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PLANO DE AÇÃO OPERAÇÃO INTEGRADA COVID-19 

OPERAÇÃO BARREIRA EDUCATIVA

1 Finalidade: 

Instalar Pontos de apoio e assistência nas rodovias estaduais, que dão acesso à

área urbana do Município de Castelo-ES. 

2 Instituições Participantes:

• Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA;

•  Polícia Militar do Estado do Espírito Santo; 

•  Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo; 

• Defesa Civil Municipal – Sistema de Comando de Operações – SCO.

2.1 Apoio:

• Secretaria Municipal de Planejamento – SEMPLAN;

• Secretaria Municipal de Ação Social – SEMAS;

3 Local de abordagem:

• Rodovia Pedro Cola, próximo ao Posto de Gasolina “Castelo”.

• Rodovia Fued Nemer, próximo a empresa Zocar Veículos.

4 Suporte logístico:

Deverá  ser  fornecido  material  de  higiene  básica,  água,  banheiro,  bem  como

providenciar a limpeza diária do local. 

Cada ponto de apoio contará minimamente com uma tenda 3x3 m, com 2(dois)

jogos de mesa com cadeiras, 1 (um) termômetro digital de testa sem contato, cones,

cavaletes, fita zebrada e materiais de escritório (pranchetas, papéis, canetas).

 Além disso, deverá ser fornecido aos profissionais máscara e luvas.

Durante  o  período  da  operação,  será  fornecido  pela  SEMSA,  com  apoio  da

SEMPAN,  para  cada  trabalhador  envolvido,  2  (dois)  lanches  diário,  (um no  período

matutino e um no período vespertino)  e  almoço.  Os servidores públicos da SEMSA
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envolvidos na ação, farão jus ao recebimento das horas extras que excederem a jornada

de trabalho diária, de segunda a sexta-feira, bem como nos finais de semana.

5 Descrição da Operação: 

A operação ocorrerá entre os dias 23 a 28 de abril do ano em curso, das 07 horas

às 16 horas. 

Deverá ser abordado todos os veículos possíveis, preferencialmente os veículos

de  transporte  de  passageiros  e  cargas,  zelando  para  não  trazer  prejuízos  para  os

veículos de urgência e emergência. 

Durante  a  abordagem  os  profissionais  de  apoio  utilizarão  máscaras  e  luvas

descartáveis.  Os técnicos de enfermagem utilizarão,  máscaras e luvas descartáveis,

jaleco e calçado fechado.

5.1 Detalhamentos da Operação:

Em cada ponto estratégico será mantida no horário pré estabelecido, uma equipe

composta por: 

• Dois Técnicos de enfermagem da SEMSA;

• Um segurança contratado pela SEMSA;

• Um motorista da SEMSA;

• Três profissionais de apoio aos seguranças, enviados pela SEMPLAN;

• Dois agentes de saúde;

• Equipe  de  apoio  composta  por  Polícia  Militar,  Corpo  de  Bombeiros  Militar  e

Defesa Civil.

5.2 Descrição da Atividade:

A equipe composta por Defesa Civil, Corpo de Bombeiros Militar e Polícia Militar,

acompanhado dos profissionais  de  apoio  enviados pela  SEMPLAN,  farão a  barreira

através de cones, fita zebrada ou cavaletes, possibilitando a parada de veículos.

Em seguida,  os técnicos de enfermagem da SEMSA, farão a abordagem dos

passageiros, aferindo a temperatura e realizando orientações a respeito da prevenção

ao novo Coronavírus (COVID 19). Caso o cidadão apresente temperatura superior a

37.8  °C,  ou apresente outros sintomas de síndrome gripal,  o  mesmo receberá uma
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máscara e deverá ser sensibilizado a procurar atendimento médico, no pronto socorro

do município, ou em sua equipe de Estratégia Saúde da Família, caso seja morador do

município. 

Se necessário, o técnico de enfermagem, poderá solicitar suporte de remoção

através do serviço de ambulância 24 horas, através do telefone (28) 99946 0190. 

Durante a abordagem, os agentes de saúde, anotarão em planilha específica, os

dados coletados, que diariamente deverão ser encaminhados para a sede da Secretaria

Municipal de Saúde, para compor o relatório que será enviado ao Sistema de Comando

de Operações, no âmbito da Defesa Civil do Município de Castelo-ES.

Castelo, 23 de abril de 2020

Nayara Benfica Pires Puziol

Secretária Municipal de Saúde


