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Quinta-feira, 19 de Março de 2020

PREVENÇÃO PRIMEIRO BOLETIM SOBRE O CORONAVÍRUS ESTÁ PREVISTO PARA SER ENCAMINHADO NESTA QUARTA-FEIRA, AOS MUNICÍPIOS PAULISTAS

Cidades terão
boletim diário
da pandemia
Governo estadual vai enviar boletins
diários aos 645 municípios sobre as ações
de contenção do novo coronavírus
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Xandu Alves
@xandualves10

O governo estadual vai enviar boletins diários a todos
os 645 municípios do estado
sobre as ações de contenção
do novo coronavírus.
As mensagens serão enviadas diariamente, por meios
digitais, às 18h.
O primeiro boletim foi encaminhado nesta quarta-feira,
dia em que foi confirmada a
quarta morte por coronavírus

no país, todas aqui no estado
de São Paulo.
Segundo o governador João
Doria (PSDB), os boletins servirão de alternativa para a impossibilidade de reuniões presenciais com prefeitos.
“Não dá para fazer reuniões,
mas virtualmente será feito
diariamente. Os boletins terão
as ações preventivas com a intenção de permitir acesso às
ações de contenção.”
O envio dos boletins ficará
sob a responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento
Regional, comandada por Marcos Vinholi.

Claudio Vieira/PMSJC

Coronavírus. Reunião com representantes de hospitais de São José; municípios terão boletins diários

645 do estado
AMunicípios
receberão boletins
diários sobre as ações de
contenção para combater
o novo coronavírus.

Além disso, a Secretaria de
Estado da Saúde informou que
está em contato constante com
as 17 Diretorias Regionais de
Saúde do estado, uma delas em
Taubaté, para distribuir protocolos sobre o enfrentamento
do coronavírus.

“Medidas são as mesmas que
tomamos na capital. Gradativamente, vamos passar as medidas para o interior, aos hospitais e Santas Casas, por meio
das regionais de saúde”, disse
José Henrique Germann, secretário de Estado da Saúde.
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Coronavírus. Policiais de Veneza, Itália, buscam pessoas para saber o que estão fazendo nas ruas
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