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Boletim diário - 5 de setembro de 2021 / dados do dia 04.09.21 (sábado) 
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Investigados para COVID-19 identificados no parque*Investigados para COVID-19 identificados no parque*

0 0 0
 

TestesTestes DetectávelDetectável NãoNão
detectáveldetectável

* Pessoas que testem positivo recebem orientação adequada e são conduzidas para fora do evento.* Pessoas que testem positivo recebem orientação adequada e são conduzidas para fora do evento.  

OrientaçõesOrientações
aos visitantesaos visitantes

É obrigatório o uso de máscara cobrindo o rosto do nariz ao queixo, trocando
sempre que necessário. 
Deverá ser respeitado o distanciamento social de 1 metro tanto em ambientes
fechados quanto abertos.
É proibido o consumo de alimentos e bebidas, incluindo o chimarrão, quando em
movimento em qualquer área do parque – utilizar as áreas destinadas à
alimentação.
Deverá ser respeitada a distância entre mesas e a quantidade de cadeiras por
mesa nas áreas destinadas à alimentação - não mover cadeiras de lugar.
Realizar etiqueta respiratória. 
Aglomerações deverão ser evitadas, principalmente em espaços fechados.
Apresentações, shows e música alta estão proibidos.
Ao apresentar qualquer sintoma respiratório ou qualquer mal-estar é obrigação
do visitante procurar atendimento de saúde disponibilizado no evento.

Acumulado: 00Acumulado: 00 Acumulado: 04Acumulado: 04 Acumulado: 13Acumulado: 13

Acumulado: 7.178Acumulado: 7.178

Acumulado: 0Acumulado: 0Acumulado: 0Acumulado: 0 Acumulado: 0Acumulado: 0

* atendimentos realizados das 8h às 23:59h do dia 04/09/2021* atendimentos realizados das 8h às 23:59h do dia 04/09/2021

Ex.: mal estar, desmaios.Ex.: mal estar, desmaios.

O evento conta com monitores de saúde permanentes que, através de abordagens, dispersam aglomerações e educam as
pessoas sobre as formas de prevenção da COVID-19, como o uso de máscaras e etiqueta respiratória.

Especialistas em Saúde realizaram o acompanhamento da capacitação dos monitores e coordenaram o início das
respectivas atividades e distribuição no Parque.

Servidores da Divisão de Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde (SES) estiveram na Expointer desempenhando
atividades voltadas à segurança alimentar dos visitantes e trabalhadores da feira. Entre as atividades, foi realizada
barreira sanitária da entrada de alimentos no parque, orientações técnicas aos comércios e produtores e ações
necessárias. A atuação ocorreu em conjunto com a vigilância municipal de Esteio.

Os servidores, residentes e estagiários da SES também executaram atividades de educação em saúde relacionadas à
prevenção da COVID-19 e de outras doenças, além de intervenções de saúde, como o Passeio do Zé Gotinha e Teste da
Fumaça Colorida.

6.263 entrada inteira6.263 entrada inteira
915 meia-entrada915 meia-entrada

(previamente testados)(previamente testados)

Acumulado: 4.680Acumulado: 4.680
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