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EDUCAÇÃO
AS AULAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS 
ESTÃO SUSPENSAS?
Sim. O Gabinete de Crise, montado pelo Prefeito para combater o 
avanço do novo coronavírus em Niterói, determinou a suspensão 
das aulas na rede pública municipal e nas escolas particulares, 
inicialmente por 15 dias, de 16 a 31 de março, período esse que 
pode ser estendido.  

HAVERÁ DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS 
ÀS FAMÍLIAS DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL? 
COMO FUNCIONARÁ?  
A Prefeitura de Niterói, em ação conjunta da Fundação Municipal 
de Educação e da Secretária Municipal de Assistência Social, vai 
distribuir 32 mil cestas básicas para todos os alunos matriculados 
na rede municipal de educação do município. A direção das 
escolas está entrando em contato com os responsáveis para 
agendar a retirada. 

CONCURSOS PÚBLICOS
OS CONCURSOS PÚBLICOS SERÃO ADIADOS?  
As provas dos concursos públicos da Fundação Municipal de 
Saúde, Fundação Estatal de Saúde, Secretaria Municipal de 
Urbanismo foram adiadas. A prova de capacidade física do 
concurso da Companhia de Limpeza de Niterói (CLIN) também foi 
adiada. As novas datas serão comunicadas pelas redes sociais da 
Prefeitura de Niterói.

TRANSPORTES
De acordo com a  Resolução SMU N° 002/2020, da Secretaria 
Municipal de Urbanismo e Mobilidade, estarão em vigor novas 
regras para o transporte público na cidade  pelas próximas 
semanas, em colaboração com as ações da Prefeitura de Niterói 
para conter a propagação do coronavírus. 

Ônibus devem circular com janelas e alçapões abertos.

Ar condicionados devem estar desligados

Exigência e �scalização da higienização e prevenção de contágio 
em ônibus, táxis e aplicativos

Treinamento de funcionário para higienização e relacionamento 
com o público para que evitem o contato físico de motoristas e 
cobradores com os passageiros

Fixação de informativos dentro das garagens e nos veículos sobre 
as medidas adotadas por seus funcionários e público em geral 
com vistas à proteção individual.

ACESSO A LOCAIS PÚBLICOS
Está proibido o acesso às 15 praias de Niterói, tanto da Região 
Oceânica como da Baía de Guanabara, assim como a 
permanência nas praças públicas de toda a cidade. Também foi 
determinado o fechamento ao público de shoppings centers, 
centros comerciais, clubes, salões de beleza, barbearias e 
similares, clínicas de estética, quiosques de alimentação, bares, 
restaurantes, lanchonetes, cafeterias e similares, academias de 
ginástica e a�ns e cursos de idiomas e outros cursos presenciais 
até o dia 6 de abril de 2020. 

  

SAÚDE

A rede municipal de Saúde conta com seis hospitais, dois serviços 
de pronto atendimento e o Serviço Móvel de Urgência (Samu). Na 
atenção básica são 56 unidades de saúde. O plano de contingência 
estadual prevê que o Município mantenha 6 leitos de isolamento 
para o Novo Coronavírus, além dos leitos disponíveis nas 
unidades estaduais e federais. A Fundação Municipal de Saúde 
prevê, ainda, a abertura de 140 novos leitos de UTI, além dos 
determinados no plano de contingência do Estado, com o 
arrendamento do Hospital Oceânico.

ONDE ENCONTRO OS ENDEREÇOS DAS 
UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE?
http://www.saude.niteroi.rj.gov.br

ONDE POSSO BUSCAR AJUDA EM CASO 
DE SUSPEITA DE CORONAVÍRUS? 
As unidades de referência para atendimento de casos de COVID-19 
em Niterói são:
Hospital Municipal Carlos Tortelly
Rua Des. Athayde Parreira, 266 - Centro
Unidade de Urgência Mário Monteiro
Estrada Francisco da Cruz Nunes s/nº - Itaipu
Policlínica Regional da Engenhoca Dr Renato Silva
Avenida João Brasil, s/nº - Engenhoca
Policlínica Regional do Largo da Batalha Dr, Francisco da Cruz 
Nunes - Ver. Armando Ferreira, 30 – Largo da Batalha

AS EQUIPES DE SAÚDE ESTÃO TREINADAS 
PARA ATENDER OS DOENTES POR CORONAVÍRUS? 
AS UNIDADES SÃO EQUIPADAS PARA ESSE 
ATENDIMENTO?
Entre outras medidas já adotadas pela Prefeitura de Niterói, está 
o treinamento de pessoal especializado para  lidar com o Novo 
Coronavírus. A capacitação será estendida também às equipes 
voluntárias dos Nudecs - Núcleos de Defesa Civil das 
comunidades da cidade, que estão preparados para atuar em 
situações de risco. Também houve a compra de insumos e 
equipamentos para os diversos setores da administração 
municipal, em especial, para as unidades de Saúde. 

COMO OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE ESTÃO 
SE PROTEGENDO DO CORONAVÍRUS?  
A Fundação Municipal de Saúde (FMS) disponibiliza álcool 70% e 
máscaras nas unidades de saúde do município e segue todas as 
orientações do Ministério da Saúde (MS) e da Secretaria de Estado 
de Saúde (SES) com relação ao uso de equipamentos de proteção 
individual para os pro�ssionais de saúde que tenham contato com 
casos suspeitos de infecção por coronavírus. A FMS mantém 
�scalização nas unidades para checar o cumprimento dos 
protocolos de saúde estabelecidos. 

COMO OBTER INFORMAÇÕES SOBRE O TESTE 
PARA CORONAVÍRUS?
A recomendação é procurar a unidade de saúde mais próxima em 
caso de sintomas graves da doença, entre eles, a di�culdade de 
respirar. O pro�ssional de saúde, equipado com material de 
proteção individual, fará a avaliação do paciente, identi�cando a 
necessidade de realização do Swab, teste para coronavírus 
distribuído pelo Ministério da Saúde. No momento, apenas os 
casos considerados graves, conforme protocolo da Secretaria de 
Estado de Saúde (SES), são submetidos ao teste. Quando houver 
necessidade, a coleta de material para o exame pode ser feita 
tanto em domicílio como nas unidades de saúde. O resultado do 
exame é essencial para diagnóstico.Todos os pacientes 
considerados suspeitos de contaminação pelo coronavírus são 
monitorados pela Fundação Municipal de Saúde (FMS). 

TEVE CONTATO COM ALGUÉM QUE ACABOU DE 
VOLTAR DO EXTERIOR? SAIBA COMO PROCEDER! 
Segundo a Fundação Municipal de Saúde (FMS), todas as pessoas 
que voltaram de lugares com circulação do coronavírus devem 
�car em isolamento domiciliar por, pelo menos, 14 dias. Caso se 
manifestem sintomas mais brandos da doença, como febre, tosse, 
dores de garganta e de cabeça, a recomendação é para que se 
permaneça em isolamento social  por esse período. Se os 
sintomas se agravarem com di�culdade de respirar, a 
recomendação é para que seja procurada a unidade de saúde 
mais próxima. 

INFORMAÇÕES
COMO COMBATER AS FAKE NEWS? 
A �m de  não criar pânico e/ou disseminar informações falsas que 
podem prejudicar a campanha de prevenção ao coronavírus, ou 
mesmo, o tratamento correto das pessoas contaminadas, é 
fundamental o combate à proliferação das fake News. Não 
repasse informações de fontes desconhecidas. Procure 
orientações nas páginas o�ciais ou de credibilidade assegurada. 
Neste momento, é fundamental a integração das ações e o 
esforço de todos para a correta assistência à população, o que 
está já sendo feito pelos serviços públicos do Município.

COMO FICAR POR DENTRO DAS NOVIDADES 
SOBRE O CORONAVÍRUS NA CIDADE? 
Vamos utilizar as redes sociais o�ciais do Município para 
responder as dúvidas enviadas pela população e atualizar as 
últimas ações do Município no combate ao COVID-19.

COMO OBTER INFORMAÇÕES SOBRE MÉTODOS 
DE PREVENÇÃO AO COVID-19?
A Prefeitura de Niterói já disponibiliza cartilha com as principais 
informações sobre a transmissão do Novo Coronavírus e formas mais 
e�cazes de prevenção pela população que pode ser acessada em 
http://www.niteroi.rj.gov.br/dow.../PDF_SITE_CORONAVIRUS.pdf 

PRINCIPAIS MEDIDAS ADOTADAS PELA 
PREFEITURA DE NITERÓI
Criação do Gabinete de Crise que está responsável pela tomada 
de decisões no combate ao novo coronavírus.

Decretada emergência em saúde pública com possibilidade de 
adoção de medidas como isolamento, quarentena, realização 
compulsória de exames, testes, coleta de amostras, entre outros 
tratamentos médicos, além de requisição de bens e serviços de 
pessoas naturais e jurídicas com pagamento posterior de 
indenização.

Suspensão das aulas na rede pública de Niterói com 
determinação de distribuição de cestas básicas às famílias dos 
alunos, garantindo a segurança alimentar.

Bloqueio aos acessos às 15 praias da cidade.

Determinado o fechamento ao público de todos os shoppings 
centers, centros comerciais, clubes, salões de beleza, barbearias 
e similares, clínicas de estética, quiosques de alimentação, bares, 
restaurantes, lanchonetes, cafeterias e similares, academias de 
ginástica e a�ns e cursos de idiomas e outros cursos presenciais 
de 19 de março até o dia 6 de abril de 2020.

Os estabelecimentos que venderem quaisquer tipos de gêneros 
alimentícios estão proibidos de manter mesas ou locais próprios 
para consumo. É permitido o serviço de entrega de refeições e 
lanches, seja por meio de aplicativos de entrega, seja por meio de 
entrega direta, bem como o sistema de “take-away”.

Fechamento da visitação por 30 dias aos equipamentos públicos 
listados: Museu de Arte Contemporânea (MAC), Campo de São 
Bento, Hortos do Fonseca, Itaipu e do Barreto, Centros de 
Atendimento aos Turistas (CATs), Parque da Cidade, Parque das 
Águas, Teatro Popular Oscar Niemeyer, Teatro Municipal João 
Caetano, Sala Nelson Pereira dos Santos, Solar do Jambeiro, 
Museu Janete Costa de Arte Popular e demais praças cercadas 
que contenham gradil.

Monitoramento de pacientes com suspeita da doença e de todos 
que tiveram contato, coleta de amostras e envio para o laboratório 
estadual referência para o diagnóstico ou descarte da doença. 
Caso o diagnóstico seja con�rmado, a FMS acompanha o 
tratamento e o isolamento do paciente e monitora todos que 
tiveram contato com ele.

Dispensa de licitação para aquisição de bens, serviços e insumos 
de saúde.

Suspensão de eventos culturais e esportivos, feiras de artesanato 
e produtos orgânicos, por 15 dias.

Aberto o processo de compra de insumos para a assistência em 
casos suspeitos e con�rmados do novo coronavírus.

Capacitação sobre o coronavírus para todos os pro�ssionais da 
rede municipal de Saúde.

Distribuição de cartilha para todas as unidades da Saúde, 
Educação e demais prédios públicos do Município com 
orientações sobre como agir em casos suspeitos.

Criação do plano de contingência para o coronavírus.

Reserva de leitos de isolamento para o novo coronavírus nas 
unidades municipais de acordo com o plano de contingência 
estadual.

Suspensão de todas as consultas médicas não essenciais. As 
equipes do Programa Médico de Família farão o 
acompanhamento dos pacientes crônicos e daqueles que 
demandam maiores cuidados.

Suspensão das férias dos servidores da Saúde na fase aguda do 
vírus.

Suplementação orçamentária para a área de Saúde para 
assegurar mais recursos para a área.

Adiamento do pagamento de ISS para todos os setores pelo prazo 
de três meses.

Autorizado o regime de home-o�ce para os servidores, sem 
prejudicar o andamento do serviço e a critério das secretarias.

Determinado Home o�ce de servidores com mais de 60 anos

Elaboração de norma com medidas de higienização e prevenção 
ao contágio a serem adotadas nos transportes de ônibus, táxis e 
transporte por aplicativos.

Suspensão de cirurgias eletivas para reserva de leitos voltados 
para pacientes da Covid-19.

Suspensão da prova de vida de aposentados e pensionistas do 
Niterói Prev enquanto perdurar a pandemia.

Adiamento das provas de todos concursos públicos.

Fica determinado o fechamento do atendimento ao público e da 
atividade administrativa da Prefeitura de Niterói no Centro 
Administrativo de Niterói (CAN), na Niterói Previdência e na 
Secretaria Municipal de Fazenda, até o dia 10 de abril de 2020 
exceto: Gabinete do Prefeito, o Gabinete da Secretaria Municipal 
de Administração, a Secretaria Municipal de Saúde e a Fundação 
Municipal de Saúde.

Fica autorizada a realização do trabalho remoto pelos servidores 
municipais que realizam atividade administrativas nos órgãos 
citados e na Secretaria Municipal de Fazenda, até o dia 10 de abril 
de 2020.

Fica suspensa por 30 (trinta) dias, contados a partir do dia 20 de 
março de 2020, a cobrança do Niterói Rotativo.

Fica autorizada até o dia 10 de abril de 2020, a concessão de 
desconto de 30% (trinta por cento) das tarifas base para o serviço 
de transporte público na categoria individual por veículos de 
aluguel – táxi – no Município de Niterói.

Criação da Câmara Temática da área econômica, com entidades 
empresariais e industriais da cidade para acompanhar 
constantemente e discutir medidas para reduzir o impacto na 
economia.

Criação, já em janeiro, do Grupo de Resposta Rápida responsável 
por tratar assuntos relacionados ao novo coronavírus, de�nindo 
�uxos de encaminhamento, reserva de leitos, compras de 
Equipamento de Proteção Individual, medidas de prevenção, entre 
outras medidas.  

PERGUNTAS E RESPOSTAS SOBRE A COVID-19


