecis, por meio do Departamento 

de Vigilância Epidemiológica, vem comunicar a população camponovense o registro do 

segundo óbito por COVID-19 no nosso município, ocorrido no dia de hoje (22/06/2019). 

Os dados epidemiológicos apresentados neste caso são: pessoa idosa (acima de 65 anos 

de idade), com comorbidade (hipertensão e diabetes mellitus), com evolução rápida do quadro 

clínico nas últimas 24 horas e com exame laboratorial diagnóstico positivo para Covid.  

A pessoa é provinda de outro Estado há poucos dias, a fim de residir com os familiares em 

nosso município. Ao chegar aqui, já apresentava sintomas, mas não procurou assistência médica 

por entender que estava bem. Contudo, ontem apresentou piora dos sintomas e foi atendida no 

Hospital Euclides Horst, mas não resistiu e veio a óbito. 

Os profissionais de saúde fizeram de tudo para salvar a vida, diante da situação apresentada. 

Infelizmente, não tiveram êxito e nosso município perdeu mais uma vítima para essa doença 

Covid – a pandemia que assola o mundo. 

A equipe de saúde pública se solidariza neste momento com a dor e perda deste ente 

querido. Deixamos nossas condolências aos familiares e amigos. 

 

 

 

LEMBREM-SE TODOS: 

A melhor forma de evitar a disseminação do vírus SARS-CoV-2, causador da doença 
COVID-19, é a prevenção por todas as pessoas. 

 

 Lavar as mãos frequentemente com água e sabão ou com um desinfetante para as 
mãos à base de álcool 70%. 
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 Evitar tocar os olhos, o nariz e a boca com as mãos não lavadas. 

 Evitar contato próximo com as pessoas (manter uma distância de pelo menos 1 metro 
[3 pés]). 

 Praticar etiqueta respiratória (cobrir a boca e o nariz com o antebraço ou lenços 
descartáveis ao tossir ou espirrar, desprezando os lenços imediatamente após o uso 
em uma lixeira fechada e higienizar as mãos em seguida). 

 Usem máscara facial. 
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