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PANDEMIA RELAXAMENTO DAS REGRAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PREOCUPA ESTADO E PREFEITURAS DA REGIÃO, QUE PLANEJAM REFORÇO DAS AÇÕES PA

Saiba mais
sobre o
coronavírus
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DEFINIÇÃO
Família viral conhecida
desde 1960, que causa
infecções respiratórias em
seres humanos e animais.
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DOENÇAS
Coronavírus causam
doenças respiratórias leves
a moderadas, mas também
podem ser graves.

Taxa de isolamento caiu no estado e em cidades do Vale, com mais
gente circulando pelas ruas e dificultando o achatamento da curva
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Ascendeu a luz amarela, e a
vermelha já está piscando.
Afrouxamento da quarentena coloca em risco a tentativa do governo estadual e das
prefeituras do Vale do Paraíba de barrarem o crescimento do novo coronavírus.
Com mais gente circulando
nas ruas da região, o vírus
tem mais facilidade de se
propagar e contaminar milhares de pessoas.
O novo coronavírus se propaga pelo ar, o que facilita a
infecção em massa.
Ainda sem medicamento de
eficácia comprovada ou vacina testados e comprovados
cientificamente, o vírus é contagioso o suficiente para passar de um punhado de casos
na China, em dezembro, a uma
pandemia mundial em março.
Calcula-se que cada pessoa
infectada transmita o vírus a
outras duas ou três, podendo
chegar a cinco.
Equipe do Instituto Nacional
de Alergias e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos informou que o novo coronavírus permanece até três horas
suspenso no ar, o que aumenta seu poder de contágio.

80
APor
cento dos infectados
serão assintomáticos ou
com poucos sintomas
e 20% precisarão de
atendimento em hospital.

O risco é de ‘explosão’ do número de infectados, o que levará mais gente a necessitar de
internação, em razão dos casos
graves, o que pode colapsar os
sistemas de saúde.
Não é ficção distópica.
Ocorreu na Itália, onde médicos tiveram que escolher quem
seria internado nos poucos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) disponíveis para
atender milhares de doentes
graves. Deixados para trás e
sem atendimento, os mais velhos acabaram morrendo.

PAÇO
o relaxamento
EE“Édasvisível
pessoas. A população
tem que fazer a sua parte.
Respeite a quarentena”.
Felicio Ramuth (PSDB)
Prefeito de São José
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COVID-19
Doença causada pelo atual
coronavírus em circulação,
cujos primeiros casos foram
registrados na China.
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VACINA
Até o momento, não há
vacina contra este novo
coronavírus. Há várias
pesquisas para andamento.
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ISOLAMENTO.

A taxa de isolamento no estado, que já foi de 59%, caiu para
47%. Em São José dos Campos
foi de 49%, no último dia 8 deste mês, depois subiu para 51%
e voltou a cair para 49%.
Taubaté e Jacareí também
chegaram a 51%, mas ambas
caíram: 47% e 50%, respectivamente. No estado, São Vicente
tem o melhor índice: 56%.
Todas estão abaixo da taxa
ideal --70%-- para evitar o rápido espalhamento do coronavírus. As cidades vão reforçar as
medidas de isolamento.
“Vemos um aumento do relaxamento. Os números de São
José estão bons, mas podem
melhorar. A fiscalização está
nas ruas”, disse o prefeito Felicio Ramuth (PSDB).
O governo estadual prorrogou
a quarentena até 22 de abril e
criou o Simi (Sistema de Monitoramento Inteligente), que
monitora aglomerações por
meio de dados do celular a partir da movimentação dos usuários, em tempo real.
Repetindo o mantra “Fique
em casa”, o governador João
Doria (PSDB) ameaça de multa e até prisão quem desobedecer à quarentena.
“Isolamento não é férias.
Quem descumprir vai ser orientado e depois advertido. Se persistir [na aglomeração] pode
ser multado e até preso”.
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70cento é considerada
APor
a taxa ideal de isolamento
no Estado de São Paulo,
epicentro da epidemia do
coronavírus no país.
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