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ESTRATÉGIA MUNICÍPIO TEM APLICADO OS TESTES ENVIADOS PELO ESTADO EM PROFISSIONAIS DA SAÚDE, SEGURANÇA, MOBILIDADE E ASSISTÊNCIA

Jacareí não
planeja testes
em massa
Município defende que estaria aplicando
recursos em outras estratégias para
conter a disseminação do coronavírus
jacareí
Thaís Leite
@_thaisleite

A Prefeitura de Jacareí descartou que tenha um plano de testagem em massa
da população e alegou que
atua com outras estratégias
à frente da contenção da
pandemia do novo coronavírus na cidade.
De acordo o município, foram aproximadamente seis
mil testes enviados pelo
governo do Estado de São

Paulo. Do total, apenas 1.451
teriam sido aplicados até o dia
10 de junho. O número corresponde a menos de 1% da população de 231 mil habitantes e
24% do total de testes disponibilizados até o momento.
A Secretaria de Saúde defende que as testagens são feitas
conforme protocolo do Ministério da Saúde, com aplicação
em grupos de profissionais da
saúde, segurança, mobilidade
e assistência social, além de
familiares que sejam sintomáticos do novo coronavírus,
a partir do oitavo dia. Não há
previsão de aumento da testa-

Claudio Vieira/PMSJC

Descartado. Plano para aplicação de testes em massa não deve ser estratégia contra o vírus em Jacareí

gem fora deste protocolo.
“O município entende que,
seguindo o protocolo de aplicação do Ministério da Saúde
e da Secretaria Estadual de
Saúde, os grupos com maiores
chances de contaminação estarão devidamente monitorados”, diz trecho de nota.
O governo aponta ainda que

estaria aplicando os recursos
em outras estratégias, como
reforço em hospitais e conscientização da população e
empresas sobre as medidas
de higiene e importância do
isolamento social para frear a
disseminação do vírus.
“O município tem privilegiado a aplicação dos recursos

nas instalações médicas hospitalares. Além disso, o município tem feito um grande
esforço na área social, com
atendimento à população de
rua, distribuição de cestas básicas e disponibilização dos
recursos da merenda escolar,
entre outros”, continua a Secretaria de Saúde.
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Em equipe. Ana Beatriz Executiva de Contas, durante mais um dia de trabalho na sede do jornal
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