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28 e 29 de Março de 2020

LEVANTAMENTO PESQUISA DA PREFEITURA TAMBÉM APONTOU CASOS SUSPEITOS POR SEXO, HISTÓRICO E BAIRRO

COVID-19

Em Taubaté, adultos são
80% dos casos suspeitos
Levantamento foi feito pela prefeitura;
idosos são 11,1% dos casos investigados e
crianças representam 9,1% dos registros
taubaté
Da redação
@jornalovale

Os adultos representam quase 80% dos casos suspeitos
de Covid-19 em Taubaté. O
levantamento foi feito pela
prefeitura, com base nas
notificações registradas entre os dias 2 e 24 de março nesse intervalo o número de
casos suspeitos era de 153;
atualmente são 161 em investigação, com dois casos confirmados, sendo uma morte
pelo novo coronavírus.
Dos 153 casos suspeitos
verificados no estudo epi-

demiológico, 122 eram de
adultos (79,7%), 17 de idosos (11,1%) e 14 de crianças
(9,1%). Por sexo, o levantamento mostra grande maioria
de suspeitas entre mulheres
(116, ou 76%), frente aos homens (37, ou 24%).
Os três bairros com mais registros estão na região central:
Centro (14), Jardim das Nações
(9) e Independência (9). Na
sequência aparecem Vila São
José, Gurilândia, Parque São
Luiz e Mourisco, todos com
cinco suspeitas. A maioria dos
casos suspeitos são de pessoas
que não relataram contato com
outras pessoas ou deslocamento (46). Entre os viajantes, os
Estados Unidos são o principal
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Covid-19. Desinfecção de áreas

Região central
recebe ação de
desinfecção de
áreas públicas
LIMPEZA. Teve início na úl-
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Coronavírus. Ruas vazias em Taubaté: 2 casos confirmados, 1 morte

161estão em
ACasos
investigação na cidade,
segundo boletim
divulgado sexta-feira pela
Prefeitura de Taubaté.

destino (28), seguido da Itália
(23). Por último estão aqueles que tiveram contato com
alguém que viajou (15). “Esta
pesquisa ajuda o município no
mapeamento dos casos e desenvolvimento de estratégias”,
explicou a prefeitura.

.

tima quinta-feira a desinfecção de espaços públicos de
Taubaté, como medida de
combate ao coronavírus. Segundo a prefeitura, o produto
utilizado é semelhante a um
desinfetante, desengordurante, que tem a capacidade de
combater fungos e bactérias,
e no caso específico, minimizar a proliferação do vírus.
A região central da cidade
já recebeu a limpeza e agora
outros locais também serão
abrangidos, como Mercado
Municipal, praças, rodoviárias e supermercados.

.
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Irã. Trabalhador em roupas de proteção higieniza sala que servirá como hospital de 2.000 leitos
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